VABILO NA POSVET DNE 23. 10. 2017, OB 13.00 URI V KNJIŽNICI DOMŽALE
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V SKLADU Z NOVO EVROPSKO
ZAKONODAJO
Novi zakonodaji o varstvu osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR) se
morajo do maja 2018 prilagoditi vsi javni in zasebni subjekti, ki obdelujejo osebne podatke.
Bistvene spremembe se nanašajo na širitve pravic posameznikov (med drugim pravica do pozabe,
pravica do prenosa osebnih podatkov) in na večanje obveznosti subjektov, ki osebne podatke
obdelujejo. Za subjekte javnega sektorja so zahteve po novem še strožje, med drugim je obvezno
imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO).
Ker želimo, da pravočasno poskrbite za uvedbo ustreznih ukrepov za uskladitev z novo zakonodajo, v
sodelovanju z Občino Domžale in Občino Kamnik, za subjekte javnega sektorja, javna podjetja
in druga podjetja v lasti občine ter koncesionarje na območju Domžal in Kamnika organiziramo
posvet na katerem bo Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik predstavila najpomembnejše
novosti evropske zakonodaje in korake v procesu uskladitve z novimi zahtevami.
Udeležba na dogodku je brezplačna.

Program dogodka dne 23.10.2017 od 13.00 do 15.00 ure, v prostorih Knjižnice Domžale
(Mercator center, Cesta talcev 4, Domžale)

1. Novosti evropske zakonodaje (GDPR); Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka.
2. Uskladitev z novo zakonodajo v praksi; mag. Renata Zatler in Jerneja Merva, samostojni
svetovalki za varstvo osebnih podatkov, CIPP/E, Dataofficer d. o. o., Domžale.
3. Ključni koraki do ustrezne IT varnosti (varnostne politike, tehnični ukrepi in infrastrukturne
rešitve): Uroš Majcen, S&T d.d., Ljubljana.
4. Razprava z udeleženci posveta.
V prilogi vam posredujemo dva prispevka



Nova evropska pravila o varstvu osebnih podatkov
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)

Dataofficer d.o.o., Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale
www.dataofficer.si
info@dataofficer.si
+386 41 325 479/+386 41 921 762

NOVA EVROPSKA PRAVILA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Evropska Uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku
takih podatkov 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR) je bila sprejeta 27.
aprila 2016, uporabljati pa se prične 25. maja 2018 in sicer v vseh državah članicah EU.
Nacionalni Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) bo prenehal veljati z dnem neposredne
uporabe GDPR.
Novi zakonodaji o varstvu osebnih podatkov se morajo do maja naslednjega leta prilagoditi vsi
javni in zasebni poslovni subjekti, ki obdelujejo osebne podatke. V praksi to pomeni, da se
morajo zahtevam prilagoditi tako najmanjši subjekti, ki npr. zaposlujejo zgolj enega delavca in
obdelujejo »njegove« osebne podatke, kot tudi tisti večji subjekti, ki poleg zaposlenih, obdelujejo tudi
podatke strank, kupcev, pacientov in drugih fizičnih oseb. Pri tem je obseg ukrepov odvisen od stopnje
tveganja in sicer tako glede obsega kot tudi glede kategorije osebnih podatkov, ki jih posamezni
subjekt obdeluje.
Katere so bistvene spremembe glede na dosedanjo evropsko in nacionalno zakonodajo o
varstvu osebnih podatkov?
Bistvene spremembe se nanašajo tako na krepitev pravic posameznikov (med drugim pravica do
pozabe, pravica do prenosa osebnih podatkov) kot tudi posledično na krepitev obveznosti
podjetij oziroma institucij, ki obdelujejo osebne podatke (med drugim imenovanje notranje ali
zunanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov-DPO, obveščanje nadzornega organa
in posameznikov ob morebitnih incidentih ali drugih zlorabah itd.).

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV (DPO)
Nova evropska Uredba za varstvo osebnih podatkov (GDPR) od vseh subjektov javnega sektorja in
tudi večjega števila zasebnih poslovnih subjektov zahteva imenovanje notranje ali
zunanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov – DPO (»Data Protection Officer«). Vloga
DPO je še najbolj podobna revizorju. Bistvo DPO-ja je v njegovem neodvisnem položaju, ki
zagotavlja izogibanje konfliktu interesa in s tem zagotavljanje najvišje stopnje kakovosti delovanja.
GDPR, sprejeta aprila 2016, se prične uporabljati 25. maja 2018 v vseh državah EU. Nacionalni
predpisi na podlagi razveljavljene direktive bodo z dnem uporabe v vseh državah EU prenehali veljati
(tudi ZVOP-1).
Kateri subjekti bodo s 25. majem 2018 morali obvezno zagotoviti notranjega ali zunanjega
DPO?
Poleg celotnega javnega sektorja (državni organi, občine, nosilci javnih pooblastil, javne
agencije, javni skladi, javni zavodi, univerze ipd.), bodo DPO morali zagotavljati tudi zasebni
poslovni subjekti, ki redno in sistematično in v večjem obsegu obdelujejo osebne podatke
posameznikov npr. kupcev, strank, zaposlenih ipd. (npr. trgovski centri, spletne trgovine, banke,
zavarovalnice, kadrovske agencije, agencije za posredovanje študentskega dela, javni prevozniki,
komunalna podjetja…), ali obdelujejo posebne kategorije oziroma občutljive podatke.
Vloga in naloge DPO
DPO bo treba zagotoviti neodvisnost delovanja in sicer tako, da bo lahko neovirano izvajal vse
potrebne aktivnosti za doseganje skladnosti poslovanja z GDPR in o aktivnostih in izvedenih ukrepih
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poročala neposredno vodstvu. Za to osebo bodo veljala strožja pravila glede odpuščanja (podobno kot
to velja pri revizorjih). DPO nikakor ne bo smel opravljati del in nalog, kjer bi lahko prišlo do konflikta
interesa pri zagotavljanju skladnosti z uredbo. Konkretno je tako torej nezakonito vlogo
pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov zaupati zaposlenemu, ki je npr. vodja marketinga,
trženja, vodja IT-ja ali vodji kadrovske službe.
Vloga in naloge pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov nikakor ni majhna ali obrobna
predvsem v začetnem obdobju ko moramo prvič v celoti zagotoviti skladnost naše organizacije z
GDPR (do 25.5.2018). DPO bo določil pot do skladnosti z GDPR in sproti spremljal rezultate ter
preverjal stanje skladnosti. Ena pomembnih nalog bo tudi sodelovanje z nacionalnim nadzornikom
za varstvo osebnih podatkov (Informacijskim pooblaščencem).
Razmislek o notranjem ali zunanjem DPO
V večjih in srednje velikih organizacijah bi tako imenovana dvojnost vloge DPO bila v primerna, če bi
tovrstne naloge vodja skladnosti poslovanja ali kdo s podobnimi nalogami in pooblastili. Treba je
odgovoriti tudi na vprašanje kam konkretno naj umestimo delovno mesto DPO ali naj bo podrejen vodji
pravnih zadev, direktorju ali mogoče vodji obvladovanja tveganj. Konec koncev to vprašanje ni tako
pomembno kot je pomembno to, da smo pazljivi, da kamorkoli ga umestimo uspemo zagotoviti
njegovo neodvisnost in integriteto pri njegovih poročilih upravi. Težje je odgovoriti na vprašanje
imenovanja DPO v manjših organizacijah. Ustrezna raven neodvisnosti (za preverjanje
skladnosti!) bi bila še najbolj zagotovljena z imenovanjem zunanjega DPO. Zunanji DPO bo
imenovan kot vaša oseba za varstvo osebnih podatkov in bo v vseh zadevah ravnal na podoben
način, kot bi ravnal notranji DPO. Mnoge manjše organizacije, ki sicer potrebujejo pooblaščenca za
varstvo osebnih podatkov a ga morda potrebujejo le v majhnem obsegu lahko to zahtevo bolje
izpolnijo na ta način. Običajno bo na strani zunanje DPO več specialistov in bo tako lahko vaši
organizaciji v konkretni zadevi pomagal prav tisti, ki je za določene vsebine najbolje usposobljen
Več o novi zakonodaji in DPO na www.dataofficer.si.

Jerneja Merva, univ. dipl. prav., CIPP/E,
pravna svetovalka za varstvo osebnih podatkov
Dataofficer d.o.o.
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