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GDPR PO GDPR
kako se je nova zakonodaja uveljavila v praksi

mag. Matjaž Drev
državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec RS

OSEBNI PODATKI, 
NOVA VALUTA?

1995: Direktiva 95/46/ES

2004: ZVOP-1

2018: GDPR

2019: ZVOP-2?

(R)EVOLUCIJA?

Kaj se (še) ni spremenilo?

• Pravna podlaga

• Pravice posameznikov

• Pogodbena obdelava

• Informacijska varnost

• Globe

Kaj se je spremenilo?

• Samoprijave kršitev

• Pooblaščene osebe (DPO)

• Ocene učinkov (DPIA)

• Mednarodne inšpekcije

• Kodeksi, certifikati

CEKINI PADAJO Z NEBA?
www.enforcementtracker.com

http://www.enforcementtracker.com/
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POOBLAŠČENE OSEBE ZA 
VARSTVO PODATKOV

Upravljavec in obdelovalec imenujeta

pooblaščeno osebo za VOP, če:

• Obdelavo izvaja javni organ;

• predstavlja obdelava osebnih podatkov temeljno dejavnost oz. je zaradi
narave dela potrebno redno in sistematično spremljati obelavo;

• se obdelujejo posebne vrste osebnih podatki (t.i. „občutljivi osebni
podatki“).

Če gre za povezano družbo ali organ z več enotam, se lahko imenuje ena oseba
za varstvo osebnih podatkov, ki zastopa (pod)družbe oz. enote organa.

Pooblaščena oseba za VOP je lahko zaposlena pri upravljavcu in obdelovalcu,
lahko pa gre za najeto zunanjo osebo.

OCENA UČINKA

Kadar je verjetno, da bi lahko obdelava osebnih
podatkov predstavljala veliko tveganje za pravice in
svoboščine posameznikov, upravljavec pred obdelavo
opravi oceno učinka predvidenih dejanj obdelave.

Ocena učinka se opravi predvsem, če:

• gre za sistematično in obsežno obdelavo OP z
avtomatiziranimi sredstvi;

• gre za obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov;

• gre za obsežno sistematično spremljanje javno
dostopnega območja.

Če je iz ocene učinka razvidno, da bi obdelava osebnih podatkov predstavljala veliko
tveganje, če ne bi bili sprejeti ukrepi za ublažitev tveganja, se upravljavec predhodno
posvetuje z nadzornim organom.

URADNO OBVESTILO O KRŠITVI VARSTVA OP

URADNO OBVESTILO INFORMACIJSKEMU POOBLAŠČENCU
V primeru kršitve varstva osebnih podatkov upravljavec brez nepotrebnega
odlašanja, uradno obvesti pristojni nadzorni organ, razen če ni verjetno, da bi bile s
kršitvijo ogrožene pravice in svoboščine posameznikov.

OBVESTILO POSAMEZNIKU
Kadar je verjetno, da kršitev varstva osebnih podatkov povzroči veliko tveganje za
pravice in svoboščine posameznikov, upravljavec brez nepotrebnega odlašanja
sporoči posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, da je prišlo do kršitve
varstva osebnih podatkov.

Prednosti (samodejnega) sistema (samo)prijav:

 Odgovornost poročanja na strani upravljavcev in obdelovalcev.

 Nadzorni organ bo imel več informacij o kršitvah.

 Uredba skuša postopek poročanja o kršitvah standardizirati.

Slabosti (samodejnega sistema (samo)prijav:

 Več dela za nadzorne organe, če bo (samo)prijav veliko.

 Praksa bo pokazala v kakšni meri in na kakšen način bo sistem poročanja zaživel.

KAM NAPREJ?

www.ip-rs.si gp.ip@ip-rs.si

www.upravljavec.si matjaz.drev@ip-rs.si

http://www.ip-rs.si/
mailto:Gp.ip@ip-rs.si
http://www.upravljavec.si/
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