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1. člen –  Zadeva. 

1. Ta pravilnik ureja notranjo organizacijo ustanove pri izvajanju določb o obdelavi osebnih 

podatkov ob uvedbi Uredbe (EU) 2016/679 (v nadaljevanju: Uredba EU) in splošnih predpisov, 

ki jih je sprejel informacijski pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov; skladno s tem se 

razveljavi Pravilnik o varovanju zaupnosti pri obdelavi osebnih podatkov, ki ga je sprejel 

Občinski svet s sklepom št. 27 dne 23. aprila 2001.  
2. Izvajanje predpisov o obdelavi osebnih podatkov mora biti karseda poenostavljeno, da se s 

tem zmanjša breme občinske uprave.  
3. Ta pravilnik se posodablja v skladu s spremembami področnih predpisov, z določbami 

informacijskega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov in z organizacijskimi spremembami 

občine.  
4. Z izvajanjem določb 25. člena Uredbe EU mora občina pri obdelavi osebnih podatkov 

spoštovati naslednja načela:  
 od samega začetka uvedbe nove vrste obdelave (v načrtovalni fazi) mora izbira načina 

in ustreznih sredstev temeljiti na spoštovanju varovanja zaupnosti in osnovnih pravic 

subjektov (“vgrajeno varstvo osebnih podatkov - privacy by design”);  
 Nastavitev in organizacija delovnih procesov morata nenehno izpolnjevati omenjene 

zahteve, da se obdelujejo le osebni podatki, ki so potrebni za posamezni namen 

obdelave  (“privzeto varstvo osebnih podatkov - privacy by default”).  
 

2. člen – Upravljavec osebnih podatkov.  

1. V skladu s 7. točko 4. člena in 24. člena Uredbe EU je upravljavec osebnih podatkov 

organizacijske strukture Občine Števerjan sama ustanova, ki ob spoštovanju in izvajanju  

veljavnih predpisov odloča o namenu in načinu obdelave osebnih podatkov, tudi z vidika 

varnosti.  
2. Fizična oseba oziroma predstavnik upravljavca za namene zakona o obdelavi osebnih 

podatkov je župan, zakoniti zastopnik ustanove. Župan poveri občinskemu tajniku, najvišjemu 

pooblaščencu uprave, koordinacijo in nadzor upoštevanja predpisov s področja osebnih 

podatkov v ustanovi.  
3. Občinski tajnik:  

 se med izvajanjem svojih funkcij neposredno dogovarja z odgovornimi osebami za 
varstvo podatkov v skladu s 7. členom;  

 sproži izobraževalne programe znotraj ustanove za namene boljšega poznavanja in 
pravilnega izvajanja predpisov s področja obdelave osebnih podatkov;  

 preverja spoštovanje predpisov in določb s področja obdelave osebnih podatkov s strani 
služb;  

 izvaja druge naloge in dejavnosti, ki jih predvideva ta pravilnik.  

 

3. člen – Soupravljavec. 

1. V skladu s 26. členom Uredbe EU je treba v primeru imenovanja soupravljavca podatkov, 

poleg občine, uskladiti dolžnosti in naloge pri obdelavi podatkov s 

sporazumom/pogodbo/dogovorom.  
2. Soupravljavec se imenuje, kadar različni upravičenci skupno uporabljajo namene in sredstva 

obdelave osebnih podatkov. 
 

4. člen – Obdelovalci osebnih podatkov. 

1. V skladu z 8. točko 4. člena in 28. člena Uredbe EU se obdelovalci, zadolženi za obdelavo 

podatkov v imenu občine, imenujejo v pisni obliki s sklenitvijo pogodb, dogovorov ali drugih 

oblik pravnih aktov, ki določajo imenovanje zadolžene fizične ali pravne osebe in v zvezi z 

obdelavo osebnih podatkov še namene, vrsto podatkov, trajanje obdelave, obveznosti in 

načine obdelave.  



2. Določijo se lahko tisti obdelovalci podatkov, ki zaradi pridobljenih izkušenj, sposobnosti in 

zanesljivosti zagotavljajo spoštovanje pogojev, ki jih navaja uredba.  

5. člen – Vloga vodij/odgovornih za področja v sklopu Občine. 

1. V občinskem organigramu morajo vodje/odgovorni za področja, zadolženi za človeške vire, 

sredstva in finance, ter subjekti, zadolženi za upravljanje, v pristojnih službah nadzorovati 

spoštovanje predpisov s področja obdelave osebnih podatkov. V ta namen se za obdelovalce 

podatkov imenujejo vodje/odgovorni za področja brez drugih izrecnih aktov.  

6. člen – Pooblaščene osebe za obdelavo podatkov.  

1. Vsi zaposleni in drugi subjekti, ki delujejo v okviru občine, imajo pooblastilo za obdelavo 

osebnih podatkov v skladu z navodili, določbami in omejitvami, ki jih navaja vodja/odgovorni 

za področje, v skladu z 10. točko 4. člena Uredbe EU (“osebe, ki so pooblaščene za obdelavo 

osebnih podatkov”).  
2. Glede na organizacijo področja, opravljene funkcije, načina obdelave in vrsto obdelanih 

podatkov lahko vodja/odgovorni za področje z odločbo:  
 določi sprejemljive tipologije in načine obdelave za zadolženo osebje;  

 določi morebitne posebne zahteve za zagotavljanje zaupnosti in varnosti obdelave 

podatkov;  

 opredeli določenim zaposlenim posebne omejitve ali jih izključi iz obdelave.  
3. Med osebami, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, se lahko imenuje tudi 

"zadolžen za varstvo podatkov" službe.  

 

7. člen – Administratorji sistema. 

1. Funkcijo “administrator sistema” v okviru predvidenih različnih pristojnosti dodeli 

vodja/odgovorni, ki je zadolžen za računalniške storitve, v pisni obliki, po predhodnem 

posvetovanju z upravljavcem.   
2. Omenjeni vodja/odgovorni:  
 nadzoruje in kontrolira uvajanje in izvajanje minimalnih varnostnih ukrepov IKT v javni 

upravi s pomočjo zadolženega administratorja sistema, pri čemer upravljavcu izpostavi  

potrebe po programiranju potrebnih investicij;  
 daje zaposlenim v ustanovi redna operativna navodila za zagotavljanje informacijske 

varnosti (na primer uporaba gesel, prepoved uporabe nedovoljenih aplikacij, uporaba 

omrežnih map, obveznost posodabljanja orodij/aplikacij ipd.).  
 

8. člen – Obdelovalec osebnih podatkov.  

1. Obdelovalca osebnih podatkov v skladu s členi 37, 38 in 39 Uredbe EU imenuje s sklepom 

občinski tajnik ob upoštevanju zahtev položaja, ki jih navajajo prej omenjeni predpisi, z 

navedbo zadolžitev pri upravljanju storitve, nadzoru in stiku s pooblaščencem za varstvo 

osebnih podatkov. Obdelovalec deluje samostojno in neodvisno ter se neposredno dogovarja z 

občinskim tajnikom.  
2. Načini zadolžitev zadevnih aktivnosti so podrejeni predpisom s področja javnih razpisov 

("pogodba o storitvah" v skladu s 6. odst. 37. člena Uredbe EU).  
3. Med dolžnosti obdelovalca podatkov lahko spada tudi udeležba na izobraževanju, ki ga 

ustanova prireja za zaposlene.  
Nadzor se lahko izvaja s posebnimi zahtevami, ki se naslovijo na obdelovalca podatkov z 

namenom boljšega sodelovanja in izboljšanja izvajanja določb in predpisov s področja 

obdelave osebnih podatkov.  
Obdelovalec tesno sodeluje z vodjo/odgovornim, ki skrbi za upravljanje informacijskih 

sistemov.  



4. Obdelovalec podatkov je zadolžen za naloge, ki jih navaja 39. člen Uredbe EU in ki jih ureja 

akt o pooblastitvi; izvajanje nalog poteka na podlagi posvetovanj in izmenjave mnenj s 

posameznimi pooblaščenimi obdelovalci podatkov.  
5. V primeru konflikta interesov se mora obdelovalec podatkov zadolžitvi odreči.  

9. člen – Evidenca dejavnosti obdelave.  

1. V skladu s 30. členom Uredbe EU se evidenca upravljavca, ki vsebuje minimalne zahtevane 

informacije, deli na poglavja. Področje posameznega poglavja se ujema s področjem, ki je bilo 

dodeljeno vodji/odgovornemu.  
2. Posamezna poglavja je treba redno posodabljati in ustrezno evidentirati ob vsaki spremembi 

vrste obdelave.  
 

10. člen – Ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov.  

1. Ocena učinka v skladu s 35. členom Uredbe EU se po predhodni analizi tveganj obdelave 

pripravi v primerih in na načine, ki jih predvideva predpis, ter na podlagi specifikacij 

nadzornega organa (informacijski pooblaščenec), ko je tveganje pri obdelavi veliko.  
2. Oceno, ki mora biti podana na ravni posamezne organizacijske enote, mora pripraviti in 

digitalno podpisati vodja/odgovorni za področje.  
3. Dokument, ki je sestavljen v sodelovanju z obdelovalcem, temelji na presoji nevarnosti za 

zasebnost in osnovne pravice ter vsebuje napoved dejanj in varnostnih ukrepov za izboljšanje 

pogojev obdelave in blaženje tveganja.  
4. Posamezne ocene učinkov na zasebnost podatkov je treba redno posodabljati in ustrezno 

evidentirati ob vsaki spremembi vrste obdelave.  
 

11. člen – Sporočanje podatkov tretjim osebam. 

1. Osebni podatki se sporočajo tudi javnim in zasebnim subjektom ali se širijo v skladu z 

zakonskimi določili oziroma pravilnikom.  

2. V skladu s 1. odst. je sporočanje podatkov mogoče tudi takrat, ko so podatki potrebni za 

opravljanje dejavnosti s strani tretjih oseb na osnovi pogodbe, sporazuma, memoranduma o 

soglasju ali uradne zadolžitve, sklenjene med občino in tretjimi osebami. Ta pogodbeni odnos 

temelji na izrecnih institucionalnih ciljih javnega interesa ali koristi. Sporočanje podatkov lahko 

poteka s selektivnim dostopom (glede na subjekte, ki so pooblaščeni za dostop, in na podatke, 

do katerih se dostopa) do občinskih podatkovnih baz.  
3. V okviru formalizacije zgoraj omenjenega odnosa je treba navesti morebitno vlogo 

(zunanjega) obdelovalca v imenu občine in predpise za zagotavljanje varne obdelave. V okviru 

istega akta je treba podrobneje opredeliti namen javnega interesa, vrsto podatkov in obdelave, 

za katere je tretja oseba pooblaščena. Omenjene zadolžitve so prilagojene glede na vrsto 

podatkov, kategorijo zainteresiranih subjektov in namen obdelave. 
 

12. člen – Varnostni ukrepi.  

1. Obdelovalci osebnih podatkov izvajajo primerne tehnične in organizacijske ukrepe, potrebne 

za zagotovitev primerne stopnje varnosti pred tveganjem, ter izvajajo te ukrepe glede na 

specifičnost kategorije in vrsto obdelanih podatkov, značilnosti lokacije in razpoložljivo orodje.  
2. Ukrepi informatične varnosti se sprejmejo z ustreznim digitalno podpisanim dokumentom; 

dokument je zaupne narave, ne sme se objaviti in ni dostopen tretjim osebam.  

3. Generalni tajnik lahko po posvetovanju z obdelovalcem podatkov sprejme kodekse ravnanja 

za obdelavo osebnih podatkov.  
 



13. člen – Kršitev varstva osebnih podatkov (data breach). 

1. V skladu z 12. točko 4. člena Uredbe EU pomeni kršitev varstva osebnih podatkov "kršitev 

varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno 

razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani".  
2. Uvede se postopek obveščanja nadzornega organa (informacijskega pooblaščenca), ki ga 

predvideva uredba EU št. 679/2016 (od 33. do 34. člena), ko se oceni, da bi lahko prišlo do 

tveganja za pravice in svobodo fizičnih oseb, z obvestilom vodje/odgovornega za področje 

generalnemu tajniku in obdelovalcu; obvestilo mora dospeti v roku 24 ur od dogodka.  
3. Pisno obvestilo mora vsebovati vrsto kršitve, okoliščine, podatke ter fizične osebe, na katere 

se kršitev nanaša.  
4. Generalni tajnik se predhodno posvetuje z obdelovalcem podatkov ter posreduje uradno 

obvestilo o kršitvi nadzornemu organu (informacijskemu pooblaščencu) in, če je potrebno, še 

osebam, katerih podatki se obdelujejo (fizične osebe, na katere se nanašajo podatki, ki so 

predmet kršitve); generalni tajnik odredi postopke preverjanja, zakaj je prišlo do kršitve.  
5. Tudi če se nadzorni organ ne uradno obvesti zaradi neobstoja tveganj za pravice in svobodo 

fizičnih oseb, kršitev analizira in dokumentira pristojna organizacijska enota.  
 

14. člen – Informiranje posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.  

1. Vodje/Odgovorni za področja v okviru svojih pristojnosti poskrbijo za informiranje 

posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v skladu s 13. in 14. členom Uredbe EU.  
2. Informiranje lahko poteka:  

- s splošnim obveščanjem na spletnih straneh ustanove,  

- s splošnim obveščanjem v uradih,  

- s splošnim obveščanjem izven uradov,  

- z obveščanjem v okviru obrazcev/določb/pogodb,  

- s ciljno usmerjenimi obvestili,  
- z drugimi vrstami obveščanja, ki jih določi vodja/vodja organizacijskega položaja, da bi 

izpolnil obveznosti iz omenjenega predpisa.  
3. Izbiro načinov obveščanja oceni vodja/odgovorni za področje tudi na osnovi vrste 

uporabnikov, števila uporabnikov, ki jih je treba obvestiti, značilnosti predvidene obdelave 

podatkov. 
 

Glede na specifične upravne postopke, ob upoštevanju zapletenosti in raznolikosti tipologij teh 

postopkov ter na prošnjo zainteresiranih, lahko uradi posameznih služb, poleg omenjenih 

kanalov, ustno posredujejo več informacij o namenu, načinu in vrsti obdelave osebnih 

podatkov. Vodje/odgovorni za področja občine preverijo ustreznost usposabljanja zaposlenih, 
ki so zadolženi za omenjeno informiranje. 

4. Obvestilo mora biti kratko, pregledno, jasno in dostopno. 
 

15. člen – Odnosi z informacijskim pooblaščencem (nadzorni organ).  

1. Stike z informacijskim pooblaščencem za varstvo osebnih podatkov goji obdelovalec v 

okviru svojih pristojnosti v skladu z 39. členom Uredbe EU.  
2. Za namene nadzora s strani vodstva ustanove, morebitna formalna obvestila 

informacijskemu pooblaščencu za varstvo osebnih podatkov podpisuje generalni tajnik. 

 


