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Varstvo podatkov 
 
 
 
 

Pogosta vprašanja 
Namen naslednjih informacij je pojasniti pojem varstva osebnih podatkov in 
uporabo načel za obdelavo osebnih podatkov. Pravno zavezujoče besedilo je 
Uredba (EU) št. 2018/1725. 

Kaj so „osebni podatki”? 
Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na živečega določenega ali določljivega 
posameznika („posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki”). 
 
Primeri osebnih podatkov so:  

̶ priimek, ime, slika, osebna številka uslužbenca, datum rojstva itd., 
̶ ravnanje ali dejavnosti posameznika: obiskana spletišča, metapodatki v dokumentu o 

avtorju dokumenta ali o osebi, ki ga je spremenila, opravljene naloge, odpiranje vrat, ki 
se kontrolira s preverjanjem dostopa z evidentiranjem dostopov, pošiljanje elektronske 
pošte itd., 

̶ vrednotenje ali ocena: dokumentiranje kakovosti izvajanja naloge (npr. odlično, dobro, 
povprečno, slabo, nezadostno), poročilo o vrednotenju, revizijski delovni dokumenti, ki 
vsebujejo oceno osebe ali funkcije itd., 

̶ dokumentacija/poročilo: pričanje v upravni preiskavi, pismo o naznanitvi morebitne 
goljufije itd. 

Določljiva oseba je oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti na podlagi 
identifikatorjev, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali 
na podlagi enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, genetsko, 
duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto. 
 
Razen nekaterih izjem je prepovedana (glej člen 10 Uredbe 2018/1725): 

̶ obdelava posebnih vrst podatkov, opredeljenih kot osebni podatki, ki razkrivajo rasno 
ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v 
sindikatu, ter 

̶ obdelava genskih in biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije 
posameznika ali podatkov v zvezi z zdravjem ali spolno usmerjenostjo posameznika. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=SL
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Kaj je obdelava? 
Obdelava je vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki z 
avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, shranjevanje, 
vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, izbris, uničenje itd. 

Kdo je obdelovalec? 
Če upravljavec podatkov osebnih podatkov ne obdela sam, to v njegovem imenu naredi 
obdelovalec. Obdelovalec mora zagotoviti ustrezna jamstva glede potrebnih tehničnih in 
organizacijskih varnostnih ukrepov ter skladnost z njimi. Obdelovalec je lahko fizična ali pravna 
oseba, javni organ, agencija ali kateri koli drugi organ, ki deluje po navodilih – in samo po 
navodilih – upravljavca podatkov. Tako upravljavca podatkov kot tudi obdelovalca zavezuje 
pogodba ali pravni akt, ki ureja obdelavo osebnih podatkov. 

Kaj je zakonita obdelava? 
V členu 5 uredbe je navedeno, da mora biti obdelava osebnih podatkov bodisi potrebna ali da 
mora posameznik vanjo privoliti. Osebni podatki se lahko obdelujejo samo, če: 

(a) je obdelava potrebna zaradi naloge, ki se izvede v javnem interesu na podlagi zakonodaje 
EU ali v okviru delovanja uradnega organa EU; 

(b) je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca podatkov; 

(c) je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega 
posameznika pred sklenitvijo pogodbe; 

(d) je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nedvoumno dal svojo privolitev 
(tj. kakršno koli prostovoljno, konkretno in informirano izjavo o volji posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, s katero izrazi soglasje z obdelavo osebnih 
podatkov); 

(e) je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki. 

Upravljavec podatkov je odgovoren za to, da so osebni podatki obdelani pošteno in zakonito. 

Kdaj se pri obdelavi osebnih podatkov uporablja Uredba 2018/1725? 
Uredba 2018/1725 se uporablja za vse primere, v katerih se obdelujejo osebni podatki, ki so 
del zbirke ali so namenjeni oblikovanju dela zbirke, v katerih se osebni podatki v celoti ali 
delno obdelujejo z avtomatiziranimi sredstvi ali v celoti ali delno ročno. 
Lokacija sistema ni pomembna. Lahko je na ravni Sodišča, pa tudi na institucionalni, nacionalni, 
regionalni, lokalni ali celo „zasebni” (v revidiranem podjetju) ravni.  
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Kaj je avtomatska obravnava?  
Kadar se podatki zbirajo, izračunavajo, uničujejo, kopirajo itd. brez posredovanja človeka. Na 
primer, dnevniške datoteke požarnega zidu, ki vsebujejo obiskana spletišča z navedbo datuma, 
časa, kategorije, v katero spada spletišče, informacijo o tem, ali je bil obisk dovoljen ali ne, za 
podporo za odpravljanje napak pa tudi podatek, ali je bil obisk uspešen ali ne. 

Kaj je zbirka? 
Zbirka je vsak strukturiran niz podatkov, do katerega je mogoče dostopati v skladu s posebnimi 
merili, niz pa je lahko centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski 
podlagi.  
Na primer datoteka, ki vsebuje vse zahtevke za dopust, razvrščene po posameznikih ali 
enotah.  

Kdo sta upravljavec podatkov in posameznik, na katerega se nanašajo osebni 
podatki? 
Upravljavec podatkov je institucija ali organ EU, generalni direktor, generalni sekretar, 
direktor, vodilni upravni uslužbenec ali izvajalec katere koli druge funkcije, ki sam ali z drugimi 
določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov.  
Upravljavci podatkov pri Sodišču so njegovi člani, generalni sekretar, direktorji in vodilni 
upravni uslužbenci. 
Za vsak postopek obdelave se mora upravljavec podatkov identificirati, pred tem pa mora biti 
o tem postopku obveščena tudi pooblaščena oseba za varstvo podatkov znotraj institucije. 
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je fizična oseba, katere osebni podatki se 
zbirajo in obdelujejo.  

Kdo so Evropski nadzornik za varstvo podatkov in pooblaščene osebe za varstvo 
podatkov? 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov (www.edps.europa.eu) je neodvisen nadzorni organ 
na evropski ravni, ki je odgovoren za zagotavljanje tega, da institucije in organi EU spoštujejo 
temeljne pravice in svoboščine fizičnih oseb ter zlasti njihovo pravico do zasebnosti. 
Odgovoren je tudi za spremljanje in zagotavljanje uporabe zakonodaje EU na področju varstva 
podatkov v institucijah EU ter svetovanje institucijam in posameznikom, na katere se nanašajo 
osebni podatki, o vseh zadevah v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Za petletni mandat ga 
imenujeta Evropski parlament in Svet, in sicer z ožjega seznama, ki ga pripravi Komisija.  

Upravljavci podatkov morajo sodelovati z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, zlasti z 
zagotavljanjem dostopa do informacij. 
Vsaka institucija ima eno ali več pooblaščenih oseb za varstvo podatkov, s čimer je na 
neodvisen način zagotovljeno, da se v instituciji uporabljajo načela varstva osebnih podatkov. 
Vsaka pooblaščena oseba za varstvo podatkov vodi register vseh postopkov obdelave osebnih 
podatkov v svoji instituciji. Daje tudi nasvete in priporočila v zvezi s pravicami in obveznostmi. 
Evropskega nadzornika za varstvo podatkov obvešča o tvegani obdelavi osebnih podatkov (glej 
spodaj) in odgovarja na njegove zahteve.  
Na zahtevo ali lastno pobudo lahko tudi preiskuje zadeve in incidente.  

http://www.edps.europa.eu/
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Katera so načela varstva podatkov? 
Osnovna pravila, ki jih mora vsak upravljavec upoštevati in izvajati pri obdelavi osebnih 
podatkov v praksi, so določena v skladu z načeli varstva podatkov. Upravljavec je odgovoren za 
skladnost, kar mora znati tudi dokazati – „odgovornost”. Vsakdo, ki obdeluje osebne podatke, 
mora poznati nekatera osnovna načela, v skladu s katerimi morajo biti ti podatki: 

o obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način v zvezi s posameznikom, na katerega se 
nanašajo osebni podatki („zakonitost, poštenost in preglednost”), 

o obdelani za točno in jasno navedene ter zakonite namene („omejitve namena”), 

o ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo 
(„najmanjši obseg podatkov”), 

o točni in po potrebi posodobljeni („točnost”), 

o shranjeni le toliko časa, kot je potrebno („omejitve hrambe”), 

o obdelani na način, ki zagotavlja ustrezno varnost („celovitost in zaupnost”), 

o posredovani tretjim osebam le ob uporabi ustreznih previdnostnih ukrepov, 

o obdelani v skladu s pravicami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. 

Kaj je obvestilo („EVIDENCA dejavnosti obdelave”)? 
Obvestilo je predhodno sporočilo upravljavca pooblaščeni osebi institucije za varstvo 
podatkov, s katerim ga obvesti o vseh dejavnostih obdelave (ročnih ali avtomatskih) osebnih 
podatkov, te informacije pa zajemajo obstoj postopka obdelave in njegove glavne značilnosti. 
Upravljavec izpolni „evidenco”, v kateri dokumentira postopek, seznam sodelujočih, 
informacije o poteku zbiranja in obdelave podatkov, o zagotavljanju pravic zadevnih oseb, o 
oceni tveganja postopka, o sprejetih varnostnih ukrepih in o rezultatih ocene pooblaščene 
osebe za varstvo podatkov. 

Kaj je register evidenc dejavnosti obdelave? 
V skladu s členom 31 Uredbe mora vsak upravljavec voditi evidenco vseh dejavnosti obdelave, 
za katere je odgovoren. Da se prepreči vodenje več evidenc, je pooblaščena oseba Evropskega 
računskega sodišča za varstvo podatkov odgovorna za vodenje centralnega registra evidenc 
dejavnosti obdelave, ki jih izvaja Evropsko računsko sodišče. Register temelji na evidencah, 
poslanih pooblaščeni osebi za varstvo podatkov, in je javno dostopen na spletišču in intranetu 
Evropskega računskega sodišča pod naslovom „Dostop do evidence” na straneh pooblaščene 
osebe za varstvo podatkov.  

Koga naj kontaktiram, če potrebujem informacije o nekem postopku obdelave? 
Upravljavec najbolje pozna okoliščine postopkov obdelave, ki se izvajajo pod njegovo 
pristojnostjo. Zato je priporočljivo, da najprej kontaktirate upravljavca zadevnega postopka 
obdelave, ki mora zagotoviti, da lahko posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, 
uspešno uveljavljajo svoje pravice, in bi vam moral posredovati zahtevane informacije. 
Zaprosite lahko tudi za pomoč pooblaščene osebe za varstvo podatkov, ki lahko preišče zadeve 
ali dogodke, ki so neposredno povezani z njenimi nalogami (glej tudi „Zakonodaja”).  
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Kako lahko ugotovim, kdo je upravljavec podatkov? 
Upravljavci podatkov so običajno člani, pristojni za revizijo, ali vodje upravne enote, ki izvaja 
postopek obdelave. Kdo je upravljavec, je najlažje ugotoviti s pomočjo evidence, saj je v njej 
navedena funkcija ali naziv upravljavca za vsak postopek obdelave. V primeru težav vam lahko 
pooblaščena oseba za varstvo podatkov pomaga vzpostaviti kontakt z upravljavcem ali 
pridobiti potrebne informacije. 

Kakšne so moje pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki? 
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo predvsem pravico do tega, da so 
obveščeni o postopku obdelave, ki se nanaša nanje, in o njegovih glavnih značilnostih. Imajo 
tudi pravico do informiranosti o tem, kateri podatki se obdelujejo, in do tega, da upravljavec 
nemudoma popravi morebitne netočne ali nepopolne osebne podatke. 
V nekaterih okoliščinah lahko posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, uveljavljajo 
tudi bolj specifične pravice, kot je na primer to, da od upravljavca zahtevajo blokiranje ali izbris 
podatkov. 
Kadar obstajajo zelo specifični razlogi, kot so preprečevanje, preiskovanje in odkrivanje 
morebitnih goljufij, je mogoče nekatere pravice omejiti. Omejene so tudi vrste pravic, ki jih je 
mogoče omejiti, na primer pravica do obveščenosti, da je bila proti eni ali več osebam 
uvedena preiskava, da bi se ohranili dokumenti in informacije ter druga sredstva, ki se med 
preiskavo uporabijo kot dokaz. Popoln seznam razlogov za omejitev pravic in seznam pravic, ki 
jih je mogoče omejiti, sta navedena v členu 25 uredbe. V Sklepu št. 42/2021 Sodišča je 
določeno, kateri razlogi in pravice so bili pridržani za kateri postopek. 

Če imate dodatna vprašanja o obdelavi osebnih podatkov na Evropskem računskem sodišču 
lahko kontaktirate pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na telefonsko številko 
+352 4398 47777, elektronski naslov  
ECA-Data-Protection@eca.europa.eu ali poštni naslov: 

European Court of Auditors 
Data Protection Officer 
12 rue Alcide de Gasperi 
L-1615 Luxembourg 

Kaj je „izjava o varstvu osebnih podatkov”? 
To je informativna izjava s pojasnili glede obdelave osebnih podatkov za osebe, katerih osebni 
podatki se bodo neposredno zbirali ali jih je Evropsko računsko sodišče pridobilo (posredno 
zbralo) za nadaljnjo obdelavo, npr. uporabnike spletišča.  

Zakaj je potrebna „izjava o varstvu osebnih podatkov”? 
Izjava o varstvu osebnih podatkov je potrebna za obveščanje oseb o tem, da se njihovi osebni 
podatki obdelujejo, in o njihovih pravicah v zvezi s to obdelavo. V primeru ankete, tudi če 
poteka anonimno (običajno je znan le elektronski naslov, da se osebe lahko povabijo k 
sodelovanju), je izjava o varstvu podatkov potrebna za obveščanje sodelujočih o kontaktnih 
podatkih upravljavca podatkov/pooblaščene osebe za varstvo podatkov/Evropskega 
nadzornika za varstvo podatkov, obdobju hrambe podatkov, viru podatkov itd. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32021Q0622%2801%29
mailto:ECA-Data-Protection@eca.europa.eu
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Sem uspešen kandidat v izbirnem postopku. Ali imam pravico do tega, da moje 
ime ni navedeno na javno dostopnem rezervnem seznamu? 
Da, preprosto pošljite elektronsko sporočilo uradu EPSO, v katerem prosite, naj vaše ime 
izbrišejo z javno dostopnega rezervnega seznama pred objavo. 
Če izbirni postopek organizira Evropsko računsko sodišče, lahko prosite tudi kadrovsko službo, 
da vašega imena ne objavi na javno dostopnem seznamu. 

Ali obstaja zasebnosti prijazen iskalnik? 
Da, obstaja jih več Startpage.com, DuckDuckGo.com, Qwant.com ali searX.me. Nastavite jih 
lahko za privzeti iskalnik vašega brskalnika ali jih dodajte med priljubljene za enostaven 
dostop. 
 

https://www.startpage.com/
https://duckduckgo.com/
https://www.qwant.com/
https://www.searx.me/
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