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G D P R     oziroma    Splošna uredba

• REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of 
natural persons with regard to the processing of personal data 
and on the free movement of such data, and repealing Directive 
95/46/EC (General Data Protection Regulation) 

• UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z 
dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o 
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov) 

Veljavnost: 25. maj 2018
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Zakon o varstvu osebnih podatkov

• Tri inkarnacije:
− Prvič leta 1990
− ZVOP (1999)
− ZVOP-1: 2004 (UPB: 2007)    veljavnost max do 25. 5. 2018 (???)

(vezava na direktivo 95/46/ES, ki po 25.5.2018 ne velja več!)

• V pripravi ZVOP-2:
− Prva javna obravnava: oktober - november 2017
− Druga javna obravnava: januar - februar 2018
− Vladno gradivo: 13. 3. 2018
− Veljavnost najkasneje od 25. 5. 2018 (???)
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Kaj če ZVOP-2 ni sprejet do 25. 5. 2018

• Formalno še vedno velja ZVOP-1

• Ampak:
o Vezava na Direktivo 95/46/ES, ki po 25.5.2018 ne velja več!
o Kolizija
o V postopku možen ugovor zoper veljavnost določb ZVOP-1

(vir: Nataša Pirc Musar)

o Uredba se neposredno uporablja od 25. maja. In vse tiste določbe, ki 
so drugačne kot v ZVOP-1, se uporabljajo iz uredbe.

(vir: Alenka Jerše, namestnica inormacijske pooblaščenke)
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Trije strahovi

• Joj, koliko dela me čaka
• Imenovanje pooblaščene osebe (DPO)
• Kazni
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Joj koliko dela me čaka

• En kup pravilnikov
• Če pa res, res rabim podatek o barvi las
• Staaaaatiiiiistiiiikeeeee
• In zdaj se moram ubadati z nekimi pravni(ški)mi nebulozami
• IT: A zdaj pa bomo morali vse podatke v bazi kriptirati
• Spet sama papirologija, efekt pa ničen
• Se vidi, da »država« nima kaj za delat
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Joj koliko dela me čaka

• En kup pravilnikov
• Za vsako »zbirko« OP še:

− Evidenca dejavnosti obdelave
− Ocena tveganja
− Ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov (DPIA)
− V tem je vsebovano: pooblastila, dnevniki sledljivosti, protokoli, 

detekcija incidentov, poročanja, ukrepi …
• Pravilo palca:

− Vse, kar se od nas eksplicitno zahteva
− Vse, kar se od nas implicitno zahteva (naj bi, priporočljivo …)                     

ČE se nam zdi, da nam pride prav
− Vse drugo, kar sicer od nas nihče ne zahteva, se nam pa zdi, da nam 

pride prav.
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Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO)

• Poklicne odlike in strokovno znanje [ter dejanske izkušnje] 
− Zakonodaja    IN
− Praksa na področju varstva [osebnih] podatkov
− …. [ali na primerljivem področju] 

• ZVOP-2: vsaj tri leta delovnih izkušenj s področja
− varstva osebnih podatkov    ALI
− informacijske varnosti          ALI
− … (poslovne skrivnosti GD, bančništvo …)

• ZVOP-2: še dodatni pogoji (državljanstvo, nekaznovanost, 
izobrazba, zaposlenost v JS, izjeme …)

• Samostojnost, neodvisnost, zaščitenost, položaj
• Je obvezno / ni obvezno ?
• Možnost outsourcinga
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Kršitve: (upravne) globe in kazni

• »manjši« prekrški:
− do 10.000.000,00 €     ali
− do 2% skupnega svetovnega letnega prometa
− »ali«: velja višji znesek

• »večji prekrški«:   
− do 20.000.000,00 €     ali
− do 4% skupnega svetovnega letnega prometa
− »ali«: velja višji znesek

• POZOR: tudi za posameznike! (ZVOP-2)
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GDPR in COBISS

• Uporabniki/člani knjižnice
− »klasični fascikli«; Moja Knjižnica; gesla; rezervacije; izposojeno 

gradivo; vse kar sami vpisujejo …
• Knjižničarji – za avtentikacijo in avtorizacijo dela v COBISS-u
• Udeleženci izobraževalnih procesov
• Avtorji    (COBIB; CONOR; Knjižnično Nadomestilo …)
• Raziskovalci – SICRIS

IZUM to pokriva v skladu z GDPR in slovenskimi pravnimi normami
Vendar NE za obdelavo tretjih strani

(osebni podatki v COBISS-u za nonCOBISS funkcije)
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GDPR in COBISS

• Uporabniki/člani knjižnice
− »klasični fascikli«; Moja Knjižnica; gesla; rezervacije; izposojeno 

gradivo; vse kar sami vpisujejo …

• Knjižnica                 IZUM

• Zaveze veljajo za oba!

• UPRAVLJAVEC       vs.      OBDELOVALEC
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Knjižnica je UPRAVLJAVEC, IZUM je OBDELOVALEC

• Zaveze veljajo za oba
• Podobdelovalec; drugi obdelovalec?    IZUM: NE!
• Dokumentirana (izkazana) navodila upravljavca        (razen če …)
• Sodelovanje (GDPR 28.e,f: obdelovalec pomaga upravljavcu … ob upoštevanju 

narave obdelave in informacij, ki so dostopne obdelovalcu)
− tehnični in organizacijski ukrepi
− varnost obelave
− obveščanje / poročanje nadzornemu organu (IP)
− obveščanje posameznikov
− ocena učinka (DPIA)
− posvetovanje z nadzornim organom (IP)
− evidenca dejavnosti obdelave (vsak zase; ni zahtevano v GDPR)
− …

• Pogodba med UPR in OBD
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Pravne podlage

• Privolitev posameznika
• Izvajanje pogodbe med posameznikom in knjižnico

Izziv: je vpis v knjižnico neke vrste pogodba?

• Izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca (izvrševanje 

zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti  javnega sektorja; … iz javnega vira …)
• Opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne 

oblasti pri upravljavcu (izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti  

javnega sektorja)
• Zakoniti interesi upravljavca … Ne velja za javni sektor!
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IV. Evidenca dejavnosti obdelave

• Namen: zagotavljanje transparentnosti obdelave in pravnega 
varstva upravljavca / obdelovalca

• Dostopna IP (na zahtevo);
• Posameznik NIMA PRAVICE zahtevati vpogleda
• Izjema, kdaj ni obvezna    (POZOR: ang vs slo!!!)
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Evidenca dejavnosti obdelave – obvezni elementi

• Naziv/ime upravljavca/obdelovalca, kontaktni podatki, DPO
• Vrste obdelave
• Prenosi v tretjo državo
• Predvideni roki za izbris
• Splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov

• »Katalogi« iz ZVOP-1

• Skratka: 5 x W (why  who  what  when  where)
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V. Ocena tveganja

• Metodologija
• Analiza tveganj pravne neskladnosti (gap analysis)
• Analiza organizacijskih in tehnoloških varnostnih tveganj 

• Kontekst
• Identifikacija
• Ovrednotenje
• Spremljanje

• Dejavniki tveganja
• Ocena kritičnosti tveganja (matrika    verjetnost x  posledica)

• Ukrepi za obvladovanje tveganj
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Obvladovanje tveganj – cikel (vir: Ernst & Young Global Limited)

Definicije ekonomskih in družbenih ciljev

Načrtovanje ekonomskih in družbenih aktivnosti

Ocena tveganja

Ukrepanje

Prenesi 
na tretjega

Resignacija Zmanjšaj
na sprejemljivo raven

Izogib

Varnostni ukrepi Inovativnost Pripravljenost
(odpornost & kontinuiteta) K O N E C
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VI. Ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov (DPIA)

• Najpomembnejši dokument (moje osebno mnenje)
• Orodje za identifikacijo, analizo in zmanjševanje tveganj  glede 

nezakonitih ravnanj z osebnimi podatki 
• Postopek za vzpostavitev in dokazovanje skladnosti
• Smernice IP
• A29 WP
• Obveznost upravljavca
• Javna objava: NI POTREBNA (priporočljivo vsaj povzetek)
• Posvetovanje z nadzornim organom: NI POTREBNO

(samo če … veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov; ni zadostnih 
ukrepov za zmanjševanje tveganj na sprejemljivo raven …)
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Ocena učinka zajema vsaj:

• Sistematičen opis predvidenih dejanj in namenov obdelave
• Oceno potrebnosti in sorazmernosti dejanj glede na namen
• Oceno tveganj za pravice in svoboščine posameznikov
• Ukrepe za obravnavo tveganj, varnostne ukrepe ter mehanizme za 

dokazovanje skladnosti s Splošno uredbo

• Uporabiti je mogoče eno oceno učinka v zvezi z varstvom podatkov 
za oceno več dejanj obdelave, ki so podobna glede na naravo, 
obseg, okoliščine, namen in tveganja 

Primer 1: istovrstni podatki se zbirajo za iste namene z uporabo podobne tehnologije

Primer 2: podobna dejanja obdelave, ki jih izvajajo različni upravljavci podatkov 
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Štiri faze (vir: Ocene učinkov na varstvo podatkov, Informacijski pooblaščenec, 2017):
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VII. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO)

• Poklicne odlike in strokovno znanje [ter dejanske izkušnje] 
− Zakonodaja    IN
− Praksa na področju varstva [osebnih] podatkov
− …. [ali na primerljivem področju] 

• ZVOP-2: vsaj tri leta delovnih izkušenj s področja
− varstva osebnih podatkov    ALI
− informacijske varnosti          ALI
− … (poslovne skrivnosti GD, bančništvo …)

• ZVOP-2: še dodatni pogoji (državljanstvo, nekaznovanost, izobrazba
(2. stopnja … 8 SOK), zaposlenost v JS, izjeme …)

• Samostojnost, neodvisnost, zaščitenost, položaj
• Je obvezno / ni obvezno ?
• Možnost outsourcinga

• IZUM ?



26

IZUM: sistemizirano delovno mesto
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Odgovornost

• DPO mora pripraviti evidence dejavnosti, ocene tveganja, DPIA … 
• DPO je prvi, ki ga bo IP zgrabil za vrat
• DPO je odgovoren za vse!
• Odgovornost je v rokah vodstva!
• DPO je gnjavator
• Predstavljajmo si ga kot nekega tečnega internega revizorja
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VIII. Pogodba med upravljavcem in obdelovalcem

• Določene medsebojne obveznosti in pravice
• GDPR: člen 28, tretji odstavek
• ZVOP-2: člen 31, četrti odstavek
• Trajanje pogodbe – vezava na pogodbo o polnopravnem članstvu 

v sistemu COBISS.SI
• Obvezna za vse knjižnice, ki uporabljajo COBISS/Izposoja
• Pravna podlaga: GDPR, ZVOP-2, ZKnj-1, xxxxx
• Opredelitev pojmov (definicije, navzkrižja, 24 uradnih jezikov EU)
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Elementi pogodbe

• Standardni (generalije, predmet, zaupnost, skrbniki, sodišče …)
• Seznam osebnih podatkov
• Nameni obdelovanja osebnih podatkov
• Obveznosti obdelovalca in upravljavca
• Varovanje (prostori, strojna, sistemska in aplikativna programska 

oprema, podatkovni nosilci, prenosi po TK omrežjih …)
• Organizacija delovnih procesov
• Zagotavljanje integritete, zaupnosti, dostopnosti, sledljivosti …
• Odškodninska in prekrškovna odgovornost
• Obveščanje, postopki pred nadzornim organom
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Seznam osebnih podatkov in nameni obdelovanja

• Generični naziv
• Pravna podlaga
• Vir
• Kaj se s podatkom počne

- koordinacija razvoja in vzdrževanja operativnosti sistema in servisov COBISS.SI za vodenje evidenc o upravljavčevih članih, iz
njih izhajajočih procesov, izposoji knjižničnega gradiva članom upravljavca in iz tega izhajajočih procesov, online ponudbo in
dostop do baz podatkov ter podpora izvajanja nalog, ki so opredeljene v krovni pogodbi, kar vključuje tudi reševanje
tehničnih napak pri omenjenih postopkih;

- testiranje delovanja novih ali nadgrajenih storitev;
- izvedba izobraževanj oziroma usposabljanj strokovnih sodelavcev knjižnice upravičenca;
- zagotavljanje standardne zaščite podatkov;
- zagotavljanj drugih storitev v skladu s krovno pogodbo.

• Dokumentirano navodilo upravljavca
- Izjema: […] razen kadar to od obdelovalca zahteva pravo […]
- ZKnj-1 oziroma slovenski predpisi
- Temeljno dokumentirano navodilo upravljavca predstavlja krovna pogodba (vir: izobraževalno gradivo podjetja Ainigma

d.o.o.)
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Seznam – skupina Splošno

Številka izkaznice Omejitve

Nadrejeni član Omejitve štev. izp. izvodov

Ime Omejitev podaljšanj

Priimek Omejitev štev. rezervacij

Datum rojstva Jezik opominov

Spol Terjatve

Državljanstvo Neporavnani opomin

Ime/priimek skrbnika/poroka Izgubil gradivo

Občina stalnega bivališča Datum zadnjega obiska

Kategorija Neveljavne številke

Opomba Naslovi

Privilegiji Alternativne ID številke
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Seznam – skupina Šolanje, zaposlitev

Vrsta šole Študijski program v eVŠ

Univerza Študijski program v eVŠ – B

Ime šole Strokovno področje

Oddelek/letnik šole Čitalnica

Smer/program Zaposlitev

Stopnja študija Oddelek zaposlitve

Način študija Stopnja izobrazbe

Visokošolski zavod v eVŠ
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Seznam – skupina Članstvo

Sigla knjižnice Datum evident./podaljš. član.

Oddelek vpisa Datum poteka članstva

Postajališče bibliobusa Veljavnost članstva

Datum prvega vpisa Podpis izjave ob vpisu
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Seznam – skupina Info

Aktivnosti v oddelkih Vnesel

Število izposojenih Izvodov Vneseno

Datum zadnjega opomina Spremenil

Število prejetih opominov Spremenjeno

Prejeti opomini Dostop do inf. virov

Število obiskov na leto Podrobnosti po oddelkih
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Seznam – skupina MojaKnjižnica / COBISS+

Uporabniško ime

Geslo

E-naslov za obveščanje

SMS številka za obveščanje

???

???
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Varovanje

• Prostori, strojna, sistemska in aplikativna programska oprema, 
podatkovni nosilci, prenosi po TK omrežjih

• Fizično in tehnično varovanje
• OP so na strežnikih v lasti IZUM-a in na lokaciji IZUM-a

• Izjema: nekatere varnostne kopije so na dislociranih lokacijah
• Sodoben podatkovni center
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Postopki in ukrepi za zagotovitev varnosti OP

• Varnostno kopiranje
• Izključno za namen pri popolnem restavriranju uničenih, 

okvarjenih ali izgubljenih podatkov
• Dislocirane lokacije
• Upravljavec NIMA dostopa

• Preprečevanje nepooblaščenega dostopa pri prenosu
• Učinkovit način blokiranja, brisanja …
• Pooblastila in izjave o zaupnosti
• Sledljivost operacij nad OP (dnevnik [logging], za pregled ustrezna 

pooblastila, vsak mesec naključni izbor, zapisniki pri direktorju ali 
DPO)
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Vnos in urejanje osebnih podatkov

• Standardna namenska aplikacija za vnos in urejanje osebnih 
podatkov članov knjižnic v okviru avtomatizirane izposoje v 
sistemu COBISS.SI

• Upravljavec: vnos, spreminjanje, vpogled in dostop do OP članov 
knjižnice v okviru svojih delovnih procesov

• Obdelovalec: vpogled pri razreševanju tehničnih napak ali 
nerazjasnjenih okoliščin (uporabniški servis, razvoj)

• Posebni avtomatizirani pregledi, izpisi, statistike …
• Orodje za izvoz podatkov k upravljavcu 

• Drugačen dostop ni možen (razen …)
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Drugačen dostop ni možen (razen …)

• Zahteva upravljavca (praviloma razreševanje in razčiščevanje 
tehničnih napak ali nepojasnjenih okoliščin)

• V primeru potrebne nujne reakcije za preprečitev škode 

• Zgolj osebe z ustreznimi pooblastili (razvoj, sistemska podpora)
• Stalno (po potrebi časovno omejeno) pooblastilo upravljavca
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IX. Posebnosti

• Šifriranje podatkov               NE!   (razen gesel in transportnih poti)
• Nadzor upravitelja                POGODBA!
• Poročanja                               POGODBA!   (+ zdrava pamet)
• Odziv pri incidentih              POGODBA!   (+ zdrava pamet)
• Kodeksi ravnanja                   ???
• Certificiranje                          NE!
• Odobreni mehaznizmi potrjevanja   NE!
• Profiliranje                              Smrtni greh, razen …
• Pooblastila:

• IZUM: Izjava o zaupnosti, varovanju itd. 
• IZUM: Pooblastilo direktorja posameznemu zaposlenemu
• Pooblastilo UPR, da se OBD sme lotiti naloge
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Profiliranje

• Statistični in raziskovalni nameni               NE!
• Pobuda za sistemsko rešitev (nizka prioriteta na seznamu želja)
• Odgovornost na strani knjižnice
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25. 5. 2018
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