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Koncept ureditve skladnosti informacijske 
podpore knjižnicam z Zakonom o varstvupodpore knjižnicam z Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov

Maribor 03 11 2010Maribor, 03.11.2010 

Ljubljana, 05.11.2010

Franc Kodela, svetovalec za IS, 

preizkušeni revizor IS

ZVOP – 24. člen, 1. odstavek

Zavarovanje osebnih podatkov – ukrepi, ki preprečujejo slučajno 
ali namerno nepooblaščeno uničenje, spremembo ali izgubo p j , p g
podatkov in nepooblaščeno obdelavo teh podatkov:

• varovanje prostorov, opreme, sistemske programske opreme

• varovanje aplikativne programske opreme,

• preprečevanje nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov pri 
prenosih, tudi v omrežju,

• zagotavljanje blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih 
podatkov, 

• zagotavljanje sledljivosti vnosa, uporabe oz. obdelave osebnih podatkov 
in kdo in kdaj je to storil, za obdobje zakonskega varstvo pravice 
posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih 
podatkov (5 let),
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ZVOP – 25. člen

(1)Upravljavci osebnih podatkov in pogodbeni obdelovalci 
so dolžni zagotoviti zavarovanje osebnih podatkov naso dolžni zagotoviti zavarovanje osebnih podatkov na 
način iz 24. člena ZVOP.

(2) Upravljavci osebnih podatkov v svojih aktih predpišejo 
postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov ter 
določijo osebe, ki so odgovorne za določene zbirke 
osebnih podatkov, in osebe, ki lahko zaradi narave 
njihovega dela obdelujejo določene osebne podatke.njihovega dela obdelujejo določene osebne podatke. 

Zakon o knjižničarstvu – 15. člen

Knjižnice imajo za potrebe svojega dela in za zavarovanje 
gradiva pravico, da v skladu s predpisi o varstvu osebnih g p , p p
podatkov zbirajo in obdelujejo naslednje osebne podatke 
svojih uporabnikov: ime in priimek, datum in kraj rojstva, 
naslov stalnega in začasnega bivališča, izobrazba, zaposlitev 
ali šola.

Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se zbrišejo eno leto po 
izpolnitvi namena zaradi katerega so bili zbraniizpolnitvi namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Primarna odgovornost za varovanje osebnih podatkov: 

Upravljavec osebnih podatkov
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Področja uskladitve - I

Ključni aplikacije: COBISS2 in 
COBISS3 

Ostale aplikacije: SICRIS, ECRIS, 
portal izobraževanje, 
knjižnično nadomestilo

Področja uskladitve:

Področje uskladitve Prio-
riteta

Datum 
dokončanja

Enolična aplikativna uporabniška imena 1 01.09.2010

Enolična sistemska uporabniška imena 1 01.09.2010

Aplikativno beleženje COBISS2 1 01.09.2010

Aplikativno beleženje COBISS3 1 01.09.2010

Področja uskladitve - II

Področje uskladitve Prio-
riteta

Datum 
dokončanjariteta dokončanja

Aplikativno beleženje SICRIS, ECRIS 1 01.09.2010

Vključitev varnih šifriranih povezav za dostope knjižničarjev 1 01.09.2010

Sistemsko beleženje 2 01.01.2011

Varnostno kopiranje podatkov 2 01.01.2011

Arhiviranje podatkov 2 01.01.2011

Avtentificiranje uporabnikov COBISS-a za druge namene 2 01.01.2011

Občasni osebnih prenosi podatkov na zahtevo naročnika 3 01.01.2011

Testiranje programske opreme - anonimizacija 3 01.01.2011
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Izvedba uskladitve – I

I.  Enolična uporabniška imena
- knjižnice že urejene
- aplikativno vzdrževalni dostopi- aplikativno vzdrževalni dostopi

II. Enolična sistemska uporabniška imena
- strežniško sistemski dostopi

III. Aplikativno beleženje COBISS2
IV. Aplikativno beleženje COBISS3 – beležimo:

- kdaj (časovni žig)
- akronim knjižnice
- kdo
- koda programske točke oz. programa (tudi oznaka zakoda programske točke oz. programa (tudi oznaka za 

pregledovanje dnevnika)
- identifikator člana
- ime in priimek člana
- datum rojstva člana
- kaj je videl 

Izvedba uskladitve – II

V.  Aplikativno beleženje SICRIS, ECRIS
- uporablja dnevnik vsebinsko prilagojen aplikaciji

VI. Vključitev varnih šifriranih povezav za dostope knjižničarjevVI. Vključitev varnih šifriranih povezav za dostope knjižničarjev
- COBISS2 – prehod iz “telnet” na “SSH” šifrirano povezavo (700?)
- COBISS3 – v celoti izveden prehod na varno povezavo

VII. Sistemsko beleženje – beležimo:
- dostop do datotek ter baz z osebnimi podatki in akcijami nad njimi,
- dostop do dnevnikov aplikativnega beleženja in akcijami nad njimi,
- izklop sistemskega beleženja (logiranja),
- (pre)urejanje dnevnika,
- brisanje dnevnika- brisanje dnevnika

Pomembno: ocena tveganja, pregledovanje, hranjenje

VIII. Varnostno kopiranje podatkov
- Ločitev varnostnega kopiranja od arhiviranja
- Čas hranjenja varnostnih kopij (blokiranje- brisanje)
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Izvedba uskladitve – III
IX.  Arhiviranje podatkov

- popolna anonimizacija (ZKnj, 2. odstavek), 

- dogovor o intervalih arhiviranja,

- trajno hranjenje.

IX.  Avtentificiranje uporabnikov COBISS-a za druge namene
- redni prenosi za potrebe lokalnih aplikacij knjižnic,

- beleženje: kdo, kdaj, komu in kateri podatki,

- obvestiti prejemnike o prenosu odgovornosti.

XI.  Občasni osebnih prenosi podatkov na zahtevo naročnika
pismeni nalog zahtevek upravljavca za prenos- pismeni nalog – zahtevek upravljavca za prenos

- beleženje: kdo, kdaj, komu in kateri podatki,

- obvestiti prejemnike o prenosu odgovornosti.

XII.  Testiranje programske opreme – anonimizacija 
- Testiranje na živih podatkih – prilagojena anonimizacija

Pregledovanje dnevnikov

- 25. člen, 2. odstavek ZVOP,
- do vključno 8. delovnega dneva za  pretekli mesec,
- lahko sproti tudi za tekoči mesec,

d i COBISS2 COBISS3- dnevni prenos COBISS2 v COBISS3
- možni vpogledi oz. programi 
- navodilo za pregled,
- praktični prikaz,
- poročilo

Zapisnik pregled obdelav osebnih podatkov.doc

Mnenje informacijskega pooblaščencaj j g p
- 11.05.2010
- niso bila podana neskladja koncepta 

Mnenje IP.pdf
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Vprašanja    ??????

Prikaz pregleda


