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Pravne podlage za pregledovanje dnevnikov o obdelavah osebnih podatkov 
 
Izhodišče za pregledovanje dnevnikov o obdelavah osebnih podatkov vsekakor predstavlja  
25. člen ZVOP-1, ki določa: 
 

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

(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. 

 
V 24. členu, prvi odstavek, so navedeni postopki, s katerimi upravljavci in tudi pogodbeni 
obdelovalci zagotavljajo zavarovanje osebnih podatkov. Na prvem mestu so navedeni 
organizacijski postopki in ukrepi. Beleženje obdelav osebnih podatkov lahko štejemo za  
logično-tehnični ukrep, ki pa sam po sebi ne more preprečiti nepooblaščene obdelave osebnih 
podatkov. Ker je človeški faktor eden največjih virov tveganja, je pregledovanje dnevnikov o 
obdelavah osebnih podatkov po mnenju informacijskega pooblaščenca potrebno in predstavlja 
organizacijski postopek oz. ukrep. Pregled dnevnikov namreč odkriva nepooblaščeno obdelavo 
osebnih podatkov in na podlagi tega omogoča ukrepanje proti kršilcem in dopolnjevanje ukrepov 
za preprečevanje nepooblaščenih obdelav osebnih podatkov. Zaradi tega in zaradi kazenskih 
sankcij, predvidenih v 93. členu ZVOP-1, je treba in je smiselno izvajati ukrep pregledovanja 
dnevnikov. Pregledovanje dnevnikov lahko smatramo tudi za predpisan postopek oz. ukrep  
(25. člen, 2. odstavek) za zavarovanje osebnih podatkov in za nadzorni mehanizem, s katerim se 
preverja, ali osebe obdelujejo osebne podatke v skladu z naravo njihovega dela. Samo to, da je 
sprejet akt, ne zagotavlja ničesar, če niso vzpostavljeni ustrezni postopki in ukrepi oz. kontrole. 
 
Dnevnike o obdelavah osebnih podatkov za delavce v knjižnicah lahko pregledujejo samo 
uporabniki oz. knjižnice same, saj samo le-te vedo, katere osebe in v katerih delovnih procesih 
smejo obdelovati osebne podatke. Za svoje sodelavce bo preglede dnevnikov o obdelavah 
osebnih podatkov opravljal tudi IZUM, čeprav jih morajo pregledovati tudi upravljavci, saj je 
primarna odgovornost na njih.  
 
Kot pa smo že navedli, izrecne zaveze za pregledovanje dnevnikov ni, saj zakon tudi izrecno ne 
zahteva beleženja, ampak samo naknadno ugotavljanje obdelav osebnih podatkov. Glede na to, 
da so delovni procesi knjižnic, kjer se obdelujejo osebni podatki računalniško podprti, pa so 
dnevniki o obdelavah osebnih podatkov pravzaprav edina smiselna možnost.  
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