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I.  NAMEN PRAVILNIKA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 
 
Družba je zavezana k skladnosti s predpisi o varstvu osebnih podatkov, pri čemer je zagotavljanje 
varstva podatkov temelj zanesljivih poslovnih odnosov in ugleda Družbe. 
 
Ta Pravilnik o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju »Pravilnik«) zagotavlja enega od potrebnih 
okvirnih pogojev za obdelavo osebnih podatkov in morebiten čezmejni prenos podatkov. Zagotavlja 
ustrezno raven varstva podatkov, ki jo predpisuje 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 (v nadaljevanju: GDPR)  in nacionalni 
predpisi. 
 
Pravilnik velja za vse osebne podatke, ki jih obdeluje Družba. Anonimni oziroma anonimizirani  
podatki (npr. za statistična vrednotenja ali študije), niso predmet tega Pravilnika. 
 

II. NAČELA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 
 

1. Pravičnost in zakonitost 
 

Pri obdelavi osebnih podatkov je treba zaščititi pravice posameznikov, na katere se podatki 
nanašajo. Osebne podatke je treba zbirati in obdelovati na zakonit, pravičen in pošten način. 
 

2. Omejitev obdelave za določen namen 
 

Osebne podatke se  lahko obdeluje le za namene, ki so bili določeni pred njihovim zbiranjem 
oziroma obdelavo. Naknadne spremembe namena so mogoče le v omejenem obsegu, kadar so za 
to izpolnjeni pogoji veljavnih predpisov (npr. obstoji zakonit interes) in na podlagi skrbne presoje 
utemeljenosti takšne spremembe. 
 

3. Preglednost / transparentnost 
 

Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, mora biti obveščen o tem, kako se njegovi podatki 
obdelujejo. Na splošno je treba osebne podatke zbirati neposredno od posameznika. Ob zbiranju 
osebnih podatkov se mora posameznik zavedati ali biti obveščen o: 

- identiteti in kontaktu Družbe in osebe, ki je pri Družbi zadolžena za varstvo osebnih 
podatkov; 

- vrsti / obsegu podatkov, ki se obdelujejo; 
- namenu obdelave podatkov; 
- tretjih osebah ali kategoriji tretjih oseb, ki jim je mogoče podatke posredovati (obdelovalci); 
- pravicah, ki izhajajo iz obdelave osebnih podatkov (npr. do preklic soglasja, dostop do 

podatkov). 
 

4. Omejitev obsega podatkov / sorazmernost 
 

Pred obdelavo osebnih podatkov je treba ugotoviti, ali in v kolikšni meri je obdelava osebnih 
podatkov potrebna za doseganje namena, za katerega se podatki zbirajo. Kjer namen dovoljuje in 
kje je takšna obdelava smotrna in primerna za predviden namen, je treba uporabiti anonimne ali 
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statistične podatke. Osebni podatki se ne smejo zbirati ali shranjevati vnaprej za morebitne bodoče 
namene, razen, kadar to zahteva ali dovoljujejo veljavni predpisi 
 
Obdelava podatkov v Družbi mora biti organizirana tako, da se zbira, shranjuje in obdeluje čim 
manj osebnih podatkov. Kadar osebni podatki niso več potrebni, jih je treba izbrisati ali 
anonimizirati. 
 

5. Brisanje 
 

Osebne podatke, ki niso več potrebni, je treba po izteku zakonskih ali drugih predvidenih rokov 
izbrisati. V posameznih primerih je nadaljnja obdelava možna za namen arhiviranja v javnem 
interesu, v znanstveno ali zgodovinsko raziskovalne namene ali statistične namene. Pred nadaljnjo 
obdelavo za navedene namene, mora Družba ugotoviti, ali obstaja utemeljen razlog za nadalje 
hranjene podatkov. 
 

6. Točnost in ažurnost 
 

Osebni podatki, ki se hranijo in obdelujejo morajo biti pravilni, popolni in posodobljeni. Sprejeti je 
treba ustrezne ukrepe, s katerimi se zagotovi, da se netočni ali nepopolni podatki izbrišejo, 
popravijo, dopolnijo ali posodobijo. 
 

7. Zaupnost in varnost podatkov 
 

Osebni podatki so zaupne narave. Zaupnost in tajnost podatkov je treba varovati z ustreznimi 
organizacijskimi in tehničnimi ukrepi za preprečevanje nepooblaščenega dostopa, nezakonite 
obdelave ali distribucije, pa tudi naključne izgube, spremembe ali uničenja. 

 
 

III. ZAKONITOST  OBDELAVE PODATKOV 
 

1. GENERALNE DOLOČBE 
 
Obdelava osebnih podatkov je zakonita, če je za to podana zakonita podlaga oziroma interes za 
njihovo obdelavo. Ta mora biti podana tudi, če se namen obdelave osebnih podatkov spremeni 
glede na namen za katerega so bili pridobljeni. 
 

1.1. Obdelava na podlagi soglasja 
 

Obdelava je prav tako zakonita, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolil v 
obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov.  
 
Soglasje mora biti izrecno, pisno in prostovoljno. Neprostovoljno soglasje je neveljavno. 
 
Pred privolitvijo mora biti posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obveščen v skladu 
z II. 3. tega Pravilnika. Izjavo o soglasju je treba pridobiti pisno ali v elektronski obliki za namene 
dokumentacije. 
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V nekaterih okoliščinah, kot so telefonski pogovori, je dovoljenje mogoče dati ustno. Podelitev 
soglasja mora biti dokumentirana. 
 

1.2. Obdelava potrebna za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti 
 
Obdelava osebnih podatkov je zakonita, če se ta 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. 
 

1.3. Obdelava v skladu z zakonskimi obveznostmi  
 

Obdelava osebnih podatkov o zaposlenih je dovoljena tudi, če tako zahtevajo veljavni predpisi. 
Vrsta in obseg obdelave ne sme presegati okvirjev predvidenih z veljavnimi predpisi. Če predpisi 
vrste in obsega obdelave ne določajo natančno, je treba glede tega upoštevati interese in pravice 
posameznika. 
 

1.4. Obdelava v skladu z legitimnim/zakonitim interesom  
 

Osebne podatke je mogoče obdelati tudi, če je to potrebno zaradi legitimnega/zakonitega interesa 
Družbe. Zakoniti oziroma legitimni interesi so lahko pravne (npr. uveljavljanje zahtevkov ali 
branjenje pred le-temi) ali finančne narave (npr. vrednotenje družb, preverjanje plačilne 
sposobnosti, ipd.). Prav tako predstavljajo zakonite interese Družbe aktivnosti za: 

− preprečevanje zlorab ali goljufij, tako na škodo Družbe, kot Posameznikov (varnostni 
ukrepi); 

− izboljšanja kvalitete storitev Družbe (ugotavljanje uspešnosti produktov Družbe, preverjanje 
učinkovitosti reklamnih kampanj, ipd.). 

 
Osebnih podatkov ni mogoče obdelati, kadar interesi ali temeljne pravice in svoboščine 
Posameznika prevladajo nad zakonitimi interesi Družbe (razen v primeru Posameznikovega 
soglasje, ali kadar smo k obdelavi podatkov zavezani s posebnim predpisom). Pred obdelavo 
podatkov na tej podlagi, je treba pretehtati interese in pravice posameznika ter legitimne interese 
Družbe, pri čemer se upoštevajo razumna pričakovanja posameznikov v odnosu do Družbe. Kadar 
se ugotovi, da so interesi posameznika prevladali nad zakonitimi interesi Družbe za obdelavo 
osebnih podatkov, je treba osebne podatke izbrisati ali anonimizirati. 
 

1.5. Obdelava občutljivih osebnih podatkov 
 
Občutljive osebne podatke je mogoče obdelati le, če za to obstoji zakonska obveznost ali je 
posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, dal izrecno privolitev, razen, kadar veljavni 
predpisi določajo, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne sme razkriti 
občutljivih podatkov. Te podatke je mogoče obdelati tudi, če je obvezno za uveljavljanje zahtevkov 
zoper, ali obrambo pred zahtevki posameznika, na katerega se podatki nanašajo. 
 
Občutljiv podatki so zlasti podatki o rasnem, narodnem ali etničnem poreklu, političnem, verskem 
ali filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu ali 
izbrisu v ali iz kazenske evidence ali evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja prekrške, 
genski in biometrični podatki, biometrične značilnosti, če je z njihovo uporabo mogoče določiti 
posameznika v zvezi s kakšno od prej navedenih okoliščin. 
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Pri vsakem dostopu do občutljivih podatkov, je treba vnaprej obvestiti Pooblaščenca za varstvo 
osebnih podatkov pri Družbi in preveriti, ali je obdelava dovoljena. 
 

1.6. Avtomatizirano sprejemanje odločitev  
 

Avtomatizirana obdelava osebnih podatkov, ki se uporablja za ugotavljanje določenih dejstev (npr. 
kreditne sposobnosti, zbiranja osebnih podatkov kandidatov za zaposlitev ali ugotavljanja 
učinkovitosti delavcev), ne more biti edina podlaga za odločitve, ki lahko imajo negativne pravne 
posledice ali bi lahko bistveno vplivale na pravice posameznika. Posameznik mora biti obveščen o 
dejstvih in rezultatih avtomatiziranega sprejemanja odločitev ter o možnosti podaje pripomb. Da bi 
se izognili napačnim odločitvam, mora pravilnost in verodostojnost rezultatov avtomatizirane 
obdelave osebnih podatkov preveriti zaposleni v Družbi. 
 
 

2. PODATKI O STRANKAH IN PARTNERJIH 
 
Osebne podatke potencialnih strank, kupcev in partnerjev (v nadaljevanju »stranke«) je mogoče 
obdelovati za potrebe sklenitve, izvedbe ali prekinitve pogodbe. Navedeno vključuje vsakršno 
obdelavo, ki je potrebna za ustrezno izpolnitev pogodbenih obveznosti Družbe. V fazi pogajanj za 
sklenitev pogodbe, se lahko obdelujejo osebni podatki strank za pripravo ponudb, naročil za nakup 
ali za izpolnjevanje drugih zahtev in obveznosti Družbe, ki se nanašajo na sklenitev pogodbe. 
Stranke se lahko med postopkom priprave pogodbe kontaktira z uporabo informacij, ki so jih 
predložile, pri čemer je treba upoštevati vse omejitve, ki jih v zvezi z uporabo njihovih podatkov 
zahtevajo stranke. Obdelava podatkov strank, ki presega okvirje predvidene v tej točki je dovoljena 
le, če so izpolnjeni pogoji opredeljeni v kateri izmed iz točk 1.1. do 1.4. tega poglavja.  
 

2.1. Obdelava podatkov v marketinške namene (neposredno trženje) 
 

Kadar potencialna stranka na Družbo naslovi povpraševanje (npr. prošnjo za posredovanje 
informativne ponudbe ali gradiva o izdelku ali storitvi), je obdelava podatkov za izpolnitev te 
prošnje (povpraševanja) dovoljena. 
 
Za obdelovanje podatkov v okviru programov zvestobe ali neposrednega trženja morajo biti nujno 
izpolnjene vse zahteve veljavnih predpisov. Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, mora biti 
obveščen o uporabi njegovih podatkov v marketinške namene (neposredno trženje) . Če se podatki 
obdelujejo izključno za potrebe neposrednega trženja, mora biti posredovanje podatkov s strani 
posameznika prostovoljno, pri čemer se mora posameznik pred podajo privolitve (soglasja) za 
obdelavo njegovih osebnih podatkov zavedati: 

- da se bodo njegovi podatki uporabljani za name neposrednega trženja (obveščanja o 
produktih in aktivnostih Družbe); 

- da je soglasje prostovoljno ter ga lahko kadarkoli umakne. 
 
Posameznik mora imeti pred podajo soglasja možnost vpogleda v politiko zasebnosti Družbe. Ob 
dajanju soglasja mora imeti posameznik možnost izbire med razpoložljivimi oblikami stika, kot so 
redna pošta, e-pošta in telefon (glede soglasja, glej točko 1.1. tega poglavja). 
 
Če posameznik zavrne ali umakne soglasje za obdelavo svojih podatkov za namene neposrednega 
trženja, je treba z uporabo posameznikovih podatkov za te namene nemudoma prekiniti. 
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2.2. Uporabniški podatki in internet 
 

Kadar se osebni podatki zbirajo, obdelujejo in uporabljajo na spletnih mestih ali v aplikacijah, 
vključno z uporabo za oblikovanje profilov in sledenje za vrednotenje uporabe spletnih mest in 
aplikacij, morajo biti posamezniki o tem ustrezno obveščeni v izjavi o zasebnosti in informacijah o 
piškotkih. Izjava ali pravilnik o zasebnosti in informacije o piškotkih morajo biti na spletnih straneh 
posameznikom vseskozi neposredno dostopne ter postavljene tako, da jih je mogoče enostavno 
najti. 
 
Kadar je iz uporabniških podatkov mogoče identificirati posameznika, mora za obdelavo takšnih 
podatkov obstajati zakoniti interes ali soglasje posameznika. 
 
Če lahko spletna mesta ali aplikacije dostopajo do osebnih podatkov v delu, ki je omejeno na 
registrirane uporabnike, mora identifikacija in avtentifikacija osebe, potekati pod ustrezno 
zaščiteno povezavo. 
 

3. OSEBNI PODATKI ZAPOSLENIH 
 
Osebni podatki posameznikov se lahko obdelajo, če so potrebni za sklenitev, izvedbo in prenehanje 
pogodbe o zaposlitvi. Pred začetkom delovnega razmerja, se lahko obdelujejo osebni podatki 
kandidatov za zaposlitev. Če je kandidat zavrnjen, se morajo njegovi podatki izbrisati ob 
upoštevanju zahtevanega obdobja hrambe, razen če se je kandidat strinjal, da se podatki ohranijo 
za morebiten prihodnji postopek izbire zaposlenega. 
 
Če je bilo med postopkom izbire potrebno pridobiti podatki o kandidatu s strani tretje osebe, je 
treba upoštevati zahteve ustrezni zavezujočih predpisov. V primeru dvoma je treba za obdelavo 
tako pridobljenih podatkov pridobiti soglasje kandidata. 
 
Obdelava podatkov zaposlenih je dovoljena za namen izpolnjevanja pogodbe o zaposlitvi in iz 
delovnega razmerja izhajajočih obveznosti Družbe, vsakršna dodatna obdelava je dovoljena le, če 
so izpolnjeni pogoji iz točk 1.1. do 1.4. III. poglavja tega Pravilnika. 
 

3.1. Kolektivne pogodbe o obdelavi podatkov 
 

Obdelava podatkov, ki presega namene izpolnjevanja pogodbe ali zakonskih obveznosti je lahko 
dovoljena, če je to dogovorjeno s kolektivno pogodbo, oziroma drugimi sporazumi med delodajalci 
in predstavniki zaposlenih v okviru, ki ga dovoljujejo delovnopravni predpisi. Sporazumi morajo 
izrecno zajemati vse predvidene namene za obdelavo podatkov. 
 

3.2. Obdelava podatkov zaposlenih v skladu z  zakonitim/legitimnim interesom 
 
Nadzorni ukrepi, ki zahtevajo obdelavo podatkov zaposlenih, se lahko uvedejo le, če obstaja 
zakonska obveznost, ali zakoniti interes. Tudi če obstaja zakoniti interes Družbe, je treba preučiti 
sorazmernost predvidenega ukrepa na interese in pravice zaposlenih tako, da se zakonite interese 
družbe glede določene nadzornega ukrepa (npr. za zagotavljanje skladnost poslovanja ali ravnanja 
skladno z notranjimi pravili Družbe) je treba pretehtati glede na vse interese in pravice 
zaposlenega, na katerega bi ukrepi lahko vplivali. Navedeno analizo je treba izvesti pred sprejetjem 
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morebitnih ukrepov ter ustrezno dokumentirati. Prav tako je  treba upoštevati vse dodatne zahteve 
veljavnih predpisov (npr. Pravice do soodločanja zaposlenih, pravice do informiranja posameznikov, 
na katere se podatki nanašajo). 
 

3.3. Telekomunikacije in internet 
 
Telefonsko, računalniško in programsko opremo, e-poštne naslove, intranet in internet skupaj z 
notranjimi družbenimi mrežami zagotavlja Družba predvsem za izvajanje delovnih nalog. Gre za 
delovna sredstva, ki so last Družbe. Uporabljajo se lahko sklano z veljavnimi pravnimi predpisi in 
internimi akti Družbe. V primeru pooblaščene uporabe v zasebne namene, je treba upoštevati 
predpise o tajnosti in zasebnosti komunikacije in  telekomunikacije. 
 
Družba ne vrši splošnega nadzora telefonskih in e-pošnih komunikacij ali intraneta / interneta. Za 
obrambo pred napadi na IT infrastrukturo ali posamezne uporabnike, se lahko izvajajo ustrezni 
zaščitni ukrepi, ki blokirajo tehnično škodljivo vsebino ali analizirajo vzorce dostopa, zaradi 
prepoznave poskusa škodljivega ravnanja. Iz varnostnih razlogov se lahko podatki dobljeni na 
podlagi uporaba telefonske, računalniške in programske opreme, e-poštnih naslovov, intraneta / 
interneta in notranjih socialnih omrežij, začasno hranijo. Vrednotenje oziroma obdelava teh 
podatkov, ki se nanašajo na točno določene osebe se lahko izvede le v  posamičnih primerih, kadar 
obstoji utemeljen sum za kršitev veljavnih predpisov ali internih aktov Družbe z upoštevanjem 
načela sorazmernosti (med domnevno kršitvijo in posegom v posameznikovo zasebnost). 
 
 

IV. IZNOS OSEBNIH PODATKOV 
 
Družba lahko osebne podatke iznaša (posreduje tretjim osebam) le, če so za to izpolnjeni pogoji 
zavezujočih predpisov, pri tem pa mora ta izvajati potrebne ukrepe za zagotovitev varstva osebnih 
podatkov. 
 
Kadar se podatki posredujejo tretji osebi (pooblaščenemu obdelovalcu osebnih podatkov -  
prejemnik podatkov) znotraj EU, je treba zagotoviti, da prejemnik osebnih podatkov zagotavlja 
ustrezno varnost in zasebnost prejetih podatkov, skladno s predpisi, ki veljajo za Družbo. Prejete 
podatke sme uporabljati izključno za namene, za katere so mu bili posredovani. Družba s 
prejemnikom podatkov sklene ustrezno pogodbo, s katero se zagotovi zadostna raven varstva 
posredovanih podatkov. 
 
Če se podatki prenesejo prejemniku v tretjo državo, mora biti takšen prenos skladen z veljavnimi 
predpisi. Zlasti mora tretja država zagotavljati ustrezno raven varstva osebnih podatkov, vsaj na 
ravni, ki na podlagi veljavnih predpisov velja za Družbo. Slednje ne velja, kadar je iznos podatkov 
potreben za izpolnitev zakonskih obveznosti Družbe. 
 
Pred vsakim iznosom podatkov v tretje države, je treba vnaprej obvestiti Pooblaščenca za varstvo 
osebnih podatkov pri Družbi (če ta obstaja) in preveriti, ali je obdelava dovoljena. 
 
Če posameznik, katerega se podatki iznašajo v tretjo državo ali k tretji osebi meni, da so bili njegovi 
osebni podatki v tretji državi ali pri prejemniku zlorabljeni, oziroma je prišlo do kakršnih koli kršitev 
tega pravilnika ali drugih veljavnih predpisov, se Družba zavezuje takšnemu posamezniku nuditi vso 
potrebno podporo pri ugotavljanju domnevnih kršitev. Posameznik ima tudi pravico uveljavljati 
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zahtevke zoper Družbo. V primeru zahtevkov posameznika, ima Družba dokazno breme, da do 
domnevne kršitve varstva osebnih podatkov ni prišlo. Slednje velja tako za obdelavo v okviru 
Družbe, kot v tretji državi ali pri prejemniku podatkov, saj je v nasprotnem primeru lahko 
odgovorna posamezniku, katerega podatki so bilo zlorabljeni. 
 

V. OBDELAVA PODATKOV PRI POOBLAŠČENIH OBDELOVALCIH OSEBNIH PODATKOV 
 
S strani Družbe pooblaščeni obdelovalci osebnih podatkov (v nadaljevanju tudi »obdelovalci 
podatkov«) obdelujejo osebne podatke, za račun, v imenu in po navodilih Družbe. Družba mora 
zagotoviti, da za obdelovalca podatkov veljajo enaki standardi varstva osebnih podatkov, kot za 
Družbo. Družba mora z vsakim obdelovalcem podatkov skleniti ločen Sporazum o obdelavi 
podatkov. 
 
V razmerju do posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, je Družba odgovorna za vsa 
razmerja, ki izvirajo iz obdelave podatkov, zato je treba obdelovalca izbrati skrbno. 
 
Pri določitvi pogodbenega obdelovalca podatkov mora Družba upoštevati naslednje zahteve: 

1. Obdelovalec mora biti izbran glede na sposobnost, da zagotovi potrebne tehnične in 
organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov; 

2. Povpraševanje in naročilo obdelovalcu mora biti v pisni oblik, prav tako navodila o obdelavi 
podatkov in odgovornostih Družbe in obdelovalca; 

3. Sklenjen sporazum mora biti v skladu z veljavnimi predpisi, ki zavezujejo Družbo, torej mora 
vsebovati zavezujoče klavzule GDPR, vsebina pa mora biti usklajena z osebo, ki je pri Družbi 
pooblaščena za varstvo osebnih podatkov; 

4. Pred začetkom obdelave podatkov mora biti Družba prepričana, da bo obdelovalec izpolnil 
svoje dolžnosti. Obdelovalec lahko skladnost z zahtevami glede varnosti podatkov dokazuje 
zlasti s predložitvijo ustreznega certifikata. Skladno s stopnjo tveganja, ki izhaja iz določene 
obdelave podatkov, je treba skladnost poslovanja obdelovalca v času trajanja pogodbe 
redno preverjati; 

5. V primeru čezmejne obdelave pogodbenih podatkov morajo biti izpolnjene tudi ustrezne 
zahteve nacionalnih predpisov s področja varstva osebnih podatkov v tujini. Osebni podatki 
pridobljeni v Evropskem gospodarskem prostoru, se lahko obdelajo v tretji državi samo, če 
obdelovalec dokaže, da zagotavlja standard varstva podatkov, ki velja na podlagi za Družbo 
zavezujočih nacionalnih predpisov in GDPR, za kar se upošteva zlasti: 
a) da je poslovanje obdelovalca skladno s Sklepi Komisije EU o standardnih pogodbenih 

klavzulah prenos osebnih podatkov v tretje države pri ponudniku in morebitnih 
podizvajalcih; 

b) da obdelovalec sodeluje sistemu certificiranja, ki ga je EU akreditirala za zagotovitev 
zadostne ravni varstva osebnih podatkov (npr. »Privacy Shield«); 

c) zavezujoča poslovna pravila oziroma (»Binding Corporate Rules«), sprejeta na podlagi 
sodelovanja nacionalnega nadzornega organa države članice EU, h katerim je zavezan 
obdelovalec. 

 

VI. PRAVICE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE PODATKI NANAŠAJO 
 
Vsak posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima naslednje pravice.: 
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1. Pravica do dostopa in pravica do prenosljivosti podatkov  
Posameznik lahko zahteva informacije o tem, kateri osebni podatki v zvezi z njim/njo so bili 
shranjeni, kako so bili podatki zbrani in za kakšen namen. Podatke mora Družba posredovati 
v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in tako, da jih lahko posameznik 
enostavno posredujete drugemu upravljavcu. Upoštevati je treba tudi vse pravice 
zaposlenih na podlagi delovnopravnih predpisov, za vpogled dokumentacijo (npr. kadrovska 
dokumentacija). 
Če se osebni podatki posredujejo tretjim osebam, je treba navesti podatke o identiteti 
prejemnika ali kategoriji prejemnikov. 

2. Pravica do popravka 
Če so osebni podatki napačni ali nepopolni, lahko posameznik zahteva, da se jih popravi ali 
dopolni. 

3. Pravica do izbrisa  
Posameznik lahko zahteva, da se podatki zbrišejo, če obdelava teh podatkov nima pravne, 
oziroma zakonite podlage ali če je podlaga preneala. Enako velja, če preneha namen 
obdelave podatkov ali iz drugih razlogov ni uporabljiv. Upoštevati je treba predpisana ali 
določena obdobja hrambe in navzkrižne interese v zvezi z varstvom podatkov. 

4. Pravica do ugovora  
Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico ugovarjati obdelavi njegovih 
podatkov, kar je treba upoštevati, če ima zaščita njegovih interesov zaradi določenega 
osebnega položaja prednost pred interesom Družbe kot upravljavcem podatkov. To ne velja, 
če je podlaga za obdelav zakonska obveznost Družbe. 

5. Posameznik lahko ugovarja obdelavi njegovih podatkov za namene oglaševanja ali raziskave 
trga ali javnega mnenja. V primeru ugovora ali umika soglasja je treba obdelavo podatkov v 
te namene ustaviti uporabe potrebno blokirati. 

6. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov pri 
nacionalnem nadzornem organa pristojnem za nadzor nad varstvom osebnih podatkov. 

 
Vsako zahtevo posameznika je dolžna pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Družbi 
nemudoma obravnavati 
 
Poleg tega lahko vsak posameznik, na katerega se podatki nanašajo, uveljavlja druge pravice iz tega 
Pravilnika kot upravičenec, če obdelovalec podatkov, ne ravna skladno s svojimi pogodbenimi 
obveznostmi ter veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. 
 

VII. ZAUPNOST OBDELAVE 
 
Za osebne podatke velja tajnost podatkov. Prepovedano je vsako nepooblaščeno zbiranje, obdelava 
ali uporaba takih podatkov s strani zaposlenih. Vsaka obdelava podatkov, ki jo opravi zaposleni, 
kateremu ta ni bila dovoljena v okviru njegovih zakonitih ali pogodbenih dolžnosti, je prepovedana. 
Prti tem se uporablja načelo omejitve obsega in sorazmernosti. Zaposleni lahko imajo dostop do 
osebnih podatkov samo, kolikor to ustreza vrsti in obsegu njihovih zadolžitev in obveznosti. To 
zahteva skrbno razčlenitev in ločitev ter implementacijo vlog in odgovornosti. 
 
Zaposlenim je prepovedano uporabljati osebne podatke v zasebne ali komercialne namene, jih 
razkriti nepooblaščenim osebam ali jih na kakršenkoli drug način dati na razpolago. Nadrejeni 
morajo na začetku delovnega razmerja na ustrezen način obvestiti svoje zaposlene o obveznosti 
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varovanja tajnosti podatkov ter jih seznaniti z obveznostjo varovanja osebnih podatkov. Ta 
obveznost ostane v veljavi tudi po prenehanju delovnega razmerja. 
 

VIII. VARNOST OBDELAVE 
 
Osebne podatke je treba zavarovati pred nepooblaščenim dostopom in nezakonito obdelavo ali 
razkritjem ter naključno izgubo, spremembo ali uničenjem. To velja ne glede na to, ali se podatki 
obdelujejo elektronsko ali v papirni oziroma fizični obliki. Pred uvedbo novih metod obdelave 
podatkov je zlasti pri uvedbi novih informacijskih sistemov in tehnologij, treba opredeliti in 
implementirati tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov. Ti ukrepi morajo 
upoštevati na stanje tehnike, tveganja obdelave na pravice posameznikov, okoliščine in namen 
obdelave in potrebe po varovanju podatkov. 
 
Tehnični in organizacijski ukrepi za varovanje osebnih podatkov so del upravljanja informacijske 
varnosti Družbe in jih je treba stalno prilagajati tehničnemu razvoju in organizacijskim 
spremembam. 
 
 

IX. NADZOR NAD VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV IN ODGOVORNOST 
 
Skladno z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov Družba redno preverja in revidira 
postopke in ukrepe za zaščito podatkov. Za izvajanje teh kontrol je odgovoren pooblaščenec za 
varstvo osebnih podatkov oziroma oseba, ki jo Družba pooblasti za varstvo osebnih podatkov. 
Rezultate kontrole varstva podatkov je treba poročati poslovodstvu Družbe. Na zahtevo bodo 
rezultati nadzora nad varstvom osebnih podatkov posredovani pristojnemu nacionalnemu 
nadzornemu organu za varstvo podatkov. Pristojni nadzorni organ za varstvo podatkov lahko izvaja 
lastne kontrole skladnosti poslovanja Družbe z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih 
podatkov. 
 
 

X. KRŠITVE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV 
 
Vsi zaposleni morajo v primeru kršitev varstva osebnih podatkov nemudoma obvestiti svojega 
nadrejenega ter pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov Družbe (če ta obstaja). To morajo storiti 
zlasti v naslednjih primerih:  

- neustreznega prenosa osebnih podatkov tretjim osebam; 
- nepooblaščenega dostopa tretjih oseb do osebnih podatkov (razkritje); 
- izgube ali zlorabe osebnih podatkov. 

 
Pri tem je potrebno nemudoma pričeti s postopki ugotavljanja kršitev, tveganj, povezanimi s 
kršitvami varstva podatkov in  oceno nastale škode, ter izpolniti vse obveznosti poročanja skladno z 
veljavnimi predpisi. 
 

XI.  ODGOVORNOST IN SANKCIJE 
 
Družba mora zoper tistega, ki je zlorabil osebne podatke in je nepooblaščeno vdrl v zbirko osebnih 
podatkov, ustrezno ukrepati. 
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Če obstaja sum pri vdoru v zbirko osebnih podatkov, da je ta storjen z naklepom in namenom 
zlorabiti osebne podatke ali jih uporabiti v nasprotju z nameni, za katere so bili izbrani ali če je do 
zlorabe osebnih podatkov že prišlo, mora pooblaščena oseba poleg uvedbe disciplinskega postopka 
zoper storilca ali izreka opomina pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ali poleg redne 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov ali poleg izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, 
če je delavec podjetja, vdor ali zlorabo oz. poskus zlorabe prijaviti organom pregona. 
 
Za zlorabo osebnih podatkov šteje vsaka uporaba osebnih podatkov v namene, ki niso v skladu z 
nameni zbiranja, določenimi v zakonu, na podlagi katerega se zbirajo ali nameni, določenimi v 
katalogu zbirk osebnih podatkov. Za poskus zlorabe šteje poskus uporabe osebnih podatkov v 
nedovoljene namene. 
 
Zaposleni so dolžni o aktivnostih, ki so povezane z odkrivanjem ali nepooblaščenim uničenjem 
zaupnih podatkov, zlonamerni ali nepooblaščeni uporabi, prilaščanju, spreminjanju ali 
poškodovanju takoj obvestiti nadrejenega, sami pa poskušajo takšno aktivnost preprečiti. 
 
Za izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov ter nadzor nad izvajanjem 
postopkov in ukrepov so odgovorne pooblaščene osebe, ki jih imenuje direktor podjetja. 
 
Vsak, ki obdeluje osebne podatke, je dolžan izvajati predpisane postopke in ukrepe za zavarovanje 
podatkov in varovati podatke, za katere je zvedel oziroma bil z njimi seznanjen pri opravljanju 
svojega dela. Obveza varovanja podatkov ne preneha s prenehanjem delovnega razmerja. 
 
Pred nastopom dela na delovno mesto, kjer se obdelujejo osebni podatki, mora biti zaposleni 
seznanjen z določbami tega pravilnika, določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov ter o 
posledicah kršitve. 
 
Pred nastopom dela zaposlenega mora zaposleni podpisati izjavo, ki ga zavezuje k varovanju 
osebnih podatkov kot poklicne in poslovne skrivnosti in ga opozarja na posledice kršitve zaveze. 
 
Razkrivanje osebnih podatkov, s katerimi se zaposleni seznani pri svojem delu, nepooblaščenim 
osebam ali zloraba teh podatkov je sankcionirana kot hujša kršitev delovnih obveznosti in kot 
kaznivo dejanje. Hkrati je to tudi razlog za prenehanje pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. 
 
 

XII. KONČNE DOLOČBE 
 

1. Sestava, uporaba in spremembe pravilnika 
 
Pravilnik, kot tudi njegove spremembe in dopolnitve sprejema odgovorna oseba Družbe – direktor. 

Pri sestavi, spremembah in dopolnitvah tega Pravilnika sodelujejo službe oz. zaposleni v čigar 

delovne obveznosti sodi zbiranje, urejanje, obdelava, spreminjanje, shranjevanje, posredovanje ali 

uporaba osebnih podatkov ali nosilcev osebnih podatkov ter oseba, ki je v Družbi pooblačena za 

varstvo osebnih podatkov (Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov) 

Pravilnik se lahko spreminja v sodelovanju s pooblaščencem za varstvo osebnih podatkov pri Družbi 
(če je ta imenovan) v skladu z v tem Pravilniku opredeljenim postopkom za spremembo. 
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2. Razmerje do veljavnih predpisov 
 
Ta Pravilnik temelji na mednarodno priznanih načelih varstva osebnih podatkov, ki so zajeta tudi v 
večini veljavnih predpisov s področja varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: veljavni predpisi). 
V primeru konflikta tega Pravilnika z veljavnimi predpisi, oziroma strožjih določil veljavnih 
predpisov imajo določila veljavnih predpisov prednost pred določili tega Pravilnika. 
 
Če se pojavi domneva, da so določila tega Pravilnika v nasprotju z zavezujočimi predpisi, mora 
Družba v sodelovanju s pooblaščencem za varstvo osebnih podatkov pri Družbi (če je ta imenovan) 
nemudoma pričeti postopek za uskladitve Pravilnika z veljavnimi predpisi. 
 

3. Druge končne določbe  
 

Z določbami tega pravilnika morajo biti seznanjeni vsi delavci podjetja. 

Ta pravilnik začne veljati 8 dan po objavi na oglasni deski Družbe. Pravilnik se hrani v pisarni 

poslovnega sekretarja. 

 
 
 
 
 


