
 

 

Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 1. odpiranje,  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Nivo varstva osebnih podatkov v podjetju pri prehodu na Splošno 
uredbo o varstvu osebnih podatkov 
 
Akronim: DATA_PROTECTION 4.0 

 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
3 - Družbene, poslovne, upravne in pravne vede 
4 - Naravoslovje, matematika in računalništvo 

 
 
2. V sodelovanju z:  
 
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta in CENTER ZA PRAVNO INFORMATIKO IN 
SVETOVANJE, posredništvo, raziskovanje, storitve in izobraževanje d.o.o. 
 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

Namen projekta je izhajal iz novonastalih izzivih, ki izvirajo iz Uredbe 2016/679 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju 
Uredba), ki je stopila v uporabo dne 25. 5. 2018. Skladno z Uredbo je nastala obveznost vseh 
obdelovalcev osebnih podatkov, ki obdelujejo osebne podatke posameznikov v Evropski uniji (v 
nadaljevanju EU), da poenotijo vsakodnevno poslovanje s pravili, ki jih Uredba vsebuje. Z Uredbo 
so nastopile številne novosti in obveznosti, ki so bile do njene uveljavitve obdelovalcem tuje. Za 
Uredbe je sicer značilno, da ne potrebujejo posebnega implementacijskega akta, ki bi moral akt EU 
pospremiti v nacionalno zakonodajo, vendar ima zadevna Uredba številne določbe, ki bi vendarle 
potrebovale konkretizacijo s strani nacionalne zakonodaje, v konkretnejšem primeru Zakona o 
varstvu osebnih podatkih (ZVOP-2), ki ga pa zakonodajalec še ni sprejel. Z nesprejetjem ZVOP-2 
so bili obdelovalci še toliko v težjem položaju pri pripravi na novo Uredbo.  
 
Uredba kot sama je korenito dvignila nivo varstva osebnih podatkov za posameznike v EU. 
Vendarle sprejetje Uredbe per se ne zagotavlja, da bodo njene določbe zaživele in da ne bodo 
predstavljale zgolj mrtve črke na papirju, zaradi česar je potrebno zagotoviti spoštovanje določb s 
strani vseh, ki se na kakršenkoli način srečujejo z osebnimi podatki. Predvsem v primerih 
korenitejših sprememb pravnih aktov je potreba po aktivnem postopanju naslovljencev akta še 
toliko večja. V okviru tega je bil kot poglavitni namen projekta izpostavljena vzpostavitev skladnosti 
sodelujočega podjejta z Uredbo in posledično dvig varstva osebnih podatkov pri prehodu na 
Uredbo. 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

Izziv za obdelovalce predstavljajo številna nova področja Uredbe, katera poleg drugačne ureditve 
prinašajo tudi nove obveznosti za obdelovalce. Tako so bila kot predmet raziskovanja določena 
številna področja Uredbe, ki tako ali drugače vplivajo na poslovanje sodelujočega podjetja. Vsled 
temu smo preučevali pomen nesprejetja ZVOP-2, kar pomeni, da še vedno velja in se uporablja 
ZVOP-1, ki se v delih ureditve varstva osebnih podatkov razlikuje od Uredbe, kar povzroči kolizijo 
določb veljavne nacionalne zakonodaje in veljavnih aktov EU. Preučene so bile pravne podlage za 
pridobivanje osebnih podatkov po novi Uredbi, na podlagi le-teh se lahko pridobivajo in obdelujejo 
osebni podatki. Izmed pravnih podlag je najkorenitejše spremembe bila deležna privolitev v 
obdelavo osebnih podatkov, ki mora skladno z Uredbo biti izrecne narave in ne več zgolj 
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domnevne. Skladno s slednjim se pojavlja še vprašanje privolitve s strani otrok, glede katerih, 
zaradi poslovne nesposobnosti, velja strožja ureditev. Uredba določa tudi pravice, nanašajoče se 
na posameznike, katere morajo podjetja vseskozi spoštovati, in sicer predvideva pravico do 
vpogleda, izbrisa, pozabe, popravka in prenosljivosti osebnih podatkov. 
 
Uredba deli obveznosti glede obdelovanja osebnih podatkov na obdelovalce in upravljavce. 
Razmejitev med enimi in drugimi je zaradi slednjega nadvse pomembna. Kot novost je tudi funkcija 
pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Nadalje je bil fokus na tehnikah varstva osebnih 
podatkov, kot sta anonimizacija in psevdonimizacija. V primeru kršitve se mora le-ta sporočiti 
nadzornim organom. Tudi za samo kršitev pravil Uredbe so predvidene denarne kazni. Zaradi česar 
kot tudi zaradi varnosti osebnih podatkov so še predvsem pomembne varnostne politike podjetja, 
protokoli za poročanje v primerih varnostnih incidenta, kot tudi razumevanje pomena informacijske 
tehnologije podjetja, ki se uporablja za obdelavo osebnih podatkov. 
 
Preučena izbrana področja Uredbe in pripravljeni obrazci, ki poosebljalo njene zahteve, so 
predstavljali izhodišče za uskladitev politike varstva osebnih podatkov v sodelujočem podjetju z 
Uredbo. 

 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Končni produkt projekta predstavlja pripravljeno zaključno poročilo, ki vsebuje izpostavljene 
problematike prehoda na novo Uredbo. Slednje je bilo namenjeno sodelujočemu podjetju. Poročilo 
vsebuje prispevke, ki se nanašajo ureditev Uredbe ali na preučitev določenih tehničnih elementov, 
ki so ključni za zagotavljanje varnostni osebnih podatkov. Prav tako poročilo vključuje raznovrstne 
obrazce, ki bodo podjetju služili pri izvedbi politike o varstvu osebnih podatkov. Uporabna vrednost 
rezultata se kaže v njihovi uporabnosti za sodelujoče podjetje, saj so s pomočjo poročila naslovili 
nastale težave oziroma izzive, ki se kažejo pri prehodu na novo Uredbo. V vsebini zaključnega 
poročila se skriva tudi potencial rezultata, saj v kolikor bo posamezno podjetje želelo dvigniti nivo 
varstva osebnih podatkov ali bo imele dvome glede določene ureditve osebnih podatkov v Uredbi, 
si bo lahko pomagalo s predmetnim zaključnim poročilom. Torej družbena korist izhaja iz dviga 
ravni varnosti osebnih podatkov, začenši s sodelujočim podjetjem. 
 
Kot posredne rezultate opredeljujemo tudi kompetence in znanje, ki so ga tekom izvajanja projekta 
prejeli vsi sodelujoči v projektu, s poudarkom na študentih in sodelujočim podjetjem. Z izvedbo 
projekta smo tudi dvignili ozaveščanje o problematiki varstva osebnih podatkov in seznanitev z 
aktualno problematiko. Z morebitnim rezultiranjem zaključnega poročila v določene vrste 
publikacije, bi doprinesli še k boljšemu poznavanju Uredbe in njenih izzivov v slovenskem pravnem 
prostoru.   

 
 


