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Na podlagi predpisov s podrodja varstvo osebnih podatkov in 22. dlena Statuta Zbornice
zdravstvene in babi5ke nege Slovenije - Zveze strokovnih druStev medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Slovenije je Upravni odbor Zbornice zdravstvene in babiSke nege
Slovenije - Zveze strokovnih druStev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije na 38. redni seji dne 27. 11.2019 sprejel naslednji

PRAVILNIK O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
ZBORNICE ZDRAVSWENE IN BABISKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZE

STROKOVNIH DRUSTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV SLOVENIJE

I. SPLOSNE DOLOCBE

1 . 6len

S tem pravilnikom se dolodajo organizacijski, tehnidni in logistidnotehni6ni postopki in ukrepi za

varovanje ter zavarovanje osebnih podatkov, vodenih v zbirkah osebnih podatkov, s katerimi

upravlja Zbornica zdravstvene in babi5ke nege Slovenrje - Zveza dru6tev medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju: Zbornica - Zveza) z namenom, da se
prepredi sludajno ali namerno nepoobla56eno uni6evanje podatkov, njihovo spremembo ali

izgubo kakor tudi nepooblaSden dostop, obdelava, uporaba ali posredovanje osebnih podatkov.

Zaposleni in zunanji sodelavci, ki pri svojem delu obdelujejo in uporabljajo osebne podatke, so
dolZni spo5tovati dolodbe zakonodaje s podro6ja varstva osebnth podatkov, podrodno

zakonodajo, ki urqa posamezno podrodje njihovega dela ter vsebino tega pravilnika.

V zadevah, ki jih ne ureja ta pravilnik, se neposredno uporabljajo dolodbe predpisov, ki urejajo
varstvo osebnih podatkov.

2. dlen

V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen

Osebni podatek - pomeni katero koli informacijo v zvezi z dolodenim ali dolodljivim
posameznikom (v nadaljnjem besedilu. posameznik), na katerega se nanasajo osebni
podatki. Dolodljiv posameznik je tisti, ki ga je mogode neposredno ali posredno dolo6iti,

zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska Stevilka, podatki o lokaciji,

spletni identifikator, ali z navedbo enega ali ved dejavnikov, ki so znadilni za fizttno,

Ons'n.ldokument. se n.haja v ls. Vs€.arn.jene kopre s€ sm.tralo kot nformarvne 
'n 

n€ Fdreiejo si5r€mu sprcm€mb.

Dol2nost varovanja osebnih podatkov iz prejinjega odstavka velja tudi za 6lane organov in

delovnih teles Zbornice - Zveze ter druge posameznike, ki se pri izvajanju nalog Zbornice -Zveze
sredujejo z obdelavo osebnih podatkov.
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fizioloSko, gensko, du5evno, gospodarsko, kulturno ali dru2beno identiteto tega
posameznika.

2. Obdelava - pomeni vsako dejanje ali niz dejanl, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali
nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, belezenje,

urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled,
uporaba, razkritje s posredovanjem, razsirjanje ali drugadno omogodanje dostopa,
prilagajanje ali kombiniranje, omelevanje, izbris ali unidenje.

3. Zbirka - je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je
dostopen na podlagi meril, ki omogodajo uporabo ali zdru2evanje podatkov, ne glede na
to, alije niz centraliziran, decentraliziran ali razpr5en na funkcionalni ali geografski podlagi;

strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takSen nadin, da dolodi ali

omogo6i dolodljivost posameznika.

4. Katalog zbirke osebnih podatkov - je opis posamezne zbirke osebnih podatkov, ki

vsebuje vse informacije o tej zbirki osebnih podatkov na podlagi vprasalnika za popis

zbirke osebnih podatkov.

5. Upravljavec je Zbonica - Zveza, ki sama ali skupaj z drugimi doloda namene in sredstva

obdelave osebnih podatkov.

6. Obdelovalec - je fizidna ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu in na radun

upravljavca.

7. Uporabnik - je fiziena ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja,

ki se ji posredujejo ali razkrijejo osebni podatki, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne.

L Tretja oseba - pomeni fizi6no ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali telo, ki ni

posameznik, na katerega se nanasajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe,
ki so pooblaSdene za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljavca
ali obdelovalca.

9. Posebne vrste osebnih podatkov - so podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem
poreklu, politi6nem, verskem, filozofskem prepri6anju, 6lanstvu v sindikatu, zdravstvenem
stanju, spolnem 2ivljenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali preknikovne

evidence ter biometridne znaCilnosti.

ors,n,rdokum€nta s€ nahaj.v rs.vs€ n.nsnre^. kopLle 5e smararo koi inlormal'vne n ne podldero risremu sprem€mb

10. Nosilec podatkov - so vse vrste sredstev, na katerih so zapisani ali posneti podatki

(listine, akti, gradiva, spisi, radunalniska oprema, vkljudno z magnetnimi, optidnimi ali

drugimi radunalniSkimi mediji, fotokopUe, zvodno in slikovno gradivo, mikrofilmi, naprave
za prenos podatkov, ipd.).

11. Posredovanje podatkov - je posredovanje ali razkritje osebnih podatkov.

12. Privolitev posameznika - je prostovoljna, izrecna, informirana in nedvoumna izjava volje
posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za doloden namen; osebna
privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

13. Zavarovanje osebnih podatkov zajema pravne, organizacijske in ustrezno logistidno-
tehnidne postopke in ukrepe, s katerimi se.

- varujejo prostori, aparature in sistemska programska oprema,
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varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki.

zagotavl.ia varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov,
prepre6uje nepoobla5denim osebam dostop do naprav, na katenh se obdelujejo osebni
podatki, in do njihovih zbirk,
omogoda naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vpisani in uporablleni
v zbirki podatkov in kdo.ie to storil - za obdobje, za katero se posamezni podatki

shranjujejo.

14. Dru6wo je samostojno in nepridobitno zdruzenje, ki ga ustanovitelji skladno Zakonom
o drustvih, ustanovijo zaradi uresnidevanja skupnih interesov. Drustvo si samo dolodi
namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter nadin delovan,a, odloditve o upravljanju
drustva pa neposredno ali posredno sprejemajo dlani druStva.

15. Nosilec javnih pooblastil postane pravna oziroma fizidna oseba na podlagi odlodbe

resomega ministra, s katero dolodi naloge in pristojnosti nosilca javnih pooblastil.

16. Javni interes: Drustvu se podeli status nevladne organizaci.je v javnem interesu na

dolodenem podrodju, de njeno delovanje na tem podrodju presega interese njenih
ustanoviteljev oziroma njenih dlanov in 6e je splosno koristno.

il. NAEELA OBDELAVE IN VARSWA OSEBNIH PODATKOV

3. 6len

Obdelava osebnih podatkov v Zbornici - Zvezi je dopustna, de:

a. je posameznik vanjo privolil,

b. .ie potrebna za izvedbo pogodbe ali za sklenitev pogodbe,

c. je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti,
d. le potrebna za zaSeito Zivljen.iskih interesov posameznika,

e. je vjavnem interesu,
f. je v zakonitem interesu upravljavca ali tretje osebe.

Ce je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov privolitev, so minimalne zahteve glede

privolitve posameznika za obdelavo njegovih osebnih podatkov sledede.
- privolitev mora biti dana v pisni, razumlJivi in lahko dostopni obliki ter v jasnem in

preprostem jeziku,

- privolitev mora biti informirana, kar pomeni, da mora posameznik na katerega se nanasajo

osebni podatki poznati identiteto upravljavca ter namen obdelave osebnih podatkov,

- privolitev mora biti izrecna in nedvoumna, kar pomeni, da mora biti dana z jasnim

pritrdilnim dejanjem, ki ka2e na to da posameznik spre,ema predlagano obdelavo svojih
podatkov,

- posameznik ima moZnost, da svojo privolitev kadarkoli preklide,

- upravljavec mora biti zmo2en dokazati, da je posameznik privolil v obdelavo,

O4ln.l dokumsnla * n.haj! v 15 vs. ..i snj.h. l6p'1. 3. im.lr.Jo kol rhfoh.nvne rn n. p6dletero 3Lremu spr.m.mb

4.6len
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privolitev mora biti dana prostovoljno,
Zbornica - Zveza mora zbirko osebnih podatkov, kr nastane na podlagi osebne privolitve
posameznika, imeti lodeno od zbirke osebnih podatkov, ki nastane na podlagi izvrSevanja

nalog nosilca javnih pooblastil

5. ilen

Obdelava posebnih vrst osebnih podatkov je prepovedana, Gzen ee je posameznik v to
obdelavo izrecno privolil, ali pa je obdelava predpisana z zakonom.

VZPOSTAVLJEN SISTEM UPRAVLJANJA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

Katalogi zbirk osebnih podatkov

6. ilen

Zbonica - Zveza kol upravljavec osebnih podatkov ima vzpostavljen pregled nad osebnimi
podatki, ki jih upravlja in obdeluje na nadin, da ima podatke o vseh zbirkah osebnih podatkov
popisane v katalogih zbirk osebnih podatkov.

Katalog posamezne zbirke osebnih podatkov vsebuje podatke o tej zbirki, kot so:

- naziv zbike osebnih podatkov
- podatke o upravljavcu osebnih podatkov
- namen obdelave osebnih podatkov,
- pravna podlaga za njihovo obdelavo,
- kategorije posameznikov, na katere se nanasajo osebni podatki v zbirki,
- vrste osebnih podatkov v zbirki,
- podatek o tem ali zbirka vsebuje posebne vrste osebnih podatkov,

- rok hrambe osebnih podatkov,

- nadin pridobitve osebnih podatkov, njihovo dopolnjevanje in spremembe, obdelava s
strani Zbornice - Zveze, njihovo posredovanje tretjim osebam ter njihovo brisanje,

- odgovorne osebe za posamezno zbirko in uporabniske pravice za njihovo obdelavo
po delovnih mestih,

- pooblastila in osnove za obdelavo s strani pogodbenih obdelovalcev,
- podatek, ali se osebni podatki izna5ajo v tretje drZave,
- ali so sprejeti kakini dodatni ukrepi varovanja posamezne zbirke,
- ali se zbirka povezuje z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami,
- ali obstaja avtomatizirano sprejemanje odloditev, vkljudno z obdelovanjem profilov,

- kakSne so pravice posameznikov v zvezi s posamezno zbirko osebnih podatkov,

- ali je za posamezno zbirko izdelana ocena udinkov.

Katalog zbirke odgovorna oseba za posamezno zbirko osebnih podatkov dopolni ob vsaki

spremembi vrste osebnih podatkov v posamezni zbirki oziroma ukrepov varovanja.

Onah.ldokum.nra r. nah.j. v rS. vs. 
^arimj.ne 

kopj. e !m.t.p kot nformal'v.. rn n. podl.ie,o trtl€mu spr.m.Eb
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7. dlen

Zbornica - Zveza vodi opis ukrepov zagotavllanja varnosti podatkov in varnosti prostorov, v

katerih se nahajajo fizi6ne zbirke, vkljudno z opredelitvijo oseb, ki imajo pravico vstopa v prostor

brez posebnega pooblastila.

Vzpostavitev zbirke osebnih podatkov

8.6len

Odgovorna oseba za posamezno zbirko zagotovi vse informacije o tej zbirki osebnih podatkov

- Katalog zbirke osebnih podatkov najkasneje '10 dni pred vzpostavitvijo zbirke osebnih
podatkov. Predlog Kataloga zbirke in ukrepov varovanja osebnih podatkov posreduje
poobla5eeni osebi za varstvo osebnih podatkov, ki glede na tveganja, povezana z dejanji
obdelave, ter glede na naravo, obseg, okolisdine in namene obdelave osebnih podatkov, poda

svoje mnenje glede vzpostavitve zbirke in svetuje glede ustreznih ukrepov varovanja podatkov.

Hramba in roki hrambe zbirk osebnih podatkov

9. dlen

Za hrambo zbirk osebnih podatkov so odgovorni zaposleni, ki so pooblaSceni za obdelovanje
osebnih podatkov. Zbirke osebnih podatkov, vodene v Zbornici - Zvezi, se hranijo dokler ni

doseZen namen, zaradi katerih se je zbirka uvedla in vzpostavila. Roki hrambe zbirk osebnih
podatkov so opredeljeni v Katalogu posamezne zbirke osebnih podatkov.

Prenehanje vodenja posamezne zbirke

10. e len

O prenehanju vodenja posamezne zbirke osebnih podatkov na predlog predsednika Zbornice

- Zveze odloda Upravni odbor Zbornice - Zveze.

IV. ODGOVORNOSTI IN POOBLASTILAZAOBDELAVOOSEBNIH PODATKOV

Odgovorni v Zbornici - Zvezi
11. ilen

ong n.ldokum.r. i nrh.i. v ls. v3..rns.l.n. kopil. * tm.lDjo kor 
'nfomatsn. 

n n. podl.t.roiii.mu spr.m.mb.

PRAVILNIK O VAROVANJU
OSEBN!H PODATKOV

Zaposleni, ki obdelujejo osebne podatke, mora.jo biti seznanjeni s katalogom zbirk osebnih
podatkov. vpogled v katalog zbirk osebnih podatkov pale potrebno omogo6ititudi posameznikom,
na katere se nanaSajo osebni podatki in nadzomim organom.
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Osebne podatke lahko v okviru svojih pristojnosti in v skladu s statutarnimi nalogami Zbornice

- Zveze obdelujejo tudi 6lani organov in delovnih teles Zbornice - Zveze ter drugi posamezniki,

ki se pri izvajanju nalog Zbornice - Zveze sredujejo z obdelavo osebnih podatkov.

12. dlen

Pooblasdena oseba za varstvo osebnih podatkov je oseba z ustreznimi poklicnimi odlikami,

zlasti s strokovnim znanjem o zakonodaji in praksi na podrodju varstva osebnih podatkov, ki

Zbornici - Zvezi na neodvisen nadin pomaga pri zagotavljanju skladnosti obdelave osebnih
podatkov z zakonoda.lo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. lzpolnjevati mora vse z zakonom
dolodene pogoje.

Predsednik Zbornice - Zveze s sklepom imenuje poobla56eno osebo za varstvo osebnih
podatkov, ki je odgovorna neposredno vodstvu Zbornice - Zveze.

Poobla3dena oseba za varstvo osebnih podatkov opravlja naslednje naloge:
- obveSda vodstvo Zbornice - Zveze ter zaposlene, ki izvajajo obdelavo ter jim svetuje o

njihovih obveznostih skladno z zakonodajo s podrodja varstva osebnih podatkov,

- spremlja skladnost z zakonodajo s podrodja varstva osebnih podatkov,

- deluje kot kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov za vse zaposlene v Zbornici -
Zvezi,

- ozave5ia in usposablja zaposlene, ki so vklju6eni v obdelavo osebnih podatkov,

- potrjuje skladnost glede varstva osebnih podatkov pri sklepanju pogodb ali oblikovanju
projektov,

- izvla oceno udinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov ter spremlja njeno izvajanje,

- sodeluje z nadzornim organom,
- izvaja revizije varstva osebnih podatkov.

Kontaktni podatki pooblaSdene oseb za varstvo osebnih podatkov so objavljeni na spletni

strani Zbornice - Zveze ter javljeni pristojnemu dr2avnemu organu.

PRAVICE POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE NANASAJO OSEBNI PODATKI

13. dlen

V
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Za vzpostavitev, vodenje, a2urirarye in ravnanje z zbtkami osebnih podatkov in osebnimr
podatki, vodenimi v Zbornici - Zvezi, so odgovorne osebe, ki so navedene v katalogu zbirke
osebnih podatkov. Za izv,anje tega pravilnika ter za redno pregledovanje in a2uriranje
seznama zbirk osebnih podatkov je odgovorna pooblascena oseba za varstvo osebnih
podatkov.

Osebne podatke lahko pridobivajo in obdelujejo le zaposleni v Zbornici - Zvezi, ki imajo za to
pooblastila. Pooblastila za pridobivanje ali obdelavo osebnih podatkov so dolo6ena v opisu del
in nalog delovnega mesta ter v katalogu zbirk osebnih podatkov.
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Posameznik, na katerega se nanasajo osebni podatki, ima pravico od Zbornice - Zveze
zahtevati, da mu le{a omogoditi naslednje pravice v zvezi z osebnimi podatki, ki jih Zbornica -

Zveza upravlja in ki se nanasajo nanj:
- pravica do preglednosti obdelave,
- pravico do dostopa,
- pravico do popravka,
- pravico do izbrisa,
- pravico do omejitve obdelave,
- pravaco do prenosljavosti podatkov,
- pravico do ugovora.

Zbornica - Zveza je v katalogih zbirk osebnih podatkov glede na podlago in namen obdelave
osebnih podatkov oznadila, katere pravice lahko posameznik pri posamezni obdelavi osebnih
podatkov uveljavlja. Upravljavec - Zbotnica - Zveza mora posamezniku zagotoviti informacije
o njegovih pravicah v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter.iasnem in

preprostem jeziku.

Za osebne podatke, ki jih Zbornica - Zveza ne upravlja, ampak le obdeluje (nastopa v vlogi
pogodbenega obdelovalca in ne upravljavca zbirke osebnih podatkov), posameznika pozove,

da svoje zahteve naslovijo na upravljavca osebnih podatkov, saj je le upravljavec pristojen za
zagotavljanje pravic posameznikom.

Transparentnost obdelave
'14. 6len

Kadar se osebni podatki v zvezi s posameznikom pridobUo neposredno od posameznika ali iz
drugih virov, mora upravl.javec zadevnemu posamezniku takrat, ko pridobi osebne podatke,

zagotovi vse informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki so navedene v katalogu
posamezne zbirke osebnih podatkov.

Na posameznikovo zahtevo mu vse informacije v zvezi s posamezno obdelavo njegovih
osebnih podatkov posreduje s posredovan.iem kataloga posamezne zbirke osebnih podatkov.

Posamezniku, na katerega se nana3ajo osebni podatki ima pravico od upravljavca dobiti
- potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki,
- dostop do oziroma izpis osebnih podatkov, ki jih obdeluje Zbornica - Zveza in
- informacue o sami obdelavi osebnih podatkov, ki so navedene v katalogu posamezne

zbirke osebnih podatkov.

Pravica do popravka
'16. 6len

Orain.l dokun..tr * nrh.p v ls. v* n.rb4.n. kopij. t. rm.into tor 
'nfom.lNn. 

in n. podl.r.tosrst.mu 3pr.m.mb

Pravica do dostopa
15. 6len
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Posameznik, na katerega se nana5ajo osebni podatki, ima pravico dosedi, da Zbornlca -
Zveza kot upravljavec brez nepotrebnega odlasanja popravi netodne osebne podatke v zvezi

z njim, bodisi s podajo izjave bodisi s predlozitvijo ustreznih dokazil. Prav tako ima posameznik

tudi pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vkljudno s predlo2itvUo dopolnalne

ilave.

Pravica do preklica privolitve
17. 6len

Pravica do izbrisa
18. Elen

Zbornica - Zveza na zahtevo posameznika, na katerega se nana5ajo osebni podatki, brez
nepotrebnega odlasanja izbrise osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih

razlogov:
- osebni podatki niso ved potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugade

obdelani,
- posameznik je preklical privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in za obdelavo

ne obstaja druga pravna podlaga,
- posameznik obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo ne ostaja noben prevladujodi

zakoniti interes,
- osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
- kadarje osebne podatke potrebno izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s

pravom Unije ali pravom driave.

Zbornica - Zveza na zahtevo posameznika, na katerega se nanasajo osebni podatki, omeji

obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov:
- posameznrk oporeka todnosti osebnih podatkov,
- je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter na

namesto tega zahteva omejitev njihove obdelave,
- upravljavec ne potrebuje ved osebnih podatkov za namene obdelave, temved jih

posameznik potrebuje za uveljavljanje, izva.janje ali obrambo pravnih zahtevkov,
- je posameznik vlo2il ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri ali zakoniti razlogi

upravljavca prevladujejo nad razlogi posameznika.

Ce obdelava osebnih podatkov poteka na podlagi privolitve, ima posameznik, na katerega se
nana5ajo osebni podatki, pravico, da svojo privolitev, kadar koli preklide. Preklic privolitve ne

vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Pravica do omejitve obdelave
'19. ilen

Onam.l dollmnl. * n.h.l. v 5 V$h.r[D.n. kop0. s. 3m.1..,o lor nfom.rph. hn. podLt.,6 rn.n! tpr.m.mb
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Obveznost obve3danja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo
obdelave

20. 6len

Zbornica - Zveza vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporodi vse
popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave v skladu s dlenom 16, 6lenom
17(1) in 6lenom 18 GDPR, razen 6e se to izka2e za nemogode ali vkljudule nesorazmeren
napor. Zbornica - Zveza o teh uporabnikih obvesti posameznika, na katerega se nanasajo
osebni podatki, de ta posameznik tako zahteva.

Pravica do prenosljivosti podatkov
21. 6len

Posameznik, na katerega se nanaiajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke

v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splosno uporabljeni in strojno
berljivi obliki, in da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi upravljavec pri tem

oviral, kadar:
- obdelava temelji na privolitvi ali
- je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik

in
- se obdelava izvaja z avtomaliziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora
22. Elen

Posameznik, na katerega se nanasa.jo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z

njegovim posebnim poloZajem pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov

kadar:
- je obdelava potrebna za opravllanje nalog v javnem interesu, pri izvajanju javne oblasti

ali kadar je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov,
- se podatki obdelujejo za namene neposrednega trzenja.

VI. NACIN URESNICEVANJA PRAVIC POSAMEZNIKOV

Vlozitev zahteve in ugotavljanje popolnosti zahteve

Posameznik zahlevo za uveljavljanje pravic vlozi zahtevo pisno ali ustno na zapisnik pri

upravljavcu osebnih podatkov.

Vse zahteve se posredujejo izvrsnemu direktorju, ki skupal s pooblasceno osebo za varstvo

osebnih podatkov preveri, ali je zahteva razumljiva in obsega vse, kar je treba, da se lahko

obravnava. Zahleva mora predvsem obsegati.
- osebno ime posameznrka in druge niegove podatke, ki so potrebni za dolo6itev osebnih

Ons'n. r doruh.nta { .ahaj. v lS v* 
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podatkov, na katere se zahteva nanaSa oziroma za resitev zahteve,
morebitne podatke o pooblaSdencu ali zastopnika posameznika,

opredelitev oblike, v kateri 2eli prejeti odgovor,
opredelitev zahteve posameznika.

ee je zahteva nepopolna ali nerazuml.iiva, izvr5ni direktor v roku 5 delovnih dni zahteva, da se
pomanjkljivosti odpravilo, za kar posamezniku doloai rok 5 delovnih dni. To zahtevo
posameznrku poslje v obliki pisnega sporodila na naslov, ki ga je navedel v zahtevi oziroma s
katerega je poslal zahtevo, ali mu jo izrodi, de je podal zahtevo neposredno pri upravljavcu.
ee posameznik v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, izvr5ni direktor s pisnim sporodilom
zavrZe njegovo zahtevo oziroma mu pisno sporodi, da je ne bo obravnaval.

Preverjanje istovetnosti posameznika
24. 6len

Pooblasdena oseba za varstvo osebnih podatkov potrdi, ali zavrne upravidenost posamezne

zahteve s strani posameznika. O svo.ii odloditvi obvesti vodstvo Zbornice - Zveze,
posameznika ter odgovorno osebo za posamezno zbirko osebnih podatkov.

Kadar je zahteva upravidena, jo posreduje odgovorni osebi za posamezno zbirko osebnih
podatkov, ta pa poskrbi za njeno izvedbo.

Zbornica - Zveza posamezniku v roku enega meseca odgovori na njegovo zahtevo in mu v
primeru upravi6ene zahteve le{o tudi izpolni. Ta rok se lahko po potrebi podaljsa za najved
dva dodatna meseca ob upostevanju kompleksnosti in Stevila zahtev. Upravljavec obvesti
posameznika, na katerega se nanasajo osebni podatki, o vsakem takem podaljsanju v enem
mesecu po prejemu zahteve skupaj z .azlogi za zamudo.

Posredovanje informacij
26. ilen

lnformacue se posredujejo v pisni obliki ali z drugimi sredstvi, vkljudno, kjer je ustrezno z
elektronskimi sredstvi.

Zbornica - Zveza lahko zaradi potrditve todnosti identitete posameznika, na katerega se
nanaiajo osebni podatki, zahteva dodatne potrebne informacije. Ugotavljanje identitete
posameznika pri zahtevah, vlozenih po elektronski posti, se lahko izvaja tudi.

- z elektronskim podpisom, ki je izenaden z lastnorodnim podpisom in velja v skladu z
Uredbo (EU) 5t. 910/2014,

- s potrditvijo zahteve v papirni obliki ali osebno ali

- na nadin osebne vroditve upravljavdeve odloditve o zahtevi na uradni naslov
posameznika ali naslov, ki izhaja iz lastnih zbirk upravljavca.

Odloianje o upravi6enosti zahteve
25.6len

O a'6.1 d.kum.ir. * n.h.j. v rS vr ..t.nj.n. koprj. s. rm.l..p lot nform.ltn. 
'n 
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I nformacrje se posredujejo:
- pisno na uradni naslov posameznika ali njegovega zastopnika ali na naslov, ki izhqa iz

lastnih zbirk upravljavca priporo6eno s povratnico,
- pisno v roke posameznika, ki je vloZil zahtevo, po potrditvi identitete posameznika ali

nlegovega zastopnika (identifikacija na podlagi vpogleda v osebno izkaznico),
- po elektronski posti kriptirano na elektronski naslov, ki ga je posameznik potrdil z varnim

elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom vloge ali elektronskega sporodila,
- ali na elektronski naslov, ki ga je posameznik navedel na pisni vlogi, ki jo je lastnoro6no

podpisal.

ee Zbornica - Zveza ne ukrepa na zahtevo posameznika, na katerega se nanaSajo osebni
podatki, Zbornica - Zveza takega posameznika brez odlaSanja, naipozneje pa v enem mesecu
po prejemu zahteve, obvesti o razlogih za ne ukrepanje ter o moZnosti vlo2itve pritozbe pri

nadzornem organu in mo2nosti uveljavljanla pravnih sredstev.

Zaradunavanje zagotavljanja pravic posameznikom

Posameznikom se njihove pravice zagotovrjo brezpladno. Kadar so zahteve posameznika, na

katerega se nanasajo osebni podatki, oditno neutemeljene ali pretirane zlasti, ker se
ponavljajo, lahko upravljavec bodisi zaratuna razumno pristojbino, pri demer uposteva
upravne oziroma administrativne stroske posredovanja informacij ali sporo6ila ali izvajanja
zahtevanega ukrepa, ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahlevo. Upravljavec nosi dokazno breme,
da je zahteva oditno neutemeljena ali pretirana.

VII. POGODBENA OBDELAVA

29. 6len

Upravljavec lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pisno pogodbo

zaupa obdelovalcu, ki je registriran za opravljanje taksne dejavnosti in zagotavlja ustrezne
postopke in ukrepe iz tega pravilnika. Obdelovalec je prav tako odgovoren za varovanje
osebnih podatkov in ohranitev njihove zaupnosti.

Upravljavec v katalogu zbirk osebnih podatkov dolodi seznam obdelovalcev za posamezno

zbirko osebnih podatkov ter njihova pooblastila za obdelavo osebnih podatkov.

Obdelovalec sme opravljatr posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru
upravljavdevih pooblastil in osebnih podatkov ne sme obdelovati za noben drug namen.
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Upravljavec za vsakega obdelovalca v pogodbi o obdelavi osebnih podatkov doloar:

- vsebino in trajanje obdelave,

- naravo in namen obdelave,

- vrste osebnih podatkov in kategorije posameznikov na katere se nanasajo osebni
podatki,

- obveznosti in pravice upravljavca,

dolodilo o tem ali se osebni podatki iznasajo v tretje dr2ave ali mednarodne
organizacije,

- zavezanost k zaupnosti oseb, ki so pooblaseene za obdelavo osebnih podatkov,

postopke in ukrepe, ki jih mora obdelovalec spostovati in izvajati za varnost obdelave,

- pomod s strani obdelovalca osebnih podatkov,

- dogovor glede poveritve dolodenih del in nalog drugemu obdelovalcu,

- izbris in vrnitev osebnih podatkov upravljavcu po zakljudku obdelave, v primeru spora
ali v primeru prenehanja delovanja upravljavca,
postopek izv ajanja r ev izij.

vilt. POSTOPKI IN UKREPI ZA VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

30. dlen

Ob upostevanju najnovejsega tehnoloskega razvoja in stroskov izvajanja ter narave, obsega,
okoliSiin in namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in svobo5eine posameznikov, ki se
razlikujejo po verjetnosti in resnosti, Zbornica - Zveza z izva.lanjem ustreznih tehnidnih in

organizacijskih ukrepov zagotavlja ustrezno raven varnosti glede na tveganja.

31. dlen

Zaposleni, ki so zadolzeni za sprejem in evidenco poSte, odpirajo in pregledujejo vse poStne

posiljke in poSiljke, ki na drug naain prispejo v Zbornica - Zveza - prinesejo jih stranke ali kurirji,

razen po5iljk iz drugega in tretjega odstavka tega dlena.

Zaposleni, ki so zadolzeni za sprejem in evidenco poste, ne odpirajo tistih posiljk, ki so
naslovljene na drugo pravno osebo in so pomotoma dostavllene ter posiljk, ki so oznadene kot
osebni podatki ali za katere iz oznalb na ovojnici izhaja, da se nanaSalo na nate6aj ali razpis.

Original dokumnt. * n.h.ja v 15.Vs€ naiBnj€n. korr. se rm.raj. kot ,nform:t ne in n. pod er.to sGtemu sprememb

Poobla5dena oseba Zbornice - Zveze, kije navedena v pogodbi o obdelavi osebnih podatkov,

mora spremljati izvajanje postopkov in ukrepov iz tega pravilnika.

Sprejem in posredovanje osebnih podatkov
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Zaposleni, ki so zadolZeni za sprejem in evidenco poSte, ne sme1o odpirati po5iljk, naslovljenih
na zaposlenega, na katerih je na ovojnici navedeno, da se vro6rlo osebno naslovniku, ter poiiljk,
na katerih je najprej navedeno osebno ime zaposlenega brez ozna6be njegovega uradnega
polo2aja in Sele nato naslov Zbornice - Zveze.

Osebne podatke je dovoljeno prenaSati z informacijskimi, telekomunikacrlskimi in drugimi sredstvi
le ob izvajanju postopkov in ukrepov, ki nepoobla5denim prepredujejo prila56anje ali unidenje
podatkov ter neupravideno seznanlanje z njihovo vsebino.

Posebne vrste osebnih podatkov se posiljajo naslovnikom v zaprtih ovojnicah in vrodajo proti
podpisu.

Ovojnica, v kateri se posredujejo osebni podatki, mora biti izdelana na taksen na6in, da ovojnica
ne omogoda, da bi bila ob normalni svetlobi ali pri osvetlitvi ovojnic z obi64no ludjo vidna vsebina
ovojnice.

33. 6len

OMelava posebnih vrst osebnih podatkov mora biti posebej oznaeena in zavarovana

34. Elen

Osebni podatki se posredujejo samo tistim uporabnikom, ki se izka2ejo z ustrezno zakonsko
podlago ali s pisno zahtevo oziroma privolitvuo posameznika, na katerega se podatki nanasajo.

Posredovanje osebnih podatkov poobla5cenim institucijam in drugim, ki izkaiejo zakonsko
podlago za pridobitev osebnih podatkov, dovoli odgovoma oseba za posamezno zbirko osebnih
podatkov s potrditvijo kataloga posamezne zbirke osebnih podatkov, ki vsebuje navedbo zunanjih
uporabnikov. S tem potrdi stalno pooblastilo za posredovanje osebnih podatkov iz posamezne

zbirke.

Za vsako drugo posredovanje osebnih podatkov mora upravidenec vloZiti pisno vlogo, v kateri
mora biti jasno navedena dolodba zakona, ki uporabnika pooblasea za pridobitev osebnih
podatkov, ali pa mora biti k vlogi priloZena pisna zahteva oziroma privolitev posameznika, na

katerega se podatki nanaSajo.

Vsako posredovanje osebnih podatkov se mora zabeleziti na na6in, da je razvidno, kateri osebni
podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakSni podlagi.

Nikoli se ne posredujejo originali dokumentov, razen v primeru pisne odredbe sodiSda. Originalni
dokument se mora v dasu odsotnosti nadomestiti s kopijo.

Varovanje prostorov in radunalni5ke opreme

Oi,! n.l dokum.nla s. n.har. v rS Vr. n.r!nJ.n. kop'reesmarEro kor 
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35. elen

Prostori, v katerih so nosilci varovanih osebnih podatkov - vsak dokument, na katerem je zapisan
osebni podatek in vsak drugi radunalniski, elekronski ali mikrofilmski nosilec podatka (v
nadaljevanju: varovani prostori) ter strojna in programska oprema morajo biti varovani z
organizacijskimi ter fizidnimi in/ali tehnicnimi ukrepi, ki onemogo6ajo nepooblasdenim osebam
dostop do podatkov.

lzven delovnega 6asa morajo biti nosilci
posamezni katalog zbirke osebnih podatkov.

36. 6len

osebnih podatkov shranjeni, kot opredeljuje

Radunalniki ali druga strojna oprema, na kateri se obdelujejo ali hranijo osebni podatki, mora
biti izven delovnega dasa izklopljena in fizidno ali programsko zaklenjena, dostop do osebnih
podatkov, hranjenih v informacijskem sistemu Zbornice - Zveze pa avtoriziran.

37. 6len

V varovane prostore ne smejo vstopati brez spremstva ali vednosti odgovornega delavca,
osebe ki ne delajo v prostorih ali osebe, ki niso zaposlene v Zbornici - Zvezi. Zaposleni, ki

dela v varovanih prostorih, mora vestno in skrbno nadzorovati prostor in ob zapustitvi prostora,

zakleniti prostor. Zaposleni, ki pri svojem delu uporablja osebne podatke ali jih kakorkoli
obdeluje, ne sme med delovnim dasom pu5dati nosilcev osebnih podatkov na pisalnih mizah

ali jih kako druga6e izpostavljati nevarnosti vpogleda vanje nepooblaSdenim osebam oziroma
zaposlenim.

V prostorih, kjer imajo vstop stranke oziroma osebe, ki niso poobla56ene za dostop do osebnih
podatkov, morajo biti nosilci podatkov in radunalni5ki prikazovalniki nameSdeni v dasu

obdelave ali dela na njih tako, da nepoobla56enim ni omogoden vpogled vanje.

38. dlen

V primerih, ko avtorizirana oseba nosilce osebnih podatkov Zbornice - Zveze z USB kljudi,

disketami, CD-ji, prenosnimi radunalniki itd. odnese iz Zbornice - Zveze, je za varovanje
podatkov na teh nosilcih osebno odgovorna.

Obdelovanje osebnih podatkov iz zbirk osebnih podatkov je dovoljeno le v prostorih Zbornice
- Zveze oziroma pod pogoji in na nadin, ki ga doloda organizacijski predpis, prek oddaljenega
vstopa v informacijski sistem.

Za posredovanje osebnih podatkov pooblaSdenim institucijam in drugim, ki izkaZejo zakonsko
podlago za pridobitev osebnih podatkov je odgovoren izvrSilni direktor oz. druga s strani
vodstva Zbornice - Zveze pooblaS6ena oseba.

Posredovanje osebnih podatkov iz predhodnega odstavka tega 6lena se vpiSe v knjigo evidenc
o ravnanju z osebnimi podatki.

Org'naldokumenla s. nah.i.vlS.Vr€ n.tisnpne kopire*sm.traro kot i.formanvne in n€ podl€i€jo sislemu spEmemb,
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Varovanje informaolskih sredstev in podatkov je zagotovljeno na podlagi pogodbe, sklenjene z
zunanjim izvajalcem, ki za Zbornica - Zveza opravlja storitev celovite informacijske podpore.
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YzdrZevanje in popravila strojne raeunalniske in druge opreme, s katero se obdelujejo osebni
podatki, je dovoljeno samo z vednostjo izvrsilnega direktorja oziroma druge s strani vodstva
Zbomice - Zveze pooblasdene osebe, izvajajo pa ga lahko samo zunanji izvajalci, ki za Zbonica
- Zveza optavljajo storitev celovite informaci.jske podpore in so zavezani k varovanju zaupnosti
podatkov. ki se nahajajo v stro1ni opremi.

40. 6len

Vzdraevalci prostorov in druge opreme v varovanih prostorih, poslovni partnerji in drugi

obiskovalci, se smejo gibati v varovanih prostorih le ob prisotnosti ali z vednostjo odgovomega ali
pooblaseenega delavca Zbornice - Zveze.

lzjema so le zunanji izvajalci, ki za Zbornico - Zvezo oqavljajo storitve celovite informacijske
podpore, za katere to dolodilo ne velja.

41. dlen

Zaposleni, tehnidno-vzdrzevalni delavci in distilke se lahko gibljejo v varovanih prostorih izven

delovnega dasa in brez prisotnosti odgovomega delavca le,6e so nosilci podatkov shranjeni in

zavarovani na ustrezen nadln.

Varovanje sistemske in aplikativne programske radunalni5ke opreme ter podatkov, ki
se obdelujejo z raiunalniSko opremo

42.6len

Dostop do radunalniske programske opreme mora biti varovan tako, da dovoljuje dostop samo
za dolodenim delavcem in delavcem, ki v skladu s pogodbo opravljajo dogovorjene storitve.

43. 6len

Popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje sistemske in aplikativne programske opreme, ki sluii
za obdelavo osebnih podatkov, je dovoljeno samo na pisno zahtevo in z vednostjo izvr5nega

direKorja ter z vednostlo kljudnega uporabnika programske opreme in odgovorne osebe za
posamezni katalog osebnih podatkov.

lzvajajo ga lahko samo poobla5ceni izvajalc| ki imajo z Zbornico - Zvezo sklenleno ustrezno
pogodbo z dolodili o zavarovanju oziroma pogodbeni obdelavi osebnih podatkov z dolodili o
zavarovanju oziroma pogodbeni obdelavi osebnih podatkov.

lzvajalci morajo spremembe in dopolnitve sistemske in aplikativne programske opreme, ki slu2i

za obdelavo osebnih podatkov, ustrezno dokumentirati.

44. dlen
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Za shranjevanje in varovanle aplikativne programske opreme veljajo enaka dolodila kot za ostale
podatke iz tega pravilnika.

Zaposleni, pooblasden za obdelavo in ravnaje z osebnimi podatki vkljucenimi v informacijski

sistem Zbornice - Zveze ter oseba, ki kopira podatke, mora skrbeti, da v primeru servisiranja,
popravila, spreminjanja ali dopolnjevanja sistemske ali aplikativne programske opreme ob

morebitnem kopiranju osebnih podatkov, po prenehanju potrebe po koprji, kopijo uni6i.

45. 6len

Na podlagi pogodbe o opravljanju storitev celovite informacrjske podpore, pooblaSdeni zunanJi

izvajalec nudi Zbornici - Zvezi celovito podporo informacijskih storitev, pa tudi tehnidne pogoje

za zbiranje in obdelavo podatkov, ki so predmet tega pravilnika.

Vsebino diskov mre2nega streZnika in lokalnih delovnih postaj, kjer so osebni podatki, zunan1i

izv4alec aktivno preverja glede na prisotnost radunalni6kih virusov.

Vsi podatki in programska oprema, ki so namenjeni uporabi na racunalnikih Zbornice - Zveze
in v radunalniSkem rnformacijskem sistemu Zbornice - Zveze in prispejo v Zbornico - Zvezo na

medijih za prenos racunalniskih podatkov ali preko telekomunikacijskih kanalov, morajo biti
pred uporabo preverjeni glede prisotnosti radunalniSkih virusov.

46.6len

Zaposleni delavci ne smejo brez izrecnega dovoljenja odgovorne osebe inStalirati programske

opreme.

47. 6len

Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za

avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.

ReZim dodeljevanja, hranjenja in spreminjanja gesel je doloden z delovnim navodilom.

48. ilen

Varovana gesla se smejo uporabiti v izjemnih in nujnih primerih z dokumentiranjem uporabe
ter kasnejso dodelitvijo novega gesla v skladu z delovnim navodilom.

49. dlen
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Vsa gesla in postopki, ki se uporabljajo za vstop in administriranje v informacijskem sitemu

Zbornice - Zveze, administriranje z elektronsko posto in administriranje prek aplikativnih
programov, se hranijo v skladu z delovnim navodilom.
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Za potrebe restavriran.ja osebnih podatkov oziroma ra6unalniSkega sistema ob okvarah ali

izgubi podatkov iz drugih razlogov, se sistemsko redno izdelujejo kopije vsebine osebnih
podatkov.

Te kopije se hranUo v za to dolodenih mestih, ki morajo biti ognjevarna, zavarovana proti
poplavam in elektromagnetnim motnjam, v okviru predpisanih klimatskih pogojev ter
zaklenjena.

Osebni podatki se lahko zbirajo in hranijo le toliko 6asa, kolikor je potrebno, da se doseZe
namen, za katerega se voduo in zbirajo. Po preteku roka hranjenja se osebni podatki zbriSejo,

uni6ijo, blokirajo ali anonamizirajo, razen 6e zakon ali drug akt ne doloda druga6e.

Roki, po katerih se osebni podatki izbrisejo izzbirke podatkov, so navedeniv katalogu posamezne

zbirke osebnih podatkov.

51 . 6len

Za brisanje podatkov iz radunalni5kih medijev se uporabi tak5na metoda brisanja, da je nemogoda
restavracija vseh ali dela brisanih podatkov.

Obdelava in zavarovanje posebnih vrst osebnih podatkov

52.6len

Obdelava in zavarovanje posebnih vrst osebnih podatkov, med katere sodijo podatki o rasnem,

narodnem ali narodnostnem poreklu, politi6nem, verskem ali filozofskem prepridanju, dlanstvu

v sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem Zivljenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence

ali evidenc biometridne znadilnosti, mora biti izuajana posebno vestno in skrbno:
posebne vrste osebnih podatkov se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov,

posebne vrste osebnih podatkov se posiljajo naslovnikom v zaprtih ovojnicah proti
podpisu v dostavni knjigi ali z vrodilnico,
posebne vrste osebnih podatkov se smejo posredovati preko telekomunikaci.iskih
omrezij samo, de so posebe.i zava(ovani s kriptografskimi metodami in elektronsktm
podpisom tako, da je zagotovljena neditljivost podatkov med njihovim prenosom,

- obdelava posebnih vrst osebnih podatkov mora biti posebej ozna6ena in zavarovana.
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Brisanje podatkov oz. uni6enje nosilcev osebnih podatkov

50. 6len

Podatki na klasi6nih medijih (listine, kartoteke, register, seznam, mikrofilm) se brisejo z unicenjem
nosilcev v skladu z dolodili delovnega navodila.
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Posebne vrste osebnih podatkov moralo biti pri obdelava posebej oznadene in varovane tako
da se nepoobla56enim osebam prepredi dostop do niih.

IX. DOLOEILAO PRENOSU OSEBNIH POOATKOVVTRETJE DRZAVE

53. dlen
Posredovanje osebnih podatkov, ki se obdelujejo ali se bodo obdelovali Sele po opravljenem
posredovanju v tretjo drzavo ali mednarodno organizacijo, je dopustno v skladu z zakonodajo
s podrodja varstva osebnih podatkov in pod pogojem, da.je Evropska komisija sprejela sklep
o ustreznosti, da tretia draava ali mednarodna organizacija v celoti zagotavljajo ustrezno raven

varstva osebnih podatkov.

Seznam tretjih drZav in mednarodnih organizacij, v zvezi s katerimi je bil sprejet sklep o
ustreznosti je objavljen v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani Evropske komisUe.

Kadar sklep iz prvega odstavka ni sprejet, lahko Zbornica - Zveza osebne podatke prenese v

tretjo dr2avo ali mednarodno organizacijo le de je upravljavec ali obdelovalec predvidel

ustrezne zaSditne ukrepe in pod pogojem, da imajo posamezniki, na katere se nana5ajo osebni
podatki, na voljo izvrSljive pravice in u6inkovita pravna sredstva.

Ne glede na dolodbe prvega in tretjega odstavka tega 6lena se lahko osebni podatki

prenesejo in posredujejo v tretjo dZavo ali mednarodno organizacijo, 6e:

- je podana rzrecna privolitev posameznika, na katerega se nanasajo osebni podatki,
potem ko je bil obvesden o morebitnih tveganjih, ki jih zaradi nesprejetja sklepa o

ustreznosti in ustreznih za56itnih ukrepov takSni prenosi pomenijo,

- je prenos potreben za izvlanlle pogodbe med posameznikom, na katerega se nanasajo

osebni podatki, in upravljavcem ali za izvajanje pred pogodbenih ukrepov, spreletih na

zahtevo posameznika, na katerega se nanasajo osebni podatki;

- je prenos potreben za sklenitev ali izvajanje pogodbe, kije v korist posameznika, na

katerega se nanasajo osebni podatki, sklenjeno med upravljavcem osebnih podatkov in
tretjo stranko;

- je prenos potreben zaradi pomembnih razlogov javnega interesa;
- je prenos potreben za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
- je prenos potreben za zaSiilo zivljenjskih interesov posameznika, na katerega se

nanaSajo osebni podatki ali drugih oseb, kadar posameznik, na katerega se nanaSajo

osebni podatki, fiziEno ali pravno ni sposoben dati privolitve,

- se prenos opravi iz registrov, javnih knjig ali uradnih evidenc, ki so po zakonu

namenjene zagotavljanju informacij .lavnosti in so na voljo za vpogled javnosti na

splo5no ali katerikoli osebi, ki lahko izka:e pravni interes, da so v posameznem primeru

izpoln.jeni pogoji, ki jih za vpogled doloda zakon.

Prenos osebnih podatkov v tretjo dr,avo je potrebno evidentirati.

X. ODGOVORNOSTZAIZVAJANJE UKREPOVZAVAROVANJAOSEBNIH PODATKOV

PRAVILN!K O VAROVANJU
OSEBNIH PODATKOV

54.6len
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Pred nastopom dela delavca na delovnem mestu, kJer se zbiralo. urejalo. obdelu;e;o,
spreminja.io, shranju.iejo. posredujejo ali uporabljajo osebni podatki ali nosilci osebnih
podatkov, mora biti delavec nedvoumno seznanjen z obveznostmi varovanja takih podatkov

ter podpisati izjavo, ki ga zavezuje k varovanju osebnih podatkov in ki ga opozatja na posledice

krsitve zaveze. Varovanje osebnih podatkov je tudi odgovornost, ki je opredeljena v opisih
delovnih mest.

Z obveznostjo varovanja osebnih podatkov se seznani.lo tudi elani organov in delovnih teles
Zbomice - Zveze ob nastopu funkci.je in drugi posamezniki, ki se pri ittajanju statutarnih nalog

Zbomice - Zveze v okviru svojih pristojnosti sredujejo z obdelavo osebnih podatkov, ki podpisejo

izjavo o varovanju osebnih podatkov.

Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, ki so podpisale i4avo iz prvega oziroma drugega
odstavka tega dlena, vendar le v obsegu, ki je potreben za opravljanje njihovih delovnih
oziroma izvajarya statutarnih nalog Zbornice - Zveze. Nihde ne sme dobiti osebnega pre.i ali v
veEjem obsegu, kot je to potrebno za opravljanje njegovih delovnih nalog.

PooblaSdeni delavci in druge osebe, ki sodelujejo ali so sodelovali pri ravnanlu z osebnimr
podatki in vse druge osebe, ki so zaradi narave svojega dela prisle v stik z osebnimi podatki,

teh podalkov ne smejo sporoditi tretjim osebam, razen v primerih dolo6enih z zakonskimi
predpisi na podlagi katerih so zbrani, ali s soglasjem delavca, na katerega se nanasajo osebni
podatki, niti jih ne smejo same uporabljati ali omogoeiti, da bi jih uporabljaje tretje osebe.

Obveza varovanja osebnih podatkov, s katerimi se delavec seznani pri svojem delu v Zbornici

- Zvezi, traja tudi po prenehanju delovnega razmerja na Zbornici - Zvezi oziroma po

prenehanju funkcije oziroma prenehanju izvlanja statutarnih nalog Zbornice - Zveze.

55. 6len
Delavec stori krSitev delovne dolznosti:

- 6e opusti vestno in skrbno nadzorovanje varovanih prostorov,

- 6e opusti ravnanja za prepreditev vpogleda v podatke ali na nosilce osebnih podatkov,

6e ne unidi kopUe osebnih podatkov,

- 6e ne obvesti pooblaS6enega osebja ali poobla5denega zaposlenega o zlorabi osebnih
podatkov ali vdoru v zbirko osebnih podatkov

- de sporoea osebne podatke, s katerimi seje seznanil pri svojem delu, sozaposlenim ali

drugim osebam, ki nimajo pooblastila za vpogled in obdelavo osebnih podatkov iz te
zbirke,

- de opusti skrb in nadzor nad nosilci osebnih podatkov med delovnim dasom in tako
dopusti moznost vpogleda vanie nepooblaS6enim osebam,

6e brez izrecnega dovoljenja odna5a iz prostorov Zbornice - Zveze nosilce osebnih
podatkov,

- de posreduje osebne podatke pooblasdenim zunanjim institucuam brez dovoljenja
pooblaS6ene osebe in takega posredovanja ne evidentira,

- 6e ne izdeluje redno kopije vsebine osebnih podatkov.

Razkrivanje osebnih podatkov nepooblas6enim osebam ali njihova zloraba je sankcionirana
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kot krsitev delovnih obveznosti in kot kaznivo dejanje ter hkrati razlog za prenehanje pogodbe

o zaposlitvi iz krivdnih razlogov oziroma podlaga za odSkodnrnsko odgovornost.

56. 6len
Ob zlorabi ali sumu zlorabe osebnih podatkov, vodenih v zbirkah osebnih podatkov Zbornice
-Zveze, s strani oseb, ki niso zaposleni v Zbornice - Zveze, se obvesti organe pooblasdene

za pregon.

Ukrepanje ob ugotovitvi o zlorabi osebnih podatkov ali vdoru v zbirke osebnih podatkov

57. 6len
Zaposleni v Zbornici - Zvezi so dolzni izvajati ukrepe za prepredevanje zlorabe osebnih
podatkov in morajo z osebnimi podatki, s katerimi se seznanijo pri svojem delu, ravnati vestno
in skrbno na nadin in po postopkih, ki jih doloda ta pravilnik.

Zaposleni, ki izve ali opazi, da je prislo do zlorabe osebnih podatkov (odkrivanje osebnih
podatkov, nepoobla5den dostop do osebnih podatkov, nepooblaSdeno unidenje,

nepooblaSdeno spreminjanje, poSkodovanje zbirke, prila56anje osebnih podatkov) ali do vdora
v zbirko osebnih podatkov, mora takoj o tem obvestiti odgovorno osebo za zbirko osebnih
podatkov, ki so bili zlorablleni ali v katero soje vdrlo, ter pooblaSdeno osebo za varstvo osebnih
podatkov.

Odgovorna oseba je dolzna o dogodku takoj obvestiti vodstvo Zbornice - Zveze. Nadin

evidentiranja in porodanja o groZnjah informacijskim sredstvom je opredeljeno v delovnem
navodilu.

Osebe, ki izvajajo funkcijo ali poslovno sodelujejo z Zbornico - Zvezo in ugotovijo, da Je pri5lo

do zlorabe osebnih podatkov ali vdora v zbirke osebnih podatkov, o tem takoj obvestijo vodstvo

Zbornice - Zveze.

Za zlorabo osebnih podatkov Steje vsaka uporaba osebnih podatkov v namene, ki niso v skladu
z nameni zbiranja, dolodenimi v zakonu, na podlagi katerega se zbirajo ali nameni, dolodenimi

v katalogu zbirk osebnih podatkov. Za poskus zlorabe Steje poskus uporabe osebnih podatkov

v nedovoljene namene.

Poobla5dena oseba v primeru krSitve varstva osebnih podatkov ali suma krSitve sproZi
preiskavo, da ugotovi vrste krsitve osebnih podatkov in posledice ali verjetne posledice krsitve

varstva osebnih podatkov. Na podlagi tega predlaga ukrepe za zmanjievanje ali
prepre6evanje posledic krsitve varstva osebnih podatkov, sankcioniranje kriitve ter
prepre6evanje tovrstnih krsrtev v prihodnje. Ukrepe obravnava in potrdi vodstvo Zbornice -

Zveze.
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58. 6len
Vodstvo Zbornice - Zveze mora zoper tistega, ki je zlorabil osebne podatke ali je
nepoobla5deno vdrl v zbirko osebnih podatkov, ustrezno ukrepati.
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Uradno obvestilo nadzornemu organu in posamezniku o krsitvi varstva osebnih
podatkov

59. 6len
Kadarje verjetno, da bi bile kr3itvijo varstva osebnih podatkov ogro2ene pravice in svobo5dine
posameznika je pooblaSdena oseba za varstvo osebnih podatkov brez nepotrebnega
odlasanja, po moZnosti pa najpozneje v 72 urah po seznanitvi s krsitvrjo, dolZna o njej tudi
uradno obvesti lnformacijske pooblaSdenca Republike Slovenije.

Uradno obvestilo vsebuje vsaj:
- opis vrste krsitve varstva osebnih podatkov,

- kontaktne podatke o Pooblaseenih osebah za varstvo osebnih podatkov,
- opis verjetnih posledic krsitve varstva osebnih podatkov,
- opis ukrepov, ki jih upravljavec sprejme ali katerih sprejetje predlaga za obravnavanje

krsitve varstva osebnih podatkov.

V primeru, da gre kr5itve varstva osebnih podatkov, ki lahko povzro6i veliko tveganje za pravice

in svobosdine posameznikov, je Zbornica - Zveza dolZno brez nepotrebnega odlasanja
sporoditi posamezniku, na katerega se nana5ajo osebni podatki, da je pri6lo do kr5itve varstva
osebnih podatkov.

V obvestilu posamezniku mora biti v razumljivem in preprostem jeziku opisana krsitev varstva
osebnih podatkov ter informaci.ie iz 2. odstavka tega dlena.

60. 6len
Nadzor nad izvajanjem postopkov in ukrepov, doloienih s tem pravilnikom, opravlja
poobla56ena oseba, ki jo imenuje predsednik Zbornice - Zveze. Nadzor se izvaja praviloma

enkrat letno ter ob ugotovljenih kr5itvah varstva osebnih podatkov.

XI. KONENE DOLOEBE

6l . Elen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika sprejme vodstvo Zbornice - Zveze po postopku in na

nadin kot velja za sprejem pravilnika.

62. 6len
Dosegljivost pravilnika zaposlenim, dlanom organov in delovnih teles Zbomice -Zveze in drugim
posameznikom, ki se pri izvajaniu statutarnih nalog Zbornice - Zveze v okviru svojih pristojnosti

sre6ujejo z obdelavo osebnih podatkov, se zagotavlja na spletni strani Zbornice - Zveze.

Ta pravilnik prejmejo slu2be oziroma zaposleni, v digar delovne obveznosti sodijo zbiranje,
urejanje, obdelava, spreminjanje, shranjevanje, posredovanje ali uporaba osebnih podatkov

ali nosilcev osebnih podatkov.
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53. dlen

Delavci, ki delalo na delovnih mestih, kjer se zbirajo, ureja.io, obdelujejo, spremin;a1o,
shranjujejo, posredujejo ali uporabljajo osebni podatki ali nosilci osebnih podatkov, morajo
podpisati ilavo iz 54. dlena tega pravilnika v roku 30 dni od dneva sprelema tega pravilnika.

Clani organov in delovnih teles Zbornice - Zueze in drugi posamezniki, ki se pri izvajanju

statutamih nalog Zbornice - Zveze v okviru svojih pristo.jnosti sredujejo z obdelavo osebnih
podatkov, podpisejo i4avo iz 54. 6lena tega pravilnika do 31 . 3. 2020.

Katalogi zbirk osebnih podatkov, ki ob uveljavitvi tega pravilnika 5e niso vzpostavljeni, se
\rzpostavuo do 31. 3.2O2O.

64. 6len

Ta pravilnik zaene vel.jati petnajsti dan po dnevu sprejema na Upravnem odboru Zbornice -
Zveze in se objavi na spletni strani Zbornice - Zveze. Z dnem veljavnosti tega pravilnika
preneha veljati Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju
dokumentarnega gradiva, sprejet dne 18. 10. 2005.

Monika Aiman

Predsednica Zbornice zdravstvene
in babi5ke nege Slovenije - Zveze

strokovnih druStev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih

tehnikov SlovenijeN9 e
tut{4
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