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Številka: 010-1/2016/34 

Datum: 17.5.2016 

 

 

 

 

 

Zadeva: Splošna uredba (EU) o varstvu podatkov in njene posledice za podjetja in druge upravljavce 

 

 

Spoštovani, 

 

 

Informacijski pooblaščenec (IP) že prejema številna vprašanja različnih podjetij, zasebnikov in drugih 

upravljavcev zbirk osebnih podatkov iz zasebnega, pa tudi javnega sektorja, ki v okviru opravljanja svoje 

dejavnosti zbirajo in obdelujejo osebne podatke, v zvezi s posledicami in novimi obveznostmi, ki jih zanje 

prinaša reforma varstva osebnih podatkov v EU in posebej Splošna uredba o varstvu podatkov. Slednja je bila 

skupaj z novo direktivo o varstvu osebnih podatkov v okviru dela organov pregona v okviru zakonodajnega 

paketa reforme objavljena v Uradnem listu EU 4. maja 2016, neposredno pa se bo začela uporabljati čez dve 

leti, to je 25. 5. 2018. 

 

Sprejem uredbe pomeni pomembno prelomnico za varstvo osebnih podatkov na ravni EU, torej tudi v Sloveniji, 

in s seboj prinaša številne izzive, ki jih bo na praktični ravni morala razrešiti vsaka država članica posebej. Pri 

tem gre predvsem za vprašanje razlage določenih določb uredbe, ki nimajo enopomenskega značaja oziroma v 

sami uredbi niso natančneje opredeljeni. Za pripravo na izvajanje nove uredbe in sprejem potrebnih prilagoditev 

zakonodaje je v Sloveniji pristojno Ministrstvo za pravosodje, na katerega smo se že obrnili s prošnjo za 

čimprejšnjo seznanitev z ukrepi, ki jih načrtuje Slovenija za uveljavitev reforme prava varstva osebnih podatkov 

EU na nacionalni ravni EU. Odgovor še čakamo. 

 

Upravljavce osebnih podatkov iz različnih sektorjev, ki se že obračajo na nas s konkretnimi vprašanji, pa želimo 

že na tej točki obvestiti, da bomo informacije v zvezi s prilagoditvijo novim zahtevam uredbe redno in 

pravočasno objavljali na naši spletni strani, predvsem v letu 2017 pa bomo po potrebi in na zaprosilo, na voljo 

tudi za izvedbo specifičnih izobraževanj na to temo. 

 

Zato smo pripravili sporočilo za različne javnosti, ki ga pošiljamo priloženo in za katerega vas prosimo, da 

seznanite z njim vaše člane. Prepričani smo namreč, da v tem trenutku ni razloga za preuranjene skrbi, 

predvsem manjših upravljavcev, pri čemer pa je seveda pomembno, da so upravljavci pravočasno seznanjeni s 

spremembami, ki nas čakajo. Vsi upravljavci so trenutno namreč še vedno zavezani ravnati v skladu z Zakonom 

o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05, 51/07 in 67/07) in drugimi področnimi zakoni. 

 

Hvaležni vam bomo, če boste s predmetno tematiko seznanili vaše člane v okviru redne komunikacije z njimi. 

 

V kolikor bi potrebovali še kakšne dodatne informacije, vam jih z veseljem posredujemo. 

 

S spoštovanjem,      

 

                                                                               Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,  

                                                                               Informacijska pooblaščenka  

 

 

Pripravila:  
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Alenka Jerše, 

namestnica pooblaščenke 

 

Poslati:  

• naslovniku, samo po elektronski pošti, 

• v vednost: Ministrstvo za pravosodje; gp.mp@gov.si; 

•  arhiv, tu. 
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