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Zakaj ZVOP-2?
• Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) prepušča urejanje določenih področij državam članicam

• GDPR v uporabi že od 25.5.2018

• ZVOP-1 prenaša direktivo iz leta 1995

• Brez ZVOP-2 ni možno izrekanje sankcij po GDPR – upravne globe 

• Zadnja država, ki še ni „pospremila“ GDPR v celoti v uporabo

• Pritiski Evropske komisije

• Sprejem ZVOP-2

• V praksi: potrebno poznavanje in spoštovanje tako GDPR kot ZVOP-2

• Kompleksna naloga
• GDPR:  99 členov, 173 uvodnih določb

• ZVOP-2:  ~125 členov



Vsebina
I. DEL - TEMELJNE DOLOČBE

1. poglavje - Splošne določbe

2. poglavje - Postopek pred upravljavcem in obdelovalcem

3. poglavje - Varnost osebnih podatkov in ocena učinka

4. poglavje - Postopki pred nadzornim organom

5. poglavje - Posebne določbe

6. poglavje - Pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

7. poglavje - Kodeksi ravnanja in potrjevanje

8. poglavje - Nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije

9. poglavje - Zunanji nadzor delovanja nadzornega organa

10. poglavje – Prenosi določenih osebnih podatkov državam članicam Evropske unije, tretjim državam ali 

mednarodnim organizacijam



Vsebina
II. DEL - PODROČNE UREDITVE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
1. poglavje - Posebna pravila glede obdelave osebnih podatkov za raziskovalne namene

2. poglavje - Varstvo svobode izražanja in dostopa do informacij javnega značaja v razmerju do varstva osebnih 

podatkov

3. poglavje - Videonadzor

4. poglavje - Obdelava osebnih podatkov z uporabo biometrije in obdelava genskih podatkov

5. poglavje - Evidentiranje vstopov in izstopov

6. poglavje - Javne knjige in varstvo osebnih podatkov

7. poglavje - Povezovanje zbirk osebnih podatkov

8. poglavje - Strokovni nadzor

9. poglavje - Obdelava kontaktnih podatkov in osebnih dokumentov

III. DEL - KAZENSKE DOLOČBE

IV. DEL - PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA



Splošne določbe

• Ključne novosti/elementi
• prepoved diskriminacije glede obdelave osebnih podatkov (OP)

• avtomatizirana obdelava in/ali zbirka; izjema domače rabe

• javni in zasebni sektor, tudi izven RS če spremljanje delovanja ali vedenja 

• IP nadzorni organ

• definicija povezovanja zbirk

• pravne podlage iz GDPR (6 in 9. člen)

• c) in e) mora določati zakon + vsebine zakona

• JS: privolitev, če tako določa zakon

• Drugi nameni dopustni, če skladni s 6(4) GDPR

• Privolitev otrok za storitve ID: veljavna, če je otrok star 15 let ali več

• OP umrlih posameznikov (GDPR tega ne ureja)

• splošno sodno varstvo pravic posameznika (upravno sodišče)



Postopek pred upravljavcem in obdelovalcem

• Ključne novosti/elementi

• o pravici ali zahtevi posameznika (GDPR, ZVOP-2…) - smiselna uporabo ZUP, roki iz GDPR

• obravnavanje zahtevkov, sestavine odločbe, 

• stroški seznanitve – brezplačno (* razen če očitno neutemeljene ali pretirane -> bo pravilnik)

• omejitev pravic posameznika le z zakonom

• zavarovanje osebnih podatkov, ki so predmet postopka (prepoved brisanja ipd. od trenutka 

prejam zahtevka posameznika dokler o zadevi ni pravnomočno odločeno)



Varnost osebnih podatkov in ocena učinka

• Ključne novosti/elementi

• vodenje dnevnikov obdelav („sledljivost“) – le za določene zbirke, določena zahtevana vsebina, 

nameni uporabe in jasni roki hrambe dnevnikov

• varnost osebnih podatkov na področju posebnih obdelav („velike“ zbirke OP), uporaba ZInfV, 

znana fizična lokacija obdelave

• ocene učinka po 35. čl. GDPR, tudi za zakonodajne predloge!



Postopki pred nadzornim organom

• Ključne novosti/elementi

• uporaba ZUP, brez stranske udeležbe

• nadzorna pooblastila nadzornega organa – podobna kot obstoječa, omejitve pri pregledu 

poslovne korespondence, opreme ali elektronske naprave, ki bi posegel v upravičeno 

pričakovano zasebnost posameznika, smiselna uporaba ZKP glede zavarovanja podatkov v 

elektronski obliki

• nadzorni ukrepi, (omejitve - sodišča, var.-obv. agencije)

• položaj prijavitelja s posebnim položajem - zahteva nadzor zakonitosti obdelave svojih OP, vloga 

mora biti po ZUP, 3 mesece(+1) za odločitev, pravice prijavitelja (npr. ugotovitve pred izdajo 

odločitve, kontradiktornost)

• Inšpekcijski nadzor: uporaba ZIN, na prijavo, ex-offo, čezmejne prijave



Posebne določbe

• Ključne novosti/elementi

• posredovanje osebnih podatkov (JS -> x, ZS -> x), če obstaja podlaga, JS brezplačno, če ustrezna 

zahteva

• postopek posredovanja, kaj mora vsebovati zahteva (vlagatelj, pravna podlaga, namen, katere 

podatke…), rok 15 dni, ob zavrnitvi odloča nadzorni organ

• uporaba povezovalnih znakov (EMŠO, davčna…) – ne samo ta znak za pridobivanje OP, 

• rok hrambe podatkov – minimizacija, redno dokumentirano preverjanje;

• izbris, uničenje ali anonimizacija po preteku rokov



Pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

• Ključne novosti/elementi

• zavezanci za imenovanje: iz 37. člena GDPR + 22. člena ZVOP-2; lahko prostovoljno in namestnik

• rok za vpis v evidenco dejavnosti in objavo ter sporočanje IP: 8 dni

• evidenca DPO pri IP ni javna

• določitev pogojev (posl. sposobnost, znanje/izkušnje, neobsojenost);

• za državne organe iz JS; lahko skupna, izven državnih organov lahko iz ZS

• zunanji: s pogodbo, določen odgovorni posameznik

• natančneje opredeljen konflikt interesov: upravljavec/skrbnik IS,  vodja informacijske varnosti, 

predstojnika, če je član organov upravljanja/nadzora, če njene druge naloge vključujejo 

sistemsko odločanje o obdelavi OP, če zastopa upravljavca oziroma obdelovalca v sodnih ali 

arbitražnih postopkih

• skupna določitev, specifike za sodišča, državna tožilstva, ministrstva, UE…



Kodeksi ravnanja in potrjevanje

• Ključne novosti/elementi
• Kodeksi

• pristovoljni

• kodekse potrjuje nadzorni organ / EDPB

• postopek sledi določbam GDPR

• Potrjevanje („certifikacija“)
• prostovoljno, pridobitev certifikata, ki izkazuje skladnost

• merila za potrjevanje odobri nadzorni organ 

• certifikate podeljuje telo, ki ga akreditira SA, 

• dodatne za akreditacijo določi IP

• SA izda akreditacijsko listino, obvesti IP

• SA začne postopke s 1.1.2024

• ostale vidike ureja GDPR (veljavnost certifikata, akreditacije…)



Nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov RS

• Ključne novosti/elementi

• IP ostaja nadzorni organ

• pristojnosti, javnost dela

• omejitve pri izvajanju nadzorov (sodišča, stečajni upravitelji, izvršitelji, sodni tolmači, sodni 

izvedenci in sodnih cenilci; obv.-varn. področje, Varuh ČP…)



II. DEL

PODROČNE UREDITVE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV



Posebna pravila glede obdelave osebnih podatkov za 
znanstvenoraziskovalne, zgodovinskoraziskovalne, statistične in arhivske 

namene

• Ključne novosti/elementi

• namen obdelave osebnih podatkov za raziskovanje (znotraj) dopusten

• raziskovalne organizacije pridobijo OP , vključno s posebnimi vrstami OP, če predložijo opis 

raziskave – kaj mora vsebovati

• Kdaj upravljvec zavrne posredovanje

• Objava rezutatov

• Kontaktiranje posameznikov

• Arhivsko delovanje – skladno z zakonom (ZVDAGA), omejitev pravic posameznika

• Statistično raziskovanje



Varstvo svobode izražanja in dostopa do informacij javnega značaja v 
razmerju do varstva osebnih podatkov

• Ključne novosti/elementi

• varstvo svobode izražanja 

• obdelava OP  namene obveščanja javnosti s strani medijev, književnega, umetniškega ali 

raziskovalnega ustvarjanja, resne kritike, obrambe kakšne pravice ali varstva upravičene 

koristi in izobraževanja ali izobraževanja  - kdaj dopustno

• varstvo pravice do dostopa do informacij javnega značaja 

• zavezanci po ZDIJZ javnosti posredujejo OP, če so ti po zakonu javni ali če je za njihovo 

razkritje dan prevladujoč javni interes v skladu z ZDIJZ



Videonadzor

• Ključne novosti/elementi

• Spremembe:

• splošne določbe o videonadzoru in varstvu osebnih podatkov

• videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore

• vključuje večstavnovanjske stavbe

• videonadzor znotraj delovnih prostorov

• Novo:

• videonadzor v prevoznih sredstvih, namenjenih javnemu potniškemu prometu

• videonadzor na javnih površinah



Obdelava osebnih podatkov z uporabo biometrije in obdelava 
genetskih podatkov

• Ključne novosti/elementi

• Biometrija:

• Prepoved povezovanja z drugimi zbirkami brez privolitve posameznika/zakona

• Deloma „odpira“ uporabo biometrije v zasebnemu sektorju (1. odst. 82. člena) – nad strankami

• Omejitev namenov: nujno potrebni za opravljanje dejavnosti, za varnost ljudi, varnost premoženja, 

varovanje tajnih podatkov, varstvo poslovne skrivnosti ali za varstvo točnosti identitete strank

• Izjema glede pridobitve odločbe

• biometrija pod izključnim nadzorom posameznika



Evidentiranje vstopov in izstopov

• Ključne novosti/elementi

• podobno kot ZVOP-1

• dopusten vpogled v osebni dokument

• določen nabor osebnih podatkov 

• dodana: registrska številka vozila 

• krajši rok hrambe: 2 leti od konca koled. leta



Povezovanje zbirk osebnih podatkov

• Ključne novosti/elementi

• Določen nabor evidenc, kjer mora za povezovanje obstajati podlaga v zakonu (ne več za vsa 

povezovanja)

• Povezovanje je definirano, velja tudi znotraj upravljavca

• 30 dni pred povezovanjem izdelati oceno učinka in pridobiti mnenje IP, 

ne več upravnih odločb



III. DEL
KAZENSKE DOLOČBE

• Ključne novosti/elementi
• Sankcije za kršitve, ki jih predpisuje GDPR , se izrekajo pravnim osebam, samostojnim 

podjetnikom posameznikom in posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost kot globe za 

prekrške, v višini in razponih, kot jih določa GDPR.

• Z ZVOP-2 se predpisujejo tudi sankcije za kršitve GDPR, ki so jih storile odgovorne osebe ali 

posamezniki:

• 100 do 5.000 eurov odgovorna oseba

• 100 do 1.000 eurov posameznik

• Kršitve določb ZVOP-2

• 1.000 do 8.000 eurov za pravno osebo

• 100 do 5.000 eurov odgovorna oseba



Hvala za pozornost!


