
 

 

Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov – uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1-UPB1, 

Uradni list RS št, 94/07) in Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov EU 2016/679 (General 

Data Protection Regulation - GDPR), je Upravni odbor Društva upokojencev NLB na redni seji 

dne 12. 3. 2020 sprejel 

 

PRAVILNIK  

o varovanju osebnih podatkov članov 

Društva upokojencev NLB  

 

                            I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta pravilnik določa: 

− podatke, ki se vodijo v zbirki osebnih podatkov o članih Društva 
upokojencev NLB (v nadaljevanju: osebni podatki o članih);  

− odgovorno osebo in uporabnike zbirke osebnih podatkov o članih; 

− način pridobivanja podatkov, posredovanje ter njihovo zavarovanje. 
 

Zavarovanje osebnih podatkov članov se določi z namenom, da se prepreči 

nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo, kakor tudi 

nepooblaščen dostop, obdelavo, uporabo in posredovanje osebnih podatkov, tako, da se: 

− varuje oprema, ki se uporablja za obdelavo in hranjenje osebnih podatkov; 

− zagotavlja, da imajo dostop do osebnih podatkov samo osebe, ki so podpisale izjavo 
o varovanju teh podatkov; 

− nepoklicanim preprečuje dostop do osebnih podatkov med njihovo obdelavo in med 
fizičnim prenašanjem ali prenosom s pomočjo informacijskih in telekomunikacijskih 
sredstev; 

− zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja in izbrisa osebnih podatkov. 
 

2. člen 

Namen zbiranja in obdelave osebnih podatkov o članih je: vodenje evidence in spremljanje 

gibanja članstva, obveščanje članstva o aktivnostih društva, vodenje evidence o vplačilih 

in izplačilih članom iz sredstev društva za potrebe računovodstva, ter  vodenje evidenc 

udeležencev aktivnosti društva.  

 

3. člen 

V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo po zakonu naslednji pomen: 

https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/


 

 

− osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na 
obliko v kateri je izražen; 

− posameznik je določena ali določljiva fizična oseba na katero se nanaša osebni 
podatek, katera se lahko posredno ali neposredno identificira; 

− zbirka osebnih podatkov o članih vsebuje podatke o članih; zbirka osebnih podatkov 
je vsak strukturiran (centraliziran ali decentralirizan) niz podatkov, ki vsebuje vsaj en 
osebni podatek;  strukturiran niz podatkov je organiziran na takšen način, da določi ali 
omogoči določljivost posameznika;  

− obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se 
izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano ali  ročno obdelani kot del zbirke 
osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti: zbiranje, 
pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, 
razkritje s prenosom, sporočanje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev, 
povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava podatkov je lahko 
ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave); 

− upravljavec osebnih podatkov je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega 
ali zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva 
obdelave osebnih podatkov oziroma oseba, določena z zakonom; upravljavec po tem 
pravilniku je društvo; 

− občutljivi osebni podatki so podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu, 
političnem ali verskem prepričanju, zdravstvenem stanju članstva društva; 

− uporabnik osebnih podatkov je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali 
zasebnega sektorja, ki se ji posredujejo ali razkrijejo osebni podatki; 

− pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov pomeni fizično ali pravno osebo, ki v 
imenu upravljavca obdeluje osebne podatke; 

− nadzorni organ pomeni neodvisen javni organ, informacijskega pooblaščenca, 
določenega z vsakokratnim veljavnim zakonom; 

− nosilci podatkov so vse vrste sredstev, na katerih so zapisani ali posneti osebni 
podatki (listine, akti, gradiva, spisi, računalniška oprema vključno z magnetnimi, 
optičnimi ali drugimi računalniškimi mediji, fotokopije, zvočno in slikovno gradivo, 
mikrofilmi, naprave za prenos podatkov, ipd.). 

 

 

II. ODGOVORNA OSEBA IN UPRAVIČENCI DO UPORABE OSEBNIH PODATKOV 

 

4. člen 

Odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov je pooblaščenec za varstvo osebnih 

podatkov, ki ga imenuje predsednik/ca društva. Le-ta skrbi za obdelavo, posredovanje, 

zaščito in uničenje osebnih podatkov članov društva v skladu s predpisi.  Njegove naloge 

so še:  

− obveščanje, svetovanje in dodeljevanje nalog upravičencem do uporabe osebnih 
podatkov, glede  njihovih obveznosti varovanja osebnih podatkov skladno z zakonom,  
Splošno uredbo EU in drugimi predpisi;  



 

 

− skrb za popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje  aplikativne   in programske 
opreme vključno z dokumentiranjem teh postopkov; 

− sodelovanje s pravno osebo, če je društvo vključeno v računalniški sistem oz. omrežje 
te pravne osebe, 

− sodelovanje z zunanjim nadzornim organom, če tako zahtevajo predpisi s področja 
varovanja osebnih podatkov, 

− vodenje seznama upravičencev do uporabe osebnih podatkov ter pogodbenih 
obdelovalcev osebnih podatkov, 

− vodenje evidence o posredovanju osebnih podatkov. 
 

5. člen 

Upravičenci do uporabe osebnih podatkov so: 

− predsednik/ca  , 

− pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, 

− tajnik/ca , 

− vodje dislociranih enot za člane svoje enote, 

− člani upravnega odbora  oziroma nosilci/izvajalci aktivnosti, 

− blagajnik društva, 

− člani nadzornega odbora, 

− zunanji pogodbeni izvajalci storitev.  
 

Vsak upravičenec do uporabe osebnih podatkov mora podpisati posebno izjavo (priloga 1 

Pravilnika), ki ga zavezuje k varovanju osebnih podatkov, razen zunanjega izvajalca, s katerim 

se varovanje osebnih podatkov ureja v pogodbi o izvajanju storitev.    

Iz podpisane izjave mora biti razvidno, da je podpisnik seznanjen z določbami tega pravilnika. 

Izjava mora vsebovati tudi pouk o posledicah kršitve. 

Vsak upravičenec do uporabe osebnih podatkov  je dolžan izvajati predpisane postopke in 

ukrepe za zavarovanje podatkov in varovati podatke za katere je izvedel oziroma bil z njimi 

seznanjen pri opravljanju svojega dela. 

Obveznost varovanja osebnih podatkov ne preneha s prenehanjem funkcije v društvu in tudi 

ne s prenehanjem članstva v društvu. 

 

III. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O ČLANIH 

 

6. člen 

Društvo vodi naslednje zbirke osebnih podatkov: 

− evidenco članov društva, 

− evidenco kontaktnih oseb društva, 



 

 

− evidenco članov NO in UO. 
 

Zbirka osebnih podatkov se dopolnjuje ob vsaki spremembi vrste osebnih podatkov. 

 

7. člen 

Osebni podatki o članu društva so: 

− priimek in ime člana, 

− rojstni datum, 

− naslov stalnega ali/in začasnega bivališča,  

− datum vstopa v članstvo društva, 

− kontaktni podatki, 
 

8. člen 

Osebne podatke o članu pridobi društvo s pristopno izjavo, ki vsebuje tudi dovoljenje člana za 

zbiranje in obdelavo njegovih osebnih podatkov za namen iz 2. člena pravilnika. 

 

9. člen 

Član je dolžan v roku 30 dni sporočiti društvu vsako spremembo, ki se nanaša na njegovo ime 

in priimek, naslov bivališča ali izstop iz društva.  

 

10. člen 

Član ima na pisno zahtevo vedno pravico do vpogleda v podatke, ki se v zbirki osebnih 

podatkov nanašajo nanj ter do vpogleda v način obdelave podatkov. 

 

11. člen 

Osebni podatki se v posamični zbirki osebnih podatkov vodijo toliko časa dokler traja namen 

zaradi katerega se zbirajo in obdelujejo.  

Podatki o bivšem članu društva se v zbirki osebnih podatkov hranijo 10  let  od zaključka 

koledarskega leta v katerem mu je prenehalo članstvo. Po izteku tega obdobja se vsi podatki 

izbrišejo iz zbirke podatkov, pristopna izjava in drugi dokumenti pa se fizično uničijo.  

 

 

 



 

 

IV. VAROVANJE PROSTOROV IN OPREME 

 

12. člen 

Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov ter strojna in programska računalniška 

oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi, fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo 

nepooblaščenim osebam dostop do podatkov.  

Izven delovnega časa ali ko se računalniki za delo ne uporabljajo, morajo le-ti biti izklopljeni 

in fizično ali programsko zaklenjeni. Prav tako morajo biti zaklenjene pisalne mize in omare, v 

katerih se nahajajo nosilci podatkov; ključe ni dovoljeno puščati v ključavnici.  

V času neuporabe zbirke le-te ni dovoljeno puščati na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo 

pravice vpogleda vanjo. 

Vzdrževanje in popravila strojne računalniške in druge opreme lahko izvajajo samo 

pooblaščeni serviserji in vzdrževalci ob prisotnosti pooblaščenca za varovanje osebnih 

podatkov.  

Snažilke, varnostniki in drugi zaposleni pri lastniku prostorov, so v prostorih društva izven 

delovnega časa lahko navzoči le takrat, ko je vpogled v podatke onemogočen.  

 

 

V.  VAROVANJE SISTEMSKE IN  APLIKATIVNE PROGRAMSKE 

                       RAČUNALNIŠKE OPREME TER PODATKOV 

 

13. člen 

Dostop do programske opreme mora biti varovan tako, da dovoljuje dostop samo za to 

določenim osebam v društvu (ki skrbijo za aplikativno programsko opremo) ali pravnim in 

fizičnim osebam, ki v skladu s pogodbo opravljajo dogovorjene storitve. 

 

14. člen 

Popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje sistemske in aplikativne programske opreme je 

dovoljeno samo na podlagi odobritve pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov in mora biti 

ustrezno dokumentirano.  

Upravičenci do uporabe osebnih podatkov ne smejo nameščati nobene programske opreme 

brez vednosti osebe zadolžene za delovanje računalniškega informacijskega sistema. Prav 

tako ne smejo odnašati programske opreme iz društva brez odobritve  in vednosti odgovorne 

osebe za delovanje računalniškega informacijskega sistema. 



 

 

15. člen 

Programska oprema (vključno z mediji za prenos računalniških podatkov ali prenos preko 

telekomunikacijskih naprav) mora biti pred uporabo preverjena glede prisotnosti računalniških 

virusov.  

 

16. člen 

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

avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel mora omogočati 

tudi naknadno ugotavljanje, kdaj je bil opravljen vnos podatkov v zbirko podatkov, kdaj so bili 

podatki uporabljeni ali obdelovani, ter kdo je to storil. 

Za potrebe restavriranja osebnih podatkov v zbirkah podatkov ob okvarah in drugih izjemnih 

situacijah, se zagotavlja redna izdelava kopij vsebine računalniških nosilcev osebnih 

podatkov. Računalniške kopije zbirk osebnih podatkov (back-up) se hranijo pri skrbniku 

računalniške in aplikativne podpore, ki jih hrani v skladu s svojim protokolom. 

 

17. člen 

Z vsako zunanjo pravno ali fizično osebo, ki opravlja posamezna opravila v povezavi z 

zbiranjem,   obdelovanjem, shranjevanjem ali posredovanjem osebnih podatkov in  je  

registrirana  za  opravljanje  takšne  dejavnosti  (pogodbeni obdelovalec), se sklene pisna 

pogodba. Poleg  pogodbe mora pogodbeni obdelovalec pridobiti tudi pisno soglasje  

skrbnika računalniške in aplikativne podpore.  

V takšni pogodbi morajo biti obvezno predpisani tudi pogoji in ukrepi za zagotovitev varstva 

osebnih podatkov in njihovega zavarovanja.  

Pogodbeni obdelovalec, ki opravlja dogovorjene storitve izven prostorov društva, mora imeti 

vsaj enako strog režim varovanja osebnih podatkov kot ga predvideva ta pravilnik.  

Pooblaščenec za varovanje osebnih podatkov vodi  seznam zunanjih izvajalcev, ki poleg 

naziva in sedeža izvajalca vsebuje tudi ime, priimek in kontaktne podatke odgovornih oseb 

izvajalca. 

 

VI. SPREJEMANJE, POŠILJANJE IN POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV 

 

18. člen 

Oseba, ki je zadolžena za sprejem in evidenco pošte, odpira in pregleduje vse poštne pošiljke, 

ne odpira pa pošiljk, ki imajo na ovojnici navedeno ime in priimek posameznika-člana društva 

in še posebej ne, ko je na ovojnici navedeno, da se vročijo osebno naslovniku.  



 

 

19. člen 

Osebni podatki se na pisno zahtevo posredujejo samo tistim uporabnikom, ki se izkažejo z 

ustrezno zakonsko podlago ali s pisno zahtevo oziroma privolitvijo posameznika na katerega 

se nanašajo. Posredovanje podatkov odobri predsednik/ca društva. 

Osebne podatke je dovoljeno prenašati z informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi 

sredstvi le ob izvajanju postopkov in ukrepov, ki nepooblaščenim preprečujejo prilaščanje ali 

uničenje podatkov ter neupravičeno seznanjanje z njihovo vsebino. 

Osebni podatki se po pošti pošiljajo priporočeno.  

Ovojnica, v kateri se posredujejo osebni podatki, mora biti izdelana na način, da ne omogoča 

vidnosti vsebine ob normalni svetlobi ali osvetlitvi z običajno lučjo. 

Nikoli se ne posredujejo originali dokumentov in drugih listin  razen v primeru pisne odredbe 

sodišča. Originalni dokument se mora v času odsotnosti nadomestiti s kopijo. 

 

20. člen 

Vsako posredovanje osebnih podatkov se zabeleži v “Evidenco posredovanj osebnih 

podatkov”, z navedbo naslednjih podatkov: 

− kateri osebni podatki so bili posredovani, 

− komu (ime in naslov) so bili osebni podatki posredovani, 

− datum in ura posredovanja, 

− podlaga (zakon ali osebna privolitev posameznika) za posredovanje osebnih podatkov 
 

 

VII. BRISANJE PODATKOV 

 

21. člen 

Po preteku roka hranjenja iz 11. člena pravilnika se osebni podatki zbrišejo ali uničijo, razen 

če predpisi ne določajo drugače. 

Za brisanje podatkov iz računalniških medijev se uporabi takšna metoda brisanja, da je 

onemogočena restavracija vseh ali dela brisanih podatkov. 

Podatki na papirnih nosilcih (listine kartoteke, seznami,..) se uničijo na način, ki onemogoča 

branje uničenih podatkov.  

Prepovedano je odmetavanje neuporabnih nosilcev osebnih podatkov v koše za smeti. 

Pri prenosu nosilcev osebnih podatkov na mesto uničenja je potrebno   zagotoviti ustrezno 

fizično zavarovanje. Prenos in uničenje nosilcev osebnih podatkov nadzoruje odgovorna 

oseba iz 4. člena tega pravilnika, ki o uničenju sestavi zapisnik 



 

 

 

VIII. UKREPANJE OB SUMU NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA IN NADZOR 

 

22. člen 

Vsi upravičenci do uporabe osebnih podatkov in drugi člani društva so dolžni o aktivnostih, ki 

nakazujejo na nepooblaščeni dostop do osebnih podatkov ali nepooblaščeno uporabo, 

prilaščanje, spreminjanje ali poškodovanje podatkov, obvestiti predsednico/ka društva ali 

pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov, sami pa poskušajo takšno aktivnost preprečiti.   

Nadzor nad izvajanjem postopkov in ukrepov, določenih s tem pravilnikom, opravlja 

predsednik/ca društva. 

 

IX. KONČNE DOLOČBE 

 

23.člen 

Določila tega pravilnika se smiselno uporabljajo za varovanje osebnih podatkov udeležencev 

posameznih aktivnosti društva (rekreacija, izleti…), ki niso člani društva. 

 

24. člen 

Ta pravilnik prične veljati z dnem sprejema. 

 

 

                                                                                         Predsednica 

                                                                              Društva upokojencev NLB 

                                                                                         Marija Triplat  

 

 

V Ljubljani, dne 12.03.2020 

 


