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PODATKOV

POOBLAŠČENE

OSEBE

ZA

VARSTVO

OSEBNIH

Spoštovani,
25. maja 2018 se bo začela uporabljati Splošna uredba (EU) o varstvu podatkov
2016/679 – GDRP. Ministrstvo za pravosodje pripravlja nov Zakon o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-2).
V skladu z novo ureditvijo bo potrebno v okviru notranje organizacije v občini določiti
pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov izmed že sedaj zaposlenih (ob
upoštevanju kriterijev glede zagotavljanja samostojnosti oz. nastanka konflikta interesov iz
ZVOP-2) ali pa uvesti zunanje pooblaščene osebe.
Za pooblaščeno osebo bo lahko imenovan posameznik, ki bo poleg ustrezne poklicne
odlike in strokovnega znanja ter dejanskih izkušenj izpolnjeval še naslednje pogoje, da je
namreč:
1. državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice
Evropskega gospodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,
2. poslovno sposoben,
3. ima vsaj univerzitetno izobrazbo ali končan magistrski študijski program
4. ima vsaj tri leta delovnih izkušenj s področja varstva osebnih podatkov ali
področja informacijske varnosti ali področja poslovne skrivnosti po
zakonu, ki ureja gospodarske družbe ali zaupnih podatkov po zakonu, ki
ureja bančništvo (podobno kot v drugem odstavku 42. člena ZVOP-2),
5. je zaposlen v javnem sektorju, ter
6. ni bil pravnomočno obsojen na kazen najmanj šestih mesecev zapora, oziroma ni bil
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje glede zlorabe osebnih podatkov ali kraje
identitete.
Splošna uredba o varstvu osebnih - (EU) 2016/679 (GDPR) sicer glede pogojev, ki jih mora
izpolnjevati pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, določa splošne zahteve.
Določa, da se ta imenuje na podlagi poklicnih odlik in zlasti strokovnega znanja o
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zakonodaji in praksi na področju varstva podatkov ter zmožnosti za izpolnjevanje nalog.
Pooblaščena oseba lahko opravlja druge naloge in dolžnosti, upravljavec pa mora
zagotoviti, da zaradi teh nalog ne pride do nasprotja interesov.
Ker to predstavlja novo nalogo za občine in ker se mnoge srečujejo s kadrovsko
podhranjenostjo, smo se na Združenju občin Slovenije odločili, da vas povprašamo ali bi
bili zainteresirani, da bi bila pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
imenovana s strani združenja. V kolikor bo izkazan zadosten interes, bomo na
Združenju občin Slovenije pristopili k izvedbi ustreznih postopkov.
Prosimo vas, da nam povratne informacije posredujete do petka, 9. marca 2018, na
elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

Lepo pozdravljeni,

Robert SMRDELJ
Predsednik Združenja občin Slovenije
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