
ZAGOTAVLJANJE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV UDELEŽENCEV 
ERASMUS+ MOBILNOSTI NA VSŠ ŠČ KRANJ

Nastja Beznik, univ. dipl. org. 
predavatelj VSŠ

vodja projekta mobilnosti za VSŠ ŠC Kranj
e-mail: nastja.beznik@guest.arnes.si

KEKS v VIZ, Brdo pri Kranju: 18. 11. 2015
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VSEBINA

Vsaka organizacija mora v okviru 
SISTEMA KAKOVOSTI zagotavljati 

varstvo poslovnih in osebnih  podatkov 
pred izgubo in pred nepooblaščeno uporabo.

DEJSTVO

KAKO LAHKO OBJAVJAMO PODATKE 
o udeležencih izmenjav, da

• bodo objave skladne z zakonsko podlago  
varstva osebnih podatkov in 

• da promoviramo izvajanje mobilnosti 

Zakonska izhodišča 
varstva osebnih 
podatkov

PRISPEVEK 

Objava podatkov na 
projektu mobilnosti 
Erasmus+ na VSŠ ŠC 
Kranj

Empirični del Teoretični del 

VPRAŠANJE
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II. 
Sklop
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Pravice, ukrepi, načela  in 
načela 

za preprečevanje kršenja 
zasebnosti človeka 

zaradi nezakonite uporabe 

ali obdelave 

osebnih podatkov

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 
v javnem sektorju
9.člen ZVOP-1…
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KONTAKT:
Tel: 01 230 97 30
E- mail: gp.ip@ip-rs.si

Spletna stran: https://www.ip-rs.si

• samostojen in neodvisen državni organ
• 2005-Zakon o informacijskem pooblaščencu

• skupina strokovnjakov (Mojca Prelesnik)

6

mailto:gp.ip@ip-rs.si


Opravlja inšpekcijski 
nadzor nad izvajanjem 
določb Zakona o varstvu 
osebnih podatkov. 

daje in objavlja neobvezna mnenja o 
skladnosti kodeksov poklicne etike, 
splošnih pogojih poslovanja oziroma 
njihovih predlogov s predpisi s področja 
varstva osebnih podatkov in pripravlja, 
daje in objavlja neobvezna navodila in 
priporočila glede varstva osebnih 
podatkov na posameznem področju« 
(citat https://www.ip-rs.si/pristojnosti, 
6.11.2015)

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca 
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„Ne glede na določbe prvega odstavka, se dostop do 
zahtevane informacije dovoli: 
– če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane 
z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega 
uslužbenca, razen v primerih iz 1. in 5. do 8. točke prvega 
odstavka ter v primerih, ko zakon, ki ureja javne finance ali 
zakon, ki ureja javna naročila, določata drugače; » 
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EMPIRIČNI DEL   
Obvladovanje dokumentacije
sistema vodenja kakovosti -

IMPLETUM

poglavje 2.6
Zagotavljanje 

zakonitosti 
delovanja 

poglavje 3.3

Proces 
obvladovanja in 

ravnanja 
z dokumentacijo
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EMPIRIČNI DEL   
Obvladovanje dokumentacije
sistema vodenja kakovosti 

NA VSŠ ŠC KRANJ 

poglavje 6

Varovanje podatkov
pred 

nepooblaščenim 
dostopom in izgubo 

podatkov

poglavje 6.2

obvladovanje 
dokumentacije

Zakon o varovanju 
osebnih podatkov

Pravilnik o 
zavarovanju osebnih 
podatkov Politika informacijske 

varnosti v ŠC
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Objave mobilnosti na spletnih straneh  
PRAKSA na VSŠ ŠC KRANJ

ALI DELAMO ZAKONITO 
IN SKLADNO S SISTEMOM 
VODENJA KAKOVOSTI ?

OBJAVE PODATKOV 
O MOBILNOSTIH 
ŠTUDENTOV

NEOBVEZNO MNENJE IP
Številka: 0712-1/2013/4124

OBJAVE PODATKOV 
O MOBILNOSTIH 
ZAPOSLENIH 

VLOGA ZA MNENJE 
INFORMACIJSKEMU 

POOBLAŠČENCU
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soglasje 
za uporabo
osebnih podatkov 

Obrazložitev 
namena

Podpis 
študenta

Priprava soglasja 
za objavo podatkov

Odhod na 
izmenjavo

ŠTUDENTI 
Objave podatkov o 

mobilnostih 
Praksa na VSŠ ŠC Kranj

OBRAZEC 
o soglasju
za uporabo osebnih 
podatkov 

DA

NE
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ŠTUDENTI 
Objave podatkov o 

mobilnostih
Praksa na VSŠ ŠC Kranj

Neobvezno mnenje 
Informacijskega pooblaščenca

„Pooblaščenec pri objavi podatkov študentov, ki so 
sodelovali v programu Erasmus, z vidika določb ZVOP-1 ne 
vidi nič spornega, v kolikor študenti predhodno za takšno 
objavo podajo osebno privolitev. Poudarjamo, da gre za 
privolitev le takrat, ko ima študent dejansko možnost, da 
brez negativnih posledic zase objavo tudi odkloni.„
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ZAPOSLENI
Objave podatkov o 

mobilnostih 
Praksa na VSŠ ŠC Kranj

Notranji 
zaposleni

Delovni načrt

Načrt poučevanja

Potni nalog

Sofinanciranje - viri 
• Erasmus in/ali
• VSŠ in/ali
• Lastna sredstva

Pogodbeno 
zaposleni

Končno poročilo
Poročilo za arhiv 
dogodkov Potrdilo o mobilnosti

OBJAVA POROČILA 
O MOBILNOSTIH Z 
OSEBNIMI PODATKI 
BREZ SOGLASJA 

ZAKONITA ? 

VLOGA ZA MNENJE 
INFORMACIJSKEMU 

POOBLAŠČENCU

NEOBVEZNO MNENJE IP
Številka: 0712-1/2013/4124
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ZAPOSLENI
Objave podatkov o 

mobilnostih
Praksa na VSŠ ŠC Kranj

Neobvezno mnenje 
Informacijskega pooblaščenca

„…..Na podlagi vseh zgornjih navedb Pooblaščenec 
zaključuje, da podatek o imenu in priimku posameznika 
/javnega uslužbenca, ki je v okviru izvajanja svojega 
delovnega razmerja potoval v tujino na predavanje, 
predstavlja njegov osebni podatek, razlika je le ta, da ta 
podatek, glede na to, da gre za javnega uslužbenca ni 
varovan, zato za njegovo objavo na spletu ne potrebujete 
osebne privolitve. » 
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POVZETEK

Objava podatkov ZAPOSLENIH na izmenjavah – SOGLASJE NI POTREBNO, ČE 

GRE ZA JAVNE USLUŽBENCE 

GRE ZA PODATKE O OPRAVLJANJU JAVNE FUNKCIJE

Objava osebnih podatkov ŠTUDENTOV na izmenjavah – SOGLASJE OBVEZNO

PORABO JAVNIH SREDSTEV

GRE ZA PODATKE O OPRAVLJANJU DELOVNEGA RAZMERJA

PREDHODNI DOGOVOR 
Z VODSTVOM IN UDELEŽENCI

GLEDE OBJAVE 
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DOBRO JE VEDETI……

KRŠITEV VARSTVA 
OSEBNIH PODATKOV

PRISTOJNO SODIŠČE 
1. STOPNJE

VRHOVNO SODIŠČE

USTAVNO SODIŠČE

EVROPSKO SODIŠČE 
ZA 

ČLOVEKOVE PRAVICE

VIŠJE  ALI PRITOŽBENO 
SODIŠČE
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Informacije s prve roke 

Objave mobilnosti so del 
promocije mobilnosti in 
internacionalizacije - POMEMBNE

Povod za vzpostavitev stika potencialnih kandidatov

Vzpostavljen sistem informacijske varnosti  

Delovanje, ki je skladno

Pričakovanji udeležencev izobraževanja

veljavnimi zunanjimi in notranjimi pravnimi normami

z zahtevami sistema kakovosti
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