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PPOOLLIITTIIKKAA  VVAARRSSTTVVAA  OOSSEEBBNNIIHH  PPOODDAATTKKOOVV  

 

Varnost osebnih podatkov je za Komunalo Škofja Loka d. o. o. (v nadaljevanju: upravljavca) zelo pomembno 
področje. Z osebnimi podatki ravnamo zakonito, pošteno, varno in pregledno, zato v nadaljevanju podajamo 
informacije, vezane na obdelavo osebnih podatkov. 

Politika varstva osebnih podatkov mora biti čitljiva in razumljiva za širšo javnost. Namen politike varstva 
osebnih podatkov je informirati javnost o namenu, obsegu in naravi osebnih podatkov, ki jih zbiramo in 
obdelujemo. 

Posameznike, na katere se osebni podatki nanašajo, v okviru politike zasebnosti obveščamo o pravicah, do 
katerih so upravičeni. 

Obdelavo osebnih podatkov, kot so ime in priimek, naslov, e-poštni naslov ali telefonska številka 
posameznika ipd., na katerega se osebni podatki nanašajo, obdelujemo skladno z zahtevami Uredbe (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ki je stopila v veljavo 24. maja 2016, na območju celotne 
Evropske unije pa se je začela uporabljati 25. maja 2018 (v nadaljevanju: Uredba). 

Uredba predstavlja prvo večjo prenovo pravne ureditve varstva osebnih podatkov. Ta pravni akt zavezuje vse 
države članice Evropske unije, da ravnajo, tako kot jim velevajo določbe Uredbe, ne glede na nacionalne 
predpise, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, razen v segmentih, kjer sama Uredba pooblašča, da lahko 
države članice Evropske unije s svojimi pravnimi akti (zakoni) uredijo določeno področje bodisi bolj 
podrobno, bodisi bolj strogo ipd. Da je Uredba del naše notranje ureditve, je nesporno, saj je Ustava 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1999, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: Ustava RS) v 
tretjem odstavku 3a. člena poverila del svojih suverenih pravic na pravne akte, ki jih izdaja evropski 
zakonodajalec. Varstvo osebnih podatkov nadalje varuje tudi Ustava RS in trenutno splošni Zakon o varstvu 
osebnih podatkov – 1 (v segmentih, ki niso v nasprotju z Uredbo, Uradni list RS, št. 86/2004, s spremembami 
in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZVOP – 1), ki ga bo nadomestil Zakon o varstvu osebnih podatkov – 2 in pri 
tem upošteval določbe Uredbe, kjer ga slednja izrecno pooblašča, kot tudi urejanje pravne materije, ki ni 
zajeta v sklopu Uredbe. 

Če izhajamo iz Uredbe, Ustave RS in ZVOP – 1 (v segmentih, ki niso v nasprotju z Uredbo) pridemo do 
izhodišča, da se tako slovenski kot tudi evropski zakonodajalec ni odločil za »model zlorabe«, ampak za 
»model obdelave« osebnih podatkov. Takšen model poenostavljeno pomeni, da je na področju obdelave 
osebnih podatkov prepovedano vse, razen tistega, kar ni izrecno dovoljeno z veljavno zakonodajo. 

Vsaka obdelava osebnih podatkov namreč pomeni poseg v človekovo pravico do varstva osebnih podatkov, 
zaradi česar je takšen poseg dopusten, če je v zakonodaji določno opredeljeno, kateri osebni podatki se 
smejo obdelovati, jasno pa mora biti razviden tudi namen obdelave osebnih podatkov ter zagotovljeno 
ustrezno zavarovanje. 

Upravljavec je z namenom zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne 
ukrepe in postopke, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter 
nepooblaščena obdelava in zagotovi, ustrezna varnost in zaupnost osebnih podatkov. 

Upravljavec osebne podatke obdeluje in hrani samo toliko časa, kolikor je potrebno za doseganje namena, za 
katere so se osebni podatki pridobili, razen če drugi zakon ne določa drugače. 

Zbranih osebnih podatkov upravljavec ne posreduje izven EU območja (t.i. tretjim državam). Prav tako 
upravljavec ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 

Upravljavec skladno z določili veljavne zakonodaje in sprejetim klasifikacijskim načrtom hrani in obdeluje 
osebne podatke najkrajši možni čas. 
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Ker obstajajo na naši spletni strani določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z 
upravljavcem, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. 

PPiišškkoottkkii  

Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovi napravi, preko katere dostopa do internetnih 
strani. Namen piškotkov je izboljšati uporabniško izkušnjo pri obisku spletne strani. V piškotkih so osnovni 
podatki o uporabnikovem obisku določene spletne strani in nastavitvah, ki so jih uporabniki uporabili pri 
dostopu. Vsebina piškotka se shrani v napravi uporabnika v posebnem direktoriju. Piškotki omogočajo 
zbiranje podatkov o uporabnikih in obiskanosti spletnih strani z namenom izdelave analiz o obisku spletne 
strani ter zanimanjih uporabnikov.  

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli prepreči nastavitev piškotka preko 
spletne strani z ustrezno nastavitvijo uporabljenega internetnega brskalnika in na tak način trajno zavrne 
nastavitev piškotkov. Poleg tega se lahko že nastavljeni piškotki kadar koli izbrišejo v nastavitvah 
internetnega brskalnika. 

TTeemmeelljjnnee  pprraavviiccee  ppoossaammeezznniikkaa,,  nnaa  kkaatteerreeggaa  ssee  nnaannaaššaajjoo  oosseebbnnii  ppooddaattkkii  

Upravljavec je sprejel ustrezne ukrepe, s katerimi zagotavlja posamezniku, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, vse informacije skladno z Uredbo. 

Na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec osebnih podatkov 
posamezniku poda informacije v kratki, jedrnati in pregledni obliki, v preprostem in razumljivem jeziku. 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca (na pisno ali ustno zahtevo 
posameznika) prejeti potrdilo o tem, ali so pri upravljavcu v obdelavi osebni podatki, ki se nanašajo nanj. 

Če so v obdelavi osebni podatki, ki se nanašajo nanj, ima pravico pridobiti informacije o: 

 namenih obdelave osebnih podatkov in njihovi pravni podlagi; 

 vrstah osebnih podatkov, ki se obdelujejo; 

 uporabnikih ali kategorijah uporabnikov, ki so jim bili podatki razkriti, zlasti če gre za uporabnike v 
tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; 

 če je mogoče, predvidenem roku hrambe osebnih podatkov, če to ni mogoče, pa o merilih za 
določitev tega roka; 

 obstoju pravice, da upravljavec popravi ali izbriše podatke ali omeji obdelavo osebnih podatkov 
posameznika, na katerega se podatki nanašajo; 

 obstoju pravice do vložitve prijave pri Informacijskem pooblaščencu in njegovih kontaktnih 
podatkih; 

 obstoju pravice do ugovora, ki ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, 
pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na točki (e) ali (f) 
prvega odstavka člena 6 Uredbe; 

 obstoju avtomatizirane obdelave osebnih podatkov in profiliranja. 

O zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, bomo odločili brez nepotrebnega odlašanja 
in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. V primeru, da osebnih podatkov ne bi smeli razkriti, 
bomo navedli razlog za takšno zavrnitev. 
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PPoooobbllaaššččeennaa  oosseebbaa  zzaa  vvaarrssttvvoo  oosseebbnniihh  ppooddaattkkoovv  

Pri uveljavljanju vseh pravic posameznika ali pri pridobivanju dodatnih informacij ali razčiščevanju dilem, 
glede varstva osebnih podatkov, vam bo z veseljem pomagala naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov, 
ki vam je po prehodni najavi na voljo: 

- osebno na sedežu podjetja (Komunala Škofja Loka d. o. o., Kidričeva cesta 43a, Škofja Loka); 

- preko navadne pošte (Komunala Škofja Loka d. o. o., Kidričeva cesta 43a, Škofja Loka); 

- preko elektronske pošte (lejla.mahmutovic@komunalaskofjaloka.si). 

Komunala Škofja Loka d. o. o. 


