
 

 

SLOVARČEK POJMOV  
 
 

 
 

V pomoč pri razumevanju nekaterih pojmov, ki jih omenjamo v naših dokumentih, 

dodajamo opredelitve iz 2. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba 

(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 ter o 

razveljavitvi Direktive 95/46/ES) 

 
„osebni podatki“ pomeni katero koli informacijo v 

zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v 

nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se 

nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je 

tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno 

določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, 

identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni 

identifikator, ali z navedbo enega ali več 

dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, 

genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali 

družbeno identiteto tega posameznika; 
  

„obdelava“ pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki 

se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih 

podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, 

kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, 

shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, 

vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, 

razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, 

prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali 

uničenje; 
  

„oblikovanje profilov“ pomeni vsako obliko 

avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki 

vključuje uporabo osebnih podatkov za 

ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s 

posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje 

uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, 

zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, 

vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika; 
  

„zbirka“ pomeni vsak strukturiran niz osebnih 

podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi 

merili, niz pa je lahko centraliziran, decentraliziran 

ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; 
  

„upravljavec“ pomeni fizično ali pravno osebo, 

javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali 

skupaj z drugimi določa namene in sredstva 

obdelave; kadar namene in sredstva obdelave 

določa pravo Unije ali pravo države članice, se 

lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo 

imenovanje določijo s pravom Unije ali pravom 

države članice; 
 

„obdelovalec“ pomeni fizično ali pravno osebo, 

javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje 

osebne podatke v imenu upravljavca; 

 „uporabnik“ pomeni fizično ali pravno osebo, 

javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili 

osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja 

oseba ali ne. Vendar pa se javni organi, ki lahko 

prejmejo osebne podatke v okviru posamezne 

poizvedbe v skladu s pravom Unije ali pravom 

države članice, ne štejejo za uporabnike; obdelava 

teh podatkov s strani teh javnih organov poteka v 

skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov 

glede na namene obdelave; 
 

„tretja oseba“ pomeni fizično ali pravno osebo, 

javni organ, agencijo ali telo, ki ni posameznik, na 

katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, 

obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za 

obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim 

vodstvom upravljavca ali obdelovalca; 
 

„privolitev posameznika, na katerega se nanašajo 

osebni podatki“ pomeni vsako prostovoljno, 

izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje 

posameznika, na katerega se nanašajo osebni 

podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim 

dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih 

podatkov, ki se nanašajo nanj; 
  

„podatki o zdravstvenem stanju“ pomeni osebne 

podatke, ki se nanašajo na telesno ali duševno 

zdravje posameznika, vključno z zagotavljanjem 

zdravstvenih storitev, in razkrivajo informacije o 

njegovem zdravstvenem stanju; 
  

„ustrezen in utemeljen ugovor“ pomeni ugovor 

osnutku odločitve glede tega, ali je bila uredba 

kršena, oziroma glede tega, ali je predvideno 

ukrepanje v zvezi z upravljavcem ali obdelovalcem 

v skladu s to uredbo, kar jasno navede pomen 

tveganja, ki ga predstavlja osnutek odločitve, kar 

zadeva temeljne pravice in svoboščine 

posameznikov, na katere se nanašajo osebni 

podatki, in – kjer je to ustrezno – prosti pretok 

osebnih podatkov v Uniji; 
  
 
 

https://www.freepik.com/index.php?goto=27&url_download=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2Vtb3RpY29uLXNxdWFyZS1zbWlsaW5nLWZhY2Utd2l0aC1jbG9zZWQtZXllc180MjgyOQ==&opciondownload=318&id=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2Vtb3RpY29uLXNxdWFyZS1zbWlsaW5nLWZhY2Utd2l0aC1jbG9zZWQtZXllc180MjgyOQ==&fileid=726265

