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Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov

No podlagi doloib Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega Parlamento in Sveta z dne 27.4.2A16 o vorsfiru
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podotkov, ter o rozveljavitvi

Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Sploina uredbo), 25. ilena Zakono o vorstvu osebnih podatkov
(IJr. l. RS, it. 94/07 s sprem.; ZVOP-7), doloiilZokond o reprezentativnosti sindikotov (lJrodni list RS,
it. L3/93) in doloiil Statuta Sindikata direktorjev in ravnoteljev Slovenije

sprejemo izvrini odbor na seji dne

i0.

L. 20L9

PRAVITN!K

O ZBIRANJU, OBDELAVI IN ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

kot sledi v nadaljevanju:

1
L.l

uvoDNs ootoEer
Sploina doloEila
S

-

tem pravilnikom se dolodajo:

vrste zbirk podatkov in dokumentacije
evidencadejavnostiobdelavosebnih podatkov
nadin zbiranja osebnih podatkov
postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov
prostori, v katerih se hrani dokumentacija z osebnimi podatki
brisanje podatkov in unidenje nosilcev osebnih podatkov
hramba in roki hrambe zbirk osebnih podatkov
predpisano ukrepanje ob ugotovitvi zlorabe osebnih podatkov ali vdoru v zbirke podatkov
imenovanje poobla5tene osebe za varstvo osebnih podatkov
Pravilnik se sprejema z namenom, da se prepreEi sluiajno ali namerno nepoobla5deno unidevanje
podatkov, njihova sprememba ali izguba, kakor tudi nepooblaiden dostop, obdelava, uporaba ali
posredovanje osebni h podatkov.
Pravilnik se uporablja za varstvo osebnih podatkov in druge varovane podatke zaupne narave o:

-

dlanih sindikata,
drugih osebnih podatkih, kijih na podlagi zakona ali pisne privolitve posameznika zbira sindikat.

-

zbirkah osebnih podatkov,

Pravilnik velja za osebne in druge varovane podatke zaupne narave, ki so vsebovani v:
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dokumentaciji in pogodbah,
aktih in gradivih in
drugih listinah in elektronskih medijih.

L.2

Odgovornost
Za uresniievanje tega pravilnika je odgovoren predsednik sindikata.

elane organov sindikata se ob pridetku opravljanja funkcije seznani z njihovimi odgovornostmi v
zvezi z varovanjem osebnih podatkov.

1.3

Pomen izrazan
Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z dolodenim ali doloEljivim posameznikom.
Dolo6ljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoEe neposredno ali posredno doloditi, zlasti z navedbo

identifikatorja, kot je ime, identifikacijska 5tevilka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z
navedbo enega ali ved dejavnikov, ki so znadilni za fizidno, fizioloSko, genetsko, dulevno,
gospodarsko, kulturno ali druibeno identiteto tega posameznika.
Obdelava osebnih oodatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja
podatki ali nizi osebnih podatkov z aWomatiziranimi sredstvi ali brez njih.

v

zvezi z osebnimi

Zbirka osebnih podatkov pomeni vsak struktiriran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s
posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran, decentraliziran ali razpr5en na funkcionalni ali
geografski podlagi.
Upravlialec osebnih podatkov pomeni fizidno ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo,
kisamo ali skupaj z drugimidoloEa namene in sredstva obdelave.
Obdelovalec osebnih oodatkov pomeni fizidno ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo,
ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljalca.

2

VRSTE ZBIRK PODATKOV IN DOKUMENTACIJE, KI VSEBUJEIO OSEBNE PODATKE

2.L
-

Zbirka podatkov o Elanih, vElanjenih v sindikat

2.2

Drugadokumentacija

zbirka podatkov o flanih (ime in priimek, datum rojstva, spol, prebivaliSte, telefon, elektronski
naslov, podatek o zavodu, katerega ravnatelj/direktor je)
Sindikat vodi tudi drugo dokumentacijo na podlagi zakonodaje in pravilnikoq za katero so odgovorni
posamezni dlani in in jo hrani v za to predvidem prostoru.
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2.3

Evidenca dejavnosti obdelave

Opis zbirk osebnih podatkov sindikat kot upravljalec vodi v evidenci dejavnosti obdelav, skladno
dolodili 30. tlena Sploine uredbe. Ta evidenca vsebuje vse naslednje informacije:

-

z

ime kontaktne osebe upravljalca in pooblaSdene osebe za varstvo podatkov
naziv zbirke osebnih podatkov
pravno podlago za obdelavo podatkov v zbirki
vrste osebnih podatkov, ki se nahajajo v zbirki
namen obdelave podatkov v zbirki
opis kategorij posameznikov, na katere se osebni podatki nanaSajo
osebno ime in delovno mesto osebe, odgovorne za posamezno zbirko osebnih podatkov
delovna mesta oseb, ki lahko ali morajo zaradi narave svojega dela osebne podatke iz zbirke

obdelovati
predvidene roke za izbris podatkov v zbirki
morebitne druge obdelovalce podatkov iz zbirke (zunanji sodelavci)
splo5ni opis tehniEnih in organizacijskih varnostnih ukrepov za zavarovanje zbirke podatkov
Sindikat bo nadzornemu organu na zahtevo omogodil dostop do evidenc.

2.4

Seznam pooblaSienih oseb za posamezne zbirke podatkov
Sindikat vodi seznam, iz katerega je razvidnq katere osebe so poobla5dene in odgovorne za zbiranje,

urejanje, uporabo, posredovanje in hranjenje osebnih podatkov in imajo dostop do dokumentacije
in dostop do osebnih podatkov z uporabo gesel na raiunalniSkih nosilcih.

2.5

lmenovanje pooblaiEene osebe za varswo podatkov

Sindikat skladno z dolodili 37. Elenom Splo5ne uredbe imenuje poobla5deno osebo za varstvo
podatkov. lmenuje jo na podlagi njenih poklicnih odlik ter znanja o zakonodaji in praksi na podrodju
varswa osebnih podatkov.

Sindikat in njegove odgovorne osebe so dol2ne pooblaS6eni osebi za varsWo podatkov zagotoviti
poloZaj znotraj sindikata skladno z vsebino 38. Elena Splo5ne uredbe.

Poobla5tena oseba za varstvo podatkov mora za sindikat opravljativsaj naloge, dolodene v 39. dlenu
Splo5ne uredbe.

3

NAEIN ZBTRANJA OSEBNIH PODATKOV

Sindikat zbira osebne podatke o ilanih na podlagi zakona ali na podlagi soglasja Elanov.
Kadar sindikat osebne podatke obdeluje na podlagi privolitve posameznika, mora biti kot upravljalec

zmoZen dokazati da

je posameznik, na katerega se osebni podatki nana5ajo, privolil v obdelavo
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svojih osebnih podatkov. Tako mora biti privolitev posameznika v pisni obliki, jasna, razumljiva ter
v jasnem in preprostem jeziku.

Za namene dokumentiranja aktivnosti sindikata (prireditve, zborovanja,...) ali z namenom o
aktivnostih obve5datijavnost bo sindikat tovrstne dogodke delno ali v celoti dokumentiral s pomofjo
snema nja i n/al i fotografi ranja.

Z namenom obvestiti udeleZence dogodka o snemanju in/ali fotografiranju bo obvestilo o tem
sindikat navedel na vabila dogodka. Kadar to ne bo mogode, bo sindikat snemanje in fotografiranje
udeleiencem dogodka ustno napovedal pred priietkom dogodka, ter pred vhodom v prostor na
vidnem mestu namestil obvestilo o snemanju in/ali fotografiranju dogodka.

3.1

Zbiranje osebnih podatkov na podlagi zakona
Sindikat zbira osebne podatke na podlagi zakona:

3.2

o dlanih sindikata, na katere se podatki nanaSajo,

iz drugih uradnih zbirk osebnih in drugih podatkov, ki jih v Republiki Sloveniji upravljajo za to
pooblaSdeni drZavni organi, organi lokalnih skupnosti ter nosilcijavnih pooblastil.
Zbiranje osebnih podatkov na podlagi soglasja Elanov
Sindikat zbira osebne podatke na podlagi soglasja dlanov:

-

za potrebe zagotavljanja sindikalnih storitev za flane,
za zagotavljanje storitev pravne pomoEi in odvetniSkih storitev.

elanom je omogoEena pravica do preklica pisnega soglasja za zbiranje nekaterih osebnih podatkov
o Elanih.
lz soglasja, ki bo dlanom podano v podpis na posameznem dogodku, ki se bo fotografiral in snemal,

mora biti razvidno, za kakSne fotograf'rje, snemanja in intervjuje gre, na kakien nadin oziroma za
kakSne namene se bodo le-ti uporabljali in koliko dasa se bodo shranjevali. elani lahko soglasje
kadarkoli pisno preklidejo.
Vsi osebni podatki, za katere sindikat pridobi pisno soglasje ilanov, so javno dostopni, de po naravi,
vsebini ali namenu ne posegajo v zasebnost posameznika.

4
4.1.

POPRAVKI,IZBRISI IN PRENOSUIVOST PODATKOV

Pravica do popravka, izbrisa oziroma pozabe osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se nanaSajo osebni podatki, ima pravico doseEi, da upravljavec brez
nepotrebnega odlaSanja popravi netoEne osebne podatke vzvezi z njim. Posameznik, na katerega
se nanaSajo osebni podatki, ima ob upoStevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve
nepopolnih osebnih podatkov, vkljudno s predloiitvijo dopolnilne izjave.
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Posameznik, na katerega se nanaiajo osebni podatki, ima pravico dosedi, da upravljavec brez
nepotrebnega odla5anja izbriEe osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne
podatke brez nepotrebnega odlaSanja izbrisati, kadarvelja eden od naslednjih razlogov:

-

osebni podatki niso ved potrebniv namene, za katere so bili zbrani ali kako drugade obdelani;
posameznik, na katerega se nanaSajo osebni podatki, preklide privolitev, na podlagi katere poteka
obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
posamezni( na katerega se nanaiajo osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne
obstajajo nobeni prevladujoii zakoniti razlogi, ali pa posameznik, na katerega se nanaiajo osebni
podatki, obdelavi ugovarja;

-

osebni podatkiso biliobdelani nezakonito;
osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom
drZave dlanice, ki velja za upravljavca;

-

osebni podatkiso bilizbraniv zvezi s ponudbo storitev informacijske druZbe.

4.2. Pravica do prenosljivosti podatkov
Posameznik, na katerega se nana5ajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi
z njim,

kijih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splo5no uporabljani in strojno berljivi obliki, in

pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni
podatki zagotovljeni, pri tem oviral.
Pri uresnidevanju pravice do prenosljivosti podatkov v skladu z odstavkom f. ima posameznik, na

katerega se nanaSajo osebni podatki, pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega
upravljavca k drugemu, kadar je to tehnidno izvedljivo.

5
5.1
-

POSTOPK! IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Postopkiin ukrepi
Sindikat je dolian zagotoviti, da se:
varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema
varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki
prepreduje nepoobla5den dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vkljudno s prenosom
po telekomunikac'rjski h omreijih
omogoda poznejSe ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseniv
zbirke osebnih podatkov oz. v predpisano dokumentacijo in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko
je mogoEe zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih
podatkov.

Prostori in omare, v katerih se hranijo podatki, morajo biti varovani s fiziEnimi in/ali tehnidnimi
sistemi in napravami za varovanje prostorov.
Zaradi varovanja osebnih podatkov so Elani dolZni izvajati naslednje sploSne varnostne ukrepe:
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-

kadar zapuSdajo svoje delovne prostore, mora zakleniti pisalne mize, omare in pisarne, v katerih
hranijo osebne podatke,
dokumentov ne sme pu5Eati na pisalnih mizah v prisotnosti oseb, ki niso ilani sindikata,
z vsebino podatkov ne smejo seznanititretjih oseb oziroma oseb, ki niso dlani sindikata,
ne smejo dovoliti uporabe strojne in programske opreme tujim osebam,
vzdrZevanje in popravila strojne rafunalni5ke in druge opreme je dovoljeno samo z vednostjo in ob

prisotnosti ilana sindikata.
Varovanje osebnih podatkov, ki so:

- v

papirni

obliki, morajo biti varovani z

organizacijskimi, fiziEnimi

in tehniinimi ukrepi, ki

nepoobla5denim prepreiujejo dostop do osebnih podatkov ter onemogoEajo seznanjanje z njihovo
vsebino,

-

vodeni raEunalni5ko, morajo biti varovani z gesli za aWorizacijo in identifikacijo uporabnikov
programov in opreme,

-

na radunalni5kih med'rjih, morajo biti shranjeni na naEin, ki nepoobla5ienim onemogoEa dostop do

podatkov in prepreduje njihovo unidenje.

5,2

Varovanje prostora, sistemsko programske in druge opreme
Sindikat dolodi prostore, v katerih se shranjujejo evidence zbirk z osebnimi podatki in ostala
dokumentacija, v kateri so navedeni osebni podatki. Varovanje prostora, opreme in sistemsko
programske opreme se zagotavlja z doloiitvijo pooblaldenih delavcev, kiimajo pravico dostopa do
zavarovanih prostorov, v katerih so shranjene zbirke osebnih podatkov in dokumentacija. Prostori
in vrsta dokumentacije ukrepe iz tega odstavka uredi sindikat v Seznamu prostorov, pooblasienih
oseb in Easu hranjenja dokumentacije.

5.2.L

Varovanje prostora
Prostori, v katerih se nahajajo dokumenti z osebnimi podatki, nosilci varovanih osebnih podatkov in
strojna ter programska oprema, morajo biti varovani tako, da:

- je dostop v prostore, kjer so osebni podatki in oprema, mogod in dopusten
-

le ob prisotnosti

predsednika sindi kata,
ne smejo ostajati nenadzorovani oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti predsednika sindikata,
kijih uporablja,

5.2.2 Dostop do osebnih podatkov
Dostop do zbirk in dokumentacije z osebnimi podatkije omogoien le:

-

predsedniku sindikata in dlanom organom sindikata.
Radunalniki ali druga strojna oprema, na kateri se obdelujejo ali hranijo osebni podatki, morajo biti
izven delovnega Easa izklopljeni in fizidno ali programsko zaklenjeni.

V dasu servisiranja ali manjSega popravila radunalniSke opreme mora biti prisoten predsednik
sindikata, poobla56en za obdelavo in ravnanje z osebnimi podatki na radunalniku.

-6-

Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov

V primeru, de je potrebno servisiranje radunalnika izven sindikata, se morajo osebni podatki iz diska
raiunalnika izbrisati na naEin, ki onemogoda restavracijo. ee tak izbris ni mogoi, se mora popravilo

opraviti

v

poslovnih prostorih sindikata

v

prisotnosti poobla5dene osebe za varstvo osebnih

podatkov.

Sindikat lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa
pogodbenemu obdelovalcu, kije registriran za opravljanje tak5ne dejavnosti in zagotavlja ustrezne
postopke in ukrepe.

5.3
5.3.1

Varovanie aplikativne programske opreme

Evidentiranje dela na zbirkah osebnih podatkov
Vsi posegi v evidence in dokumente osebnih podatkov in v aplikativno programsko opremo morajo
biti evidentirati tako, da je moino ugotavljati, kdo in kdaj je posegal v zbirko ter kaj je bilo s posegom
opravljeno.

5.3.2

Zavarovan dostop do programske opreme in podatkov

Dostop do podatkov preko aplikativne programske opreme mora biti varovan z geslom
avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.

za

Dostopi do osebnih podatkov, shranjenih na disku radunalnika, morajo biti kodirani.
Vsa gesla in postopki, ki se uporabljajo za dostop in za delo v

mreii osebnih radunalnikov, za delo

z

elektronsko poito in za delo preko aplikativnih programov, se hranijo v zapeiatenih ovojnicah in
varujejo v ognjevarni omari sindikata.
Varovana gesla, hranjena v zapedatenih ovojnicah, se smejo uporabiti v izjemnih in nujnih primerih.
Vsaka uporaba vsebine ovojnic se dokumentira.

5.3.3 tzdelave kopij programov in zbirk podatkov
Zaradi obnovitve sistema ob okvarah in drugih izjemnih situacijah upravljavec osebnih podatkov

shranjuje podatke na prenosne medije, ki se hranijo kot dokumentarno gradivo
prostorih.

v

primernih

lzvajalec strokovnega nadzora ima pravico do vpogleda, izpisa, prepisovanja ali kopiranja vseh
osebnih podatkov. Pri njihovi obdelaviza namene strokovnega nadzora in izdelave poroiila ali ocene
pa je dolian varovati njihovo tajnost.

5.4

Prepre6evanje nepoobla5tenega dostopa do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vkljuEno s

prenosom po telekomunikacijskih omreijih
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5.4.1 Posredovanje

osebnih podatkov znotraj sindikata
Dokumentacija, ki vsebuje osebne podatke, se znotraj sindikata posreduje samo dlanom organov,
kadarje to nujno potrebno za njihovo obravnavo.

5.4,2 Posredovanja

osebnih podatkov zunanjemu uporabniku

Osebne podatke o Elanih sme sindikat posredovati drugim uporabnikom le takrat in za namen, ki ga
doloia zakon ali statut sindikata. Uporabnik, ki ieli pridobiti osebne podatke, je dolZan navesti

pravno podlago za pridobitev osebnih podatkov.

ee nameravajo uporabniki iz prej5njega odstavka posredovane osebne podatke uporabljati za
statistiine, znanstveno-raziskovalne, izobraievalne ali druge podobne namene, se lahko osebni
podatki lahko posredujejo le na nadin in v obliki, ki ne omogodata identifikacije posameznika, na
katerega se podatki nanaSajo.
Sindikat mora vsako posredovanje osebnih podatkov iz zbirk podatkov oznaEiti, in sicer tako, da se
navede, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu in na kakSni podlagi ter kdaj in za kakBne
namene so bili posredovani.
Sindikat posreduje osebne podatke drugim uporabnikom z informacijskimi, telekomunikacijskimi in
drugimi sredstvi, ki zagotavljajo varnost in zaupnost podatkov.
Osebni podatki iz raEunalniSko vodenih zbirk se posredujejo drugim uporabnikom na magnetnih
medijih (na nosilcu zapisa z avtomatsko obdelavo podatkov USB kljuiek in drugo), v papirnem izpisu
(s priporodeno po5tno poiiljko in oznako "zaupno" oziroma po kurirju v zaprti kuverti z oznako
"zaupno"), z elektronsko poSto ali z neposredno rafunalni5ko povezavo.
Prenos osebnih podatkov preko elektronske po5te je treba zavarovati z geslom za identifikacijo.

5.4.3 Storitvg kijih za sindikat opravljajo

zunanje pravne ali fiziEne osebe

Sindikat bo z vsako zunanjo pravno ali fiziEno osebo, kijo lahko skladno s Splo5no uredbo oznadimo
kot obdelovalec osebnih podatkov, sklenil pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, skladno z
dolodili 28. ilena SploSne uredbe.

5.5

Sledljivost osebnih podatkov
Sindikat mora omogoditisledljivost (poznej$o ugotavljanje kroZenja)osebnih podatkov. lz nje mora
biti razvidno, kdaj in kdo:

-

je uporabljal zbirke osebnih podatkov,
je obdeloval osebne podatke,

je posredoval osebne podatke zunanjim uporabnikom.
Sledljivost mora biti zagotovljena za obdobje, ki omogoda posamezniku zakonsko varstvo pravic
zaradi nedopustnega posredovanja njegovih osebnih podatkov.
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G

BRTSANJE

poDATKov rN uueeruJE NosrtcEv osEBNrH poDATKov

Sindikat unidi osebne podatke, vsebovane v zbirkah podatkov, po preteku roka, ki ga dolodajo
predpisi, oziroma po izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani. Za brisanje
podatkov iz raEunalni5ko vodenih zbirk se uporabi metoda brisanja podatkov, ki onemogoda delno
ali celotno restavracijo brisanih podatkov.
Osebni podatki izzbirk podatkov, ki se vodijo v papirni obliki (listine, kartoteke itd.), se uniEijo na
nadin, ki onemogo6a branje uniEenih podatkov. Fizidno unitenje se izvede komisijsko, o 6emer se
sestavi zapisnik o naiinu uniienja, dasu in kraju ter predmetu unidenja ter navzodih Elanih komis'rje,
ki je to izvedla. Sindikat na enak naiin unidi tudi neveljavno, neuporabno oziroma po5kodovano
dokumentacijo.

Sindikat iz arhiva odbere gradivo, ki mu je potekel rok hranjenja. Za dokumente, ki imajo s
pravilnikom, ki ureja dokumentacijo v sindikatu, das hranjenja doloEen v letih, zadne Eas tedi od
1. januarja naslednjega leta.

7

URESNTCEVRUT PRAVTC CUATOV

e

Iani svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov uveljavljajo skladno s postopkom,

doloienim

v tem pravilniku.

8

HRAMBA IN ROKIHRAMBE ZBIRK OSEBNIH PODATKOV
Za hrambo zbirk osebnih podatkov je odgovoren predsednik sindikata.

Zbirke osebnih podatkov se hran'rjo v zaklenjeni ognjevarni omari ali v arhivu sindikata.

Dokumentacija

z zbirkami osebnih podatkov v papirni obliki se hrani tako, da je

razvrldena
pregledno in po posameznih vsebinskih sklopih. Shranjena mora bititako, da do nje nimajo dostopa
nepooblaSdene osebe.

Dokumentacija v elektronski obliki se hrani s pomodjo informacijsko telekomunikacijske opreme, ki
zagotavlja, da so podatki dosegljivi in primerni za kasnejSo uporabo, in shranjeni v obliki, v kateri so
bili oblikovani, poslani ali prejeti, ali v kakSni drugi obliki, ki verodostojno predstavlja oblikovane,
poslane ali prejete podatke.
Dokumentacijo, kijo sindikat trajno hrani, in dokumentac'rjo, kijo hrani kot arhivsko gradivo, mora
sindikat arhivirati in varovati po predpisih o arhivskem gradivu in varstvu osebnih podatkov.
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UKREPANJE OB UGOTOVITVI ZTORABE OSEBNIH PODATKOVATI VDORU VZBIRKE PODATKOV

elan, ki izve ali opazi, da je priSlo do zlorabe osebnih podatkov (odkrivanje osebnih podatkov,
nepooblaSieno unifenje, nepooblaiEeno spreminjanje, poSkodovanje zbirke, prila5danje osebnih
podatkov) ali do vdora v zbirko osebnih podatkov, mora takoj o tem obvestiti predsednika sindikata,
in sicer v roku 72 ur od vdora.
Vdor ali zlorabo oziroma poskus zlorabe osebnih podatkov se mora prijaviti organom pregona.
O zlorabi ali sumu zlorabe osebnih podatkov, vodenih v zbirkah osebnih podatkov sindikata, s strani

oseb, ki niso delavci sindikata, se obvesti organe pooblaSdene za pregon.
Nadzor nad izvajanjem ukrepov in postopkov varovanja podatkov opravlja predsednik sindikata.
10

KONENE DOTOEBE

Vzpostavitev evidenc dejavnosti obdelave osebnih podatkov, organizacija zavarovanja osebnih
podatkov in ureditev drugih zadev iz tega pravilnika se mora urediti in uskladiti v roku 60 dni od
dneva sprejema tega pravilnika.
Spremembe in dopolnitve sprejetega akta se sprejemajo in dopolnjujejo po enakem postopku, kot
so bili sprejeti.
Ta pravila zadnejo veljati 8. dan po sprejetju.

Z

dolofbamitega pravilnika morajo biti seznanjeni vsi dlani sindikata in dlani organov sindikata.

Slovenska Bistrica, dne 30. L.2OL9
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Predsednik sindikata Anton Obreht
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