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KONTROLNI SEZNAM 
za preverjanje ukrepov  

za zagotovitev varnosti obdelave osebnih podatkov 
 

 

 

Osnovni podatki 

Naziv zavoda:   

Naslov zavoda:  

Ime in priimek odgovorne oz. pooblaščene oseba za preverjanje:  

Naziv delovnega mesta odgovorne oz. pooblaščene oseba za preverjanje:  

Datum preverjanja:  

Razlog preverjanja:  

 

 

 

 
Kjer je odgovor, »da« označite kvadratek , priporočljivo pa je dobiti še dodatna pojasnila »Kako?«. Pri odgovoru »ne« 
pa se kvadratek pusti prazen , in odgovori še na dodatni vprašanji »Zakaj ne?« in »Kdaj in kako nameravate ta pogoj 
izpolniti?«. 
Pri izpolnjevanju, pregledovanju odgovorov ali posodobitvi ukrepov, lahko po potrebi sodeluje tudi pooblaščena oseba za 
varstvo osebnih podatkov, kateri pa se mora kopija izpolnjenega seznama tako in tako poslati. 

 
EVIDENCE DEJAVNOSTI OBDELAVE (izpolnjena Priloga št. 1 Pravilnika o zavarovanju osebnih 

podatkov) 

 Ali so v evidencah dejavnosti obdelave vpisane nove zbirke osebnih podatkov, morebiti vzpostavljene od 
zadnjega pregleda (npr. tudi zbirko osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem pogoja PCT)? 

 Ali so iz evidenc dejavnosti obdelave izbrisane zbirke osebnih podatkov, ki se jih od zadnjega pregleda ne 
vodi več? 

 Ali se osebni podatki pri novi zbirki zbirajo na ustrezni pravni podlagi (npr. na soglasju, zakonu)? 

 Ali se osebni podatki pri novi zbirki obdelujejo le za izrecen namen, za katerega so bili zbrani? 

 Ali so osebni podatki iz nove zbirke ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno glede na namene, 
za katere se obdelujejo (najmanjši obseg podatkov)? 

 Ali se ustrezno skrbi za to, da so osebni podatki iz vsake zbirke točni, in kadar je to potrebno tudi 

posodobljeni? 

 Ali so osebni podatki iz vsake zbirke hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo 
(npr. ali se jih po pretečenem roku hrambe zbriše)? 

 Ali so pri vsaki zbirki popisani in ažurirani vsi uporabniki osebnih podatkov, tako po nazivih delovnih mest 
kot nazivih »zunanjih« uporabnikov oziroma sodelavcev (npr. ponudnik IT podpore, aplikacije, izvajalec 
testiranj)?  

 

POOBLASTILA UPORABNIKOV (izpolnjena Priloga št. 4 Pravilnika o zavarovanju osebnih 
podatkov) 

 Ali ste popisali pooblastila uporabnikov, če so se pri že navedenih zbirkah v evidencah dejavnosti obdelave 

spremenili (npr. zamenjava ponudnika, aplikacije), ali ki so navedeni pri morebitnih novih zbirkah? 
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POGODBE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV (izpolnjena Priloga št. 7 Pravilnika o zavarovanju 
osebnih podatkov) 

 Ali imate z obdelovalci – »zunanjimi« uporabniki sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov (če to ni urejeno 
v pogodbi o sodelovanju, splošnih pogojih ipd.) in/ali izjave o varovanju podatkov (Priloga št. 8 pravilnika o 
zavarovanju osebnih podatkov)? 

 Ali so pogodbe z obdelovalci – »zunanjimi« uporabniki v evidenci pogodb popisane oziroma ažurirane? 

 Ali lahko zagotovite, da sodelujete zgolj s tistimi (popisanimi) obdelovalci – »zunanji« uporabniki, ki 
zagotovijo zadostna jamstva za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, da obdelava izpolnjuje 
zahteve iz Splošne uredbe o varstvu podatkov in zagotavlja varstvo pravic posameznika, na katerega se 

nanašajo osebni podatki? 

 
VARNOST OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV (vprašanja za pregled ukrepov v praksi) 

 Ali so vsi zaposleni in zunanji sodelavci, ki delajo z osebnimi podatki, ustrezno zavezani k njihovem 
varovanju; ali imajo ustrezna določila v pogodbah in/ali podpisane izjave o varovanju podatkov (npr. člani 
sveta staršev, šolskega sklada, zunanji strokovni delavci)? 

 Ali obdelujejo osebne podatke le za to pooblaščeni delavci? 

 Ali uporabljajo zaposleni (ustrezne) službene elektronske naslove, ne pa npr. gmail.com, yahoo.com? 

 Ali zaposleni spoštujejo pravila varovanja prostorov in opreme, tudi sistemsko programske (npr. uporaba 
ključev, tudi njihovih kopij, dostop v varovane prostore ob prisotnosti zaposlenega ali njihovo zaklepanje ob 

odsotnosti zaposlenega)? 

 Ali zaposleni spoštujejo pravila varovanja nosilcev osebnih podatkov (npr. njihovo nameščanje tako, da 
nepooblaščene osebe nimajo vpogleda vanje, njihovo nadzorovano puščanje na površinah in v prostorih,  njihovo 
odnašanje iz varovanih prostorov s soglasjem odgovorne osebe, zaklepanje ali ugašanje računalnikov/ekranov)? 

 Ali je vzpostavljeno posebno varstvo posebnih kategorij podatkov (npr. psevdonimizacija in šifriranje, 
hranjenje le v varovanih prostorih, pošiljanje v ustreznih ovojnicah)? 

 Ali sta zagotovljena obnova in pravočasen dostop do podatkov v primeru incidenta, kadar je to tehnično in 

stroškovno izvedljivo (npr. kopije vsebine mrežnega strežnika in lokalnih delovnih postaj, če se podatki tam 
nahajajo, ognjevarne omare za kadrovske mape in za mape učencev, ki imajo IP), vključno z zaščito pred 
nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo? 

 Ali se nameščanje, vzdrževanje ali popravila opreme in/ali prostorov vrši z vednostjo odgovorne osebe, 

izvajajo pa jih le pooblaščene osebe, ki imajo z zavodom po potrebi sklenjeno tudi ustrezno pogodbo? 

 Ali je urejeno preprečevanje prisotnosti računalniških vdorov in virusov? 

 Ali se uporablja samo licenčna programska oprema? 

 Ali se uporablja računalniška oziroma programska oprema, pri kateri ne pride do iznosa podatkov? 

 Ali se uporablja programska orodja za nadzor vsebine omrežnega prometa? 

 Ali se uporablja tudi digitalne certifikate, kadar je to primerno in potrebno? 

 Ali je urejen pristop do podatkov preko programske opreme s sistemom gesel? 

 Ali je sistem gesel urejen (npr. hranjenje, spreminjanje)? 

 Ali je varen oziroma ustrezno urejen oblačni pristop do podatkov preko programske opreme?  

 Ali je ob upoštevanju tehnološkega razvoja in stroškov izvajanja urejena sledljivost obdelave, oziroma ali je 
vzpostavljena evidenca posredovanj, kadar je to potrebno? 

 Ali se po preteku roka hranjenja osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo tako, da sta 
nemogoča njihova restavracija ali njihovo branje?  

 

ODGOVORNOST 

 Ali se izvaja ozaveščanje in usposabljanje za zaposlene in zunanje sodelavce, ki delajo z osebnimi podatki? 
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 Ali se morebitne spremembe v evidencah dejavnosti obdelave posledično odražajo tudi v Informacijah za 
posameznike, ki so Priloga št. 3 Pravilnika za zavarovanje osebnih podatkov? 

 Ali je Politika zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani, ažurirana? 

 Ali pri obdelavah osebnih podatkov pride do iznosa podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije? 
V primeru dvoma ali pozitivnega odgovora nemudoma kontaktiraje vašo pooblaščeno osebno za varstvo osebnih podatkov. 

 Ali imajo soglasja vse potrebne obvezne informacije za posameznike, ki podajajo soglasje? 

 Ali so soglasja konkretna? 

 Ali so soglasja pisna? 

 Ali je v primeru videonadzora sprejet ustrezen sklep za njegovo izvajanje (ustrezno izpolnjena Priloga št. 5 
Pravilnika o zavarovanju osebnih podaktov)? 

 Ali sodelujete s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, kadar je to primerno oziroma potrebno? 
 

 
 

Podpis odgovorne osebe 

______________________________ 
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