


GDPR – Na kaj 
morajo biti pozorni 

računovodski 
servisi? 

Nova Uredba o varstvu podatkov vpliva 
na poslovanje računovodskih servisov 

in njihovih strank. Kako? 

V priročniku na enostaven način 
razložimo bistvo.



ZANIMIVO
Splošna uredba o varstvu podatkov 

(angl. General Data Protection Regulation – GDPR) 
je bila sprejeta 25. maja 2016 in 

stopi v veljavo 25. maja 2018.



Veliko vprašanj, veliko nejasnosti

Splošna uredba o varstvu podatkov (angl. 
General Data Protection Regulation – GDPR) 
bo veljala v vseh državah članicah EU. 

Uredba postavlja enotna pravila za varstvo 
osebnih podatkov v EU, nekatera vsebinska in 
postopkovna vprašanja lahko posebej uredijo 
države članice. Čeprav novi Zakon o varovanju 
osebnih podatkov (ZVOP-2) še ni sprejet, sta 
Uredba in trenutno veljavni ZVOP-1 
zavezujoča.   

Podjetja in organizacije se na Uredbo in 
prihajajoči zakon aktivno pripravljajo. Zato se v 
praksi zastavlja kar nekaj zanimivih vprašanj. 

Pozdravljeni, moje 
ime je Simon in sem 

strokovnjak za 
varstvo osebnih 

podatkov.  



Zakaj tak 
rompompom?

Uredba GDRP ureja področje 
varovanja OSEBNIH podatkov. 
Sem ne štejemo podatkov, ki se 
vežejo na podjetje.

Namen uredbe je ščititi 
posameznika. S pomočjo 
modernih tehnologij lahko 
zbiramo velike količine podatkov in 
z njihovo obdelavo lahko 
povzročimo tveganje za pravice in 
svoboščine posameznika.   

• Kreditna kartica
• Kartice ugodnosti 
• IP-naslov mojega 

računalnika 
• Osebni in službeni 

e-naslov
• Socialna omrežja

Manca, pomisli. S pomočjo 
katerih podatkov bi lahko 

ugotovili, kdo si? 

Res je. In namen te 
Uredbe je prav to: 

Ozavestiti in zaščititi 
posameznika, da se bo 
zavedal, komu in zakaj 

daje svoje osebne 
podatke.  



Kateri so pravzaprav
osebni podatki?



Ime in priimek

Naslov

Lokacija

Spletni identifikator (IP računalnika)

Podatki o zdravju

Profil na socialnem omrežju

In drugi

Obdelujete osebne 
podatke tudi za 
druga podjetja?

Predpisi veljajo 
tudi za vas.

Predpisi veljajo za 
zbiranje, hrambo in  

uporabo osebnih 
podatkov.



Za zbiranje in obdelovanje 
osebnih podatkov, kjer ni zakonske 

podlage, potrebujete 
privolitev posameznika. 



Uredba pravi:
(32. člen) Privolitev mora 
biti dana z jasnim 
pritrdilnim dejanjem, ki 
pomeni, da je posameznik 
prostovoljno, specifično, 
ozaveščeno in nedvoumno 
izrazil soglasje k obdelavi 
osebnih podatkov.  

Večini obdelovalcev 
podatkov največji izziv 
predstavlja pridobitev 

privolitev za obdelovanje 
osebnih podatkov. 

Kaj je privolitev?

Vsak posameznik mora 
biti pripravljen prebrati 

splošne pogoje, v katerih 
mora biti izražen namen, 
za kaj se bodo ti podatki 

uporabljali. 



Namen zbiranja podatkov

• kadar se obdelava izvaja v skladu s 
pravno obveznostjo, ki velja za 
upravljavca, 

• kadar je obdelava potrebna za 
izvajanje naloge v javnem interesu 
ali pri izvajanju javne oblasti, 

• ali ko je potrebna za zaščito 
interesa, ki je bistven za življenje 
posameznika.

• za potrebe trženja 

• za potrebe izvajanja dejavnosti 

• za potrebe analiziranja 

• pri uporabi kartic ugodnosti 

• za druge namene, ki nimajo 
zakonske podlage. 

Zakonska podlaga 

V teh primerih ni potrebno dodatno 
privoljenje posameznika.

S posebno privolitvijo 

V teh primerih mora posameznik dati 
soglasje in se strinjati z obdelavo 

osebnih podatkov.

Ne glede na namen 
in način pridobitve 
bodite pozorni, da 
pravilno varujete 

podatke in jih tudi 
pravilno arhivirate 

oziroma pravočasno 
uničite.  



Kaj novega prinaša za 
računovodstvo in 

računovodske servise? 



Računovodski servis v dvojni vlogi
Kot lastnik svojih podatkov 
(upravljavec)

Računovodski servis je samostojno podjetje in za 

potrebe delovanja obdeluje svoje podatke. 

Ukvarja pa se tudi s trženjem in prodajo svojih 

storitev. V tem primeru je nujno, da se direktor 

seznani z vsebino uredbe, poskrbi za posodobitev 

pravilnikov, popis zbirk osebnih podatkov, 

ureditev pogodbenih razmerij s strankami in s 

svojimi dobavitelji in zakonsko prilagodi tudi 

privoljenja za pošiljanje e-pošte za namene 

trženja. 

Računovodski servis mora poskrbeti tudi za 

varovanje podatkov in osveščanje zaposlenih. Pri 

tem je treba poskrbeti za varne povezave, zaščito 

računalnikov, uvesti politiko čiste mize in zaslona. 

Kot obdelovalec podatkov 
drugih (obdelovalec)

Računovodski servis večino svojega dela opravlja 

kot obdelovalec podatkov svojih naročnikov. V tej 

vlogi mora poskrbeti za ureditev razmerij 

(pogodbe in dovoljenja).  

GDPR namreč povečuje odgovornost 

obdelovalcev za pravilno ravnanje s podatki, kar 

pomeni, da bodo tudi ti kaznovani za 

nepravilnosti. 

V primeru odtekanja podatkov bodo morali v 

najkrajšem možnem času obvestiti upravljavca 

oziroma lastnika podatkov. 



Ena pomembnejših nalog in 
tudi najbolj obsežna je ta, 

da popišete zbirke (evidence) osebnih 
podatkov, ki nastajajo 

v podjetju, in uredite pogodbena 
razmerja s Pogodbo o obdelavi 

osebnih podatkov.
Ta obveznost bo po Uredbi veljala za 
upravljavce in tudi za obdelovalce (npr. 
računovodski servisi, IT storitve, klicni centri, 
storitve gostovanja ali hrambe podatkov 
ipd.). Več: glej 30. člen uredbe. 
(vir: informacijski pooblaščenec)



Primeri evidenc in podatkov, ki jih morebiti zbirate:

• o zaposlenih delavcih
• o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih
• o vzdrževanih družinskih članih
• o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, 

ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o 
njihovih vzrokih

• o zdravstvenih pregledih delavcev
• o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega 

znanja
• o iskalcih zaposlitve
• osebah, ki so napotene na delo
• o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene 

organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in 
študentom

• o izvajanju strokovne prakse študentov in dijakov
• o praktikantih
• o štipendistih
• o izrabi delovnega časa
• o plačah, potnih nalogih in drugih mesečnih izplačilih
• o uporabi mobitela, avtomobila, zaščitnih sredstev oz. drugih sredstev, 

danih v uporabo
• o strankah in naročnikih

• o terjatvah do fizičnih oseb in plačilih iz reklamacij storitev
• o avtorskih, podjemnih in drugih pogodbah
• o imetnikih digitalnih certifikatov
• o članih nadzornega sveta
• o članih uprave
• o delničarjih oziroma lastnikih
• o povezanih osebah
• o kontaktnih osebah in zaposlenih pri poslovnih partnerjih
• o potencialnih poslovnih partnerjih
• elektronske pošte
• o vstopih v poslovne prostore
• o pravicah vstopa in gibanja po poslovnih prostorih
• o udeležencih in nagrajencih v nagradnih igrah in 

promocijskih akcijah
• o izvajanju videonadzora
• o klicih in vsebini klicev v klicnem centru
• o spletnem poslovanju
• s psihometričnih testiranj
• udeležencev v lojalnostnih programih
• dostopov do osebnih podatkov in druge
• o javnem zbiranju objavljanju slik na družbenih omrežjih

Vir: Iepri d.o.o. 

Evidenca:  



Uskladite evidence 

Zakaj je pomembno, da evidence natančno popišete:

• Glede na občutljivost podatkov v evidencah opredelite 
načine varovanja. Pozor na kritične.

• Preverite zakonsko podlago za dobo arhiviranja podatkov.

• Računovodski servisi bodo morali biti bolj pazljivi pri 
evidentiranju vpogledov v osebne podatke. Zakonodaja 
nalaga, da je treba voditi evidenco vpogledov oziroma 
revizijsko sled. 

• Pozor tudi na prekomerno hrambo (čez rok), saj je tudi ta po 
zakonu prekršek. 

Usklajevanje evidenc z naročniki in programerskimi 
hišami je novost za računovodske servise. 

Natančno popisane 
evidence omogočajo 

tudi pravilno in 
dosledno arhiviranje 

z ustreznimi roki 
hrambe.



Pripravite pogodbe 

Torej, če kot podjetje najamete računovodski 
servis, ste dolžni zahtevati Pogodbo o obdelavi 
svojih osebnih podatkov, ki opredeljuje:

• katere osebne podatke boste izmenjevali,

• kateri programi bodo uporabljeni za obdelavo,

• na kakšen način boste podatke varovali (tako 
upravljavec kot obdelovalec),

• kdo ima vpoglede v osebne podatke podjetnika 
(zunanji izvajalci, tiskarji posebnih položnic, …)?

Po novi zakonodaji bodo morali biti jasno 
definirani odnosi med upravljavci (organizacije, 
ki so lastniki različnih podatkov fizičnih oseb) in 
pogodbenimi obdelovalci (računovodski servisi, 
IT hiše, ERP sistemi).

Pomembna novost je 
tudi ta, da morajo 
računovodski servisi svoje 
naročnike obvestiti o tem 
ali storitve obdelave 
izvajajo podizvajalci (t. i. 
pogodbeni 
podobdelovalci) in npr. IT. 
podjetja. Naročnik se 
mora s tem tudi strinjati.



Katera zanimiva vprašanja so 
mi zastavili v:

• računovodstvu,
• kadrovski službi?



ć

Računovodstvo Katera soglasja/ pogodbe 
moramo zagotoviti? 

Kaj mi mora zagotoviti 
ponudnik programske 

opreme? 

Do katerih osebnih 
podatkov lahko pridem 

med poslovanjem?

Računovodstvo ima že sedaj 
odgovornost, da varno hrani 
podatke in zagotavlja spoštovanje 
pravic posameznikov. Zakonodaja 
daje večjo odgovornost 
ustreznemu ravnanju z 
informacijami. 

Prinašajo tudi neposredno 
odgovornost, če je organizacija 
obdelovalec podatkov ali obdeluje 
osebne podatke v imenu drugega 
podjetja. 



Podjetja ali računovodski servisi, ki uporabljajo programsko opremo 
ponudnika, morajo imeti sklenjeno pogodbo za obdelovanje osebnih podatkov (28. člen 
Uredbe GDPR). Pri tem pa morata imeti ponudnik in računovodski servis vzpostavljene 
"kataloge" (oziroma popis zbirk osebnih podatkov).

Računovodje in računovodski servisi bodo morali biti bolj pozorni prav pri zbiranju 
informacij, ki jih nevede zbirajo, kot so IP-naslovi, oznake za RFID, piškotki na spletni strani. 
Računovodja prihaja tudi v stik s fizičnimi osebami, saj na primer pri izdaji e-računa fizični 
osebi v celoti velja GDPR. 

Ponudnik mora zagotoviti ustrezno varnost svoje opreme in postopkov obdelave podatkov 
(32. in 33. člen Uredbe GDPR).

Katera soglasja/ pogodbe 
moramo zagotoviti? 

Kaj mora zagotoviti ponudnik 
programske opreme? 

Do katerih osebnih podatkov 
lahko pridem tekom svojega 

poslovanja?

Odgovori na vprašanja računovodstva



ć

Kadrovska 
služba Ali lahko zbiram telefonske 

številke svojih zaposlenih? 

V našem podjetju kupujemo 
čevlje za zaposlene in 

potrebujemo številko čevljev. 
Kako je s tem? 

Ali lahko kopiramo osebne 
dokumente? 

Daleč največ osebnih podatkov 
posameznikov se znajde v 
kadrovski evidenci. 

V splošnem velja, da delodajalci 
lahko zbirajo le tiste podatke, ki jih 
potrebujejo za izpolnjevanje 
zakonskih določil ali za potrebe 
nemotenega poslovanja.

Poglejmo nekaj zanimivih dilem: 



Ali lahko zahtevam telefonske 
številke svojih zaposlenih? 

V našem podjetju kupujemo 
čevlje za zaposlene in 

potrebujemo številko čevljev. 
Kako je s tem? 

Zasebni telefon in zasebni e-naslov praviloma nista podatka, ki ji delodajalec potrebuje za 
nemoteno opravljanje dela. Delavec se lahko strinja in privoli, da za potrebe hitrejšega 
komuniciranja delodajalec uporablja njegove zasebne kontakte. Vendar mora biti to v 
interesu obeh. Delodajalec lahko komunicira z delavcem tudi po navadni pošti. 

Delodajalci lahko pred vnosom v zbirko osebnih podatkov preverijo točnost z vpogledom v 
dokument. Pri tem pa delodajalec prepiše tiste podatke, ki jih potrebuje za obdelavo, ki je 
skladna s pravno podlago. Pomembno je tudi to, da če zaposleni prinese kopije 
dokumentov, jih mora delodajalec skladno z zakonodajo o hrambi dokumentov, takoj ko 
„dosežejo svoj namen“, uničiti. Kopiranje osebnih izkaznic je strogo prepovedano!

Ker gre za specifičen namen, ki je pogojen z opravljanjem rednega dela (npr. službe, kjer so 
predvidene službene uniforme) in brez te informacije delodajalec ne more omogočati 
izvajanja varnega dela delavcu, je seveda zbiranje teh podatkov potrebno.  

Ali lahko kopiramo osebne 
dokumente. 

Odgovori na vprašanja kadrovske službe



Kaj so občutljivi 
podatki? 

Na plačilnih listah so lahko zapisani tudi 
nekateri občutljivi podatki. Ti morajo biti v 
ERP sistemu ali v programih za obračun plač 
tudi posebej označeni. Med občutljive 
podatke spadajo predvsem podatki o: 

• zdravju/ zdravstvenem stanju,

• spolni usmerjenosti,

• članstvu v sindikatih, političnih strankah,

• invalidnosti.

Predlagamo, da plače 
oziroma plačilne liste 
pošiljate preko kriptiranih
povezav.  

Smiselno je tudi, da 
plačilno listo pošiljate kot 
.zip datoteko, zaščitno z 
geslom. 



8 korakov za lažji začetek –
smernice informacijskega 

pooblaščenca



1. PREVERITE VELJAVNOST OBSTOJEČIH PRIVOLITEV. 
Glej člene 6 in 7, uvodne določbe: 32, 42, 43, 171. 

2. PREVERITE NAČIN PRIDOBIVANJA PRIVOLITEV V PRIHODNJE. 
Glej člene 12, 13 in 14. 

3. PRILAGODITE POGODBE S POGODBENIMI OBDELOVALCI. 
Glej člen 28. 

4. PREVERITE IN PRILAGODITE POPIS ZBIRK OSEBNIH 
PODATKOV – EVIDENCE DEJAVNOSTI OBDELAVE. 
Glej člen 30.

5. PREGLEJTE POSTOPKE ZA ZAGOTAVLJANJE PRAVIC 
POSAMEZNIKA. Glej člene 12 - 22. 

6. PREGLEJTE IN PRILAGODITE VARNOSTNE POLITIKE IN 
NJIHOVO IZVAJANJE.  Glej člen 24.

7. DOLOČITE, KDO BO POROČAL V PRIMERU VARNOSTNEGA 
INCIDENTA. Glej člen 33. 

8 korakov, kako začeti

Računovodje, za vas bo 
zelo pomembno, da 

poskrbite za pogodbe s 
programerskimi hišami 
in da uredite pogodbe s 

svojimi naročniki! 
Klavzule so namreč 

obvezne!  



8. PRIPRAVITE SE NA IZVAJANJE NAČELA ODGOVORNOSTI.

Če so osebni podatki temelj vašega poslovanja, ne čakajte na 
obisk inšpekcije in pravočasno preverite: 

a) Ali boste morali izvajati ocene učinka? Glej člen 35.

b) Ali boste morali imenovati odgovorno osebo za varstvo
osebnih podatkov (»DPO«)? Glej člen 37. 

c) Vaše postopke za minimizacijo (načelo vgrajenega in 
privzetega varstva podatkov. (Glej člen 25.) 

Minimizirajte:

1. količino zbranih podatkov, 

2. obseg njihove obdelave, 

3. obdobje njihove hrambe in 

4. kdo jih obdeluje. 

Vir: Informacijski pooblaščenec

Ne slepite se!

Obdelovanje pomeni 
že vpogled v podatke.  



O etiki razmišljajo modri ljudje. 
In o njej moramo razmišljati tudi mi.

Vse prevečkrat postajamo le zbirka 
informacij, zato je toliko bolj pomembno, 
da se zavedamo, kdo in kaj vse ve o nas. 
Razmislimo o pasteh in nevarnosti, ki jih 
prinaša nepremišljeno ravnanje z 
osebnimi podatki. 

Osebnost je neponovljiva celota, ki ima 
svoj čar. Dovolimo si vzeti pravico, da 
odločamo, kdo ima dovoljenje, da 
uporablja informacije o naši osebnosti v 
poslovne namene.

Jan Kovačič, Taktika plus

Uvajanje GDPR-ja v 
organizacijo zahteva 
veliko truda, vendar 

je nenazadnje 
narejen zaradi nas.



Pri nastajanju priročnika so sodelovali

Boštjan Berčič, IEPRI d. o. o. 
Jan Kovačič, Taktika plus d. o. o. 

Hvala za vašo pomoč. 



Kaj zahteva GDPR od računovodij 
in podjetnikov?

Nova GDPR uredba prinaša spremembe, ki bodo 
vplivale na sodelovanje med podjetnikom in 
računovodjo (računovodskim servisom in drugimi 
dobavitelji). Na kratkem (30 min) brezplačnem 
webinarju bomo predstavili ključna področja, na 
katera morate biti pozorni.

Pridružite se nam v četrtek, 12. 4. ob 13:00. (Ne 
utegnete? Nič hudega. Prijavite se in poslali vam 
bomo posnetek.)

Prijavi se 

Brezplačni webinar

http://www.minimax.si/webinar-kaj-prinasa-gdpr-racunovodjem-in-podjetnikom/?utm_source=book&utm_medium=book-gdpr-za-racunododje&utm_campaign=webinar_zahteve_gdpr


Več o ponudbi

http://www.minimax.si/racunovodje?utm_source=book&utm_medium=book-gdpr-za-racunododje&utm_campaign=akcija2018_racunovodje


Izjava o omejitvi odgovornosti 
Saop d.o.o. je ta dokument pripravil le kot vodilo pri razumevanju vsebine in ne kot 
glavni vir informacij, namenjenih kreiranju končnih poslovnih odločitev ali tolmačenju 
obstoječe vsebine. Za ostale napotke in podrobnejši vpogled v obravnavano 
problematiko vam svetujemo posvet s strokovnjaki.


