Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 86/04
in 113/05, ZVOP-1, v nadaljevanju zakon) in 2. točke 16. člena statuta Sindikatu
delavcev v pravosodju (SDP) sprejema Zbor članov na seji 4. junija 2021 naslednji

PRAVILNIK
O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1). S tem pravilnikom se določajo podatki, ki jih vodi v Sindikatu delavcev v
pravosodju (v nadaljevanju SDP) organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki
in ukrepi za z varovanje osebnih podatkov, da se prepreči naključno ali namerno
nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo kakor tudi
nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba ali posredovanje osebnih podatkov.
(2) Člani SDP in zunanji sodelavci, ki pri svojem delu obdelujejo in uporabljajo
osebne podatke, morajo biti seznanjeni z zakonom, s področno zakonodajo, ki ureja
posamezno področje njihovega dela ter z vsebino tega pravilnika.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi kot so predvsem »osebni« podatki »vzdrževalec«,
katalog podatkov imajo pomen kot so določeni v 6. členu zakona.
II. KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV
3. člen
V skladu z drugim odstavkom 7. člena zakona, SDP ne vzdržuje katalogov zbirk
osebnih podatkov o svojih članih iz 26. člena in ga torej v skladu s 27. členom ne
posreduje državnemu nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov.
4. člen
1

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena SDP vodi o svojih članih zbirko podatkov z
naslednjimi elementi:
1. ime in priimek,
2. datum rojstva,
3. službeni in naslov stalnega prebivališča,
4. naslov elektronske pošte (e-mail),
5. podatki o plačilu članarine in osebni trr.
(2) Podatki iz 1. točke so javni in so lahko dostopni vsem zainteresiranim tudi na
spletni strani SDP.

5. člen
(1) Poleg podatkov o članih iz 4. člena lahko SDP sme pri svojem poslovanju
posreduje druge osebne podatke o svojih članih Konfederaciji sindikatov javnega
sektorja (v nadaljevanju KSJS) če imenovani člani soglašajo in je v skladu s pravili
KSJS.
(2) Pri posredovanju se ravna s primerno skrbnostjo, da podatkov ne bi razkrili za
namene, za katere niso bili zbrani. Teh podatkov SDP ne hrani
6. člen
(1) Ob organizaciji prireditev SDP vodi naslednje podatke o sodelujočih članih, ki so
ali niso člani sindikata:
1. ime in priimek,
2. sindikat ali delodajalec,
3. poštni naslov,
4. telefonska številka,
5. elektronski naslov,
6. podatki o plačilu članarine ali prispevka.
.
(2) Podatki iz 2. 3, 4. 5. in 6 točke prvega odstavka se ne objavljajo javno, dostopni
pa so organizatorjem, sindikat pa jih lahko uporablja za obveščanje članov o
aktivnostih sindikata.
7. člen
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Tehnični podatki o članu nimajo značaja osebnih podatkov in so lahko praviloma so
javno objavljeni.
8. člen
(1) Ob pristopu v SDP član podpiše (pisna privolitev) pristopno izjavo katera vsebuje
tudi dovoljenje zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov za potrebe delovanja
sindikata v skladu z zakonom ter dovoljuje tudi javno objavljanje slikovnega, video in
zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost društva in vsebuje posnetke.
(2) Dodatek k pristopni izjavi iz prvega odstavka tega člena je sestavni del pravilnika
(Dodatek 1).
9. člen
(1) SDP občasno na svoji spletni strani objavlja fotografski ali besedilna gradiva, ki
prikazuje ali opisuje posamezne člane ali drugih sindikatov. Ne glede, da gre
praviloma za fotografski material, ki je posnet na javnih mestih, se pri objavah drži
meril dobrega okusa in ne objavlja fotografij, ki bi žalile dostojanstvo prikazanih oseb.
(2) Na zahtevo oseb na fotografiji ali oseb opisanih v besedilu se objavljene
fotografije umaknejo ali se spremeni objavljeno besedilo.
10. člen
(1) SDP uporablja sezname elektronskih naslovov za interno komuniciranje in za
obveščanje javnosti svojih aktivnostih. Elektronski naslov člana se na seznam uvrsti z
včlanitvijo.
(2) Katerikoli prejemnik elektronske pošte lahko zahteva odstranitev svojega naslova
iz seznama, vzdrževalec seznama elektronskih naslovov mora njegovo zahtevo
izvršiti najkasneje v roku 7 dni.
11. člen
SDP ne vzdržuje drugih zbirk osebnih podatkov.
11. člen
SDP ne vzdržuje niti nima opravka z občutljivimi osebnimi podatki.
12. člen
Sindikat ne posreduje podatkov o svojih članih ali udeležencev nikomur, razen javnih
objav, ki so določene v 4. in 6. točki prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
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III. VAROVANJE PODATKOV IN RAČUNALNIŠKE OPREME
13. člen
(1) Zbirke podatkov iz II. poglavja tega pravilnika se vzdržujejo na računalniški
opremi članov sindikata.
(2) Za zbirko skrbi in vzdržuje predsednik sindikata.
(3) Člani kluba, ki te zbirke vzdržujejo, so dolžni s podatki ravnati skrbno in v skladu z
določili tega pravilnika.
14 .člen
Glavne kopije zbirk podatkov se vodi na mestu, ki ga določi predsednik sindikata za
vsak namen posebej. Ažuren seznam elektronskih naslovov iz 9. točke se vzdržuje
na enem mestu, ki ga določi predsednik sindikata. Ostali člani, ki želijo uporabljati
seznam elektronskih naslovov so dolžni uporabljati to vzdrževano kopijo seznama.
15. člen
Dokumenti, s katerimi se posreduje podatke KSJS, se posredujejo v elektronski
verziji, praviloma od člana kluba prek sekretarja ali predsednika sindikata na KSJS.

16 .člen
Poslovanje sindikata gostuje na računalniški opremi njegovih članov. Od vsakega
člana, ki ima na svojem računalniku sindikalne podatke se pričakuje razumno
varovanje računalniškega sistema pred nepooblaščenim dostopom in razumno
ravnanje glede varovanja podatkov, kar naj prepreči izgubo podatkov.
17. člen
Zaradi ažurnosti in varnosti podatkov se člani SDP izogibajo izdelavi nepotrebnih
kopij zbirk podatkov.
IV. BRISANJE PODATKOV
18. člen
Podatki o članih SDP praviloma ne brišejo.
19. člen
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Podatki o tekmovalcih na sindikalnih igrah ostanejo javno objavljeni nedoločen čas.
Podatki o tekmovalcih, ki niso za javno objavo, se brišejo v petih letih od dogodka.
V. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Člani SDP izjavo iz prvega odstavka 8. člena priloge podpišejo v roku 6 mesecev od
uveljavitve tega pravilnika.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnevom sprejema na Občnega zbora članov SDP.
Številka:
Datum: 04. 06. 2021

DODATEK 1

S podpisom izjavljam, da Sindikatu delavcev v pravosodju ( v nadaljevanju SDP)
dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe
delovanja sindikata, pri čemer je dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1).
Dovoljujem tudi javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki
prikazuje dejavnost sindikata in vsebuje moje posnetke.

Datum
Podpis:
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