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O Info hiši → Strokovna ekipa

→ Dolgoletne izkušnje in 
reference

→ Področja:
o GDPR in ZVOP

o varnost informacij

o IT varnost

o Upravljanje z IT

→ Praktičen pristop k 
uveljavljanju skladnosti
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DPO od 

DemandTM

Svetovanje

Izobraževanje
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→ potrošnik
→ zvestoba

→ CRM
→ personalizacija

∞ obdelava osebnih podatkov 
! spoštovanje zasebnosti
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Moje izhodišče
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Kje smo v resnici?
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Priložnosti
pri zasebnosti

→ V pravnih podlagah
o ZEKom-1: „soft opt-

out“

o legitimni interes

o pogodba/splošni 
pogoji

o privolitev 

→ V izvedbi v 
digitalnem okolju
o instant in dolgoročne 

spodbude

o taktičen pristop

o transparentnost

o pogum



→ ogromne baze podatkov

→ interakcija je enostavna

→ komunikacija in urejanje odnosa je enostavnejša

→ multichannel

→ informiranje in transparentnost se enostavneje 
izvaja

→ poligon za testiranje idej
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Izkoristimo 
priložnosti 
digitalizacije



Nekaj primerov… „DA SE“
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Nagradna igra in soglasje

Klasična nagradna igra

Klasična igra + soglasje za neposredno (targetirano) trženje

Nagradna igra za zbiranje soglasij
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 Motivacija

 Splošni pogoji (pogodba)  katere obdelave lahko „zapakiramo“?

 Registracija (profil)  e naslov za neposredno trženje (ZEKom-1) 

 Registracija (profil)  priložnost za soglasje

Aktivacija storitev ali aplikacij
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Privolitve

 Soglašam, da XYZ d.d. uporablja moje podatke iz 
registracijei in nakupne podatke za oblikovanje profilov 
nakupnih navad, da bom lahko prejemal/a prilagojeno 
vsebino in ponudbo.

Privolitev lahko kadarkoli prekličete s sporočilom na …..
Več informacij o varstvu osebnih podatkov je tukaj.

ime in priimek, starost, spol, 
naslov,…

Spodbude

→ najbolj učinkovita je takojšnja nagrada, dodana vrednost 
(popust, posebna ponudba,…)

→ Youtube posnetek, objava na družabnem omrežju se pokaže, ko 
uporabnik da soglasje



Kaj je vloga DPO? Svetovanje!
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Sodelovanje DPO in odgovornih za obdelave OP

→ Odprte karte
o Kaj želimo doseči?

o Pravočasno!

→ Spoznajmo obdelave
o Katere podatke?

o Kaj je vir?

o Kako se obdelujejo?

o Kje jih imamo?

→ Skupaj do rešitve
o Kaj so možnosti?

o Odločitev sprejme 
odgovorna oseba

o DPO pomaga s 
predlogi rešitev

Velja za obe strani 
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DPO znanja in izkušnje

IS IT

MKT

HRM

SALES

LAW
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Kaj mora obvladati skrbnik obdelav OP?

Zakonitost, pravičnost in transparentnost

•Pravna podlaga za obdelavo

•Jasno in enostavno predstavljena obdelava

Omejitev namena

•Obdelujejo se podatki samo za eksplicitne, 
specifične in zakonite namene

Minimizacija podatkov

•Obdeluje se relevantne in ustrezne podatke

•Omejeno na podatke, ki so nujno potrebni za 
obdelavo

Točnost 

•Osebni podatki so točni, se vzdržujejo

•Obdelani na ustreznem mestu

Omejitev hrambe

•Obdelava le v relevantnem obdobju

•Shranjeni v ustrezni obliki, omejeno na uporabo

Celovitost in zaupnost

•Zavarovanje obdelav z ustreznimi tehničnimi in 
organizacijskimi ukrepi

•Preprečevanje nepooblaščenega dostopa

Odgovornost

Upravljavec je odgovoren za skladnost

Upravljavec je sposoben dokazovati skladnost



Vprašanja?

bojana@info-hisa.si


