Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija

Izjava o varovanju osebnih podatkov

Ime in priimek:
zaposlen/a1 na delovnem mestu:

Spodaj podpisani(a) potrjujem:
 da sem seznanjen(a) z naravo osebnih podatkov, ki jih v okviru zaposlitve zbiram, urejam,
spreminjam, shranjujem, posredujem in drugače obdelujem;
 da sem seznanjen(a) z vsebino Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov na Institutu »Jožef
Stefan« ter drugimi ukrepi in navodili delodajalca, ki se nanašajo na varstvo osebnih
podatkov;
 da razumem tehnične in organizacijske ukrepe, navedene v pravilniku in navodilih iz prejšnje
alinee;
 da sem seznanjen(a), da se lahko oziroma moram v primeru nejasnosti glede obdelave
osebnih podatkov s tem seznanim v pravilniku iz prejšnje alinee, ki je v delovnem času
dostopen v pisarnah Sekretariata in je objavljen na spletnih straneh Instituta – Notranji akti.
Seznanjen(a) sem, da se lahko v primeru dodatnih vprašanj za pojasnila obrnem na DPO –
Luka Virag, univ. dipl. prav.;
 da sem seznanjen(a) z vsebino Zakona o varstvu osebnih podatkov2 in Splošne uredbe o
varstvu podatkov3 in se s podpisom tega dokumenta zavezujem k spoštovanju vseh določb, ki
se nanašajo na varovanje in obdelavo osebnih podatkov.

Zavezujem se, da bom osebne podatke, s katerimi se bom seznanil(a) v času opravljanja dela pri
delodajalcu:
‐ spoštoval(a) dolžnost varstva in prepoved razkrivanja osebnih podatkov tudi po prenehanju
pogodbe o zaposlitvi oz. pogodbenega dela, študentskega dela,…;
‐ zbiral(a) in obdeloval(a) osebne podatke le v skladu z določbami zakonodaje o varstvu
osebnih podatkov, podeljenimi pooblastili in navodili delodajalca ter skladno z namenom
njihovega zbiranja oziroma obdelave. Osebnih podatkov ne bom obdeloval(a) za noben drug
namen;
‐ zbiral(a) in obdeloval(a) le, če za te aktivnosti obstaja zakonita pravna podlaga iz člena 6
Splošne uredbe o varstvu podatkov, ker je obdelava osebnih podatkov brez pravne podlage
nezakonita in lahko delodajalcu povzroči materialno ali nematerialno škodo;

1

Kot zaposleni se štejejo tudi zunanji sodelavci ter druge osebe (štipendisti, dijaki, študentje na praksi in kandidati za
sklenitev delovnega razmerja).
2 ZVOP‐1, Ur. l. RS, št. 94/2007 s spremembami in dopolnitvami.
3 Uredba (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o
varstvu podatkov).
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‐

‐

ravnal(a) s povečano skrbnostjo in se izogibal(a) vsem kršitvam, ki bi delodajalcu lahko
povzročile škodo iz prejšnje alinee, skrbel(a) bom, da ne bo prišlo do namerne ali nenamerne
zlorabe osebnih podatkov ali varnostnega incidenta;
v primeru suma zlorabe osebnih podatkov ali varnostnega incidenta iz prejšnje alinee bom
nemudoma obvestil(a) pooblaščeno osebo Luko Viraga, univ. dipl. prav.

Podpisani(a) sem poučen(a) in se zavedam, da je razkrivanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
delodajalca, s katerimi se bom pri svojem delu seznanil(a), nepooblaščenim osebam ali zloraba teh
podatkov, lahko razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga in hkrati sankcionirana
kot kaznivo dejanje.
V kolikor delodajalcu ali tretjim osebam zaradi zgoraj navedene kršitve nastane materialna ali
nematerialna škoda, sem za nastalo škodo odškodninsko odgovoren(a).
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