
 

P R A V I L N I K o varovanju osebnih in zaupnih podatkov  

V Letalskem klubu Šentvid 

1. člen 

S tem pravilnikom se določajo organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za 

varovanje osebnih podatkov v letalskem Klubu Šentvid (v nadaljevanju LKŠ) z namenom, da se prepreči 

slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba kakor tudi 

nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba ali posredovanje osebnih podatkov. 

Člani LKŠ ,ki pri svojem delu obdelujejo osebne in zaupne podatke, morajo pri svojem delu spoštovati 

Zakon o varstvu osebnih podatkov ter priporočila GDPR.  

 

2. člen 

1. Osebni podatek - je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v 

kateri je izražen; 

2. Posameznik - je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; 

fizična oseba je določljiva, če se lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s 

sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njegovo 

fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način 

identifikacije ne povzroča velikih stroškov ali ne zahteva veliko časa; 

3. Zbirka osebnih podatkov - je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, 

ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na 

to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; 

4. Obdelava osebnih podatkov - pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi 

z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih 

podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, 

vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, klicanje, vpogled, uporaba, razkritje 

s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, 

blokiranje, anonimiziramje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana 

(sredstva obdelave); 

5. Upravljavec osebnih podatkov - je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali 

zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih 

podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa tudi namene in sredstva obdelave; 
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6. Občutljivi osebni podatki - so podatki o rasnem narodnem ali narodnostnem poreklu, 

političnem, verskem filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, 

spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali prekrškovne evidence ter 

biometrične značilnosti; 

7. Uporabnik osebnih podatkov - je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega 

sektorja, ki se ji posredujejo ali razkrijejo osebni podatki; 

8. Nosilec podatkov - so vse vrste sredstev, na katerih so zapisani ali posneti podatki (listine, akti, 

gradiva, spisi, računalniška oprema vključno s magnetnimi, optičnimi ali drugimi računalniškimi 

mediji, fotokopije, zvočno in slikovno gradivo, mikrofilmi, naprave za prenos podatkov, ipd.); 

9. Zunanja oseba – je partner LKŠ ali vsaka druga oseba, ki ni v članskem razmerju v organizaciji. 

Za varovane osebne podatke se štejejo tisti podatki o fizični osebi, ki kažejo na lastnosti, stanja ali 

razmerja posameznika, ne glede na obliko, v kateri so izraženi. V smislu določbe se štejejo za osebne 

podatke o fizični osebi zlasti: 

• identifikacijski podatki o posamezniku, 

• podatki, ki se nanašajo na rasno poreklo in pripadnost narodu ali narodnosti, 

• podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja, 

• podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje posameznika, 

• podatki o zaposlitvi, 

• podatki o socialnem in ekonomskem stanju posameznika, 

• podatki o izobrazbi in pridobljenih znanjih, 

• podatki o uporabi komunikacijskih sredstev, 

• podatki o aktivnostih v prostem času, 

• podatki o zdravstvenem stanju posameznika, 

• podatki o ideoloških in verskih prepričanjih, 

• podatki o posamezniku na področju notranjih zadev, 

• podatki o navadah posameznika. 

 

3 člen 

LKŠ zagotavlja varovanje prostorov, opreme in sistemsko programske opreme, vključno z vhodno-

izhodnimi enotami ter varovanje aplikativne programske opreme, s katero se obdelujejo osebni 

podatki, na ta način: 

• da se  poslovni prostori  LKŠ zaklepajo; 

• da se omare v LKŠ, v katerih se morebiti  hranijo nosilci osebnih podatkov, zaklepajo;  
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• da v prostore, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ne vstopajo osebe, ki niso člani  LKŠ, 

oziroma da ne vstopajo brez spremstva. 

Zbirke osebnih podatkov se hranijo na sedežu LKŠ. 

Vstop izven delovnega časa je dovoljen le, če je preprečen dostop do varovanih osebnih podatkov. 

Člani ki obdelujejo varovane podatke, morajo vestno in skrbno nadzorovati prostor in ob zapustitvi 

prostora prostor zakleniti ali drugače preprečiti dostop nepooblaščenim osebam do varovanih osebnih 

podatkov (izklop računalnika…). 

Nosilci podatkov, vključno z računalniškimi prikazovalniki morajo biti nameščeni tako, da v času 

obdelave ali dela na njih nepooblaščenim osebam oziroma ni omogočen vpogled vanje. 

 

4. člen 

Občutljivi osebni podatki članov LKŠ se varujejo ločeno od ostalih varovanih podatkov, in sicer v 
posebnih mapah v prostorih LKŠ v zaklenjeni omari. Do teh podatkov imajo dostop samo pooblaščene 
osebe. 

Vzdrževanje in popravilo strojne računalniške in druge opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki, 
ter popravljanje, spreminjanje ali dopolnjevanje sistemske in aplikativne programske opreme je 
dovoljeno samo po predhodni odobritvi predsednika LKŠ , izvaja pa ju lahko le pogodbeni izvajalec. 
Dostop do računalniške opreme mora biti varovan na način, da omogoča dostop samo pogodbenemu 
izvajalcu. 

Član, pooblaščen za obdelavo in manipulacijo z osebnimi podatki na računalniku, mora skrbeti, da se v 
primeru opravljanja del iz prvega odstavka tega člena ob morebitnem kopiranju osebnih podatkov po 
prenehanju potrebe po kopiji, le ta uniči. 

Član , pooblaščen za obdelavo in manipulacijo z osebnimi podatki na računalniku mora dnevno 
preverjati morebitni pojav računalniških virusov. Če se ta pojavi, mora nemudoma poskrbeti, da se 
virus odpravi in da se ugotovi vzrok pojava virusa, prav tako mora preveriti prisotnost virusov pred 
uporabo podatkov in programske opreme, ki prispejo v družbo na medijih za prenos računalniških 
podatkov ali prek telekomunikacijskih kanalov. Člani ne smejo nameščati programske opreme ali jo 
odnašati iz poslovnih prostorov kluba. 

 

5. člen 

Dostop do podatkov preko aplikativne programske opreme mora biti varovan s sistemom gesel za 
avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Predsednik po lastni presoji in ko se 
pojavi potreba, določa ali spreminja režim dodeljevanja, hranjenja in spreminjanja gesel.  
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6. člen 

Za potrebe restavriranja osebnih podatkov oziroma računalniškega sistema po okvarah ali izgubi 
podatkov iz drugih razlogov mora član, ki vodi zbirke osebnih podatkov, redno izdelovati kopije 
vsebine osebnih podatkov, ki jih vodi. 

 

7. člen 

Podatki se hranijo z namenom, izpolnjevanja zakonskih in drugih pogojev v zvezi z letenjem v LKŠ. 
Podatki se hranijo toliko časa, da je dosežen namen, za katerega se hranijo. Brisanje osebnih podatkov 
na računalniških medijih se opravi na način, po postopku in metodi, ki onemogoča restavriranje 
brisanih podatkov. 

Osebni podatki, vsebovani na klasičnih nosilcih (listine, kartoteke, register, seznam…) se brišejo z 
uničenjem nosilcev tako, da se nosilci fizično uničijo po pooblaščeni osebi  za uničenje ali po 
organizaciji, ki se ukvarja z uničevanjem zaupne dokumentacije. 

 

8. člen 

Odgovorna oseba za varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom in tem pravilnikom je 
predsednik kluba.  

 

   9. člen 

Člani so dolžni ob izvajanju tega pravilnika ravnati vestno in skrbno. Član, ki opazi, da je prišlo do 
zlorabe osebnih podatkov ali do vdora v zbirko osebnih podatkov, mora o tem takoj obvestiti 
predsednika LKŠ. 

Zloraba osebnih podatkov je vsaka uporaba osebnih podatkov v namene, ki niso v skladu z nameni 
zbiranja, določenimi v zakonu, na podlagi katerega se zbirajo ali nameni, določenimi v katalogu zbirk 
podatkov. Za poskus zlorabe se šteje poskus uporabe osebnih podatkov v nedovoljen namen. 

 

10.člen 
 

Člani LKŠ  so seznanjeni s tem pravilnikom in  podpišejo izjavo v 8 dneh po sprejemu le tega . 

 

      11. člen 

Pravilnik se objavi v tiskani obliki v pisarni LKŠ, ter na spletni strani družbe. Pravilnik prične veljati 
25.5.2018. 

 

Šentvid, 24.05.2018                                                                              Nejc Markelj, predsednik 

 

 


