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Vodja pravne službe



Pravna podlaga za 

posredovanje 

osebnih podatkov

Načelo 

sorazmernosti

Posredovanje, 

varstvo in 

zavarovanje 

osebnih podatkov

Primeri

Posredovanje osebnih podatkov = 

posredovanje ali razkritje osebnih 

podatkov < obdelava osebnih 

podatkov => je lahko ročna ali 

avtomatizirana – s sredstvi IT



Zakon o 

zavarovalništv

u

Dolžnost varovanja 

zaupnih podatkov

(153. člen)

Izjeme, kdaj dolžnost varovanja zaupnih 

podatkov ne velja:

izrecno pisno soglasje posameznika; 

za ugotavljanje dejstev v kazenskem 

postopku in to pisno zahteva sodišče;

 ko to zahteva zakon o preprečevanju 

pranja denarja;

v sodnem sporu ali zapuščinskem 

postopku in to zahteva sodišče;

potrebni zaradi izvršbe in to pisno zahteva

sodišče;

če podatke potrebuje AZN;

v davčnem postopku.



Zakon o 

varstvu 

osebnih 

podatkov –

ZVOP-1

(10. člen)

Posredovanje je praviloma dopustno 

samo: 

če obstaja izrecna podlaga v zakonu;

če je dana osebna privolitev 

posameznika

če je posredovanje osebnih podatkov 

potrebno zaradi izpolnjevanja 

pogodbenih obveznosti, kot jih določa 

ZVOP-1.



Področna 

zakonodaja

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 

insolventnosti in prisilnem prenehanju

Zakon o izvršbi in zavarovanju

Zakon o pravdnem postopku

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja 

terorizma

Zakon o davčnem postopku

Zakon o državnem tožilstvu

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in 

Zakon o socialno varstvenih prejemkih



“Kolizija” 

zakonov

Navidezna neusklajenost 

38. člen Ustave Republike Slovenije -

zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, 

nadzor in varstvo tajnosti osebnih 

podatkov določa zakon. 

vsi zakoni imajo hierarhično enako 

veljavo

=> Področne zakonodaje imajo za 

zavarovalnice v tem delu enako moč kot 

določila ZZavar. 



Načelo 

sorazmernosti 

(3. člen ZVOP-1)

Osebni podatki, ki se obdelujejo 

(posredujejo), morajo biti ustrezni in 

po obsegu primerni glede na 

namene, za katere se zbirajo in nadalje 

obdelujejo.

Spoštovanje načela sorazmernosti pri 

presoji vsake zahteve za pridobitev 

podatkov glede na specialno področno 

zakonodajo. 

Primer: Zahteva za posredovanje 

podatkov o sklenjenem življenjskem 

zavarovanju posameznika, ki je v 

osebnem stečaju.



Varstvo 

osebnih 

podatkov pri 

posredovanju

(tretji odstavek 153. 

člena ZZavar, 

16. člen in tretji 

odstavek 22. člena 

ZVOP-1)

ZZavar: Posredovani podatki se 

smejo uporabiti izključno za namen, 

zaradi katerega so bili pridobljeni.

ZVOP-1: Osebni podatki se lahko 

zbirajo le za določene in zakonite 

namene.

Pozornost pri občutljivih osebnih 

podatkih!

Zagotavljanje sledljivosti:

kateri osebni podatki so bili 

posredovani, komu, kdaj in na kakšni 

podlagi.



Varstvo 

osebnih 

podatkov 

umrlih

(23. člen ZVOP-1)

Zavarovalnica lahko te podatke posreduje 

samo tistim uporabnikom osebnih podatkov, ki 

so:

za obdelavo pooblaščeni z zakonom;

zakoniti dedič prvega ali drugega dednega 

reda, če za uporabo osebnih podatkov izkaže 

pravni interes, umrli posameznik pa ni pisno 

prepovedal posredovanja teh osebnih 

podatkov;

zgodovinske, statistične ali 

znanstvenoraziskovalne namene, če zakon 

ne določa drugače in umrli ni prepovedal 

posredovanja.



Zavarovanje 

osebnih 

podatkov pri 

posredovanju

(24. in 25. člen ZVOP-1)

ZVOP-1: Dolžnost zavarovanja osebnih 

podatkov

Organizacijski, tehnični ter logično-tehnični 

postopki in ukrepi, s katerimi se:

preprečuje slučajno ali namerno

nepooblaščeno uničevanje podatkov;

njihova sprememba ali izguba;

nepooblaščena obdelava teh podatkov. 

Postopki in ukrepi morajo biti ustrezni glede na 

tveganje, ki ga predstavlja posredovanje in 

narava določenih osebnih podatkov, ki se 

obdelujejo (pozor občutljivi osebni podatki).



Zavarovanje 

občutljivih 

osebnih 

podatkov pri 

posredovanju

(14. člen ZVOP-1)

Strožje zavarovanje tako, da so: 

- posebej označeni in

- zavarovani na način, ki nepooblaščenim 

osebam onemogoči dostop do njih

Pri prenosu preko telekomunikacijskih 

omrežij:

- podatki so ustrezno zavarovani, če se 

posredujejo z uporabo kriptografskih metod

in elektronskega podpisa tako, da je 

zagotovljena njihova nečitljivost oziroma 

neprepoznavnost med prenosom.



“Posredovanje

” osebnih 

podatkov 

pogodbenemu 

obdelovalcu

Pogodbeni obdelovalec je:

 fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne 

podatke v imenu in na račun upravljavca 

osebnih podatkov;

zavezan delovati le v okviru naročil 

upravljavca in osebnih podatkov ne sme 

obdelovati za noben drug namen. 

Posredovanje osebnih podatkov drugemu 

upravljavcu osebnih podatkov na podlagi 

pravno utemeljene zahteve =>

slednji bo podatke obdeloval v svojem imenu 

in za svoj račun ter v okviru svojega 

zakonitega namena obdelave.



Posredovanje 

podatkov iz 

življenjskega 

zavarovanja –

primer: 

stečajni 

postopek:

Stečajni upravitelj je upravičen zahtevati 

podatke, pomembne za ugotovitev 

premoženja (tudi podatke o življenjskih in 

premoženjskih ter o pokojninskem in zdravstvenem 

zavarovanju).

=> ZZavar tega ne ureja

Zavarovalnica je dolžna pri prejemu zahteve 

za preveriti:

ali jih zahteva upravičena oseba;

je podana pravna podlaga za pridobitev

podatkov;

pravilnost obdobja, za katerega se zahtevajo 

podatki. 

Katere podatke o življenjskem zavarovanju 

posredovati (načelo sorazmernosti)?



Posredovanje 

podatkov iz 

življenjskega 

zavarovanja –

primer: 

izvršilni 

postopek

Za namen izvršbe  - podatki, ki se nanašajo 

na dolžnika, in sicer tudi podatki o 

življenjskih in premoženjskih ter o pokojninskih 

in zdravstvenih zavarovanjih. 

Upnik mora izkazati pravni interes.

Neenotnost ZIZ s pravno podlago, ki jo za 

pridobivanje podatkov o sklenjenih zavarovanjih 

v postopku izvršbe daje ZZavar.

Kateri podatki o sklenjenih zavarovanjih se 

posredujejo (načelo sorazmernosti)?

Mnenje IPRS, številka: 0712-246/2011/2 z dne 

20. 12. 2011.



www.triglav.euVse bo v redu.

HVALA ZA 

POZORNOST


