
 

 

 

 

Priloga 6 
 

Obrazec ocene učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov 
 
Nabor osebnih podatkov, ki bodo zajeti, shranjeni ali kakor koli drugače obdelani (označi ustrezno): 
 

 Fotografije posameznikov  Sistematičen nadzor 
javnih površin 

 Posebne vrste osebnih podatkov (občutljivi 
osebni podatki) 

 Videoposnetki posameznikov  Oznake RFID   Podatki o verski 
pripadnosti 
posameznikov 

 Podatki o članstvu v 
sindikatu 

 Avdioposnetki posameznikov  Podatki o električnih, 
vodnih ali plinskih 
odjemnih mestih 

 Podatki o 
zdravstvenem 
stanju 
posameznikov 

 Genetski podatki 

 Registrske tablice 
avtomobilov ali drugih vozil 
posameznikov 

 Lokacijski podatki 
posameznikov 

 Podatki o rasnem 
ali etničnem 
poreklu 

 Biometrični podatki 
za namene 
avtentikacije ali 
identifikacije 
posameznika 

 Identifikatorji naprav 
posameznikov (obkroži 
ustrezno): IMEI/IMSI, 
bluetooth, IP-, MAC-naslovi, 
SSID ipd. 

 Podatki o gibanju 
posameznikov 
(npr. podatki o 
lokacijah in hitrosti 
vožnje, potovalnih 
vzorcih) 

 Podatki o 
političnem 
prepričanju 

 Podatki v zvezi s 
posameznikovim 
spolnim življenjem 
ali spolno 
usmerjenostjo 

Drugi podatki o posameznikih (navedi): 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 Podatki o verskem 
ali filozofskem 
prepričanju 

 

 
ali 

 Ne bomo zajemali, shranjevali ali kakor koli drugače obdelovali nobenih osebnih podatkov. 
 
Zakonitost  
Pravna podlaga za zbiranje, hrambo ali drugo vrsto obdelave osebnih podatkov (označi ustrezno): 
 

 posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več 

določenih namenov; 

 obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se 

nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe; 

 obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti upravljavca;  

 obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni 

podatki, ali druge fizične osebe; 

 obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene 

upravljavcu;  

 obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen 
kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na 

katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti v primeru otrok. 

 
Preglednost  
O zbiranju osebnih podatkov bomo posameznike in javnost obveščali na naslednje načine (označi ustrezno): 

 letaki (npr. pri 
dogodkih zaprtega 
tipa) 

 druga tiskana 
gradiva 
(npr. vstopnice, 
brošure) 

 obvestila v tiskanih 
medijih 

 informacije v 
organizacijskih 
enotah 

 informacije na 
spletni strani 

 fiksna obvestila 
(table) 

 obvestila na spletnih 
medijih 

 drugo (navedi): 
________________ 
________________ 

 
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (če obstaja): 
_________________________________________________________________________________ 



Omejitev namena  
Osebni podatki bodo uporabljeni za naslednje namene (naštej vse namene): 
 

 ___________________________________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________________________________ 
 

 Primarni namen ni zbiranje, hramba ali druga vrsta obdelave osebnih podatkov (npr. nadzor infrastrukturnih 
objektov). 

 
Sorazmernost – najmanjši obseg podatkov 
Za zmanjšanje obsega zbranih osebnih podatkov bomo uporabili naslednje postopke in ukrepe (označi 
ustrezno): 
 

 prilagajanje urnikov letenja in poti (npr. izogibanje zasebnim zemljiščem, zasebnim prostorom, izogibanje 
terminom, ko je pričakovati večje število posameznikov); 

 izbor samo nujnih senzorjev (npr. brez zajema videoposnetkov, če to ni potrebno); 

 časovno omejevanje zajema podatkov (npr. šele ob prihodu na ciljno lokacijo oz. ob opravljanju naloge in ne 
ves čas letenja); 

 uporaba tehnologij za anonimizacijo (npr. zameglitev obrazov, registrskih tablic); 

 sprotno in naknadno pregledovanje/urejanje posnetkov in zajetih podatkov ter čimprejšnje naknadno izločanje 
oz. brisanje nepotrebnih osebnih podatkov. 

 
Točnost in ažurnost 

 Predvideni so postopki za dopolnitev, brisanje ali popravek netočnih in neažurnih podatkov.  

 Zaradi narave zbranih podatkov ali okoliščin zbiranja podatkov točnost in ažurnost podatkov nista relevantni. 

 
Omejitev shranjevanja 

 Prilagodili smo čas hrambe osebnih podatkov na najkrajši možni čas, da lahko dosežemo zasledovane namene; 
rok hrambe osebnih podatkov je __________dni/tednov/mesecev/let/do preklica privolitve (označi ustrezno). 

 Roka hrambe podatkov ni mogoče opredeliti (npr. zaradi javne objave). 

 
Informacijska varnost 
Osebni podatki morajo biti med obdelavo ustrezno zavarovani s postopki in ukrepi, s katerimi preprečujemo, 
da bi bili podatki dostopni nepooblaščenim osebam, bili uničeni, spremenjeni ali na drug način zlorabljeni.  
 
Sprejeli smo naslednje ukrepe za obvladovanje splošnih tveganj v povezavi z varnostjo podatkov: 

 sprejete imamo interne akte o varnosti osebnih podatkov; 

 s pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov imamo sklenjene ustrezne pogodbe; 

 uporabljamo ukrepe za fizično in komunikacijsko varnost podatkov; 
podatki so šifrirani med prenosom in med hrambo; 

 opredeljene in vzdrževane so pravice uporabnikov za dostop do podatkov; 

 beležimo dostope do osebnih podatkov; 

 udeležene osebe smo ozavestili glede zakonodaje o varstvu osebnih podatkov; 

 drugo (navedi):____________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 

 
Analizirali smo naslednja specifična tveganja: 

 padec brezpilotnega zrakoplova in izguba podatkov; 

 možnost prisluškovanja komunikaciji med brezpilotnim zrakoplovom in bazno postajo; 

 možnost prevzema nadzora nad brezpilotnim zrakoplovom in zbranimi podatki; 

 neustrezno upravljanje informacijske varnosti pri zunanjem izvajanju (pogodbena obdelava osebnih podatkov). 

 

 
 

 


