
 4Lune, zavod za promocijo, povezovanje in razvoj lokalnih pobud, so.p. 

 

Obvladam: varstvo osebnih podatkov 

Varstvo osebnih podatkov v delovnem razmerju 

- delavnica v okviru projekta RCDDL – 

 

 

Delodajalcem zakon nalaga obveznost obdelave osebnih podatkov njihovih zaposlenih, hkrati pa jih zavezuje k 

ustreznemu varstvu teh podatkov. Med drugim je njihova dolžnost poskrbeti tudi, da njihovi zaposleni ustrezno 

varujejo osebne podatke, s katerimi prihajajo v stik pri opravljanju svojega dela. 

 

 

VSEBINA: 

V okviru delavnice Varstvo osebnih podatkov v delovnem razmerju se bomo skozi pogovor in vaje osredotočili na: 

1. predstavitev temeljnih pojmov s področja delovnega prava in s področja varstva osebnih podatkov, 

2. dolžnosti in pravice delavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov, 

3. obveznosti in legitimni interesi delodajalca v zvezi z varstvom osebnih podatkov, 

4. prepoznavanje morebitnih kršitev pravice do zasebnosti v delovnem razmerju in kako ravnati v 

primeru kršitve. 

 

OPIS: 

Problematika (ne)ustreznega zagotavljanja pravic delavcev s strani delodajalcev je tako v Sloveniji kot širše v 

Evropi ena od opaznejših delovnopravnih tematik v zadnjem času. Na trgu dela se pojavlja vedno več atipičnih 

oblik zaposlitve (pogodbe za določen čas, pogodbe za krajši delovni čas, študentsko delo, delo upokojencev, 

delo preko agencij, delo preko pogodb civilnega prava ipd.), ki omogočajo po eni strani večjo fleksibilnost 

delovnih razmerij, hkrati pa prinašajo več negotovosti in nestabilnosti v le-ta. S tem se povečuje tudi možnost 

za nastanek prekarnih oblik dela, ki so neposredno povezane z omejevanjem ali odrekanjem pravic delavcev.  

Pravica do varstva zasebnosti je ena izmed temeljnih pravic delavca, kar izhaja iz slovenske področne delovne 

zakonodaje. Delovno pravo je eno izmed področij, na katerega evropska Splošna uredba o varstvu podatkov (bolj 

znana kot GDPR) ne posega.  

Skozi predstavitev temeljnih pojmov s področja varstva osebnih podatkov v povezavi z delovnim razmerjem bodo 

udeleženci delavnice pridobili osnovno znanje o področju, kar je pomemben temelj za uveljavljanje pravic 

posameznika. V luči zagotavljanja pravice do zasebnosti delavcev bomo pogledali tudi atipične oblike zaposlitve 

in opozorili na pojav t.i. faktičnih oziroma prikritih delovnih razmerij ter vpliv le-teh na pravice delavcev. 



Spoznali bomo nekaj primerov iz prakse, kako lahko pravica do varstva zasebnosti posameznika (delavca) trči z 

legitimnim interesom delodajalca, da nadzira tako kakovost in učinkovitost opravljanja dela kot tudi delovna 

sredstva.  

Govorili bomo o tem, kako prepoznati ter kako se odzvati na morebitno kršitev pravice do varstva osebnih 

podatkov, tako v delovnem razmerju kot sicer. 

 

 

KRAJ in ČAS: 

Ljubljana 

četrtek, 16.5.2019, 9:00 

 

TRAJANJE DELAVNICE:   

120 min 

 

DELAVNICO VODI: 

Špela Bašar, univ. dipl. prav. 

Špela je pravna in poslovna svetovalka, samostojna podjetnica in soustanoviteljica 

socialnega podjetja Zavod 4Lune. Večletne izkušnje z različnih pravnih (delovno, 

obligacijsko, gospodarsko, stečajno ipd.), poslovnih (razvoj poslovnih idej, poslovni modeli, 

poslovni načrti, trženjske analize, pridobivanje nepovratnih sredstev ipd.) in drugih področij 

(obvladovanje konfliktov in mediacija, osebnostna rast ipd.) uspešno združuje s 

svetovanjem posameznikom in podjetjem.  

Njeno poslanstvo se skriva v sposobnosti predstaviti zahtevne tematike na enostaven in jasen način, razumljiv 

vsakomur. Uresničuje ga tudi skozi oblikovanje in izvajanje različnih izobraževalnih delavnic in drugih dogodkov, 

pri čemer lahko izrazi svojo kreativnost ter usmerjenost v posameznika in reševanje problemov. 

Njen navdih so narava, ljudje in odnosi. Pripravljena se je spoprijeti z vsakim izzivom – lastnost, ki ji kot materi 

treh deklic odlično služi vsak dan. 

 

 

ZAVOD 4LUNE, SO.P. 

... podpiramo, povezujemo, razvijamo ... 

info@4lune.org            041 260 502  
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