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Številka: 0712-1/2017/1749 

Datum: 14.9.2017 

 

 

Tonica Bončina 

Naslov e-pošte: tonica.boncina@um.si 

 

 

Spoštovani! 

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je dne 13. 9. 2017 prejel vaše elektronsko sporočilo, v 

katerem ga prosite za odgovore na tri vprašanja in sicer:  

 ali je v skladu z zakonodajo, da šole vse podatke o učencih posredujejo tretji osebi – podjetju 

eŠola d. o. o., ki te podatke zbira, obdeluje, proti plačilu posreduje staršem in učencem, na 

koncu podatke verjetno tudi arhivira; 

 ali soglasje staršev šolo odvezuje odgovornosti za posredovanje podatkov tretji osebi; 

 ali je IP dal soglasje k Pravilniku o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne 

evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja. 

 

V nadaljevanju vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali in na podlagi 7. točke prvega 

odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1; v 

nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 

in 51/07-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. 

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je bilo v preteklih letih na IP naslovljeno veliko vprašanj glede uporabe 

aplikacije eAsistent, zato boste podrobne obrazložitve odgovorov na vaša vprašanja in morebitna 

druga vprašanja glede obdelave osebnih podatkov učencev našli v mnenjih, objavljenih na spletnih 

straneh IP, najlažje tako, da v Iskalniku po odločbah in mnenjih VOP (https://www.ip-rs.si/vop/) 

izberete vsebinsko področje Šolstvo. Ker gre pri storitvi eAsistent za pogodbeno obdelavo osebnih 

podatkov, so podrobnejša pojasnila glede pogojev za pogodbeno obdelavo osebnih podatkov in glede 

odgovornosti podana tudi v Smernicah o pogodbeni obdelavi (https://www.ip-

rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_pogodbeni_obdelavi_web.pdf), ki jih je prav 

zaradi velikega števila vprašanj s tega področja pripravil IP. Glede na navedeno v nadaljevanju IP 

podaja le kratke odgovore na vaša vprašanja. 

 
Prvi odstavek 11. člena ZVOP-1 določa, da lahko upravljavec osebnih podatkov posamezna 

opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa pogodbenemu obdelovalcu, ki 

je registriran za opravljanje takšne dejavnosti in zagotavlja ustrezne postopke in ukrepe iz 24. člena 

ZVOP-1. Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za pogodbeno obdelavo osebnih podatkov je podrobneje 

obrazloženo v mnenju Pogodbena obdelava, št. 0712-1/2016/1833 z dne 15. 9. 2016 in v zgoraj 

navedenih smernicah.  

 

Pod kakšnimi pogoji je dovoljeno posredovanje podatkov proti plačilu, je pojasnjeno v mnenju 

Obdelava osebnih podatkov s strani podjetja E-šola, št. 0712-1/2011/2802 z dne 17. 10. 2011. 

 

Prvi odstavek 8. člena ZVOP-1 določa, da se osebni podatki lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih 

podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih 

podatkov podana osebna privolitev posameznika. Iz privolitve posameznika mora biti vedno razvidno 

komu je bilo dana privolitev, za obdelavo katerih osebnih podatkov, za kakšen namen in pod kakšnimi 

pogoji. Za obdelavo občutljivih osebnih podatkov je potrebna izrecna privolitev, praviloma pisna. Glede 
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odgovornosti so podrobnejša pojasnila podana v Mnenju o uporabi spletne aplikacije eAsistent, št. 

0712-1/2012/2016 z dne 25. 6. 2012. 

 

IP je na podlagi petega odstavka 135. c člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 

list RS, št. 12/1996 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZOFVI) dne 30. 5. 2011 (dok. št. 

007-9/2011/4) dal soglasje k Pravilniku o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne 

evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja. 

 

 

Prijazen pozdrav, 

 

 

Pripravila:  Informacijski pooblaščenec: 

mag. Maruška Damjan  Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav. 

država nadzornica za varstvo osebnih podatkov  informacijska pooblaščenka 

 

 

Poslati: 

- naslovniku na naslov elektronske pošte; 

- arhiv, tu 
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