
PRAVILNIK
o zavarovanju  osebnih podatkov  KLUBA LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV SLOVENIJE 

( v nadaljevanju KLNB ), s sedežem  v Mariboru

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje  osebnih 
podatkov z namenom, da se prepreči slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo 
ali izgubo kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba ali  posredovanje  osebnih podatkov.

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 fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek
3. Obdelava osebnih podatkov - pomeni kakršnokoli delovanje, 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, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na 
razpolago.

4. 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;

5. Nosilec podatkov - so vse vrste sredstev, na katerih so zapisani ali posneti podatki. 
6.

3. člen
Opis zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavci so pooblaščeni člani kluba KLNB , se vodi v registru podatkov kluba 
(seznam članov, pristopne izjave, seznam izdanih in poslanih računov, dobavnic). 

II. VAROVANJE PROSTOROV IN RAČUNALNIŠKE OPREME

4. člen
Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih  podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), so 
varovani s fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov.

IV. STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJE PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE

 5. člen
Z vsako zunanjo pravno ali fizično osebo, ki opravlja posamezna opravila v zvezi z zbiranjem, obdelovanjem, 
shranjevanjem ali posredovanjem osebnih podatkov, se sklene pisna pogodba. V takšni pogodbi morajo biti obvezno 
predpisani tudi pogoji in ukrepi za zagotovitev varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja. 
Pooblaščena pravna ali fizična oseba, ki za KLNB  opravlja dogovorjene storitve izven prostorov upravljavca, mora 
imeti vsaj enako strog način varovanja osebnih podatkov, kakor ga predvideva ta pravilnik.



V. SPREJEM IN POSREDOVANJE OSEBNIH  PODATKOV

6. člen
Član, ki je zadolžen za sprejem in evidenco pošte, mora izročiti poštno pošiljko osebnimi podatki direktno 
posamezniku, ali službi, na katero je ta pošiljka naslovljena. 
Član, ki je zadolžen za sprejem in evidenco pošte, ne odpira tistih pošiljk, ki so naslovljene na drug organ ali 
organizacijo in so pomotoma dostavljena ter pošiljk, ki so označene kot osebni podatki ali za katere iz označb na 
ovojnici izhaja, da se nanašajo na natečaj ali razpis.
Član, ki je zadolžen za sprejem in evidenco pošte, ne sme odpirati pošiljk, naslovljenih na delavca, na katerih je na 
ovojnici navedeno, da se vročijo osebno naslovniku, ter pošiljk, na  katerih je najprej navedeno osebno ime delavca 
brez označbe njegovega uradnega položaja in šele nato naslov kluba.

7. člen
Osebne podatke je dovoljeno prenašati z informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi sredstvi le ob izvajanju 
postopkov in ukrepov, ki nepooblaščenim preprečujejo prilaščanje ali uničenje  podatkov ter neupravičeno seznanjanje 
z njihovo vsebino.
OBČUTLJIVI OSEBNI PODATKI se pošiljajo naslovnikom v zaprtih ovojnicah proti podpisu v dostavni knjigi ali z 
vročilnico. 
Osebni podatki se pošiljajo priporočeno.
Ovojnica, v kateri se posredujejo osebni podatki, mora biti izdelana na takšen način, da ovojnica ne omogoča, da bi 
bila ob normalni svetlobi ali pri osvetlitvi ovojnic z običajno lučjo vidna vsebina ovojnice. Prav tako mora ovojnica 
zagotoviti, da odprtja ovojnice in seznanitve z njeno vsebino ni mogoče opraviti brez vidne sledi odpiranja ovojnice.  

8. člen
Osebni podatki se posredujejo samo tistim uporabnikom, ki se izkažejo z ustrezno zakonsko podlago ali s pisno 
zahtevo oziroma privolitvijo posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
Za vsako posredovanje osebnih podatkov mora upravičenec vložiti pisno vlogo, v kateri mora biti jasno navedena 
določba zakona, ki uporabnika pooblašča za pridobitev osebnih podatkov, ali pa mora k vlogi priložena pisna zahteva 
oziroma privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo. 
Vsako posredovanje osebnih podatkov se beleži v evidenco posredovanj, iz katere mora biti razvidno, kateri osebni 
podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi.
Nikoli se ne posredujejo originali dokumentov, razen v primeru pisne odredbe sodišča. Originalni dokument se mora v 
času odsotnosti nadomestiti s kopijo. 

VI. BRISANJE PODATKOV 

9. člen
Po preteku roka hranjenja se osebni podatki zbrišejo, razen če zakon ali drug akt ne določa drugače.

10. člen
Za brisanje podatkov iz računalniških medijev se uporabi takšna metoda brisanja, da je nemogoča restavracija vseh 
ali dela brisanih podatkov.
Podatki na klasičnih medijih se uničijo na način, ki onemogoča čitanje vseh ali dela uničenih podatkov.
Prenos nosilcev podatkov na mesto uničenja ter uničevanje nosilcev osebnih podatkov nadzoruje posebna komisija, ki 
o uničenju sestavi tudi ustrezen zapisnik.

VII. UKREPANJE OB SUMU NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA

11. člen
Sodelavci kluba so dolžni o aktivnostih, ki so povezane z odkrivanjem ali nepooblaščenim uničenjem zaupnih 
podatkov, zlonamerni ali nepooblaščeni uporabi, prilaščanju, spreminjanju ali poškodovanju takoj obvestiti vodstvo 
kluba oz. predsednika-co kluba, sami pa poskušajo takšno aktivnost preprečiti.



VIII. ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE VARNOSTNIH UKREPOV IN POSTOPKOV

12. člen
Vsak, ki obdeluje osebne podatke, je dolžan izvajati predpisane postopke in ukrepe za zavarovanje podatkov in 
varovati podatke, za katere je zvedel oziroma bil z njimi seznanjen pri opravljanju svojega dela. Obveza varovanja 
podatkov ne preneha s prenehanjem klubske funkcije.

13. člen
Za kršitev določil iz prejšnjega člena so člani kluba disciplinsko odgovorni, ostali pa na temelju pogodbenih 
obveznosti.

IX. KONČNE DOLOČBE:
14. člen

Ta pravilnik prične veljati 1.4.2007,  po potrditvi na rednem občnem zboru.

V Mariboru, 20.03.2007

Predsednica KLNB 
Jožica SPEVAN


