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Kaj želimo vedeti o obdelavi OP?

• Čigavi podatki?

• Kateri podatki?

• Kdo jih obdeluje?

• Zakaj (namen)?

• Se še kam posredujejo?

• Je vse „po predpisih“?



Kaj počnemo z OP vaših uporabnikov?

• Arnes pogodbeno obdeluje OP z izključnim namenom 
zagotavljanja storitev svojim članicam

• Pogodba – Sporazum o članstvu



Članice omrežja ARNES

• Arnes podpira delovni proces
• Storitve Arnesa uporabljate pri svojem delu/učenju

• Namen obdelave OP je izvajanje delovnega procesa

• Članica – upravljavec OP svojih zaposlenih/učečih
• Za to ima pravno podlago

• Arnes – (pogodbeni) obdelovalec



Sporazum o članstvu v omrežju ARNES

• Dogovor, ki ureja razmerje med članico in Arnesom

• Članica (upravičena)
• Vstopi v ARNES in federacijo ArnesAAI

• Sprejme pogoje članstva

• Pooblasti svojega upravitelja storitev

• Splošni pogoji opredeljujejo tudi obdelavo OP
• „pogodba o obdelavi OP“

• Evidence o obdelavi za posamezno storitev



Podpisovanje Sporazuma

• Splošni pogoji prenovljeni v 2018 skladno z GDPR

• Poteka postopno (ponovno) podpisovanje s članicami
• Poleti 2019 elektronsko (portal EDO) podpisali vsi VIZ, vključeni v SIO-2020

• Postopek vključuje tudi ureditev pravic pooblaščenih oseb 
(administratorjev uporabnikov upravljavca)

• Po potrebi vzpostavitev gostovanja in orodij

• Ažurnost podatkov zelo pomembna!



Različne vrste obdelav glede na namen

• Komunikacija z odgovorno/pooblaščeno osebo
• Podatke upravljamo za izvršitev pogodbe

• Obveščanje (VNI, Informator, dogodki ...)
• Aktivna privolitev 

• Zagotavljanje storitev
• Pogodbena obdelava

• Članice ARNES upravljajo z OP svojih uporabnikov, Arnes jih za njih obdeluje

• Pomagamo jim pri zagotavljanju pravic



O katerih osebnih podatkih govorimo?

• Tomi Dolenc

• (Arnes)(zaposlen)

• tomi.dolenc@arnes.si

• uporabnik_tomi

• 193.2.1.66

• … naslov, rojstni datum, EMŠO …

mailto:tomi.dolenc@arnes.si


Upravlja članica
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Dilema „EMŠO“

• SIO.MDM uporablja EMŠO kot enolični identifikator
• (Arnes ga ne potrebuje pri nobeni storitvi)

• Alternative:
• Davčna

• EŠI

• Novo: AAI v SI-PASS, vpis v eVŠ z AAI
• eVŠ potrebuje EMŠO (pravilnost podatka!)



Komu še posredujemo OP?

• Nikomur …

• Razen

• Uporabniku na utemeljeno zahtevo 

• Zahteva z utemeljenim razlogom (sodišče …)

• Ministrstvu? Ne.

• Partnerji v okviru zagotavljanja storitve, npr.:

• GÉANT operativni tim (v okviru pooblastil) za mednarodne storitve (eduroam)

• RIPE (registracija naslovov IP)



Arnes-članica-uporabniki

• Pooblaščene osebe članic (za upravljanje z uporabniki in 
storitvami Arnesa)

• Ključni kontakt med nami in uporabniki (tudi glede OP)

• Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO)

• Relacija članice z uporabniki
• Kaj izvedo, kaj „podpišejo“? („dobim AAI-račun za …“)

• Za obdelavo digitalnih OP učečih še ni zakona

• Potrebna privolitev (do 15. leta soglasje staršev/skrbnikov)



Postopek uveljavljanja pravic posameznika

Arnes

[DPO]

uporabnikčlanica

Pooblaščena oseba
CC: DPO



Hvala

dpo@arnes.si

www.arnes.si/zasebnost


