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 Informacije v predstavitvi, ki se nanašajo na ZVOP-2 in Uredbo EU o 
varstvo osebnih podatkov temeljijo na trenutni interpretaciji 
zakonodaje v povezavi z raziskovanjem in arhiviranjem raziskovalnih 
podatkov

 Področje še ni dorečeno, možne so spremembe

 Predstavitev ni mišljena kot pravno svetovanje ali napotilo za 
delovanje in se je kot takšne ne sme tolmačiti

Izjava o omejitvi odgovornosti



• Opredelitve

• Pomen anonimizacije znotraj GDPR in  ZVOP-2 v kontekstu 
znanstveno raziskovalne rabe

• Pristopi k anonimizaciji

Vsebina



»osebni podatki« pomenijo katerokoli informacijo v zvezi z določenim 
ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki); 

»določljiv posameznik« je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali 
posredno določiti;

Definicije



»anonimizacija« pomeni takšno obdelavo osebnih podatkov, da je 
omogočena nepovratnost identifikacije posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, tako da ni več določen ali določljiv, zlasti če ni 
možno, da bi se posameznika lahko identificiralo z uporabo drugih 
razpoložljivih osebnih podatkov; 

Gre za tveganje razkritja: anonimizacija ne prinese ničelno tveganje 
razkritja…

Test je odvisen od posebnih okoliščin vsakega primera: Ali je 
‚razumno‘ pričakovati, da ne bo prišlo do razkritja posameznika! 

ZVOP-2 osnovni pojmi
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Splošna uredba EU, Recital 26:

• Pri ugotavljanju, ali je posameznik določljiv, bi bilo treba upoštevati vsa 
sredstva – kot je na primer izločitev –, za katera se razumno pričakuje, da 
jih bo upravljavec ali druga oseba uporabila za neposredno ali posredno 
identifikacijo posameznika. Da bi ugotovili, ali se za ta sredstva lahko 
razumno pričakuje, da bodo uporabljena za identifikacijo posameznika, bi 
bilo treba upoštevati vse objektivne dejavnike, kot so stroški identifikacije in 
čas, potreben zanjo, ter pri tem upoštevati razpoložljivo tehnologijo in 
tehnološki razvoj v času obdelave. 

• Načela varstva podatkov bi se morala uporabljati za vse informacije v zvezi 
z določenim ali določljivim posameznikom. 

• Načel varstva podatkov zato ne bi smeli uporabljati za anonimizirane
informacije, in sicer informacije, ki niso povezane z določenim ali določljivim 
posameznikom, ali osebne podatke, ki so bili anonimizirani na tak način, da 
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni ali ni več določljiv. 
Ta uredba torej ne zadeva obdelave takšnih anonimiziranih informacij, 
vključno z informacijami v statistične ali raziskovalne namene.

Anonimizirani podatki niso ‚osebni podatki‘ po GDPR



• »psevdonimizacija« pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak 
način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče 
pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno…; 

• Obe metodi sta priporočljivi, slednja kadar ‚dodatne informacije‘ 
zaradi namena obdelave ne moremo uničiti;

• Pseudoanonimizirani podatki so še vedno osebni podatki, 
podvrženi zaščiti zakonskih določil GDPR in ZVOP-2!:Osebne podatke, 
ki so bili psevdonimizirani in ki jih je mogoče z uporabo dodatnih informacij 
pripisati posamezniku, bi bilo treba obravnavati kot informacije o 
določljivem posamezniku. 

• Tudi z anonimiziranimi podatki smo še vedno dolžni ravnati skrbno; 
v okvirih pričakovanj oseb, na katere se podatki nanašajo (izraženih 
skozi pristanek, ali znotraj okoliščin načina pridobivanja podatkov)

• Poleg zakonske je tudi etična odgovornost v smislu prizadevanj za 
dobrobit in preprečevanje škode oseb, katerih podatke obdelujemo

Ločimo anonimizirane in pseudoanonimizirane podatke



ZVOP-2: Neposredni identifikator: ime, identifikacijska številka, 
podatki o lokaciji, spletni identifikator;

Tudi če odstranimo neposredne identifikatorje, je še vedno možno 
razkritje s posrednimi ‚kvazi-identifikatorji‘. 

ZVOP-2: Posredni identifikatorji: dejavniki, ki so značilni za fizično, 
fiziološko, gensko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno 
identiteto tega posameznika;

Primeri: 

Spol, starost, regija, poklic…

Vsak za sebe niso zadostni za identifikacijo, v kombinaciji pa lahko, 
povezljivi z drugje zunaj dostopnimi podatki: npr. anketni podatki in 
profil na FB

Neposredni / posredni identifikatorji



ZVOP-2: Posebne vrste podatkov: Obdelava osebnih podatkov, ki 
razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali 
filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, in obdelava genskih 
podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije 
posameznika, podatkov o zdravstvenem stanju posameznika ali 
podatkov v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno 
usmerjenostjo (v nadaljnjem besedilu: posebne vrste osebnih 
podatkov), je prepovedana. 

Tudi sicer je pri presoji ukrepov pomembna vsebina raziskave: 

• kako velika je lahko škoda, če pride do razkritja podatkov; npr. 
lokacije in obstoj skupin, ki so lahko izpostavljene grožnjam; 
arheološke in naravne znamenitosti, izpostavljene ropanju…!

• Etična načela nalagajo, da je zaščita potrebna tudi, kadar podatki o 
drugih tipih enot, npr. organizacije (podjetja, društva); to sicer niso 
osebni podatki.

Posebne vrste podatkov – alias občutljivi podatki



a) je posameznik za to dal izrecno privolitev, ki je pisna, in je bila 
privolitev dana za enega ali več določenih namenov, v javnem sektorju 
pa je privolitev tudi določena z zakonom, 

d) je posameznik, na katerega se nanašajo posebne vrste osebnih 
podatkov, te javno objavil, brez očitnega ali izrecnega namena, da 
omeji namen njihove obdelave;

Presoja o občutljivosti podatkov in dejstva, da so ‚podatki javni‘; 
Poleg pravne tudi etična presoja:

• Tudi če so podatki javno objavljeni (npr. Twitter), so lahko zaradi 
občutljivosti posebej varovani – vključno z anonimizacijo in 
dolžnostjo pridobivanja privolitev; 

• Pomembno je upoštevati pričakovanja posameznika, kaj se lahko 
ali kaj se naj ne bi s temi podatki delalo…

• Če gre za javne osebnosti ali ustanove, in če ne gre za javne 
informacije, ni potrebno anonimizirati; 

Izjeme za obdelavo posebnih vrst podatkov po ZVOP-2



Obdelava: 

j) je potrebna za namene arhiviranja v javnem interesu, za 
znanstvenoraziskovalne ali zgodovinskoraziskovalne namene ali 
statistične namene v skladu s tem ali drugim zakonom, kar mora biti 
sorazmerno z zastavljenim ciljem, spoštovati bistvo pravice do 
varstva osebnih podatkov ter zagotavljati ustrezne in posebne 
ukrepe za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali 
interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni 
podatki; 

Prvi ukrep v tem okviru je zopet anonimizacija!  

Izjema za raziskovanje



Upravljavec že tekom načrtovanja nove obdelave predvidi ustrezne 
tehnične in organizacijske ukrepe ter varovalke za zagotovitev, da bo 
obdelava potekala v skladu s temeljnimi načeli varstva osebnih 
podatkov iz 7. člena tega zakona, še zlasti pa z načelom sorazmernosti. 
Ukrepi morajo biti primerni glede na stanje najnovejšega tehnološkega 
razvoja na tem področju, naravo, obseg, okoliščine in namene obdelave 
ter tveganja za poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine 
posameznikov, ki nastajajo pri obdelavi, lahko pa se upošteva tudi 
stroške njihovega izvajanja. Z izvajanjem teh ukrepov se pod pogoji iz 
prejšnjega člena nadaljuje tudi po začetku obdelave. Pri izvajanju 
ukrepov se upošteva tudi tehnologijo, ki je dejansko na razpolago 
upravljavcu. 

Kadar imamo opravka z osebnimi podatki, si na različne načine 
prizadevamo za zmanjševanje tveganj, npr. obdelovalcu damo 
(pseudo)anonimizirane podatke.  

ZVOP2: 30. člen (vgrajeno varstvo osebnih podatkov)



Če odločitev za anonimizacijo: 

• Predvideti, koliko časa in naporov 
bo to zahtevalo, in načrtovati 
sredstva za pokrivanje stroškov

• Ustrezno oblikovati privolitev!

Financerji in revije zahtevajo 
odprti dostop do podatkov!

Razmisliti o možnostih arhiviranja 
in dostopa do podatkov za 
nadaljnje raziskovanje:

• Ali se podatke da učinkovito 
anonimizirati brez 
zmanjšanja uporabnosti za 
različne namene?

Če ne: 

• Predvideti omejen dostop, z 
ukrepi za zagotavljanje 
nadzora, kdo in za kakšne 
namene podatke uporablja, in 
s preprečevanjem razkritja 

• Ustrezno oblikovati privolitev!

Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki in OA



(3) Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki izbrišejo, uničijo ali 
anonimizirajo, če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne 
določa drugače, zlasti omejevanje dostopa do njih ali njihovo 
arhiviranje. 

Brisanje podatkov



Ne glede na prvotni namen obdelave lahko upravljavec osebne 
podatke nadalje obdeluje za znanstvenoraziskovalne, 
zgodovinskoraziskovalne in statistične namene, drug uporabnik osebnih 
podatkov pa za iste namene, če: 

• je posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, za takšno 
obdelavo podal predhodno pisno privolitev, 

• jih pridobi in nadalje obdeluje v anonimizirani obliki ali 

• tako določa drug zakon. 

Uporabniku iz prejšnjega odstavka se podatke posreduje v 
psevdonimizirani obliki, razen če s psevdonimizranimi podatki ni 
mogoče doseči namena raziskave ali bi bila v tem primeru izvedba 
raziskave povezana z nesorazmernim naporom ali stroški. 

Uporaba za znanstvene namene (ZVOP-2): 



• Izjava o izročitvi podatkov v ADP bo opredeljevala občutljivost 
podatkov, in ustrezne predlagane opcije omejenega ali neomejenega 
dostopa do podatkov

• Privolitev (kopija) ne izključuje dostopnost podatkov

• Ni neposrednih identifikatorjev, 

• Ali so podatki anonimizirani in kakšna so preostala tveganja 
zaupnosti

• Kakšna je uporabnost podatkov za drugo rabo

• …

Prilagajanje ZVOP-2: Ob prevzemu bo ADP preveril



• ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY

• Tradicionalni (ortodoksni) pristop

• Moderni pristop

Pristopi k anonimizaciji



Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques (10 April 2014) 
http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf

Ocenjuje različne tehnike randomizacije in zaokroževanja skozi 
interpretacijo pravnih zahtev; (dodajanje šuma, zamenjave, 
agregiranje, k-anonimnost,… )  

• V čem so prednosti in slabosti 

• Kakšne so pogoste napake

Kriteriji pri presoji - Ali je mogoče 

(i) izločiti posameznika, 

(ii) povezovati 

(iii) Sklepati o informacijah, ki bi se nanašale na posameznika

„Knowing the main strengths and weaknesses of each technique helps 
to choose how to design an adequate anonymisation process in a given 
context.“

ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY

http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf


Principi: 

• Direktni (izloči) in indirektini identifikatorji (potrebni za uporabnost, 
ne moremo izločiti)

• ‚Matematično‘ merimo stopnjo tveganja razkritja

• Metode za zmanjševanje tveganja razkritja: omejevanje vrednosti 
spremenljivk v podatkih, perturbacije, sintetični mikropodatki

• Ocenjevanje izgube informacij (uporabnosti, ‚utility‘)
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Kritika tradicionalnega ‚SDC‘ pristopa, ki temelji na predpostavkah: -
podatki naj bodo čim bolj zaprti, v interesu lastnika; podoba vlomilca, ki ima na voljo 
neomejeno časa, sredstev, znanja in hudoben naklep; izhodišče razmišljanja je ‘worst-case
scenario’, ki poenostavi modele in  vodi do ‚objektivne‘ matematične teorije, ki se jo da 
dokazovati in sprogramirati, brez realistične ocene nevarnosti;  

Predpostavke EDRU: 

• Podatki bi morali v principu biti čim bolj odprti

• Pri izdelavi PUF ali SUF verzij podatkov se aktivno posvetujemo in ugotavljamo 
potrebe uporabnikov in sprejemljive omejitve; strožje licence pri dostopu in 
omejitve dostopa so lahko boljša možnost kot omejitev uporabnosti podatkov 

• Prepoznavanje tveganja je subjektivno; ne samo lastnik podatkov (ki je lahko 
preveč ali premalo previden), pred vsem uporabnik (ki je del rešitve) in drugi 
udeleženci

• Anonimizacija nikoli ne odstrani vsakršnega tveganja: Uporabnik je dolžan 
podatke uporabljani na odgovoren način

Povzeto po Ritchie, F. (2016) Can a change in attitudes improve effective access to 
administrative data for research? Working Paper. University of the West of 
England, Bristol, UK. http://eprints.uwe.ac.uk/29646

Moderni pristop: EDRU (‘evidence-based, default-open, risk-
managed, user-centred‘). 

http://eprints.uwe.ac.uk/29646

