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Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov 
v Upravi Republike Slovenije za javna plačila

1. Splošno

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v 
nadaljnjem besedilu: UJP) so pripravljene v skladu z določbami 13. in 14. člena Uredbe (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1; v nadaljnjem 
besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in so namenjene vsem posameznikom, 
na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih je UJP pridobil neposredno od posameznika ali 
posredno iz drugih virov, razen javnim uslužbencem, zaposlenim pri UJP, ki so jim splošne in 
druge informacije dostopne v skladu z notranjimi akti UJP, ki urejajo delovna razmerja in varstvo 
osebnih podatkov.

UJP pridobiva osebne podatke posameznikov iz različnih virov. Večinoma jih pridobiva posredno 
iz javnih registrov in uradnih evidenc ter spletnih portalov ali od subjektov, ki uporabljajo plačilne 
in druge storitve UJP in imajo sklenjene pogodbe (npr. od proračunskih uporabnikov, nosilcev 
javnih pooblastil, bank in drugih pravnih oseb ipd.) ter tudi od gospodarskih subjektov, ki v okviru 
javnih naročil in izvajanja pogodb posredujejo podatke o svojih zastopnikih, lastnikih, zaposlenih 
ipd. Določene osebne podatke UJP pridobiva tudi neposredno od posameznikov, ki se odločijo 
za uporabo posamezne plačilne ali druge storitve UJP, ter od posameznikov, ki izrazijo interes 
za sklenitev delovnega razmerja oziroma pogodbe o zaposlitvi ali drugega obligacijskega 
razmerja (npr. avtorske pogodbe, pogodbe o delu, pogodbe o delovni praksi ipd.). 

UJP osebne podatke hrani in varuje tako, da ne prihaja do morebitnih neupravičenih razkritij 
podatkov nepooblaščenim osebam. UJP se zavezuje, da bo osebne podatke obdeloval zgolj v 
okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov. UJP lahko razkrije osebne podatke drugim 
uporabnikom brez soglasja posameznika, na katerega se nanašajo, izključno na način in pod 
pogoji ter v skladu z omejitvami, določenimi v GDPR in veljavnih predpisih Republike Slovenije.

Zaradi zagotavljanja varnosti osebnih podatkov izvaja UJP vse operativne, varnostne, tehnične, 
organizacijske, nadzorne in druge postopke v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in 
notranjimi akti, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, enotne tehnološke 
zahteve za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki, informacijsko varnost, varovanje prostorov 
in strojne ter programske opreme, plačilne in druge storitve z delovnega področja UJP.

UJP osebne podatke, ki jih zbira in obdeluje, ne prenaša v tretje države ali mednarodne 
organizacije. UJP ne izvaja avtomatiziranega odločanja in/ali profiliranja na podlagi osebnih 
podatkov, ki jih zbira.
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2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, namen obdelave osebnih podatkov in 
rok hrambe osebnih podatkov

UJP zbira in obdeluje osebne podatke za namen izvajanja njegovih zakonskih obveznosti, za 
sklenitev in izvajanje pogodb ter na podlagi soglasja posameznika.

UJP hrani osebne podatke toliko časa, kot je določeno v veljavnih predpisih, ki zavezujejo UJP, 
ali kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo ter v skladu s pravili, ki 
urejajo hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva. 

UJP zbira in obdeluje osebne podatke predvsem na podlagi naslednjih zakonov: 
 Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 

s spremembami in dopolnitvami);
 Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo s 

spremembami in dopolnitvami);
 Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 

s spremembami in dopolnitvami);
 Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih 

(Uradni list RS, št. 7/18 s spremembami in dopolnitvami);
 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami in dopolnitvami);
 Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 s spremembami in dopolnitvami);
 Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (Uradni list RS, št. 121/21 s 

spremembami in dopolnitvami);
 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami); 
 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno 

prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami);
 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami);
 Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo s 

spremembami in dopolnitvami);
 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 

prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami); 
 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno 

besedilo s spremembami in dopolnitvami); 
 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo s 

spremembami in dopolnitvami);
 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo s 

spremembami in dopolnitvami);
 Zakon o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18 s spremembami in dopolnitvami);
 drugi področni zakoni, ki jih UJP uporablja pri izvajanju svojih nalog in storitev. 

UJP na podlagi navedenih zakonov obdeluje osebne podatke posameznikov zlasti, vendar ne 
izključno, za: 

namen obdelave osebnih podatkov rok hrambe osebnih podatkov
vodenje Registra proračunskih uporabnikov trajno
vodenje Registra računov proračunskih 
uporabnikov

10 let po zaprtju računa proračunskega 
uporabnika

izvajanje plačilnih storitev za proračunske 
uporabnike 

- o transakcijah: 10 let po izvedeni transakciji;
- o uporabnikih spletne aplikacije UJP net: do 
prenehanja uporabe spletne aplikacije UJP 
net s strani uporabnika;
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namen obdelave osebnih podatkov rok hrambe osebnih podatkov

izmenjava e-računov 2 leti, skladno s pravilnikom, ki ureja način 
izmenjave e-računov prek UJP

izplačilo obveznosti iz naslova 
nematerializiranih vrednostnih papirjev 
Republike Slovenije;

- pooblastila imetnikov nematerializiranih 
vrednostnih papirjev Republike Slovenije: 
trajno;
- podatki o plačilnih transakcijah: 5 let po 
izvedeni transakciji

prevzem tobačnih znamk 5 let od prevzema

izvedbe postopkov javnega naročanja in 
javnih razpisov

arhivsko, 20, 10, 5 ali 2 leti glede na vrsto in 
vrednost ter predmet javnega naročila ali 
razpisa, kot je opredeljeno v klasifikacijskem 
načrtu UJP

vodenje upravnih in prekrškovnih postopkov arhivsko, trajno

vodenja postopkov novih zaposlitev

- gradivo, nastalo v postopkih novih 
zaposlitev: trajno;
- vloge neizbranih kandidatov: 5 let od 
zaključka postopka

varovanja ljudi in premoženja (evidenca 
vstopov in izstopov) 2 leti

evidentiranje dokumentarnega gradiva

skladno s pravili upravljanja z dokumentarnim 
gradivom (dokumenti se po poteku roka 
hrambe izbrišejo, podatki o subjektu med 
metapodatki ostanejo)

Osebni podatki za vse navedene namene morajo biti zagotovljeni zaradi izvedbe zakonsko 
določenih obveznosti UJP, za uporabo in izvedbo storitev, ki jih zagotavlja UJP, oziroma za 
sklenitev pogodbe ter izvedbo pogodbenih obveznosti. Brez obdelave teh osebnih podatkov 
posamezne storitve ni mogoče izvesti.

UJP obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve posameznika v primeru uporabe naslednjih 
storitev UJP:

namen obdelave osebnih podatkov rok hrambe osebnih podatkov
izvrševanje plačilnih transakcij na 
negotovinskih plačilnih mestih 10 let po izvedeni transakciji

uporaba storitve UJP-e trgovina

- o uporabnikih UJP e-trgovina: 2 leti po 
izbrisu računa v UJP e-trgovina;
- uporabniki za izvršitev nakupa: 2 leti od 
nakupa;
- podatki sistema spletnih plačil: 5 let

posredovanje poročil o plačilih iz naslova 
pogodb, sklenjenih v postopkih javnih naročil

- o uporabnikih spletne aplikacije Portal JN 
Plačila: do prenehanja uporabe spletne 
aplikacije Portal JN Plačila s strani 
uporabnika.

3. Vrste osebnih podatkov

UJP zbira le tiste osebne podatke, ki jih potrebuje za dosego posameznega namena, zaradi 
katerega zbira in obdeluje osebne podatke. Nabor v nadaljevanju naštetih osebnih podatkov, ki 
jih UJP zbira, se v konkretnih primerih spreminja glede na pravno podlago in namen, za katerega 
se osebni podatki zbirajo.
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UJP zbira naslednje osebne podatke: 
- osebno ime;
- naslov stalnega ali začasnega bivališča; 
- EMŠO;
- davčna številka; 
- državljanstvo; 
- datum rojstva; 
- kraj, občina in država rojstva;
- vrsta in številka osebnega dokumenta; 
- telefonska številka; 
- elektronski naslov;
- lastnoročni podpis;
- podatki o digitalnem potrdilu;
- transakcijski račun; 
- IP naslov; 
- delež lastništva; 
- podatki o nekaznovanosti;
- podatki o vloženih pravnomočnih obtožnicah; 
- zaposlitev; 
- vrsta in raven strokovne izobrazbe; 
- delovne izkušnje;
- morebitni drugi podatki, navedeni v aktih, izdanih s strani pristojnih organov, ki jih UJP 

prejme v izvršitev, ali v področnih zakonih, ki urejajo naloge in storitve UJP.

4. Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Osebne podatke lahko UJP razkrije/posreduje za zakonite namene: 
- izvajalcem, ponudnikom in dobaviteljem, ki v imenu UJP izvajajo storitve za zakonite 

namene; 
- upravičenim prejemnikom na podlagi veljavne zakonodaje (nadzorni, inšpekcijski organi 

ter organi pregona, sodišča, drugi državni organi in organi javnega sektorja v okviru 
izvajanja nalog na posameznih področjih (npr. Ministrstvo za finance, Finančna uprava 
Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje) in drugi);

- ostalim prejemnikom na podlagi osebne privolitve posameznika. 

5. Pravice posameznikov

Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, ter pravico do 
popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve obdelave, pri čemer pa se njegovi zahtevi lahko ugodi le 
in ko so za to izpolnjeni pogoji, določeni v 15. do 21. členu GDPR v povezavi s področnimi zakoni, 
ki jih UJP uporablja pri izvajanju svojih storitev in nalog ali pri vodenju posameznih postopkov 
(npr. Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Zakon o plačilnih storitvah, 
storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, Zakon o izvršbi in zavarovanju, 
Zakon o davčnem postopku, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o dostopu do 
informacij javnega značaja, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnem naročanju, Zakon o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ipd.). 

Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki: 
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi 
z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je tako, dostop do teh osebnih podatkov in informacije 
iz prvega odstavka 15. člena GDPR, med njimi vse razpoložljive informacije o zbiranju osebnih 
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podatkov, če ti niso bili zbrani pri posamezniku. Posameznik ima pravico do brezplačne pridobitve 
kopije osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Dodatne kopije se lahko zaračunajo. 

Pravica do popravka:
Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico, da zahteva popravek netočnih 
osebnih podatkov v zvezi z njim ali ob upoštevanju namenov obdelave zahteva dopolnitve 
nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. 

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov:
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do omejitve obdelave 
podatkov, če:

- oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki UJP omogoča preveriti točnost osebnih 
podatkov; 

- je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu podatkov ter namesto tega 
zahteva omejitev njihove uporabe;

- UJP osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, 
na katerega se osebni podatki nanašajo, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo 
pravnih zahtevkov. 

Kadar so podatki omejeni, se razen shranjevanja, obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na 
katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi 
varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa EU ali 
države članice EU. 

Pravica do izbrisa: 
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje UJP, ima, če ni obdelava 
potrebna za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi prava Unije ali prava Republike 
Slovenije, ki velja za UJP, pravico doseči, da UJP brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne 
podatke v zvezi z njim, UJP pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja 
izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

- osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani; 
- posameznik prekliče privolitev, če se njegovi osebni podatki obdelujejo na podlagi 

privolitve posameznika; 
- osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

Če imate v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v UJP kakršnakoli vprašanja ali mislite, da se vaši 
osebni podatki ne obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo in s temi splošnimi informacijami, 
se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v UJP: 

- po navadni pošti, na naslov Uprava Republike Slovenije za javna plačila, mag. Marko 
Pelko, svetovalec generalnega direktorja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,

- po telefonu: 01 4751 651 in 041 728 602 ali
- po elektronski pošti ujp@ujp.gov.si ali marko.pelko@ujp.gov.si.

Posameznik, ki meni, da UJP nezakonito obdeluje njegove osebne podatke, lahko vloži pritožbo 
pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije po elektronski pošti na naslov gp.ip@gov.si 
ali po navadni pošti na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 
22, 1000 Ljubljana. 

Mag. Aleksandra Miklavčič
generalna direktorica
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