_____________________________________________________________(Naziv podjetja),
__________________________________________________________________(Naslov),
_____________________________________________________(Pošta in poštna številka),
matična številka: ______________________000, davčna številka: SI___________________
ki ga
zastopa________________________________________________________(Ime, Priimek),
(v nadaljnjem besedilu: upravljavec osebnih podatkov)
in
MD RAČUNALNIŠKI INŽENIRING, d.o.o., Mariborska cesta 69 f, 2352 Selnica ob Dravi,
matična številka: 6735720000, davčna številka: SI69568855, ki ga zastopata direktorja Matija
Plečko in Damjan Rošker (v nadaljnjem besedilu: pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov)
sklepata naslednjo

POGODBO O OBDELOVANJU OSEBNIH PODATKOV
1. UVODNA DOLOČILA
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da ima MD RAČUNALNIŠKI INŽENIRING, d.o.o.,
Mariborska cesta 69 f, 2352 Selnica ob Dravi, matična številka: 6735720000 sklenjeno
pogodbo o vzdrževanju programske opreme OpPIS oziroma Opal (v nadaljnjem besedilu:
vzdrževalna pogodba). Na podlagi te pogodbe je podjetje MD RAČUNALNIŠKI INŽENIRING,
d.o.o. pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov in za upravljavca osebnih podatkov izvaja
vzdrževanje nameščenih modulov programskega paketa OpPIS.
2. člen
Predmet te pogodbe je ureditev pravic in obveznosti med upravljavcem in obdelovalcem
osebnih podatkov v procesu servisiranja in vzdrževanja informacijskega sistema OpPIS, kot
to zahteva Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in GDPR.
3. člen
Izrazi, ki so uporabljeni v tej pogodbi, imajo naslednji pomen:
ZVOP-1 je Zakon o varstvu osebnih podatkov objavljen v Uradnem listu RS, št. 94/2007 UBP1.
GDPR je uredba 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.
Vzdrževalci so osebe, zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu osebnih podatkov, ki
opravljajo vzdrževalna dela iz naslova vzdrževalne pogodbe, s katerimi ima pogodbeni
obdelovalec sklenjen akt o varovanju osebnih podatkov, ki je skladen z ZVOP-1 kakor tudi z
GDPR.
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Vzdrževanje na opremi upravljavca je tista oblika vzdrževanja, ki se izvaja neposredno na
zbirkah osebnih podatkov, ki se nahajajo v podatkovnih bazah, lociranih na opremi upravljavca
osebnih podatkov. V sklopu te oblike vzdrževanja se tehnično izvajajo naslednji postopki:
• Neposredno vzdrževanje na sedežu upravljavca.
• Vzdrževanje preko telekomunikacijskega kanala z RDP programsko opremo. V tem
primeru se za dostopni kanal lahko uporablja tudi VPN dostop.
• Vzdrževanje preko telekomunikacijskega kanala z ISL in podobno programsko
opremo.
Dislocirano vzdrževanje je tista oblika vzdrževanja, kjer je potrebno podatkovne baze z
zbirkami osebnih podatkov prenesti iz opreme upravljavca osebnih podatkov na opremo
pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov.
Osebni podatek je katera koli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom
(v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki).
Posameznik je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek;
fizična oseba je določljiva, če jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo
identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z
navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno,
gospodarsko,
kulturno
ali
družbeno
identiteto
tega
posameznika;
Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, 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, razvrstitev
ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali
avtomatizirana.
Zbirka osebnih podatkov je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni
podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne
glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski
podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi
ali omogoči določljivost posameznika.
Uporabnik osebnih podatkov je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali
zasebnega
sektorja, ki
se
ji
posredujejo
ali
razkrijejo
osebni
podatki.
Posredovanje osebnih podatkov je posredovanje ali razkritje osebnih podatkov.
Katalog zbirke osebnih podatkov je opis zbirke osebnih podatkov v skladu s 26. členom
ZVOP-1.
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov je notranji akt o varovanju osebnih podatkov
upravljavca ali pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov.
Pogodbeni podobdelovalec je pravna ali fizična oseba, ki ji obdelovalec poveri določene
naloge s področja obdelovanja osebnih podatkov.
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4. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da pogodbeni obdelovalec glede na lokacijo zbirk osebnih
podatkov izvaja naloge iz vzdrževalne pogodbe na dva načina:
• vzdrževanje na opremi upravljavca in
• dislocirano vzdrževanje.
5. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da obdelovalec osebnih podatkov ne hrani osebnih podatkov
upravljavca, razen v času dislociranega vzdrževanja.
6. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da obdelovalec osebnih podatkov nima podizvajalcev obdelave
osebnih podatkov. V kolikor bi obdelovalec osebnih podatkov sklenil pogodbo s podizvajalcem
osebnih podatkov mora o tem predhodno pridobiti pisno dovoljenje upravljavca.
7. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri izvajanju določil te pogodbe v celoti spoštovali
določila
zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in GDPR), ne glede na to ali se
bosta z osebnimi
podatki seznanili pri neposrednem opravljanju storitev na lokaciji upravljavca osebnih
podatkov ali
pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov, pri nadzoru izvajanja določil te pogodbe, preko
pisne
dokumentacije ali na kakršenkoli drug način.

2. PREDMET POGODBE
8. člen
S to pogodbo se obdelovalec upravljavcu zaveže, da bo zanj, v njegovem imenu in za njegov
račun, obdeloval osebne podatke v obsegu in na način, določen v tej pogodbi, po morebitnih
dodatnih pisnih navodilih upravljavca ter v skladu z določili veljavne zakonodaje.
Obdelovalec osebnih podatkov po tej pogodbi ne sme obdelovati za račun tretjih oseb, niti za
svoj račun, razen, če ima za to izrecno soglasje upravljavca in posameznikov, na katere se
osebni podatki nanašajo.
Obdelovalec je dolžan obvestiti upravljavca, če meni, da je posamezno navodilo upravljavca v
nasprotju z določbami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.
Ne glede na prvi odstavek tega člena, lahko obdelovalec obdeluje podatke tudi v drugem
obsegu in na drug način, če to od njega zahteva pravo Evropske unije ali pravo države članice
Evropske unije, ki velja za obdelovalca; v tem primeru obdelovalec o tej pravni zahtevi pred
obdelavo podatkov obvesti upravljavca, razen če zadevno pravo prepoveduje takšno obvestilo
na podlagi pomembnih razlogov v javnem interesu.
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9. člen
Obdelovalec ne sme ustvarjati kopij podatkov in dokumentacije, ki jih zbira v imenu in za
račun upravljavca, razen, če ga za to izrecno pisno pooblasti upravljavec.
10. člen
Obveznosti iz te pogodbe ne veljajo za podatke, s katerimi obdelovalec razpolaga na drugi
pravni podlagi in za podatke, ki jih je neodvisno od upravljavca pridobil v svojem imenu in za
lasten račun, razen, če jih je pridobil v neposredni povezavi z izvajanjem storitev za upravljavca
po vzdrževalni pogodbi.
11. člen
Opis zbirk osebnih podatkov, katere obdeluje pogodbeni obdelovalec se nahaja v katalogu
zbirk osebnih podatkov in se vodi v skladu z določbami 26. člena ZVOP-1, se nahaja v
informacijskem sistemu OpPIS.
Opis zbirk osebnih podatkov se s spreminjanjem funkcionalnosti informacijskega sistema
OpPIS spreminja. Vsebino zbirk je možno po vsaki posodobitvi OpPIS-a izpisati.
12. člen
Nabor podatkov iz posamezne upravljavčeve zbirke osebnih podatkov, ki jih pogodbeni
obdelovalec osebnih podatkov obdeluje za upravljavca osebnih podatkov, je opredeljen v
katalogu zbirk osebnih podatkov.
13. člen
Upravljavec zbirk osebnih podatkov pooblašča pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov
le za tista dejanja v zvezi s posamezno zbirko osebnih podatkov, ki so nujno potrebna za
izvajanje obveznosti iz naslova vzdrževalne pogodbe.
14. člen
Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov lahko izvaja navedena dejanja izključno za
izpolnjevanje predmeta vzdrževalne pogodbe in jih ne sme izvajati za noben drug namen.
15. člen
Pogodbeni obdelovalec ne sme neopravičeno razkrivati osebne podatke tretjim osebam. Kot
neupravičeno razkritje osebnih podatkov tretji osebi se šteje vsaka reprodukcija osebnih
podatkov v ustni ali pisni obliki, v celoti ali deloma, ali njihova distribucija nepooblaščeni osebi,
ter vsaka druga oblika razkritja osebnih podatkov, pri čemer se za razkritje šteje tudi
nepooblaščen dostop, ki ga je omogočil obdelovalec oziroma oseba, ki je ravnala v njegovem
imenu ali do katerega je prišlo zaradi opustitve dolžnega nadzora nad dostopi do osebnih
podatkov pri obdelovalcu.
Upravljavec in obdelovalec sta dolžna varovati poslovno skrivnost tako v času izvrševanja te
pogodbe kakor tudi po njeni izvršitvi ali morebitni razvezi.
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16. člen
Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov lahko samo po predhodnem pisnem soglasju
upravljavca poveri posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pogodbenemu
podobdelovalcu, ki je registriran za opravljanje takšne dejavnosti in zagotavlja ustrezne
postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov.
Če je pogodbeni obdelovalec opravljanje teh dejanj upravičeno poveril tretji osebi
(pogodbenemu podobdelovalcu) mora zagotoviti, da tretja oseba v celoti spoštuje določila te
pogodbe. Za izvršitev obveznosti iz te pogodbe odgovarja pogodbeni obdelovalec tako, kot da
bi jih opravil sam ter v celoti Stran 5 od 10 odgovarja upravljavcu osebnih podatkov za
izpolnjevanje obveznosti pogodbenega podobdelovalca na področju varstva osebnih podatkov
ter izpolnjevanje drugih obveznosti pogodbenega podobdelovalca. Pogodbeni podobdelovalec
mora za vsako obdelavo osebnih podatkov zagotoviti postopke in ukrepe za varstvo osebnih
podatkov, ki so enako strogi ali strožji kot tisti, ki jih v skladu s to pogodbo izvaja pogodbeni
obdelovalec osebnih podatkov.

3. OBVEZNOSTI POGODBENEGA OBDELOVALCA OSEBNIH PODATKOV
17. člen
Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov mora pri izvrševanju določil te pogodbe v zvezi z
osebnimi podatki iz 11. in 12. člena te pogodbe in v zvezi z njihovo obdelavo iz 13. člena te
pogodbe z organizacijskimi, tehničnimi in logično-tehničnimi postopki in ukrepi zagotoviti tako
varovanje osebnih podatkov, da se preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno
uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava tako, da se:
• varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema, vključno z vhodnoizhodnimi enotami,
• varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,
• preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno
s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih,
• omogoča obdelavo osebnih podatkov izključno le vzdrževalcem ne glede na to ali
vzdrževanje opravljajo na opremi upravljavca ali izvajajo dislocirano vzdrževanje.
18. člen
Sprejeti tehnični in organizacijski ukrepi za varstvo osebnih podatkov pri obdelovalcu morajo
ves čas slediti tehničnemu in organizacijskemu napredku in razvoju na področju varstva
osebnih podatkov. Obdelovalec lahko tehnične in organizacijske ukrepe spreminja ali prilagaja,
vendar ne sme v nobenem primeru zniževati stopnje varnosti.
19. člen
Pogodbeni obdelovalec sme pričeti z vzdrževanjem informacijskega sistema OpPIS na
zahtevo upravljavca, oz. ga v primeru ugotovitve potrebe po vzdrževanju pred pričetkom
vzdrževanja o posegu obvestiti in ga izvede le ob privoljenju upravljavca.
Vsako izvajanje vzdrževanja bo evidentirano v evidencah obdelovalca.
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20. člen
Pogodbeni obdelovalec mora v primeru, ko je za izvajanje vzdrževalnih del potrebno prenesti
podatkovne baze z zbirkami osebnih podatkov na opremo pogodbenega obdelovalca, po
končanem izvajanju vzdrževanja nemudoma te pobrisati iz svoje opreme po postopku, da
podatki niso več obnovljivi in ne berljivi.
21. člen
Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov se zavezuje, da bo dislocirano vzdrževanje izvajal
samo znotraj prostora Evropske unije (EU) ali v državi članici Evropskega gospodarskega
prostora (EGP).
22. člen
Obdelovalec je dolžan upravljavca vsakič nemudoma obvestiti, ko bi pri obdelovalcu potekal
nadzor nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov ali bi se kakorkoli drugače kazala
možnost za uvedbo postopka, pregleda ali nadzora s strani nadzornega organa za varstvo
osebnih podatkov, v kolikor bi pri možnih postopkih, pregledih ali nadzorih obstajala verjetnost,
da bodo ti kakorkoli vsebovali ali se dotikali osebnih podatkov katerih obdelava se ureja s tem
sporazumom. Enako velja tudi, če je ali bi bil obdelovalec v preiskavi s strani pristojnega
organa v zvezi s kršitvami s področja kazenskega, civilnega ali upravnega prava v kolikor se
navedeno kakorkoli dotika osebnih podatkov katerih obdelava se ureja s tem sporazumom.
23. člen
V kolikor bi se zgodilo, da bi bil nad upravljavcem uveden nadzor s strani nadzornega organa za varstvo
osebnih podatkov ali bi tekel oziroma bi tekle priprave na kakršenkoli drug postopek s področja
kazenskega, civilnega ali upravnega prava in bi se navedeno kakorkoli dotikalo osebnih podatkov
katerih obdelava se ureja s tem sporazumom ter bi upravljavec želel sodelovanje obdelovalca, mora
obdelovalec storiti vse kar je v njegovi moči, da bo v pomoč upravljavcu.
24. člen
Obdelovalec mora redno spremljati vse svoje notranje procese ter tehnične in organizacijske
ukrepe v zvezi z varstvom osebnih podatkov upoštevaje svojo odgovornost, v skladu z veljavno
zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in varstvom pravic posameznikov na katere
se podatki nanašajo.

3.1. VAROVANJE PROSTOROV IN STROJNE OPREME POGODBENEGA
OBDELOVALCA OSEBNIH PODATKOV
25. člen
Prostori, v katerih se nahaja strojna ter programska oprema na kateri se v primeru
dislociranega vzdrževanja nahajajo podatkovne baze z zbirkami osebnih podatkov upravljavca
morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo
nepooblaščenim osebam dostop do teh podatkov.
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26. člen
Prostori pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov, v katerih se obdelujejo osebni podatki
upravljavca, morajo biti tehnično varovani. Obdelovalec osebnih podatkov ima med drugimi
zagotovljeno varovanje poslovnih prostorov z alarmnim sistemom.
27. člen
Dostop do opreme na kateri se v času dislociranega vzdrževanja nahajajo zbirke osebnih
podatkov upravljavca, kakor do opreme, preko katere je omogočen dostop do zbirk podatkov,
je dovoljen le vzdrževalcem.
28. člen
Kadar obdelovalec servisira svojo strojno opremo na kateri se nahajajo osebni podatki in
servisiranje opravljajo zunanji izvajalec obdelovalec nenehno nadzoruje aktivnosti zunanjega
izvajalca, da ne pride do kršenja določil iz te pogodbe.

3.2. VAROVANJE SISTEMSKE IN APLIKATIVNE PROGRAMSKE OPREME
29. člen
Dostop do aplikativne programske opreme, ki se uporablja tekom dislociranega vzdrževanja
je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov.
30. člen
Vso sistemsko in aplikativno programsko opremo na vseh napravah (računalniki, tablice,
pametni telefoni), ima obdelovalec protivirusno zaščiteno, zaščiteno proti zlonamernim kodam
in zaščito redno posodablja.

3.3. VAROVANJE PODATKOVNIH NOSILCEV
31. člen
V kolikor so za potrebe izvajanja dislociranega vzdrževanja podatkovne baze dostavljene
pogodbenemu obdelovalcu na podatkovnih nosilcih, kot so USB diski, CD in DVD diski itd.
morajo ti biti po prevzemu podatkov nemudoma vrnjeni upravljavcu ali trajno uničeni.

3.4. VAROVANJE PRI PRENOSU PO TELEKOMUNIKACIJSKIH OMREŽJIH
32. člen
Osebni podatki morajo biti pri prenosu po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih zaščiteni z
uporabo kriptografskih metod, da je zagotovljena njihova nečitljivost oziroma
neprepoznavnost.
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3.5. VAROVANJE PAPIRNE DOKUMENTACIJE
33. člen
V kolikor obdelovalec osebnih podatkov v času dislociranega vzdrževanja izpisuje osebne
podatke v papirni obliki bo v času odsotnosti iz pisarne izpisane dokumente shranjeval v
zaklenjenih omarah.
34. člen
Po končanem izvajanju vzdrževanja bo obdelovalec vso eventualno izpisano dokumentacijo z
osebnimi podatki vrnil upravljavcu osebnih podatkov oz. jo uničil z rezalnikom za papir.

3.6. IZVAJANJE VZDRŽEVANJA
35. člen
Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov z zaposlenimi, ki izvajajo vzdrževanja iz naslova
vzdrževalne pogodbe, ima sklenjen akt o varovanju osebnih podatkov tekom zaposlitve pri
obdelovalcu, kakor tudi po prenehanju delovnega razmerja. Vzdrževalci morajo po prenehanju
delovnega razmerja prepustiti obdelovalcu vse nosilce oziroma zapise osebnih podatkov, ki so
jih pridobili na kakršenkoli način v času opravljanja dela pri obdelovalcu, morebitne kopije pa
trajno uničiti.
36. člen
Pri pogodbenem obdelovalcu osebnih podatkov lahko osebne podatke obdelujejo le
vzdrževalci.

4. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA
37. člen
Upravljavec izvaja nadzor nad izvajanjem postopkov in ukrepov varstva in zavarovanja
osebnih podatkov na strani obdelovalca. Če na podlagi ugotovitev upravljavec oceni povečano
tveganje za varstvo osebnih podatkov na strani obdelovalca ali če sumi na obstoj kršitev pravil
varstva osebnih podatkov po tej pogodbi oz. veljavni zakonodaji, opravi poglobljen neposredni
nadzor pri obdelovalcu.
Neposredni nadzor se izvaja v delovnem času obdelovalca, praviloma v njegovih prostorih.
Oseba, ki vrši nadzor, mora obdelovalcu izkazati upravljavčevo pooblastilo za izvajanje
nadzora.
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38. člen
Obdelovalec je dolžan upravljavcu na njegovo zahtevo in za njegov račun:
• poročati o zagotavljanju postopkov in ukrepov varstva osebnih podatkov, ki so predmet
te pogodbe;
• zagotoviti vse informacije, potrebne za dokazovanje izpolnjevanja svojih obveznosti po
tej pogodbi;
• upravljavcu ali drugi osebi, ki jo slednji pooblasti, omogočiti izvajanje nadzora oz. revizij
ter pregledov spoštovanja določil te pogodbe, omogočiti dostop do prostorov, opreme
in ustrezne dokumentacije ter pri njih sodelovati (neposredni nadzor);
• poročati o vseh zadevah, ki sicer same po sebi ne pomenijo kršitve pravil varstva osebnih
podatkov, bi pa lahko imele vpliv na povečanje tveganja za varstvo osebnih podatkov na strani
obdelovalca ali upravljavca.
39. člen
V kolikor upravljavec pri opravljanju nadzora ali kako drugače ugotovi pomanjkljivosti glede
izvrševanja obveznosti obdelovalca v zvezi s postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov,
ali ugotovi obstoj nevarnosti kršitve ali kršitev varstva osebnih podatkov pri obdelovalcu (npr.
uničenje, sprememba, izguba ali nepooblaščena obdelava osebnih podatkov), mora
upravljavec obdelovalca na to opozoriti in mu določiti primeren rok za odpravo nepravilnosti
oz. kršitev.
40. člen
Upravljavec se svobodno odloča ali bo omogočil pogodbenemu obdelovalcu vzdrževanje s
pomočjo RDP programske opreme.
41. člen
V primeru omogočenega vzdrževanja s pomočjo RDP programske opreme mora upravljavec
obdelovalcu osebnih podatkov zagotoviti unikatno prijavno ime in geslo. Če se za dostop
uporablja tudi VPN programska oprema mora zagotoviti tudi unikatno prijavno ime in geslo za
VPN prijavo. Smatra se, da je upravljavec z posredovanjem prijavnih imen in gesel obdelovalcu
osebnih podatkov dal privolitev za ta način vzdrževanja.
42. člen
Upravljavec, če je RDP dostop omogočen, omeji pravice tako, da pogodbeni obdelovalec
osebnih podatkov nima dostopa do drugih osebnih podatkov, ki so shranjeni na opremi
upravljavca kakor le do opreme, ki je predmet vzdrževalne pogodbe.

5. TRAJANJE POGODBE
43. člen
Ta pogodba je sklenjena za čas trajanja vzdrževalne pogodbe.
Prenehanje ali odpoved vzdrževalne pogodbe istočasno predstavlja nastop prenehanja ali
odpovedi te pogodbe.
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44. člen
V primeru prenehanja oziroma odpovedi vzdrževalne pogodbe mora pogodbeni obdelovalec
osebnih podatkov nemudoma prenehati obdelovati osebne podatke upravljavca osebnih
podatkov. Izjemoma jih lahko obdeluje le še zaradi dokončanja začetih poslov po vzdrževalni
pogodbi, ki jih je dolžan zagotoviti.
V primeru prenehanja oziroma odpovedi vzdrževalne pogodbe mora pogodbeni obdelovalec
osebnih podatkov vse osebne podatke upravljavcu osebnih podatkov takoj vrniti, morebitne
kopije teh podatkov pa mora takoj uničiti.

6. KONČNE DOLOČBE
45. člen
Vse določbe v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, ki niso navedene v tej pogodbi, veljajo
določila navedena v ZVOP-1 in GDPR.
46. člen
V primeru spora med upravljavcem osebnih podatkov in pogodbenim obdelovalcem osebnih
podatkov, je le-ta dolžan osebne podatke iz 11. in 12. člena te pogodbe na podlagi
upravljavčeve zahteve temu takoj vrniti. Morebitne kopije teh podatkov mora pogodbeni
obdelovalec osebnih podatkov takoj uničiti ali jih posredovati državnemu organu, ki je v skladu
z zakonom pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu
organu, če tako določa zakon.
47. člen
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali
sporazumno. Če sporazuma ne bo mogoče doseči, je za reševanje spora pristojno sodišče v
Mariboru.
48. člen
Pogodba je sklenjena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en)
izvod.
49. člen
Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Kraj in datum:

Kraj in datum: Selnica ob Dravi, 15. 2. 2022

Upravljavec osebnih podatkov:

Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov:
MD RAČUNALNIŠKI INŽENIRING, d.o.o.
Matija Plečko, direktor in Damjan Rošker,
direktor

Ime Priimek, direktor

______________________________

_________________________________
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