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Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 86/04 in 
113/05) Klub tolminskih študentov izdaja  

PRAVILNIK o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov 
na področju uporabe elektronske pošte 

1. člen  
Elektronska pošta 

(1) Elektronsko pošto lahko člani Kluba tolminskih študentov (v nadaljevanju: upravljavec 
osebnih podatkov) uporabljajo za namene kluba. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se elektronska pošta lahko uporablja v omejenem obsegu 
in razumnih mejah, tako da ne ovira ali preprečuje uporabe za namene kluba, tudi v zasebne 
namene. Elektronska pošta v zasebne namene ne sme vsebovati neprimerne ali žaljive 
vsebine.  

(3) Zaradi uvedbe ali vodenja disciplinskega ali sodnega postopka, lahko oseba, zadolžena 
za delovanje računalniškega informacijskega sistema, na zahtevo pristojne osebe za vodenje 
postopka, nadzira in pregleduje društveno elektronsko pošto. 

(4) Če se pojavi sum, da zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov ne spoštujejo omejitev 
iz prvega in drugega odstavka tega člena, lahko oseba, zadolžena za delovanje 
računalniškega informacijskega sistema, na zahtevo pooblaščene osebe upravljavca osebnih 
podatkov nadzoruje količino uporabe zasebne elektronske pošte. Pri tem se ne sme 
pregledovati vsebine elektronske pošte, prav tako se ne smejo pregledovati prometni podatki 
v zvezi z elektronsko pošto člana kluba. Prometne podatke člana kluba pa lahko upravljavec 
osebnih podatkov izjemoma obdeluje izključno na podlagi osebne privolitve člana kluba. Ta 
privolitev mora biti pisna in jo zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov podpiše pred 
včlanitvijo v klub. 

(5) Oseba, zadolžena za delovanje računalniškega informacijskega sistema, na zahtevo 
pristojne osebe za vodenje postopka lahko nadzira in pregleduje zasebno elektronsko pošto 
člana zaradi uvedbe ali vodenja sodnega postopka zoper le-tega.  

(6) O namenu uporabe elektronske pošte iz prvega in drugega odstavka tega člena ter 
možnosti nadzora iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena mora biti član kluba pri 
upravljanju osebnih podatkov pisno obveščen. Obvestilo mora član podpisati.  

2. člen 
Začetek veljavnosti 

 

 

Podpisano v Tolminu, dne 3.3.2012 
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