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Kateri od naštetih podatkov so osebni podatki?
- podatek o tem, katere internetne strani sem obiskal;
- moje ocene;
- število prebivalcev v Ljubljani;
- ime mojega kužka;
- številka mojega mobilnega telefona;
- prijateljeva starost;
- domači naslov učiteljice slovenščine;
- naslov šole.   (Rešitev najdeš na naši internetni strani www.ip-rs.si)

Enotna matična številka občana je številka, ki jo vsakdo dobi ob rojstvu. 
Prve štiri številke predstavljajo dan in mesec rojstva, naslednje tri letnico 
rojstva brez prve številke, sledi oznaka za spol, zadnje tri številke pa so kon-
trolne. EMŠO je osebni podatek. Varuj ga, kajti če pride v napačne roke, ti 
lahko ukradejo identiteto; to pomeni, da se lahko nekdo drug izdaja zate.





Naloge







Slovenski pregovor pravi, da je po toči zvoniti prepozno. Zato se vedno 
prepričaj, komu lahko zaupaš osebne podatke (tako svoje kot osebne po-
datke drugih). Če nisi prepričan, jih raje ne zaupaj, prej se pri starših, učiteljih 
ali starejših znancih pozanimaj, ali osebi, ki te sprašuje po njih, te res lahko 
zaupaš.

Varstvo osebnih podatkov se je v zadnjih letih izjemno razmahnilo. To pa 
zato, ker se osebni podatki z uporabo sodobnih tehnologij (računalniki, ve-
lika omrežja, predvsem internet) danes lahko prenašajo, objavljajo in z lah-
koto razkrivajo ogromnemu številu ljudi. Dovolj je, da se priključiš na inter-
net in že lahko črpaš (tudi osebne) podatke.

Prav zato bodi še posebno previden pri kakršnemkoli objavljanju svojih oseb-
nih podatkov na internetu. Tudi gesla pogosto niso ravno varna. To ti lahko 
pove naslednji primer:

Lani poleti smo s prijatelji malo žurali – tako kot večina najstnikov. 
Imeli smo se super in spoznali smo kar nekaj vrstnikov. Fotografirali 
smo vse povprek in fotografije objavili na internetni strani. Seveda 
smo stran zaščitili z gesli. Ampak, ko se je šola spet začela, je večina 
sošolcev že vedela, da obstaja “žur stran” in vedno bolj so težili za 
geslo. Potem pa se je nenadoma zgodilo nekaj groznega – kar naen-
krat so fotografije lahko videli vsi. Nočna mora pa se je začela, ko so 
nekateri sošolci internetno stran pokazali svojim staršem. Morali smo 
na pogovore k učiteljem in svetovalcem. Moji starši so k sreči doga-
janje na žuru razumeli kot najstniško obnašanje. Hujše je bilo, da so 
vsi sošolci in prijatelji vedeli, kar se je dogajalo. In tisti njihovi pogledi 
... Ko sem lani začela šolo, sem uživala v njej, zdaj mi je mučno prav 
vsak dan. Naučila sem se nekaj pomembnega – nikoli več ne bom 
ničesar objavila na internetu, pa naj bodo to fotke ali kaj drugega. 
Zdaj se počutim, kot da bi mi ves čas sledila kamera.
Povzeto po: Aftenposten.

1. V internetni iskalnik (npr. Google.si, Najdi.si) vpiši svoje ime in pri-
imek. Kaj si odkril?
2. Pogovori se s sošolci o tem, zakaj nekateri svoje slike, posnetke in 
osebne podatke objavljajo na internetu.



Zavedaj se, da je podatek, ko je enkrat objavljen na internetu, tam za vedno. 
Mogoče ga je sicer izbrisati, vendar pogosto ne dokončno. Vedeti moraš, 
da ga je kdo že lahko skopiral, prepisal ali z njim naredil kaj drugega. Na 
internetu objavljeno informacijo, fotografijo ali posnetek je kdo že lahko ob-
javil na drugi internetni strani ali pa je celo shranjena v spominu internetnih 
iskalnikov.









Informacijski pooblaščenec je pred dvema letoma prejel prijavo, da ima ena 
od večjih trgovin z oblačili v kabinah za preoblačenje nameščene video-
kamere. Informacijski pooblaščenec se je nemudoma odpravil tja in ugo-
tovil, da je to res. Posnetke so varnostniki pregledovali in celo shranjevali. 
Stranke, ki so kupovale v tej trgovini, so bile seveda precej ogorčene.

Posnetkov videonadzora se ne sme kar tako razkazovati, sploh pa ne objaviti 
na internetu. Posnetke se lahko pregleda samo ob morebitnih kaznivih de-
janjih (če se je npr. zgodila tatvina) ali prekrških. Če bo torej nekdo posnetek, 
na katerem boš posnet tudi ti, objavil, lahko to prijaviš Informacijskemu 
pooblaščencu.

1. Sprehodi se po mestu ali svoji soseski in ugotovi, koliko kamer te 
snema? S sošolci se pogovori, ali se vam zdi toliko kamer preveč?

2. Skušaj ugotoviti, čemu služijo postavljene kamere po poti do tvoje-
ga doma. Kaj snemajo?

3. S sošolci skušaj ugotoviti, ali se obnašate drugače, kadar veste, da 
vas nekdo snema. Skušajte ugotoviti, zakaj.

4. Primer: V garderobi sošolcu ukradejo denarnico. Bi v tem primeru 
kamere prišle prav? Zakaj jih torej vendarle ni dovoljeno namestiti v 
garderobe? (Odgovor najdeš v drugem delu brošure.)


