
____________________________________ 
(Naziv podjetja) 

             Radovljica, maj 2022 
 
 
 

IZJAVA O VAROVANJU POSLOVNE SKRIVNOSTI 
IN O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV 

 
 
 
Podpisani(a) _________________________________, rojen(a) dne __________________, 

stanujoč(a) _____________________________________________, dijak(inja) 3. letnika 

Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica, Gorenjska cesta 13, 4240 Radovljica, na 

obvezni delovni praksi v času od __________________, ki poteka na podlagi Pogodbe o 

izvajanju praktičnega usposabljanja dijakov za šolsko leto 2021/2022, sklenjene med 

______________________________________________ in EGSŠ Radovljica, 

 
 

IZJAVLJAM 
 
 
1. Da bom varoval(a) podatke, nosilce podatkov in dokumente, ki se štejejo kot poslovna 

skrivnost in so opredeljeni v pravilnikih o poslovni skrivnosti, za katere sem zvedel(a) ali 
bil(a) z njimi seznanjen(a) pri opravljanju svojega dela, skladno z določili omenjenih 
pravilnikov. 

2. Da bom kot tajne varoval(a) osebne podatke, s katerimi sem seznanjen(a) ali se lahko 
seznanim ob vpogledu v kadrovske in druge evidence z osebnimi podatki v podjetju. 

3. Da s podatki, nosilci podatkov in dokumenti, ki se štejejo kot poslovna skrivnost in ki jih 
uporabljam pri svojem delu, ne bom seznanil(a) drugih fizičnih in pravnih oseb niti 
delavcev družbe, razen po predhodnem dovoljenju podjetja oz. pristojnega v podjetju. 

4. Za primer kršitve dolžnosti varovanja podatkov, nosilcev podatkov in dokumentov, ki se 
štejejo kot poslovna skrivnost in so opredeljeni v pravilnikih ter v skladu s Pogodbo o 
izvajanju praktičnega usposabljanja dijakov, prevzemam popolno disciplinsko in 
odškodninsko odgovornost. 

5. Za primer kršitve dolžnosti varovanja podatkov iz 1. točke v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov, pravilniki ter Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja dijakov, 
prevzemam popolno disciplinsko in odškodninsko odgovornost. 

 
Opozorilo: 
Osebni podatki o zaposlenih in drugih osebah, ki se vodijo v kadrovskih in drugih evidencah, so osebni podatki 
(kažejo lastnosti, stanja ali razmerja posameznika) in kot taki zapadejo pod varstvo Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (Ur.l. RS, št. 59/99 in Ur.l. RS, št. 59/2001). Z varstvom osebnih podatkov moramo v skladu z zakonom 
preprečiti nezakonite in neupravičene posege v zasebnost posameznika pri obdelavi njegovih osebnih podatkov 
ter varovanju zbirk osebnih podatkov in uporabi le-teh. Za posredovanje osebnih podatkov osebam, ki v katalogu 
podatkov niso navedene kot uporabniki osebnih podatkov, je potrebno pisno dovoljenje pristojnega v podjetju. 
 
 
 
 
        __________________________________ 
                 (Podpis praktikanta) 


