
Povzetek smernic glede varstva osebnih podatkov za uporabnike IMI  

 V katerih primerih lahko uporabljam sistem IMI? 

Sistem IMI se sme uporabljati samo za omejeno število področij in za namene, ki so opredeljeni v 

ustreznih predpisih EU. Predpise si lahko ogledate na spletišču IMI. 

 Zakaj naj bi uporabljali sistem IMI, ne pa elektronske pošte ali telefona?  

Določbe iz zakonodaje o varstvu podatkov smo upoštevali že v zasnovi sistema IMI, zato ponuja 

močnejše varstvo podatkov in varnost kot navadna pošta, telefon, telefaks ali nešifrirana elektronska 

pošta. Sistem IMI omogoča tudi dokaz o izmenjavi informacij, saj lahko natisnete poročilo z digitalnim 

podpisom. 

 Ali lahko po sistemu IMI pošiljam občutljive podatke? 

Da, sistem IMI je dobro uporabljati zlasti za izmenjavo občutljivih podatkov (denimo o disciplinskih in 

upravnih sankcijah ali kazenskih prekrških), kadar je to (i) dovoljeno z ustreznim predpisom (glej 1. 

točko zgoraj) in (ii) potrebno za odločanje o zadevi. 

 Ali potrebujem privoljenje zadevnega posameznika, preden po sistemu IMI odgovorim na 
vprašanja v zvezi z njim? 

Ne1. V sistemu IMI poteka obdelava osebnih podatkov državljanov po določbah zakonodaje EU in je 

ni treba upravičiti s privoljenjem posameznika.  

 Ali moram državljane obvestiti, da uporabljam sistem IMI za izmenjavo podatkov o njih? 

Državljani imajo načeloma pravico, da so o tem obveščeni, ni pa to nujno za vsak posamezni primer 

posebej. Natančnejša navodila boste našli v Smernicah glede varstva podatkov za uporabnike IMI. 

 Kako naj ravnam, kadar posameznik zahteva vpogled v svoje osebne podatke? 

Državljani imajo pravico do vpogleda v svoje osebne podatke, do njihovega popravka in celo izbrisa. 

Natančnejša navodila boste našli v Smernicah glede varstva podatkov za uporabnike IMI. 

 Kako je z varnostjo sistema IMI? 

Kako varen je sistem IMI, je odvisno tudi od uporabnikov. Upoštevati morate varnostne ukrepe, ki v 

vašem organu veljajo za informacijske pripomočke za obdelavo osebnih podatkov. Geslo in varnostno 

kodo morate varno shraniti, seznam uporabnikov IMI morate redno posodabljati (če upravljate 

podatke o uporabnikih). 

 Kam naj se obrnem z vprašanji o varstvu podatkov v sistemu IMI? 

Natančnejša pojasnila in navodila glede varstva podatkov boste našli v Smernicah glede varstva 

podatkov za uporabnike IMI. Več informacij je na spletišču IMI. Z vprašanji o varstvu podatkov se 

lahko obrnete tudi na svojega nacionalnega koordinatorja IMI (NIMIC). 

Uporabo sistema IMI ureja uredba IMI 
2
, ki med drugim navaja tudi pravila obdelave osebnih podatkov. 

                                                           
1  Razen pri posredovanju mreže SOLVIT, kjer je privoljenje navadno dano že s spletnim obrazcem za 

pritožbe. 

2  Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o upravnem sodelovanju prek 

informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES (uredba IMI), UL L 316, 

14.11.2012, str. 1. 
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Natančnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov v sistemu IMI vsebujejo Smernice glede varstva podatkov 

za uporabnike IMI in spletišče IMI: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_sl.html. 

Kontaktne podatke nacionalnih koordinatorjev IMI (NIMIC) boste našli na strani  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_sl.html 
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