OBVESTILA IN AKTUALNOSTI

Navodila za urejanje dostopov do Vulkana
(velja za vse nivoje)

e: Komisija za informatiko in strokovna služba Gasilske zveze Slovenije
25. maja 2018 vstopi v uporabo zelo omejujoča zakonodaja
s področja varovanja osebnih podatkov, zato je nujno, da
imajo gasilske organizacije to primerno urejeno.

Poudarek: Preprečite nepooblaščene dostope do osebnih
podatkov.

– pravica »pisanja«’, s katero lahko uporabnik podatke vnaša
in spreminja ter izvozi in posreduje;
– pravica »branja oz. pregledovanja«, s katero lahko uporabnik podatke samo pregleduje.
Zaradi višje varnosti osebnih podatkov je priporočljivo –
po načelu minimizacije – da ima možnost pisanja na osebnih
podatkih poleg administratorja samo še en (1) uporabnik.
Prav tako je možno omejiti vsebino podatkov, do katere
bo uporabnik dostopal. Tako na primer ima lahko nekdo pravico do evidence članstva, nekdo drug pa samo do vpisa dela,
evidence opreme, usposabljanj, intervencij … Možnosti nastavitev pravic si lahko pogledate v vlogi za novega uporabnika
Vulkana, ki se nahaja v Vulkanu pri organizaciji. Dostope
omejite skladno s potrebami in pristojnostmi, kot imate razdeljeno delo in skrbništvo evidenc.

Upravni odbor mora opraviti nekaj nalog, da bosta v Vulkanu zagotovljena varnost in kvaliteta podatkov.

4. Zaprosi za nove dostope ali spremembe pravic
obstoječih uporabnikov Vulkana.

Poudarek: Poskrbite za ustrezno varovanje in dostope do
osebnih podatkov v Vulkanu.
Za imenovanje oseb, ki bodo imeli dostop do Vulkana, je
pristojen Upravni odbor, ki skrbi za ustreznost njihovih dostopov in s tem do podatkov, ki se zbirajo v Vulkanu. Za zavarovanje osebnih podatkov je odgovoren predsednik gasilske
organizacije.

1. Seznani se z obstoječimi dostopi do Vulkana.

(Vulkan > Organizacija > predn. obdelave > Uporabniki kumulativno/analitično).
Administrator iz Vulkana izpiše vse člane, ki imajo dostop
(kakršnekoli vrste) do podatkov. Pomembno je, da člani, ki
imajo dostop do Vulkana, uporabljajo izključno svoje uporabniško ime in geslo ter gesel ne posojajo. Zaradi varovanja
osebnih podatkov so uporabniška imena vezana na osebo in
ne na organizacijo. V sistemu se beležijo tudi dostopi.

2. Prekliče dostop članom, ki ga ne potrebujejo več.

Skladno s prihajajočo zakonodajo je potrebno upoštevati
načelo minimizacije, kar pomeni, da naj do osebnih podatkov dostopajo samo tisti, ki to res potrebujejo.
Upravni odbor s sklepom uporabnikom odvzame dostope
ali spremeni pravice in sklep pošlje administratorju GZ, ki bo
dostope onemogočil ali uredil.

3. Imenuje skrbnika Vulkana.

(Vulkan > Organizacija > predn. obdelave > Uporabnik
Vulkan – vloga)
Upravni odbor s sklepom imenuje enega (1) skrbnika Vulkana in ostale uporabnike. Skrbnik je tisti, ki bo v Vulkanu
lahko urejal vse podatke in izpolnjeval vse dokumente. Poleg
skrbnika imajo lahko do Vulkana dostop tudi drugi člani. Obstajata dve vrsti pravic:
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Upravni odbor sklep o imenovanju skrbnika in drugih
uporabnikov za Vulkan ter njihove vloge posreduje na matično
GZ oz. administratorju GZ, da bo le-ta sklep izvršil ter dodelil
ustrezne pravice.
Administrator, na podlagi sklepa Upravnega odbora, v
Vulkanu izpolni vlogo (Organizacija > predn. obdelave > Uporabnik Vulkan – vloga). V vlogi za vsakega uporabnika posebej označi vsebino in vrsto pravic, vlogo natisne, jo da v podpis predsedniku PGD ter pošlje na GZ.
Poudarek: Za dostop do Vulkana uporabljajte izključno samo
svoje uporabniško ime in geslo.

5. Obveščanje uporabnikov

Za obveščanje uporabnikov o novostih v Vulkanu naj bi
poskrbel predsednik, ki praviloma te informacije dobi na
Upravnem odboru GZ od administratorja GZ. Pridobi jih lahko
tudi od tečajnikov, ki so se udeležili usposabljanja za informatiko pri Gasilski zvezi Slovenije.
Vsi uporabniki Vulkana na nivoju društva se za pomoč
obračajo na GZ – tudi za odklepanje zaklenjenih uporabnikov.
Enako velja za uporabnike na nivoju gasilske zveze, razen za
administratorja GZ.
S tem boste uredili dostope in poskrbeli, da imajo ustrezne
informacije ter vpogled do podatkov samo tisti, ki ste jih pooblastili in to res potrebujejo. ●

