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Svetovalni napotek 2300-1: 

Uporaba osebnih informacij pri vodenju poslov 
 

Temeljni standard v tej zvezi 

2300 – Izvajanje posla 

Notranji revizorji morajo prepoznati, proučiti, ovrednotiti in dokumentirati dovolj informacij za dosego ciljev 
posla. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Notranji revizorji morajo upoštevati zadeve v zvezi z varstvom osebno prepoznavnih informacij, 

pridobljenih med potekom revizijskega posla, ker se z napredkom informacijske tehnologije in komunikacij 
povečujejo tveganja in grožnje zasebnosti. V številnih pravnih redih so kontrole zasebnosti zakonske 
zahteve. 

 
2. Osebne informacije se na splošno nanašajo na podatke, ki so povezani z določenim posameznikom, ali na 

podatke s prepoznavnimi značilnostmi, ki jih je mogoče povezati z drugimi informacijami. Zajemajo vse 
dejanske ali subjektivne informacije, ne glede na to, ali so kje zapisane ali ne, v kakršni koli obliki ali na 
katerem koli nosilcu podatkov. Osebne informacije so med drugim: 
 

• ime, naslov, identifikacijske številke, dohodek, krvna skupina, 
• ocenjevanja, socialni položaj, disciplinski ukrepi, 
• osebne mape zaposlenih in evidence posojil, 
• zdravstveni podatki zaposlenih. 

 
3.  V številnih pravnih ureditvah je zakonsko urejeno, da organizacije že pred začetkom zbiranja opredelijo 

namene, za katere se zbirajo osebne informacije. Ti zakoni tudi prepovedujejo uporabo in razkrivanje 
osebnih informacij za druge namene od tistih, za katere so bile zbrane, razen če se s tem posameznik strinja 
ali to zahteva zakon. 

 
4.  Pomembno je, da notranji revizorji poznajo in upoštevajo vse zakone glede uporabe osebnih informacij v 

svojih državah in državah, v katerih njihova organizacija posluje. 
 
5.  Neprimerno in v nekaterih primerih nezakonito je dostopanje do osebnih informacij in njihovo pridobivanje, 

pregledovanje, prirejanje ali uporabljanje pri izvajanju nekaterih notranjerevizijskih poslov. Če notranji 
revizor pridobi osebne informacije, mora izdelati postopke za njihovo varovanje. Notranji revizor se na 
primer v nekaterih okoliščinah lahko odloči, da osebnih informacij ne vpiše v zapise o poslu. 

 
6.  Notranji revizor lahko prosi za nasvet pravnega svetovalca pred začetkom revizijskega dela, če je zaskrbljen 

ali obstajajo vprašanja glede dostopa do osebnih informacij.  
 
 
Objavljeno maja 2010. 
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