
SPLOŠNI POGOJI POSLOVNEGA SODELOVANJA 
 

Protikorupcijska klavzula (določba velja za naročila, katerih vrednost presega 10.000 EUR brez 
DDV) 
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi naročila kdo v imenu ali na račun druge stranke, predstavniku ali posredniku 
naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za 
pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem 
pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega 
sektorja, drugi stranki sporazuma ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je to naročilo nično. 
 
Poslovna skrivnost 
Naročnik in izvajalec sta dožni ohraniti kot zaupne in trajno varovati poslovne skrivnosti, ki jih pridobita ali zanje izvesta 
med izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, pri čemer ti podatki ne smejo biti uporabljeni v lastno korist ali v komercialne 
namene in ne smejo biti brez vednosti in soglasja naročnika posredovani tretjim osebam. Obveznost varovanja poslovne 
skrivnosti se nanaša tako na čas izvrševanja te pogodbe kakor tudi za čas po tem. 
 
Izvajalec je dolžan obvestiti vse osebe, s katerimi ima sklenjeno delovno ali drugo pogodbeno razmerje, da lahko pri svojem 
delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, ki predstavljajo poslovno skrivnost, pri delu z njimi pa morajo ravnati z največjo 
mero skrbnosti.  
 
V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in 
neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev. 
 
Varstvo osebnih podatkov (določba velja za naročila, katerih predmet vključuje obdelavo osebnih 
podatkov) 
Izvajalec se zavezuje, da bo vse osebne podatke pri izvajanju predmeta naročilnice varoval v skladu z določili Uredbe (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 (v nadaljevanju: GDPR) in jih obdeloval v skladu s členi 
24 – 30 GDPR (v prilogi, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovnega sodelovanja), v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in Pravilnikom o varovanju osebnih in zaupnih podatkov 
na Univerzi v Ljubljani. 

 
Izvajalec (obdelovalec) bo za obdobje veljavnosti te naročilnice za naročnika (upravljavca) obdeloval vrste osebnih podatkov, 
ki so opredeljeni v opombi naročilnice. 
 


