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ZADEVA: Osnutek Protokola med Vlado RS in Svetom ministrov BiH o izvajanju Sporazuma med Evropsko 
skupnostjo in BiH o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja – predhodno mnenje 
Informacijskega pooblaščenca 
ZVEZA: Vaše elektronsko sporočilo z dne 3. 7. 2015 in usklajen osnutek z dne 23. 6. 2015 
 
 
Spoštovani, 
 
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je po elektronski pošti prejel zaprosilo za mnenje k osnutku 
Protokola med Vlado RS in Svetom ministrov BiH o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in BiH o 
ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja (v nadaljevanju: Protokol) , zato na podlagi 48. člena 
Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) daje predhodno mnenje o 
usklajenosti Protokola z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo osebne podatke. 
 
Ugotavljamo, da je Protokol z vidika obdelave osebnih podatkov v bistvenem usklajen s Sporazumom med 
Evropsko skupnostjo ter BiH o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja (2007/820/ES; v 
nadaljevanju: Sporazum), s tem pa obstaja ustrezna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, zato IP 
nanj nima pripomb. 
 
Edina pripomba oziroma bolj opozorilo IP se nanaša na zavarovanje osebnih podatkov iz prilog k Protokolu in 
Sporazumu med njihovim prenosom. V prošnji za ponovni sprejem (priloga 6 Sporazuma) in v vlogi za tranzit 
(priloga 1 Protokola) je namreč predvidena tudi navedba podatkov, ki se nanašajo na zdravstveno stanje 
posameznikov. Po definiciji 19. točke 6. člena ZVOP-1 pa so podatki o zdravstvenem stanju posameznikov 
občutljivi osebni podatki, za katere velja poseben režim zavarovanja. Tudi prstni odtisi, katerih odvzem v 
izjemnih primerih določa 3. odst. 3. člena Protokola, kot biometrični podatki štejejo za občutljive osebne 
podatke. V skladu s 14. členom ZVOP-2 morajo biti občutljivi osebni podatki pri obdelavi posebej označeni in 
zavarovani tako, da se nepooblaščenim osebam onemogoči dostop do njih. Pri prenosu občutljivih osebnih 
podatkov preko telekomunikacijskih omrežij se šteje, da so podatki ustrezno zavarovani, če se posredujejo z 
uporabo kriptografskih metod in elektronskega podpisa tako, da je zagotovljena njihova nečitljivost oziroma 
neprepoznavnost med prenosom. Navedeno pomeni da v primerih, ko bodo v prošnji za ponovni sprejem ali v 
vlogi za tranzit dejansko navedeni podatki o zdravstvenem stanju posameznika oziroma bodo vsebovali prstne 
odtise, predvideni način posredovanja po elektronski pošti ali faksu (1. odst. 3. člena in 2. odst. 4. člena 
Protokola) ne bo ustrezen, če ti podatki ne bodo ustrezno označeni in če prenos ne bo izveden v skladu z 
drugim odstavkom 14. člena ZVOP-1. 
 
V skladu z navedenim IP nima pripomb na predloženi Protokol, opozarja pa na njegovo ustrezno izvajanje z 
vidika zavarovanja osebnih podatkov. 

 

S spoštovanjem, 

         
Pripravila:         Informacijski pooblaščenec            
Tina Kraigher Mišič, univ. dipl. prav.,           Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 
svetovalka         Informacijska pooblaščenka 

 

 

 


