v sožitju javnosti in zasebnosti

PRISTOJNOSTI INFORMACIJSKEGA
POOBLAŠČENCA

Z Zakonom o Informacijskem poobla{~encu (ZInfP) je
bil ustanovljen 31. decembra 2005 samostojen in neodvisen dr`avni organ Informacijski poobla{~enec. Ta
zdru`uje dostop do informacij javnega zna~aja in varstvo osebnih podatkov. Urad vodi Nata{a Pirc Musar.
Drugi ~len Zakona o Informacijskem poobla{~encu
opredeljuje, da je Informacijski poobla{~enec pristojen za:
• odlo~anje o prito`bi zoper odlo~bo, s katero je organ
zavrgel ali zavrnil zahtevo ali druga~e kr{il pravico
do dostopa ali ponovne uporabe informacij javnega
zna~aja; v okviru postopka na drugi stopnji je pristojen tudi za nadzor izvajanja zakona, ki ureja dostop do
informacij javnega zna~aja, in predpisov, ki so izdani
na podlagi le−tega;
• in{pekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih
predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov oziroma iznos osebnih podatkov iz Republike
Slovenije;
• opravljanje tudi drugih nalog, ki jih dolo~ajo ti predpisi;
• odlo~anje o prito`bi posameznika, kadar upravljavec
osebnih podatkov ne ugodi zahtevi posameznika
glede njegove pravice do seznanitve z zahtevanimi
podatki, do izpisov, seznamov, vpogledov, potrdil, informacij, pojasnil, prepisovanja ali kopiranja po dolo~bah
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi Zakona o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1)

Zakon o dostopu do informacij javnega zna~aja
poleg `e zapisanih pristojnosti dolo~a {e pristojnost za
vodenje evidence vseh podeljenih izklju~nih pravic na
podro~ju ponovne uporabe informacij (~len 36a, peti
odstavek).
1. izvr{uje in{pekcijski nadzor nad izvajanjem dolo~b

ZVOP-1 (obravnava prijave, prito`be, sporo~ila in
druge vloge, v katerih je izra`en sum kr{itve zakona);
2. odreja in{pekcijske ukrepe iz 54. ~lena ZVOP-1 (pre-

poved obdelave osebnih podatkov, anonimiziranje,
blokiranje, brisanje ali uni~enje osebnih podatkov,
kadar ugotovi, da se obdelujejo v nasprotju z zakonom);
3. odreja druge ukrepe in{pekcijskega nadzora v skladu

z Zakonom o in{pekcijskem nadzoru in Zakonom
o splo{nem upravnem postopku (5. to~ka prvega
odstavka 54. ~lena ZVOP-1);
4. opravlja preventivni in{pekcijski nadzor pri uprav-

ljavcih osebnih podatkov s podro~ja javnega in zasebnega sektorja;
5. vodi in vzdr`uje register zbirk osebnih podatkov

in skrbi, da je a`uren ter javno dostopen prek svetovnega spleta (28. ~len ZVOP-1);
6. omogo~a vpogled in prepis podatkov iz registra zbirk

osebnih podatkov, praviloma isti dan, najpozneje pa
v osmih dneh (29. ~len ZVOP-1);

7. vodi postopke o prekr{kih s podro~ja varstva oseb-

nih podatkov (hitri postopek);
8. poda

lahko kazensko ovadbo oziroma izvaja
postopke v skladu z zakonom, ki ureja prekr{ke, ~e
pri in{pekcijskem nadzoru ugotovi, da obstaja sum
storitve kaznivega dejanja ali prekr{ka;

9. odlo~a o ugovoru posameznika glede obdelave

osebnih podatkov na podlagi ~etrtega odstavka 9.
~lena in tretjega odstavka 10. ~lena ZVOP-1;
10. izdaja odlo~be o zagotavljanju ustrezne ravni varstva

osebnih podatkov v tretjih dr`avah (63. ~len ZVOP-1);
11. vodi postopke ugotavljanja ustrezne ravni varstva

osebnih podatkov v tretjih dr`avah na podlagi ugotovitev in{pekcijskega nadzora in drugih informacij
(64. ~len ZVOP-1);
12. vodi seznam tretjih dr`av, za katere je ugotovil, da

imajo v celoti ali delno zagotovljeno ustrezno raven
varstva osebnih podatkov ali da te nimajo zagotovljene; ~e je ugotovljeno, da tretja dr`ava le delno
zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov,
je v seznamu navedeno tudi, v katerem delu je ustrezna raven zagotovljena (66. ~len ZVOP-1);
13. vodi upravne postopke za izdajo dovoljenj o iznosu

osebnih podatkov v tretjo dr`avo (70. ~len ZVOP-1);
14. vodi upravne postopke za izdajo dovoljenj za po-

vezovanje javnih evidenc in javnih knjig, kadar katera od zbirk osebnih podatkov, ki naj bi se jih povezovalo, vsebuje ob~utljive osebne podatke ali pa je

za izvedbo povezovanja potrebna uporaba istega
povezovalnega znaka (na primer EMŠO ali dav~na
{tevilka);
15. vodi upravne postopke za izdajo ugotovitvenih

odlo~b o tem, ali je nameravana uvedba izvajanja
biometrijskih ukrepov v zasebnem sektorju v skladu
z dolo~bami ZVOP-1;
16. sodeluje z dr`avnimi organi, pristojnimi organi Ev-

ropske unije za varstvo posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov, mednarodnimi organizacijami,
tujimi nadzornimi organi za varstvo osebnih podatkov, zavodi, zdru`enji ter drugimi organi in organizacijami glede vseh vpra{anj, ki so pomembna
za varstvo osebnih podatkov;
17. daje in objavlja predhodna mnenja dr`avnim orga-

nom ter nosilcem javnih pooblastil o usklajenosti
dolo~b predlogov predpisov z zakoni in drugimi
predpisi, ki urejajo osebne podatke;
18. daje in objavlja neobvezna mnenja o skladnosti

kodeksov poklicne etike, splo{nih pogojih poslovanja oziroma njihovih predlogov s predpisi s podro~ja
varstva osebnih podatkov;
19. pripravlja, daje in objavlja neobvezna navodila in

priporo~ila glede varstva osebnih podatkov na
posameznem podro~ju;
20. na spletni strani in na drug ustrezen na~in objavlja

predhodna mnenja o usklajenosti predlogov zakonov
in drugih predpisov z zakonom in drugimi predpisi

s podro~ja varstva osebnih podatkov ter zahtev za
oceno ustavnosti predpisov (48. ~len ZVOP-1), izdaja
notranje glasilo ter strokovno literaturo, objavlja
odlo~be in sklepe sodi{~, ki se nana{ajo na varstvo
osebnih podatkov ter neobvezna mnenja, pojasnila,
stali{~a in priporo~ila glede varstva osebnih podatkov na posameznem podro~ju (49. ~len ZVOP-1);
21. daje izjave za javnost o opravljanih nadzorih in priprav-

lja letna poro~ila o svojem delu v preteklih letih;
22. Informacijski poobla{~enec je prekr{kovni organ,

pristojen za nadzor nad izvajanjem Zakona o informacijskem poobla{~encu, Zakona o dostopu do
informacij javnega zna~aja v okviru prito`benega
postopka in Zakona o varstvu osebnih podatkov;
23. odlo~a o prito`bi posameznika, kadar upravljavec

osebnih podatkov ne ugodi zahtevi posameznika
glede njegove pravice do seznanitve z zahtevanimi
podatki, do izpisov, seznamov, vpogledov, potrdil,
informacij, pojasnil, prepisovanja ali kopiranja po
dolo~bah zakona, ki ureja varstvo osebnih podat-kov
(pristojnost je dolo~ena v Zakonu o Informacijskem
poobla{~encu);
24. sodeluje v treh delovnih skupinah za varstvo oseb-

nih podatkov, oblikovanih znotraj EU, ki zdru`ujejo
neodvisne institucije za varstvo osebnih podatkov
dr`av ~lanic, delujejo pa na podlagi Direktive 95/46/
EC (Working Party 29, skupini, ki se ukvarjata z obdelavo osebnih podatkov v Europolu in Eurojustu).

Informacijski poobla{~enec bo zadol`en tudi za nadzor
nad izvajanjem Schengenskega sporazuma, ki v 128.
~lenu dolo~a, da mora nadzor pretoka osebnih podatkov
opravljati neodvisna institucija; skrbel bo za prepre~evanje
zlorab ter za pravilno izvajanje evropske Direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah 2002/58/EC oziroma
novega predloga direktive o hrambi telekomunikacijskih
prometnih podatkov, ki je bila na predlog ministrov dr`av
~lanic 15. 12. 2005 sprejeta v Bruslju.
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