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ZADEVA: Predlog Zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti (EVA: 2018-2130-0005) – DODATNO
MNENJE
ZVEZA: Vaš e-dopis št. 007-106/2019/60 z dne 2. 10. 2020

Spoštovani,
na podlagi vašega zaprosila, 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter 57. člena
Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi
Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba) v nadaljevanju posredujemo dodatno mnenje
Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju: IP) k prejetemu dopolnjenemu Predlogu Zakona o
nadzoru vesoljskih dejavnosti – EVA 2018-2130-0005 (v nadaljevanju: predlog ZNVD).
Uvodoma IP ugotavlja, da se načeloma na varstvo osebnih podatkov nanašata zlasti 7. in 10. člen
predloga ZNVD, saj določata zbiranje osebnih podatkov in ne poslovnih subjektov. IP je namreč
pregledal prejeta gradiva in ugotavlja, da se ta v preostalem delu primarno ne nanašajo na varstvo
osebnih podatkov, ampak gre v pretežnem delu za urejanje obveznosti glede obdelave podatkov
poslovnih subjektov, ali drugih podatkov. Pojem upravljavca je namreč (četudi gre dejansko za fizične
osebe) za namen predloga ZNVD opredeljen kot fizična ali pravna oseba, ki izvaja ali ima namen
izvajati vesoljsko dejavnost, kot je ta definirana in urejena s predlogom ZNVD.
Zato zgolj iz previdnosti izpostavljamo, da mora sicer za zbiranje osebnih podatkov, če ne gre za
podatke v zvezi z opravljanjem dejavnosti (kot je pojasnjeno v prvem mnenju IP k predlogu ZNVD),
obstajati ustrezna pravna podlaga. Pravilnik npr. predviden v 7. členu predloga ZNVD – v tem smislu
torej ne more določati obdelav drugih osebnih podatkov (npr. evidenc, zbirk ipd.), če te niso določene
s tem ali drugim zakonom oz. za katere ne obstaja druga ustrezna pravna podlaga. Glede na člen 38
Ustave mora biti namreč vsaka obdelava osebnih podatkov primarno opredeljena z zakonom in ne
podzakonskim aktom.
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,
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