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ZADEVA: Prenos Direktive (EU) 2019/1151 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija
2019 o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na
področju prava družb – MNENJE
ZVEZA: vaš dopis št. 300-21/2019/8 prejet dne 9. 7. 2020 in priloženo gradivo

Spoštovani,
na podlagi vašega zaprosila z dne 29. 7. 2020 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP1) 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 (Splošna uredba) v nadaljevanju posredujemo mnenje Informacijskega
pooblaščenca (v nadaljevanju IP) glede vidikov, ki jih izpostavljate v vašem dopisu v zvezi s prenosom
Direktive (EU) 2019/1151 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi
Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb (v
nadaljevanju Direktiva EU 2019/1151).
Uvodoma ugotavljamo, da se primarno vsebina Direktive EU 2019/1151 ne nanaša na varstvo
osebnih podatkov, ampak gre za vprašanja opredelitve ustreznih pravil in procesov v zvezi s spletno
ustanovitvijo družb, spletnih postopkov v zvezi s tem in ustrezno zagotovitev sredstev elektronske
identifikacije ipd., za presojo katerih IP ni pristojen. Posredno lahko prihaja pri tem seveda tudi do
obdelave osebnih podatkov (npr. zakonitih zastopnikov poslovnih subjektov), za katero je ključno, da
je ustrezno zakonsko urejena. V tem kontekstu zato iz previdnosti opozarjamo, da morajo biti v skladu
s členom 38 Ustave nabor in namen zbiranja osebnih podatkov določeni z zakonom. Zato njihovo
opredeljevanje zgolj s podzakonskim aktom ne bi bilo ustrezno. V delu, ko gre za obdelavo podatkov
poslovnih subjektov in ne določljivih fizičnih oseb, pa to ne predstavlja obdelave osebnih podatkov.
IP zato ne more podati presoje, ali in v kakšnem delu je predmetna Direktiva EU 2019/1151 ustrezno
ali neustrezno prenesena v slovenski pravni red, niti ni predlagatelj predpisov, ki bi lahko podajal
predloge predpisov ali terminske načrte za njihovo pripravo. Za pripravo predpisov s področja varstva
osebnih podatkov je pristojno Ministrstvo za pravosodje, zato predlagamo, da predmetne vidike teh
vprašanj uskladite z njimi. Prav tako zato ocenjujemo, da ni potrebe po vključitvi IP v vse vidike
priprave prenosa Direktive EU 2019/1151 v slovenski pravni red.
Vsekakor pa smo na voljo za morebitna konkretna vprašanja in dileme v zvezi z vprašanji varstva
osebnih podatkov, na katera boste morda naleteli pri pripravi predpisov.
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka
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