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ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) – EVA 20193330-0022 – MNENJE
ZVEZA: Vaš e-dopis št. 0070-30/2019 z dne 10. 2. 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 (Splošna uredba) v nadaljevanju posredujemo mnenje IP k prejetemu predlogu
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) – EVA 2019-3330-0022).
Uvodoma poudarjamo, da Informacijski pooblaščenec (IP) ni pristojen predlagatelj predpisov, niti ni
pristojen podajati soglasij k predlogom predpisov. To je izključna odgovornost predlagatelja predpisa.
IP lahko podaja mnenja in izpostavlja posamezne vidike z vidika zagotavljanja spoštovanja predpisov
s področja varstva podatkov, ni in ne sme pa prevzemati odgovornosti predlagatelja. Kot je razbrati iz
prejetega gradiva, predlog ZVrt-G v pretežnem delu ne ureja obdelave osebnih podatkov izven že
zakonsko določene.
IP v zvezi z evidenco iz novega 44.a člena (9. člen predloga ZVrt-G) glede na to pripominja, da iz
predloga ZVrt-G niti iz obstoječega besedila ZVrt ni razbrati namena te evidence (gre za evidenco
otrok, ki jih varuje varuh predšolskih otrok na domu). Zato izpostavljamo, da mora biti glede na člen 38
Ustave vsaka obdelava osebnih podatkov (sem sodi tudi namen obdelave) primarno opredeljena z
zakonom in ne podzakonskim aktom. Glede na to predlagamo, da se besedilo novega člena 44.a
ustrezno dopolni in se glede na zakonsko zasledovani namen zbiranja podatkov ta namen tudi
opredeli v predlogu ZVrt-G (lahko po vzoru npr. veljavnega 4. odstavka 44. člena ZVrt).
Upoštevajoč navedeno IP nima drugih pripomb k prejetemu gradivo z vidika obdelave osebnih
podatkov.
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,
Pripravila:
Alenka Jerše, univ. dipl. prav.
namestnica informacijske pooblaščenke
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka
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