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ZADEVA: Predlog Pravilnika o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v
izvršilnih postopkih – MNENJE
ZVEZA: vaš dopis št. 007-273/2020/5 z dne 18. 8. 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) k prejetemu predlogu Pravilnika o objavah prodaj v spletnem
iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnih postopkih (v nadaljevanju predlog pravilnika).
Uvodoma ugotavljamo, da se vsebinsko spremembe, ki jih ureja predlog pravilnika primarno nanašajo
na izvedbo samega postopka spletne javne dražbe, pri čemer pa členi 6, 7 in 8 urejajo tudi vprašanja
objave osebnih podatkov in ureditev spletnega iskalnika prodaj na portalu e-dražbe na podlagi členov
93, 93a, 181 in 181a Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ). Kot je razbrati iz besedila,
člena 6 in 7 predloga pravilnika urejata nabor podatkov za izvajanje določb členov 93 in 181 ZIZ, člen
8 predloga pravilnika, ki določa spletni iskalnik prodaj, pa za izvajanje določb členov 93a in 181a ZIZ.
V zvezi s tem ugotavljamo, da tako člen 93a kot tudi člen 181a ZIZ ne določata jasno, katera merila
naj se uporabijo v spletnem iskalniku, saj ta merila določata zgolj primeroma z uporabo besede 'zlasti',
ne pa na zaprt način naštevanja. Vsekakor je nabor iskalnih meril, kot jih določa predlog pravilnika v
členu 8 bistveno širši od primeroma naštetih meril, zato se glede na namene spletnega iskalnika
sprašujemo, ali je tak nabor skladen z načelom sorazmernosti in namenom objave. Nabor npr.
omogoča, da se preko iskalnika najde vse predmete prodaje, ki se v izvršilnih postopkih nanašajo na
posameznega dolžnika, na posameznega upnika, na družbo, ker ima družbenik delež ipd. ZIZ pa v
členih 93a in 181a določa, da Vrhovno sodišče Republike Slovenije za namen pregledne in uspešne
prodaje nepremičnin v izvršilnem postopku upravlja in vzdržuje spletni iskalnik prodaj premičnin
oziroma nepremičnin, s katerim lahko zainteresirani kupci iščejo premičnine oziroma nepremičnine, ki
so predmet prodaje, zlasti po naslednjih merilih: v primeru premičnin (vrsta stvari: npr. nakit,
računalniki, avdio in video naprave, bela tehnika, avtomobili, umetnine) oziroma v primeru
nepremičnin (vrsta rabe: stanovanje, hiša, poslovni prostor, zemljišče); čas in kraj dražbe oziroma
spletni naslov, na katerem poteka spletna javna dražba; pristojno sodišče. Nabora se torej bistveno
razlikujeta.
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka
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