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BANKA SLOVENIJE
Evrosistem
Centralni kreditni register
Zadeva: Dopolnjen Predlog Sprememb in dopolnitev Pravil sistema izmenjave informacij o zadolženosti
fizičnih oseb – SISBON (3. člen) na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o centralnem kreditnem
registru – DODATNO MNENJE

Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel dopolnjeno besedilo sprememb 3. člena Pravil sistema
izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb – SISBON (v nadaljevanju: Pravila SISBON) na podlagi
drugega odstavka 26. člena Zakona o centralnem kreditnem registru (Ur. l. RS, št. 77/16, v nadaljevanju:
ZCKR).
Na podlagi 26. člena ZCKR, 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) in v skladu z 48. členom Zakona o varstvu
osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom
Zakona o informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju: ZInfP)
ugotavljamo, da s predlogom dodatnih sprememb 3. člena Pravil SISBON deloma naslavljate nejasnosti glede
razmerij med Banko Slovenije in člani sistema glede odgovornosti za podatke vnešene v sistem SISBON. Ne
naslavljate pa celovito vprašanja morebitnega skupnega upravljavstva.
Glede na to, da je inšpekcijski postopek pri IP v tem delu v teku in glede na določbe ZCKR IP dodatnih pripomb
k predlaganemu gradivu nima.
Želimo pa v razmislek za v bodoče izpostaviti, da bi bilo ob nadaljnjih dodatnih nadgradnjah Pravil SISBON
treba jasneje in celovito nasloviti vprašanje konkretnih vlog posameznih deležnikov z vidika uresničevanja
pravic posameznikov tudi na podlagi izkušenj, ugotovitev rednih internih revizij in izzivov, do katerih prihaja v
praksi. To bi verjetno zahtevalo tudi dopolnitev drugih členov, ne le 3. člena Pravil SISBON.
Kot smo že izpostavili, gre po mnenju IP vsaj v delu namreč zelo verjetno za skupno upravljavstvo med Banko
Slovenije in člani sistema v obsegu, kot je to opredeljeno v ZCKR. Res pa je, da ZCKR pojma skupni upravljavci
ne uporablja. Skupni upravljavci so v skladu s 26. členom Splošne uredbe, dva ali več upravljavcev, ki skupaj
določijo namene in načine obdelave. Hkrati pa ni nobenega dvoma, da so glede podatkov, ki jih ima posamezen
član ali dajalec kreditov ali Banka Slovenije, sam kot zakoniti upravljavec na podlagi ZCKR ali drugih predpisov
oz. na drugih ločenih pravnih podlagah (četudi jih uporabi tudi za namen poročanja v SISBON) pri sebi, ti
subjekti vsak ločen in samostojen upravljavec.
S spoštovanjem,
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
Informacijska pooblaščenka
Pripravila:
Alenka Jerše, namestnica informacijske pooblaščenke
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