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ZADEVA: Predlog Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov – EVA: 2021-1611-0011
(ZOAIS) – MNENJE
ZVEZA: vaš dopis št. IPP 007-163/2021 z dne 26. 10. 2020 in priloženo gradivo

Spoštovani,
na podlagi vašega zaprosila prejetega dne 27. 10. 2021, 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 Informacijskega
pooblaščenca (IP) k prejetemu predlogu Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov – EVA:
2021-1611-0011 (predlog ZOAIS).
Ugotavljamo, da se vsebinsko spremembe, ki jih ureja predlog ZOAIS, v pretežnem delu ne nanašajo
na varstvo osebnih podatkov, ampak gre zlasti za urejanje različnih vidikov obveznosti in s tem
povezanih obdelav podatkov poslovnih subjektov (in ne osebnih podatkov, ki se nanašajo na določene
ali določljive fizične osebe) ter urejanje ustanavljanja in pravnih oblik ter upravljanja, organizacije in
drugih vidikov delovanja ter nadzora različnih oblik alternativnih investicijskih skladov.
V tem kontekstu ponovno zgolj 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.
Glede morebitnega prenosa osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije IP v zvezi z
izpolnjevanjem obveznosti iz predlogov zgoraj navedenih predpisov prav tako zgolj iz previdnosti
ponovno izpostavlja tudi obveznosti spoštovanja določb glede prenosa osebnih podatkov v tretje
države ali mednarodne organizacije, kot so urejene v 44.-49. členu Splošne uredbe. Tako 44. člen
Splošne uredbe določa, da se vsak prenos osebnih podatkov, ki se obdelujejo ali so namenjeni
obdelavi po prenosu v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, ob upoštevanju drugih določb
Splošne uredbe izvede le, če upravljavec in obdelovalec ravnata v skladu s pogoji iz V. poglavja
Splošne uredbe, kar velja tudi za nadaljnje prenose osebnih podatkov iz tretje države ali mednarodne
organizacije v drugo tretjo državo ali drugo mednarodno organizacijo. Vse določbe V. poglavja
Splošne uredbe se uporabljajo za zagotovitev, da ni ogrožena raven varstva posameznikov, ki jo
zagotavlja Splošna uredba.
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka
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