Številka: 007-15/2021/2
Datum: 8. 4. 2021
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
gp.mgrt@gov.si
Zadeva: Predlog Zakona o gostinstvu (EVA 2021-2130-0015) – mnenje Informacijskega
pooblaščenca
Zveza: Vaš dopis št. 007-21/2020/33 z dne 17. 3. 2021 ter priloženo gradivo
Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 19. 3. 2021 prejel vaše zaprosilo za
posredovanje pripomb k predlogu Zakona o gostinstvu – EVA 2021-2130-0015 (v nadaljevanju
predlog zakona) z vidika varstva osebnih podatkov. V nadaljevanju IP na podlagi 48. člena Zakona o
varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05, 51/07 in 67/07, v nadaljevanju 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 (v nadaljevanju Splošna uredba) ugotavlja, da bi se predlog zakona posredno na
vprašanja varstva osebnih podatkov nanaša zlasti v delu, ki ureja obveznosti vpisa nepremičnin v lasti
ali najemu fizičnih oseb v poslovni register ter v register nastanitvenih obratov glede na to, da gre za
podatke, ki imajo dvojno naravo. Po eni strani gre za prebivališča in lastništvo fizičnih oseb, po drugi
strani pa ti isti podatki v vlogi nepremičnin, ki se del leta uporabljajo za kratkoročno oddajanje
nastanitev turistom, dobijo lastnost podatkov (npr. lokacij) povezanih z izvajanjem dejavnosti.
IP želi iz tega razloga izpostaviti, da bi v tem delu veljajo izvesti resen premislek, v kakšnem obsegu
morajo biti npr. podatki opredeljeni v registru nastanitvenih obratov javni, pri čemer je ta javnost
opredeljena celo za pet let po izbrisu iz registra. Težko je namreč sprejeti sklepanje, da se mora
posameznik, zato ker se je odločil, da bo v svojem stanovanju ali počitniškem apartmaju eno leto v
omejenem obsegu izvajal sobodajalstvo, za pet let v celoti odpovedati varstvu svojih podatkov v zvezi
s tem. IP v zvezi s tem tudi poudarja, da bi lahko bilo sporno, da se o objavi teh podatkov in izvajanju
pravic v zvezi s temi podatki odloča na ravni podzakonskih aktov, kot to predvideva predlog zakona.
Ob tem dodajamo, da mora biti glede na člen 38 Ustave vsaka obdelava osebnih podatkov primarno
opredeljena z zakonom in ne podzakonskim aktom.
Lepo vas pozdravljamo.

Pripravila:
Alenka Jerše, univ. dipl. prav,
namestnica informacijske pooblaščenke

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
Informacijska pooblaščenka

Poslati:
- naslovniku, po e-pošti;
- zbirka dokumentarnega gradiva, tu.
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