Številka: 007-34/2020/4
Datum: 10. 6. 2021

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
gp.mizs@gov.si

ZADEVA: Dopolnjen predlog Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti – EVA
2017-3330-0062 – DRUGO DODATNO MNENJE
ZVEZA: vaš dopis št. 007-265/2017/374 prejet dne 21. 4. 2021 in priloženo gradivo
Spoštovani,
na podlagi vašega zaprosila z dne 21. 4. 2021 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 drugo dodatno mnenje
Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju IP) k prejetemu dodatno dopolnjenemu predlogu
Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti – EVA 2017-3330-0062 (v nadaljevanju
predlog ZZRID).
Pozdravljamo številne dodatne dopolnitve besedila glede materije varstva osebnih podatkov na
podlagi mnenj IP št. 007-34/2020/2 z dne 14. 8. 2020 in št. 007-34/2020/4 z dne 23. 2. 2021. Kot smo
že izpostavili, je v zvezi z materijo, ki jo ureja predlog zakona, zelo pomembno tudi upoštevanje
vidikov varstva osebnih podatkov pri znanstvenem raziskovanju, zlasti v današnjem času digitalizacije.
V tem smislu pozdravljamo vključene dopolnitve in poudarjamo, da je treba brez dvoma potem tudi v
praksi pri obdelavah osebnih podatkov v okviru znanstvenega raziskovanja upoštevati pravne podlage
za obdelavo osebnih podatkov, kot jih opredeljujeta 6. in 9. člen Splošne uredbe ter jih bo predvidoma
dodatno urejal nov Zakon o varstvu osebnih podatkov, trenutno pa se v zvezi s tem uporablja še
vedno 17. člen ZVOP-1.
V izogib podvajanja že izpostavljenih vidikov, ki so pri tem pomembni, dodatno v razmislek
predlagamo le dokaj široko opredelitev možnih namenov obdelav osebnih podatkov iz vseh evidenc iz
55. člena predloga ZZRID s strani ministrstva, pristojnega za znanost, katerih upravljavec sta ARRS
oz. IZUM, kot so opredeljeni v 4. odstavku 56. člena predloga ZZRID. Ta določa, da morata ARRS in
IZUM na zahtevo ministrstva, pristojnega za znanost, slednjemu zaradi izvajanja nadzora, priprave
finančnega načrta, ter načrtovanja, spremljanja in izvajanja politike znanstvenoraziskovalne dejavnosti
ter za znanstveno-raziskovalne namene in za izvajanje analiz brezplačno posredovati podatke
oziroma obdelave podatkov iz vseh zbirk podatkov, ki jih upravljata, razen iz zbirke recenzentov. V
tem smislu bi bilo priporočljivo ta pooblastila vezati vsaj na obseg, ki je potreben glede na posamezen
konkretni namen.
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka
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Pripravila:
Alenka Jerše, univ. dipl. prav.
namestnica informacijske pooblaščenke
Poslati:
- po e-pošti;
- v vednost: Ministrstvo za pravosodje, gp.mp@gov.si;
- zbirka dokumentarnega gradiva pri IP.
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