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ZADEVA: Predlog Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj – EVA 2021-3330-0003 –
MNENJE
ZVEZA: vaš dopis št. 0070-4/2021/20 prejet dne 18. 3. 2021 in priloženo gradivo
Spoštovani,
na podlagi vašega zaprosila, 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 (v nadaljevanju IP) k prejetemu predlogu Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj –
EVA 2021-3330-0003 (v nadaljevanju predlog pravilnika).
Ugotavljamo, da se predlog pravilnika v pretežnem delu ne nanaša na varstvo osebnih podatkov,
ampak gre zlasti za urejanje načina financiranja in organizacije ter izvedbe šolskih tekmovanj. Predlog
pravilnika se zgolj v 31. členu nanaša na obdelave osebnih podatkov za namen izdaje potrdil o
udeležbi in dosežkih. Sklepamo, da je pravna podlaga za tam navedeno zbiranje in obdelavo osebnih
podatkov podana v točki e člena 6(1) Splošne uredbe v povezavi z 9. členom ZVOP-1. Ponovno tudi
na tem mestu 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, npr.
s pravilnikom ne bi bilo ustrezno.
Ob tej priložnosti bi hkrati želeli izpostaviti nekatere skrbi, ki presegajo vprašanja varstva osebnih
podatkov, a jih zaznava IP v zvezi z zagotavljanjem enake obravnave otrok in etično izvedbo šolskih
tekmovanj na podlagi prejetih vprašanj in primerov, ki jih obravnava. IP kot nadzorni organ za varstvo
podatkov in pritožbeni organ za področje dostopa do informacij javnega značaja ne more ukrepati na
področjih, za katera ni pristojen, zato želimo spodaj navedeno izpostaviti in prosimo vaše ministrstvo
za ustrezno ukrepanje. Ne bi smele biti dopustne prakse, ko organizatorji šolskih tekmovanj pogojujejo
sodelovanje otrok na tekmovanjih s soglasjem staršev za najrazličnejše obdelave osebnih podatkov.
Prav tako smo zasledili poziv Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva
Slovenije o nedopustnih oblikah organizacije šolskih tekmovanj v času razglašene epidemije na način,
da vsi učenci tekmovalci nimajo zajamčenih enakih pogojev v danih posebnih razmerah.
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,
Pripravila:
Alenka Jerše, univ. dipl. prav.
namestnica informacijske pooblaščenke

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka
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Poslati:
- po e-pošti;
- v vednost: Ministrstvo za pravosodje, gp.mp@gov.si;
- zbirka dokumentarnega gradiva pri IP.
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