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ZADEVA: Predlog Zakon o cestah – EVA 2021-2430-0001 (ZCes) – DRUGO DODATNO MNENJE
ZVEZA: vaš e-dopis prejet dne 17. 11. 2021

Spoštovani,
na podlagi vašega dodatnega zaprosila in pojasnil glede dodatnih sprememb, 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 (v nadaljevanju: Splošna uredba) v
nadaljevanju posredujemo odziv Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju: IP) k prejetim
dodatnim dopolnitvam predloga sprememb 10. in 121. člena Zakona o cestah – EVA 2021-2430-0001
(v nadaljevanju: predlog ZCes).
Kot izhaja iz prejetega gradiva, naj bi 10. člen po novem določal:
»10. člen
(videonadzor prometa)
(1) Videonadzor prometa se lahko na javnih cestah uvede v skladu s pogoji, ki jih glede videonadzora
na javnih površinah določa zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(2) Upravljavec ceste ima za namen vodenja, urejanja, upravljanja in nadzora prometa, odprave
posledic poškodb na cesti, varstva ceste, zagotavljanja informacij o prometu, o stanju cest in
razmerah na cestah pravico slikovno snemati vozila na posameznih odsekih cest v njegovem
upravljanju (v nadaljnjem besedilu: videonadzor prometa) na način, da pri tem ni možna obdelava
osebnih podatkov.
(3) Kadar je nujno potrebno za obveščanje pristojnih organov o prometnih in drugih nesrečah ter
izrednih dogodkih, se lahko videonadzor prometa izvaja tako, da je mogoča prepoznava vozila
oziroma udeleženca cestnega prometa.
(4) Upravljavec ceste lahko izvaja videonadzor prometa v obsegu, ki je potreben za izpolnitev namena
iz drugega in tretjega odstavka tega člena.
(5) Upravljavec ceste, ki izvaja videonadzor prometa, o tem objavi obvestilo. Obvestilo mora biti vidno
in razločno objavljeno na način, ki omogoča posamezniku, da se predhodno seznani z izvajanjem
videonadzora prometa.
(6) Upravljavcu ceste ni treba opremiti ceste ali njenega dela z obvestili iz prejšnjega odstavka, če
videonadzor prometa ne omogoča prepoznave vozila oziroma udeleženca cestnega prometa.
(7) Zbirka posnetkov videonadzora prometa iz tretjega odstavka tega člena vsebuje posnetek vozila
oziroma udeleženca cestnega prometa, kraj, datum in čas posnetka.
(8) Pri pridobivanju, zbiranju, obdelovanju in vodenju osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka
upravljavec ceste ravna v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
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(9) Uporaba osebnih podatkov v nasprotju tretjim odstavkom tega člena je prepovedana. Upravljavec
ceste lahko podatke iz sedmega odstavka tega člena posreduje drugim organom, če tako določa
poseben zakon.
(10) Podatke iz sedmega odstavka tega člena hrani upravljavec ceste najdlje šest dni od njihove
pridobitve. Po poteku roka iz prejšnjega stavka se podatki samodejno zbrišejo.
(11) Dostopi do osebnih podatkov morajo biti urejeni z nivojem uporabniških pravic na podlagi gesel,
za vsak vpogled pa je treba navesti podlago in razlog. Zagotovljena mora biti mora revizijska sled v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Podroben sistem dodeljevanja pravic,
uporabniških imen in gesel uredi upravljavec cest v internem aktu.«
Kot izhaja iz prejetega gradiva, naj bi 121. člen po novem določal:
»121. člen
(varovanje osebnih podatkov pri uporabi aplikacij in storitev ITS ali C-ITS)
(1) NCUP, upravljavci cest in ponudniki aplikacij in storitev ITS ali C-ITS ravnajo pri uporabi aplikacij in
storitev ITS ali C-ITS v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(2) Pri izvajanju nalog iz prvega odstavka 119. člena tega zakona oziroma prvega in drugega odstavka
prejšnjega člena subjekti iz prejšnjega odstavka zagotovijo uporabo anonimnih in statističnih podatkov
v vseh primerih, ko je z njimi mogoče doseči zasledovane cilje aplikacij in storitev ITS ali C-ITS.
(3) Ta zakon ne daje izrecne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov. Ponudniki aplikacij in
storitev ITS ali C-ITS morajo pri uvajanju aplikacij in storitev ITS ali C-ITS spoštovati pogoje iz tega
člena in za obdelavo osebnih podatkov zagotoviti ustrezno pravno podlago (npr. v obliki pogodbe ali
privolitve uporabnika) v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(4) Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se hranijo najkrajši možni čas, ki zadošča za dosego
namena uporabe aplikacij in storitev ITS ali C-ITS.
(5) Subjekti iz prvega odstavka tega člena sprejmejo ustrezne organizacijske, tehnične in logičnotehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje naključno ali namerno
nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh
podatkov.«
Upoštevajoč dodatne dopolnitve IP nima dodatnih pripomb z vidika varstva osebnih podatkov na
prejeto gradivo.
S spoštovanjem,
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka
Pripravila:
Alenka Jerše, univ. dipl. prav.
namestnica informacijske pooblaščenke
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