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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
gp.mkgp@gov.si

Zadeva: Predlog Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 – mnenje
Informacijskega pooblaščenca
Zveza: Vaš dopis št. 007-419/2020/3 z dne 27. 1. 2021 ter priloženo gradivo

Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 28. 1. 2021 prejel vaše zaprosilo za
posredovanje pripomb k predlogu Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 (v
nadaljevanju predlog Uredbe 2021) z vidika varstva osebnih podatkov. V nadaljevanju vam 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) sporočamo, da IP ni
pristojen predlagatelj predpisov, niti ni pristojen podajati soglasij k predlogom predpisov. To je
izključna odgovornost predlagatelja predpisa. IP lahko podaja mnenja in izpostavlja posamezne vidike
z vidika zagotavljanja spoštovanja predpisov s področja varstva podatkov, ni in ne sme pa prevzemati
odgovornosti predlagatelja.
Kot je razbrati iz prejetega gradiva, predlog uredbe v pretežnem delu ne ureja obdelave osebnih
podatkov izven že zakonsko določene oziroma se primarno nanaša na obdelavo podatkov poslovnih
subjektov in ne podatkov fizičnih oseb. Zato zgolj iz previdnosti dodajamo, da mora biti glede na člen
38 Ustave vsaka obdelava osebnih podatkov primarno opredeljena z zakonom in ne podzakonskim
aktom.
V bodoče priporočamo, da se sistematično povezovanje različnih zbirk osebnih podatkov različnih
upravljavcev med seboj, kot je predvideno z navzkrižnim avtomatiziranim preverjanjem, k i g a
predvideva npr. 17. člen predloga Uredbe 2021 v zvezi s predpisi EU, v delu ko gre za osebne
podatke (npr. podatke o plačah zaposlenih) uredi sistemsko na zakonski ravni s ciljem pravočasne
prepoznave in naslovitve vseh tveganj.
Prav tako predlagamo, da preverite, ali gre v opisanih primerih za primer obdelave osebnih podatkov,
ki zahteva obvezno predhodno izvedbo ocene učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov pred
začetkom take obdelave s ciljem ustrezne naslovitve vseh tveganj take obdelave osebnih podatkov na
zasebnost. To iz gradiva ni povsem razvidno. Takšno oceno učinkov je treba v primeru, da je
obvezna, izvesti pred začetkom obdelave. Seznam obdelav, za katere je takšna ocena učinkov
obvezna v skladu s 35. členom Splošne uredbe je objavljen na spletni strani IP (https://www.iprs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/Ocene_ucinkov/Seznam_dejanj_obdelav_osebnih_podatkov__za_kat
ere_velja_zahteva_po_izvedbi_ocene_ucinka_v_zvezi_z_varstvom_osebnih_podatkov.pdf) . V e č o
izvedbi ocene učinkov pa je na voljo na spletni strani IP (https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reformaevropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/ocenaucinka-v-zvezi-z-varstvom-podatkov/#c1915).
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Lepo vas pozdravljamo.

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
Informacijska pooblaščenka
Pripravila:
Alenka Jerše, univ. dipl. prav,
namestnica informacijske pooblaščenke

Poslati:
- naslovniku, po e-pošti na naslov: gp.mkgp@gov.si;
- zbirka dokumentarnega gradiva, tu.
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