Številka: 007-7/2021/4
Datum: 31. 3. 2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
gp.mkgp@gov.si
Zadeva: Dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah (EVA
2020-2330-0148) – dodatno mnenje Informacijskega pooblaščenca
Zveza: Vaš dopis št. 007-598/2020/24 z dne 23. 3. 2021 ter priloženo gradivo
Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za posredovanje pripomb k
dopolnjenemu predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah – EVA 2020-23300148 (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 lahko nanašal zgolj v 1.
(spremembe 17. člena Zakona o zadrugah) in 5. členu (določitev novega 31.b člena Zakona o
zadrugah). V preostalem delu predlog zakona ureja vprašanja urejanja delovanja in upravljanja zadrug
ter revidiranja njihovega poslovanja oziroma obdelave podatkov zadrug kot poslovnih subjektov.
Kot je razbrati iz prejetega gradiva, predlog zakona v pretežnem delu ne ureja obdelave osebnih
podatkov izven že zakonsko določene oziroma se nanaša na obdelavo podatkov poslovnih subjektov
in ne 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. Drugih
pripomb IP nima.
Dodatno pa pojasnjujemo, da IP ni pristojen za presojo vprašanj pravilnosti izvajanja Uredbe eIDAS in
drugih predpisov o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja glede ustreznosti zagotavljanja
glasovanja in drugih vidikov poslovanja z uporabo sredstev elektronske identifikacije.
Lepo vas pozdravljamo.

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

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

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