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Zadeva: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih (EVA
2021-2330-0085) – mnenje Informacijskega pooblaščenca
Zveza: Vaš e-dopis z dne 26. 10. 2021 ter priloženo gradivo

Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 26. 10. 2021 prejel vaše zaprosilo za
posredovanje pripomb k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih
– EVA 2021-2330-0085 (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 3.
(spremembe 15. člena ZAgrS) in 12. členu – določitev prenehanja veljavnosti registra po 6. členu
Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Ur. l. RS,
št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 56/99, 72/00, 87/11, 14/15 – ZUUJFO in 74/15 – ZAgrS, v nadaljevanju
ZPVAS). V preostalem delu predlog zakona ureja druge vidike delovanja in upravljanja agrarnih
skupnosti.
V zvezi z določbo o prenehanju veljavnosti registra po 6. členu ZPVAS želimo opozoriti, da bi bilo
smiselno zakonsko opredeliti, kaj se zgodi z ukinjenim registrom z vidika nadaljnje hrambe in obdelav
osebnih podatkov. Register, kot je razbrati, namreč vsebuje določene osebne podatke, ki jih je kljub
ukinitvi registra treba bodisi izbrisati bodisi ustrezno zavarovati in poskrbeti za njihovo nadaljnje
varovanje. IP izpostavlja, da v tem kontekstu ne bi bila primerna njihova avtomatična javna objava ali
drugačna obdelava oziroma npr. popolna javna dostopnost po ZVDAGA. Zato predlagamo, da ta del
ustrezno zakonsko uredite oziroma dopolnite 12. člen predloga zakona.
Kot je razbrati iz prejetega gradiva, predlog zakona v preostalem 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.
Lepo vas pozdravljamo.
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
Informacijska pooblaščenka
Pripravila:
Alenka Jerše, univ. dipl. prav,
namestnica informacijske pooblaščenke
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