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

Zadeva: Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme
kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014 – 2020 – mnenje Informacijskega pooblaščenca
Zveza: Vaš dopis št. 007-566/2020 z dne 8. 3. 2021 ter priloženo gradivo

Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za posredovanje pripomb k
predlogu Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za
kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 –
2020 (v nadaljevanju predlog Uredbe) 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 zgolj v 6. členu ureja tudi določen vidik obdelave
osebnih podatkov, sicer pa se v pretežnem delu ne nanaša na urejanje obdelave osebnih podatkov
izven že zakonsko določene oziroma se primarno nanaša na obdelavo podatkov poslovnih subjektov
in ne podatkov fizičnih oseb. Kolikor lahko razberemo, tudi pravne podlage za pridobivanje osebnih
podatkov v upravnih postopkih, ki so predmet urejanja v 6. členu predloga Uredbe, izhajajo iz Zakona
o splošnem upravnem postopku. IP dokončne presoje obstoja pravnih podlag v mnenju ne more
izvesti, saj je to naloga in odgovornost upravljavca, 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.
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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