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Številka: 007-5/2022/3 

Datum: 3. 2. 2022 

 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

gp.mddsz@gov.si  

 

 

ZADEVA: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju delovnih pogojev pri 

platformnem delu ter Usmeritev v zvezi s sporočilom Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, Boljši delovni pogoji za 

močnejšo socialno Evropo: izkoriščanje vseh prednosti digitalizacije za prihodnost dela – 

mnenje 

ZVEZA: vaš dopis št. 542-17/2022-2, prejeto dne 19. 1. 2022 in priloženo gradivo 

 

 

Spoštovani, 

 

na podlagi vašega zaprosila 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 (Splošna uredba) v nadaljevanju posredujemo mnenje Informacijskega 

pooblaščenca (v nadaljevanju IP) k prejetemu gradivu v zvezi s Predlogom Direktive Evropskega 

parlamenta in Sveta o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu (v nadaljevanju predlog 

direktive). 

 

IP ni pristojen predlagatelj predpisov ali uradnih stališč Republike Slovenije v zvezi s pripravo 

predpisov EU. Prav tako IP ni vključen in ne sodeluje v zakonodajnem postopku EU, zato ni 

podrobneje seznanjen s postopki priprave omenjenega predloga, niti predloga ne more komentirati z 

vseh drugih vidikov resnih posledic za pravice posameznikov, ki so v vlogi zaposlenih nasproti 

delodajalcu vedno v posebej ranljivem položaju. Predlog direktive in druga gradiva pa imajo tudi na to 

vsekakor vpliv oz. jih določajo. To je izključna odgovornost predlagatelja predpisa.  

 

IP pozdravlja namen predloga direktive in dodatnih gradiv, da ustrezno uredi in okrepi pravice 

posameznikov v zvezi s platformnim delom, vključno s tem povezanimi obdelavami osebnih podatkov 

posameznikov, saj na tem področju obstajajo številna resna tveganja za pravice posameznikov, 

vključno s pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Zlasti je glede obdelav osebnih 

podatkov pomembno dosledno zagotavljanje preglednosti in odgovornosti pri algoritmičnem 

upravljanju. 

 

Z vidika pravil na področju varstva osebnih podatkov je pomembno poudariti, da je obdelava osebnih 

podatkov posameznikov v zvezi s platformnim delom v številnih primerih zaradi digitalizacije področja 

integralni del postopka zaposlovanja in zaradi narave avtomatiziranih oblik obdelav, celo 

avtomatiziranega odločanja ter izdelave profilov. V tem smislu mora biti v celotnem procesu izvajanja 

platformnega dela in vseh s tem povezanih ukrepov vključevanja digitalizacije v postopke 

zaposlovanja upoštevana Splošna uredba o varstvu podatkov 2016/679 ter Uredba št. 2018/1725 

o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah 

Unije in o prostem pretoku takih podatkov, tako z vidika uveljavljanja pravic posameznikov kot tudi z 

vidika zagotavljanja pravnih podlag za obdelavo podatkov kot izhajajo iz Splošne uredbe, 

zagotavljanja informacij posameznikom o obdelavah, upoštevanja obveznosti glede vgrajenega in 
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privzetega varstva podatkov, obveznosti predhodne izdelave ocen učinkov za tovrstne sisteme, 

obveznosti glede pravic posameznikov in omejitev obdelav osebnih podatkov za namene 

avtomatiziranega sprejemanja odločitev in izdelavo profilov ter pristojnosti nacionalnih organov za 

varstvo osebnih podatkov, da opravljajo nadzor skladno s Splošno uredbo nad vsemi dejanji obdelave 

osebnih podatkov upravljavcem na tem področju. Pri tem obseg in možnosti za uveljavljanje pravic po 

Splošni uredbi in Uredbi 2018/1725 ne sme biti vezan ali kakorkoli omejen glede na zaposlitveni status 

posameznika. 

 

Kakršnokoli specifično urejanje obdelav osebnih podatkov mora potekati v skladu s Splošno uredbo in 

Uredbo št. 2018/1725 v izogib morebitni krnitvi pravic posameznikov na tem občutljivem področju. Za 

učinkovito izvajanje nove direktive pa bi bilo nujno jasneje opredeliti odnose med različnimi nadzornimi 

organi, ki jih predvideva, saj se bodo področja nadzora nedvomno vsaj v delu prekrivala. 

 

Informacijski pooblaščenec se bo do predlogov direktive po potrebi prihodnje opredeljeval tudi v okviru 

Evropskega odbora za varstvo podatkov. 

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,  

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

informacijska pooblaščenka 

Pripravila: 

Alenka Jerše, univ. dipl. prav. 

namestnica informacijske pooblaščenke 


