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Zadeva: Predlog direktive Evropskega parlamenta in sveta o spremembi Direktive 
2011/83/EU glede pogodb o finančnih storitvah, sklenjenih na daljavo, in 
razveljavitvi Direktive 2002/65/ES – MNENJE 

Zveza:  Vaš dopis št. 542-82/2022-2 prejet dne 18. 5. 2022 ter 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 IP k prejetemu predlogu  

direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/83/EU glede pogodb o 

finančnih storitvah, sklenjenih na daljavo, in razveljavitvi Direktive 2002/65/ES  (predlog Direktive).  

 

Uvodoma poudarjamo, da Informacijski pooblaščenec (IP) ni vključen in ne sodeluje v zakonodajnem 

postopku na ravni EU, zato ni podrobneje seznanjen s postopki priprave omenjenega predloga,  niti 

predloga ne more komentirati z vseh drugih vidikov posledic za pravice potrošnikov, ki jih predlog 

Direktive določa. Iz gradiva je razbrati, da materija, ki jo predlog Direktive ureja, ni neposredno 

povezana z vprašanji varstva osebnih podatkov, vendar pa iz previdnosti opozarjamo, da predlog 

Direktive v nobenem primeru ne sme zmanjševati pravic posameznikov in s tem povezanih obveznosti 

za zavezance po Splošni uredbi tudi če so slednji hkrati zavezanci po predlogu Direktive in ne glede 

na določbe predloga Direktive, ki ureja določene dodatne obveznosti zlasti z vidika obveščanja 

potrošnikov o določenih storitvah.  

 

To velja tako za obveznost obveščanja o obdelavi po 13. in 14. členu Splošne uredbe, pravice 

posameznika iz 15. – 22. člena Splošne uredbe (zlasti pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi 

podatki, pravico do popravka in izbrisa podatkov) kot tudi do obveznosti povezanih z vzpostavljanjem 

novih sistemov množičnih obdelav osebnih podatkov z uporabo modernih tehnologij, med drugim 

obveznosti izvedbe predhodne ocene učinkov ter spoštovanja zahtev glede vgrajenega in privzetega 

varstva osebnih podatkov. IP ni seznanjen, da bi evropski zakonodajalec za stališče v zvezi s tem 

zaprosil Evropski odbor za varstvo podatkov (EOVP). 

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,  

 

S spoštovanjem,  

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

Pripravila: 

Alenka Jerše, univ. dipl. prav. 

namestnica informacijske pooblaščenke 


