Številka: 007-11/2022/2
Datum: 13. 4. 2022

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

Zadeva: Predlog Uredbe o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil
(EVA 2020–2330–0031) – mnenje Informacijskega pooblaščenca
Zveza: Vaš dopis št. 007-61/2021/11 z dne 17. 3. 2022 ter priloženo gradivo

Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za posredovanje pripomb k
predlogu Uredbe o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil – EVA 2020–2330–
0031 (v nadaljevanju predlog uredbe) z vidika varstva osebnih podatkov.
V nadaljevanju 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) IP
ugotavlja, da se, kot je razbrati iz prejetega gradiva, predlog uredbe v pretežnem delu ne nanaša na
urejanje obdelave osebnih podatkov izven že zakonsko določene in v skladu z neposredno uporabljivo
Uredbo 848/2018/EU oziroma se primarno nanaša na obdelavo podatkov poslovnih subjektov v zvezi
z izvajanjem kmetijske dejavnosti in ne podatkov fizičnih oseb.
Ugotavljamo pa, da gre pri objavi podatkov posameznikov v vlogi nosilcev oziroma izvajalcev
dejavnosti na podlagi 16. člena v povezavi s 13. členom predloga uredbe za podatke, ki predstavljajo
za te posameznike – torej izvajalce dejavnosti, ki so fizične osebe – hkrati v drugih okoliščinah osebne
podatke (zlasti naslov prebivališča, morda tudi kontaktni podatki). V zvezi s tem 26. člen Uredbe
848/2018/EU določa, da države članice vzpostavijo sisteme, ki izvajalcem dejavnosti, ki tržijo ekološki
rastlinski razmnoževalni material, rastlinski razmnoževalni material iz preusmeritve, ekološko vzrejene
živali ali ekološko gojene nedorasle organizme iz akvakulture ter te lahko dobavijo v zadostnih
količinah in v razumnem roku, omogočajo prostovoljno in brezplačno javno objavo njihovih imen in
kontaktnih podatkov ter določenih informacij o živalih, organizmih in rastlinskem materialu. Iz tega
izhaja, da Uredba 848/2018/EU predvideva možnost izbire izvajalcev dejavnosti glede objave in ne
predvideva obvezne objave, kot izhaja iz predloga uredbe. Zato predlagamo, da se 16. člen predloga
uredbe v prid večjega varstva pravic posameznikov ustrezno dopolni.
IP drugih pripomb na prejeto gradivo nima. Tudi sicer pa 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 38. člen Ustave vsaka obdelava osebnih podatkov primarno
opredeljena z zakonom in ne podzakonskim aktom.
Lepo vas pozdravljamo.
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Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
Informacijska pooblaščenka
Pripravila:
Alenka Jerše, univ. dipl. prav,
namestnica informacijske pooblaščenke
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