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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

ZADEVA: Predlog Pravilnika o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1 (EVA 2017-2611-0039) –
MNENJE
ZVEZA: Vaš e-dopis št. 0072-13/2017, z dne 24. 7. 2017

Spoštovani,
zahvaljujemo se vam za poslani predlog pravilnika. Na podlagi vašega zaprosila in 48. člena Zakona o
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), v nadaljevanju podajamo pripombe Informacijskega
pooblaščenca na osnutek zgornjega pravilnika.
3. člen
V 10. točki tretjega odstavka je med osebnimi podatki na vlogi določen tudi naslov prebivališča v času
opravljanja dela v drugi državi (ulica, številka, kraj, pošta in država). Menimo, da ta določba ni
skladna s pravilom o določenosti osebnih podatkov v zakonu, kot to zahteva 38. člen Ustave RS,
saj gre za določanje obdelave osebnih podatkov s podzakonskim predpisom  ministrskim
pravilnikom, pri čemer ti podatki niso niti s splošno določbo predvideni v 9. ali 20. členu Zakona o
čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS). Tudi Uredbe EU št. 987/2009, št. 883/2004 in št. 1231/2010
ter Direktivi št. 96/71/ES in 2014/67/EU zbiranja tega podatka izrecno ne določajo.
Tudi če bi kot potencialno podlago za pridobivanje naslova prebivališča v času opravljanja dela v drugi
državi šteli Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), se postavlja vprašanje ustavne
sorazmernosti (tj. potrebnosti, primernosti ali neizogibnosti tega podatka), saj ni videti neposredne
povezave med tem podatkom in pogoji za izdajo potrdila A1 (8. člen ZČmlS) ali pogoji čezmejnega
izvajanja storitev (4. člen ZČmlS). To pomeni, da ni videti, da bi se ta podatek zbiral s kakšnim
posebnim utemeljenim namenom.
Menimo pa, da bi predmetni podatek lahko bil dolčen v vlogi kontaktnega podatka, in sicer kot
neobvezen podatek, ki ga lahko vlagatelj po želji navede v vlogi za izdajo potrdila.
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,
Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.
samostojni svetovalec IP
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka
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