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Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
gp.mizs@gov.si

Zadeva: Predlog sprememb Zakona o visokem šolstvu glede dopolnitev vezanih na informacijski sistem
eVŠ
Zveza: vaš dopis št. 007-352/2013/202, z dne 24. 3. 2016 ter priloženo gradivo

Spoštovani,
dne 24. 3. 2016 je Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) prejel vaše elektronsko sporočilo, s katerim
ste nam v pregled in mnenje posredovali del predloga sprememb Zakona o visokem šolstvu (ZViS), ki se
navezujejo na evidence informacijskega sistema eVŠ z obrazložitvami (v nadaljevanju predlog zakona), in sicer
gre za dopolnitve 81.d, 82., 82.a in 83.a člena o zagotavljanju podatkov v eVŠ in o uporabi evidenc eVŠ in
dostopa do njih, ki so vezane na obdelavo osebnih podatkov za:
- znanstveno-raziskovalne namene spremljanja zaposljivosti diplomantov;
- znanstveno-raziskovalne namene spremljanja prehodnosti iz srednjega in višje strokovnega šolstva v visoko
šolstvo;
- namen ugotavljanja subvencioniranega bivanja in
- zagotavljanje podatkov o statusu študentov za študentske servise.
V nadaljevanju vam na podlagi 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 s
spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZVOP-1) posredujemo naše pripombe na prejeto gradivo.
IP v predstavljenem delu nima posebnih pripomb na predlagane spremembe, opozarjamo pa, da bo ob
morebitnem povezovanju evidenc seveda potrebno spoštovati tudi določbe 84.-86. člena ZVOP-1 glede
povezovanja uradnih evidenc in javnih knjig.
Iz previdnosti pa ob tej priložnosti opozarjamo na obstoječo pomanjkljivost besedila ZviS v delu, ki se nanaša na
eVŠ evidenco visokošolskih zavodov (81.č člen ZviS) in eVŠ evidenco študijskih programov (81.d člen ZviS). Ti
evidenci, kot ugotavlja IP, načeloma razen podatka o ustanovitelju (ki je v večini primerov pravna in ne fizična
oseba) in podatka o imenu in priimku zastopnikov ne vsebujeta osebnih podatkov. Obe evidenci pa vsebujeta z
vidika ZVOP-1 potencialno problematično točko, in sicer 23. točka prvega odstavka 81.č člena ZViS in 39. točka
prvega odstavka 81.d člena ZViS, ki se glasita:
- »drugi podatki in dokazila, potrebni za spremljanje izvajanja visokošolske dejavnosti«.
Četudi pod tem besedilom ni mišljena obdelava in zbiranje osebnih podatkov, pa je dikcija tako široka, da bi bila
lahko tolmačena tudi drugače, kar z vidika ustavno zagotovljenega varstva osebnih podatkov in ZVOP-1 ni
dopustno. V izogib nejasnostim zato IP predlaga, da besedilo predloga zakona dodatno dopolnite na način, da
bo jasno, da pod navedeno 23. točko prvega odstavka 81.č člena ZViS in 39. točko prvega odstavka 81.d člena
ZViS nista predvidena zbiranje in obdelava osebnih podatkov.
V upanju, da bodo naše pripombe uslišane, vas lepo pozdravljamo.
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