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ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona – EVA 20182430-0100) – MNENJE
ZVEZA: Vaše sporočilo po e-pošti z dne 25. 3. 2019 s prilogami

Spoštovani,
na podlagi vašega zaprosila in 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 (v nadaljevanju - Splošna uredba) ugotavljamo, da zgornji predpis načeloma
obdelavo osebnih podatkov ureja zgolj v členu 17, ki določa besedilo novih členov 157a, 157b, 157c,
157d in 157e.
Dne 25. 3. 2019 smo prejeli vaš dopis, v katerem odgovarjate na pripombe, ki smo jih podali v okviru
javne obravnave dne 20. 2. 2019.
Posebnih dodatnih pripomb nimamo, bi pa želeli opozoriti na določbo 157.b člena, kjer je navedeno,
da so osebni podatki uporabnikov sistema, ki se obdelujejo na podlagi tega zakona (poleg imena in
priimka, naslova, davčne številke, številke merilnega mesta, naziva in naslova merilnega mesta)
časovni agregati izmerjene delovne energije na ravni do vključno ene ure, ki se nanašajo na
uporabnika sistema.
Iz navedene dikcije bi bilo mogoče sklepati, da časovni agregati izmerjene delovne energije, ki
presegajo okvir ene ure in ki se nanašajo na uporabnika sistema, ne sodijo med osebne podatke, s
čimer se ne moremo strinjati. Po dodatnem razmisleku predlagamo, da črtate dostavek «na ravni do
vključno ene ure,«, tako da ostane samo referenca na uporabnika sistema, saj se lahko tudi časovni
agregati, ki presegajo okvir ene ure, nanašajo na določljivega posameznika (npr. poraba na vsake dve
uri, dnevna, tedenska ali mesečna) in s tem po definiciji iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov
sodijo med osebne podatke. Po določbi 1. točke člena 4 Splošne uredbe namreč izraz »osebni
podatki“ pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v
nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je
tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime,
identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov,
ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto
tega posameznika. Omejevanje osebnih podatkov na raven ene ure bi potencialno omogočilo
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izogibanje z agregacijo podatkov na raven več kot ene ure. Menimo, da omejevanje definicije nekega
podatka za osebni podatek na raven ure nima podlage v Splošni uredbi in bi lahko bistveno zožilo
nabor osebnih podatkov, ki se dejansko obdelujejo in so varovani po tem zakonu, zato predlagamo
črtanje omenjenega dostavka.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka
Pripravila:
- Alenka Jerše, namestnica informacijske pooblaščenke
- mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke
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