Številka: 007-94/2013/
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MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
gp.mnz@gov.si
ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – mnenje Informacijskega
pooblaščenca
ZVEZA: Vaše zaprosilo in gradivo z dne 18.11.2013
Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) 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) daje predhodna mnenja
ministrstvom, državnemu zboru, organom samoupravnih lokalnih skupnosti, drugim državnim organom ter
nosilcem javnih pooblastil o usklajenosti določb predlogov zakonov ter ostalih predpisov z zakoni in drugimi
predpisi, ki urejajo osebne podatke. S spodnjim mnenjem se odzivamo na posredovani predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (v nadaljevanju: predlog novele ZTuj).

Glede spremembe 111. člena ZTuj se je Pooblaščenec 13.11.2013 sestal s predstavnikom Ministrstva za
zunanje zadeve in predstavil zahteve varstva osebnih podatkov glede predvidenih sprememb. Iz predloženega
predloga novele ZTuj ne izhaja, da bi bile upoštevane v celoti niti iz obrazložitve k predlogu, ni najti argumentov
o razlogih za drugačno rešitev.
K 59. členu (V. in IX. odstavek):
Po citiranem določilu se prstni odtisi, zajeti za namen izdaje dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje, v
digitalni obliki 90 dni hranijo v začasni zbirki prstnih odtisov zadovoljenja za prebivanje, vzpostavljenim na
podlagi tega zakona. Zbirka je vsebinsko opredeljena v devetem odstavku te iste določbe, prav tako tudi
upravljavec (ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve). V devetem odstavku je tudi določeno, da se podatki iz te
evidence se hranijo do zaključka postopka na prvi stopnji, vendar največ 60 dni.
Pooblaščenec opozarja na razhajanje v rokih hrambe prstnih odtisov v začasni zbirki za namen izdaje
dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje. Po V. odstavku se ti v zbirki hranijo 90, po IX. pa največ 60 dni.
Glede na namen začasne zbirke po prepričanju Pooblaščenca ni dvoma, da se podatki v njej lahko hranijo do
zaključka postopka izdaje dovoljenja za začasno oziroma stalno prebivanje na prvi stopnji – največ 60 dni od
dneva zajema. Tako je treba tudi rok hrambe v V. odstavku popraviti – poenotiti s tistim v IX – na največ
60 dni od zajema.
Lep pozdrav,
Informacijski pooblaščenec
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
Pooblaščenka
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