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ZADEVA: Predlog Pravilnika o izvrševanju kazni zapora – EVA 2018-2030-0033 – MNENJE
ZVEZA: Vaš dopis št. 007-300/2018/3, z dne 8. 1. 2019

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) , da zgornji predpis načeloma obdelavo osebnih
podatkov posredno ureja zgolj v členih 11, 14, 17, 34, 41, 47, 48, 53, 64, 96 in 100.
V preostalem delu iz besedila ni razbrati, da bi šlo za nove oblike obdelave osebnih podatkov izven
tistih, ki so že zakonsko določene, saj večina preostalih določb, kolikor lahko razberemo iz prejetega
gradiva, sploh v bistvenem ne posega na področje varstva osebnih podatkov, ampak se nanaša na
druge vidike urejanja izvrševanja kazni zapora.
Ob tem izpostavljamo, da navedeno velja, če se predlog predpisa v preostalem ne nanaša na urejanje
obdelave osebnih podatkov oz. če gre za obdelave osebnih podatkov, za katere obstaja ustrezna
pravna podlaga. V nasprotnem primeru, bi morali biti npr. vodenje evidenc in/ali druge oblike obdelave
osebnih podatkov urejeni z zakonom. Zlasti bi v zvezi s tem želeli izpostaviti, da preverite dikcijo člena
100 predloga pravilnika, ki se, kolikor lahko razberemo, navezuje na člen 106 ZIKS-1 in določa
obvezne sestavine poročila zavoda. IP iz gradiva, ki je na voljo, ne razbere, da bi zakon kot obvezne
sestavine poročila opredeljeval tudi podatke o obsojenčevi družini in njenih socialnih razmerah ter
podatke o zagotavljanju pogojev za življenje na prostosti.
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka
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