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Številka: 0712-1/2017/462  

Datum: 8. 3. 2017  

 

 

 

Ministrstvo za pravosodje 

Služba za mednarodno sodelovanje in pravo EU  

 

 

Zadeva: Mnenje IP glede predloga nove uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov s strani institucij, organov, uradov in agencij Unije in o prostem pretoku takih podatkov 

Zveza: Vaše zaprosilo z dne 17. 2. 2017 ter priloženo gradivo 

 

 

 

Spoštovani,  

 

dne 17. 2. 2017 je Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) prejel vaše zaprosilo za mnenje glede 

predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov s 

strani institucij, organov, uradov in agencij Unije in o prostem pretoku takih podatkov in razveljavitvi Uredbe 

(ES) št 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/E. Predvsem vas zanima naše mnenje glede: 

 - člena 2 (domet uredbe), zlasti v povezavi z uvodnimi navedbami 7 do 10, torej o (ne)veljavi uredbe za tiste 

institucije EU, ki obdelujejo osebne podatke za potrebe kaznovalnih postopkov, in imajo lastne režime 

varstva osebnih podatkov,  

 - člena 25 (omejitve), še zlasti glede vprašanja, da si posamezne institucije EU lahko z notranjimi pravili 

določijo izjeme od nekaterih ključnih določb Uredbe, 

 - členov 41 in 42 (predhodno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo osebnih podatkov in 

potencialno z Evropskim odborom za varstvo osebnih podatkov), 

 - členov 61 in 62 (sodelovanje z državnimi nadzornimi organi). 

 

V nadaljevanju vam na podlagi 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-

UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) posredujemo naše pripombe na predloženo gradivo. 

 

Uvodoma bi želeli zapisati, da Evropski nadzornik za varstvo osebnih podatkov in Delovna skupina za 

varstvo podatkov iz člena 29 Direktive 95/46/ES zaenkrat še nista podala svojih stališč glede omenjenega 

zakonodajnega predloga, je pa ta tematika vključena v bodoči delovni načrt obeh institucij. Glede na to, da 

aktivno sodelujemo pri oblikovanju stališč Delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 Direktive 

95/46/ES, bomo svoja stališča, tudi glede specifičnih členov, ki jih omenjate, prispevali v okviru te skupine.  

 

Treba je namreč poudariti, da je zakonodajni predlog obsežen, predvsem pa ga je potrebno skrbno preučiti v 

odnosu do drugih dveh aktov, ki primarno urejata področje varstva osebnih podatkov v EU, torej:  

 Uredba (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 o razveljavitvi 

Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in  

 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene 

preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, 

in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ.     

    

Informacijski pooblaščenec bo skladno z dosedanjo prakso s podrobno analizo predlagane uredbe pričel v 

sodelovanju z drugimi organi za varstvo osebnih podatkov na ravni Delovne skupine iz člena 29 in v 
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časovnih okvirih te skupine. Na tej točki vam zato posredujemo le naše preliminarne in povsem splošne 

ugotovitve in stališča. 

 

Informacijski pooblaščenec v splošnem pozdravlja napore k uskladitvi uredbe, ki ureja področje varstva 

osebnih podatkov s strani institucij, organov, uradov in agencij Unije, s pred kratkih sprejeto Uredbo (EU) 

2016/679  in Direktivo (EU) 2016/680. Po našem mnenju je ključno, da vsi pravni akti v posodobljenem EU 

okviru za varstvo osebnih podatkov tvorijo koherentno celoto, ki ne bo nižala ravni varstva osebnih podatkov 

posameznikov v državah članicah EU ter bo upravljavcem, torej tudi institucijam, organom, uradom in 

agencijam Unije, kot tudi organom pregona in sodnim institucijam nalagala jasne obveznosti glede varovanja 

pravic posameznikov. Jasnost in nedvoumnost pravil vidimo kot ključno za pravno varnost in predvidljivost 

na tem področju.  

 

Kakršno koli oženje dometa uporabe vseh treh aktov, ki bodo urejali področje varstva osebnih podatkov, 

oziroma izvzemanje organizacij iz obveznosti, ki jih nalagajo, mora biti podprto z jasnim razmislekom o 

posledicah, ki jih lahko to ima za raven pravic posameznikov do varstva osebnih podatkov ter za pravno 

varnost na tem področju, tudi z vidika čezmejne narave aktivnosti obdelave osebnih podatkov. 

 

Ključno je, da tudi nov zakonodajni predlog gradi na temeljnih načelih varstva osebnih podatkov, kot jih 

opredeljuje Uredba (EU) 2016/679, torej, da morajo biti osebni podatki obdelani zakonito, pošteno in na 

pregleden način, da morajo biti zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne obdelovati dalje za 

namene, ki s temi niso združljivi, da morajo biti osebni podatki ustrezni in  omejeni glede na namene zbiranja 

ter točni in posodobljeni in izbrisani kadar za hrambo ne obstaja več podlaga. Bistveni so ustrezni tehnični in 

organizacijski ukrepi za varovanje pred nepooblaščeno obdelavo ter odgovornost upravljavca, da je zmožen 

dokazati skladnost s temi načeli. 

 

Posebej pomembna je v tem smislu uskladitev uredbe, ki ureja varstvo osebnih podatkov na ravni institucij, 

organov, uradov in agencij Unije z novostmi, ki jih prinaša Uredba (EU) 2016/679 na področju pravic 

posameznikov in odgovornosti upravljavcev, kot so pravica do pozabe, prenosljivosti podatkov, poročanje o 

incidentih v zvezi z osebnimi podatki, obveznost izdelave ocene vplivov na varstvo osebnih podatkov, 

obveznosti in omejitve glede profiliranja posameznikov.  

 

Kot smo že omenjeno, pa bo Informacijski pooblaščenec aktivno prispeval k podrobnejšem oblikovanju 

stališč glede materije na ravni Delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 Direktive 95/46/ES. 

 

S spoštovanjem, 

 

Informacijski pooblaščenec 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav., 

informacijska pooblaščenka 

 


