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ZADEVA: Predlog Pravilnika o ravnanju ob nesrečah in incidentih v železniškem prometu (EVA
2018-2430-0083) – MNENJE
ZVEZA: Vaš e-dopis št. 007-19/2019/3-02131729

Spoštovani,
zahvaljujemo se za poslani predlog pravilnika. Na podlagi člena 57 Splošne uredbe (EU) o varstvu
podatkov in 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) v nadaljevanju podajamo
pripombe k besedilu predloga.
5. člen
Glede četrtega odstavka opozarjamo:
− da ni jasno, kaj konkretno lahko od pristojnega organa pridobita upravljavec in prevoznik – le
analize in kopije analiz ali tudi kopije drugih dokumentov, in ali te analize oziroma drugi
dokumenti morebiti vsebujejo tudi varovane osebne podatke udeležencev ali drugih oseb;
− da v primeru, če gre za pridobivanje (tudi) osebnih podatkov, upravljavec in prevoznik po ZVZelP1 ali ZZeIP nimata pravne podlage za pridobivanje teh podatkov od pristojnih organov. Pravilnik
pa, glede na pravilo iz 38. člena Ustave RS, da se obdelava osebnih podatkov lahko določa le z
zakonom, ni ustrezen predpis za določanje pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov.
6. člen
Če končno poročilo iz drugega odstavka morebiti vsebuje tudi varovane osebne podatke
posameznikov, opozarjamo, da vsi prejemniki iz prvega odstavka 7. člena pravilnika niso upravičeni
do osebnih podatkov vseh udeležencev nesreče in preiskave. Kot že rečeno, pravilnik ne more
določati novih obdelav osebnih podatkov. V praksi je zakonito pošiljanje poročila možno izvesti na
način, da se uporabnikom, ki lahko pridobijo osebne podatke (npr. inšpektoratu, policiji) pošlje celotno
poročilo, ostalim pa poročilo brez varovanih osebnih podatkov.

1

9. člen in priloga
Drugi odstavek z vidika pravila o določanju pravnih podlag v zakonu sicer ni problematičen, vendar je
glede osebnih podatkov, ki jih mora vsebovati službena izkaznica, treba upoštevati načelo
najmanjšega obsega podatkov oziroma načelo sorazmernosti. Tako se postavlja vprašanje, zakaj sta
neizogibno potrebna podatka o rojstnem datumu in državljanstvu preiskovalca. Po načelnem mnenju
IP, je za doseganje namena identifikacije dovolj, če izkaznica (poleg generalnih podatkov o organu)
vsebuje sliko, registrsko številko izkaznice, osebno ime, podpis ter npr. naziv ali funkcijo preiskovalca.
13. člen
Glede osmega odstavka opozarjamo, da (interna) preiskovalna komisija nima zakonske podlage, da
pridobiva varovane osebne podatke ali dokumente, ki vsebujejo osebne podatke od zunanjih
upravljavcev osebnih podatkov (npr. od preiskovalnega organa). Zato bi 13. člen lahko bil
problematičen le, če bi se v praksi izkazalo, da gre dejansko tudi za pridobivanje osebnih podatkov od
zunanjih upravljavcev.
Hvala za sodelovanje in lepo pozdravljeni,

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.
samostojni svetovalec IP
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka
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