Številka: 007-55/2017/2
Datum: 7.7.2017

Ministrstvo za notranje zadeve
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
e-naslov: dpdvn.mnz@gov.si

ZADEVA: Osnutek Pravilnika o izvajanju ZVSmuč-1 (EVA 2014-1711-0004) – MNENJE
ZVEZA: Vaš e-dopis št. 007-229/2017/7, z dne 30. 6. 2017

Spoštovani,

na podlagi vašega zaprosila in 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), v
nadaljevanju podajamo pripombe Informacijskega pooblaščenca na osnutek zgornjega pravilnika s
prilogami.
Priloga »Vloga za pridobitev oziroma zamenjavo službene
izkaznice nadzornika na smučišču« (rubrika »Soglasje«)
Ker privolitev ali soglasje vlagatelja v konkretnem primeru ne more biti pravna podlaga za pridobivanje
osebnih podatkov (prim. prvi odstavek 9. člena ZVOP-1 in dejstvo, da ZVSmuč-1 privolitve ni izrecno
predpisal; izjema je prepisana privolitev za fotokopiranje osebnih dokumentov po področnih predpisih),
in ker je možnost neposrednega pridobivanja potrebnih osebnih podatkov že določena z ZVSmuč-1 in
z ZUP (34.a in 139. člen), predlagamo:
 da se naslov rubrike “Soglasje” spremeni tako, da se glasi: »Obvestilo o obdelavi osebnih
podatkov in privolitev«;
 da se uvodni del stavka soglasja spremeni tako, da se glasi: »S svojim podpisom potrjujem, da
sem seznanjen, da (…)« in
 da se k pojasnilom doda še klavzula privolitve za obdelavo kopij osebnih dokumentov, ki se glasi:
»Privolim, da ministrstvo, za namen ugotavljanja identitete, državljanstva ter skladnosti
fotografij, zbira fotokopijo identifikacijskega dokumenta iz 1.a ali 2.a točke priloge te vloge,
ki se hrani … (npr. tri leta po prenehanju veljavnosti ali odvzemu službene izkaznice)« (o
privolitvi gl. naslednja pripomba).
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1. točka drugega odstavka 2. člena pravilnika
(1.a in 2.a točka priloge pravilnika)
Režim fotokopiranja (ali pridobivanja fotokopij) osebnih dokumentov s sliko je omejen s področnimi
predpisi (4.a člen ZPLD-1 in 4. člen ZOIzk-1).
Pridobivanje kopij identifikacijskih dokumentov je po našem mnenju sicer utemeljeno, ker je treba v
postopku ugotoviti oziroma potrditi identiteto vlagatelja, njegovo državljanstvo ter skladnost fotografije
na tem dokumentu s fotografijo, ki je namenjena službeni izkaznici.
Toda, ker ZVSmuč-1 ni izrecno določil možnosti, da izdajatelj službenih izkaznic lahko fotokopira,
pridobiva in nadalje obdeluje fotokopije osebnih dokumentov, menimo, da je podlaga za kopiranje ali
pridobivanje kopij lahko le privolitev, ki jo tudi za javni sektor omogočata 4.a člen ZPLD-1 in 4. člen
ZOIzk-1. Ker mora biti, v skladu z ZPLD-1 in ZOIzk-1, privolitev pisna, predlagamo, da se
privolitveno izjavo vključi v obrazec vloge – gl. prejšnja pripomba.
Glede zbiranja in hrambe fotokopij se še postavlja vprašanje, ali je res nujno potrebno, da se
fotokopija osebnega dokumenta s sliko dlje časa hrani v zbirki dokumentarnega gradiva. S tem,
ko ministrstvo ugotovi, da je vlagatelj res oseba za katero trdi, da je, in da je podana identiteta
fotografij ter je dokazano državljanstvo, je namreč namen zbiranja že izpolnjen. Uradna oseba
ministrstva bi zato ob prejemu vloge v obravnavo lahko naredila uradni zaznamek o ugotovljenih
dejstvih in fotokopijo uničila. Skladno s to pripombo, je treba ustrezno dopolniti zadnji del privolitvene
izjave v vlogi (gl. prejšnja pripomba).

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,

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

Poslati:
- po e-pošti naslovniku;
- zbirka dokumentarnega gradiva pri IP.
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