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Ministrstvo za notranje zadeve
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge

ZADEVA: Osnutek Pravilnika o zapisniku o ogledu kraja nesreče na smučišču in potrdilu o
prevzemu predmetov (EVA 2016-1711-0001) – MNENJE
ZVEZA: Vaš e-dopis št. 007-361/2016/9, z dne 16. 12. 2016

Spoštovani,
na podlagi vašega zaprosila in 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), v
nadaljevanju podajamo pripombe Informacijskega pooblaščenca (IP) na osnutek zgornjega pravilnika
s prilogami.
3. člen
Drugi odstavek 14. člena ZVOP-1 določa, da »se pri prenosu občutljivih osebnih podatkov preko
telekomunikacijskih omrežij šteje, da so podatki ustrezno zavarovani, če se posredujejo z uporabo
kriptografskih metod in elektronskega podpisa tako, da je zagotovljena njihova nečitljivost oziroma
neprepoznavnost med prenosom«. Če bo pri elektronskem vnosu podatkov po 3. členu pravilnika in
trinajstem odstavku 27. člena ZVSmuč-1 šlo za obliko prenosa podatkov prek elektronskih komunikacij
v smislu drugega odstavka 14. člena ZVOP-1, mora biti izpolnjen še pogoj nečitljivosti podatkov pri
prenosu. Podatki na zapisniku in poročilu namreč lahko vsebujejo tudi zdravstvene podatke, ki
spadajo v kategorijo občutljivih osebnih podatkov. Zdravstveni podatki so tudi podatki o poškodbah
(vrsta, lokacija poškodbe na telesu, kraj in čas, posledice poškodbe, mehanizem nastanka poškodbe
ipd.), nenadnih obolenjih, nudenju NMP na mestu nesreče, bolnišnični obravnavi ipd.
Priloge
Glede podatkov na zapisniku, poročilu in potrdilu ter glede obdelave teh dokumentov menimo, da je
na voljo ustrezna pravna podlaga v 23., 27. in 35. členu ZVSmuč-1.
Izjema je »Poročilo o izvajanju reševanja poškodovanih in nenadno obolelih oseb na smučišču«, ki se
ga brez privolitve poškodovanca oziroma obolelega ne sme predati GRSZ, saj te službe ZVSmuč-1 ni
določil kot prejemnice. Na poročilu je namreč navedeno, da »je poškodovanec seznanjen z dejstvom,
da se poročilo posreduje GRSZ«, kar pa ne pomeni, da je posameznik imel možnost privolitve.
Dopustno pa je, da GRSZ prejme poročilo le kot posrednik med poškodovancem/reševalcem in
končnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti kot zakonitim prejemnikom. Prav tako bi GRSZ poročilo
lahko prejela, če bi sama nastopala kot izvajalka NMP. Za presojo tega vprašanja pa nismo pristojni.
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,
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Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.
samostojni svetovalec IP
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka
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