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Ministrstvo za promet
Langusova 4
1535 Ljubljana

Zadeva:

Mnenje glede Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah –
(EVA 2011-2411-0108)

Zveza:

vaša št. 007-326/2011/10-0003540

Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: Pooblaščenec) je dne 25.1.2012 prejel vaše zaprosilo za
podajo mnenja glede Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah – (EVA 20112411-0108), v katerem nas proste za mnenje najkasneje do 27.1.2012.
Ker avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj
zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke
prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v
nadaljevanju ZVOP-1) in 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in
51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi
vprašanji.
Uvodoma pozdravljamo dejstvo, da ste ustrezno upoštevali naše že podane predloge, zato v
nadaljevanju podajamo le še nekaj vsebinskih pripomb oziroma predlogov.
V zvezi s predlaganim 105.č členom predlagamo, da se ta spremeni tako, kot je razvidno:

105.č člen
(varovanje osebnih podatkov pri uporabi aplikacij ali storitev ITS)
(1) NCUP, upravljavci cest, ter ponudniki storitev ITS morajo pri uporabi storitev ITS ravnati v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Obdelava osebnih podatkov je v skladu s tem zakonom
dopustna le, če je potrebna za izvajanje aplikacij in storitev ITS.

(2) Pri uporabi storitev ITS je treba zlasti zagotoviti:
da se pred uporabo storitev ITS izvede presoja vplivov na varstvo osebnih podatkov;
da obdelava osebnih in občutljivih osebnih podatkov poteka le na osnovi ustrezne pravne podlage v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov;
ustrezne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo
osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova
sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov;
uporabo anonimnih podatkov, če je z njimi mogoče doseči zasledovane cilje storitev ITS, razen
kadar tehnične možnosti tega ne omogočajo;
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možnost obdelave osebnih podatkov pod izključnim nadzorom posameznika, kjer je to mogoče.«
Obrazložitev:
Presoje vplivov na zasebnost je treba izvajati pred uvedbo sistemov, pri katerih bo prišlo do obdelave
osebnih podatkov, zato je smiselno, da je ta določba najprej navedena.
4. točka 10. člena Direktive 2010/40/EU določa, da »kar zadeva uporabo Direktive 95/46/ES, zlasti pa
če gre za posebne vrste osebnih podatkov, države članice obenem zagotovijo, da se upoštevajo
določbe o privolitvi v obdelavo takšnih osebnih podatkov«. V zvezi s tem pojasnjujemo, da so
»posebne vrste osebnih podatkov« z ZVOP-1 opredeljene kot »občutljivi osebni podatki1«, osebna
privolitev posameznika v obdelavo osebnih podatkov pa je le ena od možnih pravnih podlag za
obdelavo osebnih podatkov, zato »spoštovanje predpisov o privolitvi« ne zajema ostalih možnih
pravnih podlag (8., 9., 10. in 13. člen ZVOP-1). Obdelava osebnih podatkov brez pravne podlage je v
vsakem primeru neskladna z zahtevami ZVOP-1, zato predlagamo prenos te določbe na način, kot je
zapisano zgoraj.
Glede na to, da bo pri številnih storitvah ITS prišlo do obdelave osebnih podatkov, je ustrezno
zavarovanje teh podatkov zelo pomembno. Kljub temu, da je besedilo 2. točke 10. člena Direktive
2010/40/EU nekoliko ožje predlagamo, da se pri tem uporabi nekoliko širša dikcija, kakršno določa
ZVOP-1, tako da se poudari, da gre za organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe
s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje
podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov.
Glede pravilnosti korelacijske tabele opozarjamo še, da 10. člen Direktive prenašate v členu 105.č in
ne v členu 105.b, kot je trenutno navedeno.
Prijazen pozdrav,
Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka
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19. točka 6. člena ZVOP-1: Občutljivi osebni podatki – so podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu,
političnem, verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu ali
izbrisu v ali iz kazenske evidence ali evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja prekrške (v nadaljnjem besedilu:
prekrškovne evidence); občutljivi osebni podatki so tudi biometrične značilnosti, če je z njihovo uporabo mogoče določiti
posameznika v zvezi s kakšno od prej navedenih okoliščin.
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