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ZADEVA: Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopkih za  

                 izvajanje Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (EVA 2019-2611-0032) – MNENJE 

 

ZVEZA: Vaš e-dopis št. 0072-6/2019/1 z dne 25. 4. 2019 

 

 

 

Spoštovani,  

 

 

na podlagi vašega zaprosila in 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter 57. člena 

Uredbe (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 razveljavitvi 

Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba) IP ugotavlja, 

da predlog pravilnika zbiranje in obdelave osebnih podatkov neposredno ureja v obrazcu R-1 – Vloga 

za pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti in obrazcu R-2 – Vloga za izvajanje rejniške 

dejavnosti kot poklic.  

 

Oba zgoraj navedena obrazca vsebujeta Izjavo vlagatelja, da v postopku pridobitve dovoljenja za 

izvajanje rejniške dejavnosti dovoljuje vpogled v uradne evidence v skladu z Zakonom o izvajanju 

rejniške dejavnosti (v nadaljevanju: ZIRD). V drugem odstavku 67. člena ZIRS je določeno, iz katerih 

zbirk osebnih podatkov ministrstvo in centri za socialno delo za namen izvajanja javnih pooblastil po 

tem zakonu brezplačno pridobivajo osebne podatke. ZIRD tako ministrstvu in centrom za socialno 

delo daje pravno podlago za pridobivanje osebnih podatkov iz zbirk osebnih podatkov upravljavcev. 

Pravna podlaga je torej podana v zakonu in se tako osebni podatki pridobivajo na podlagi določb ZIRD 

in ne na podlagi privolitve posameznika. Na podlagi tretjega odstavka 67. člena ZIRD pa je podatke o 

zdravstvenem stanju mogoče pridobivati le ob pisni privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo. 

Tako bi po mnenju IP bilo izjavo potrebno spremeniti tako, da bi posameznik privolil v pridobivanje 

podatkov o zdravstvenem stanju, pri čemer IP opozarja, da privolitev posameznika, na katerega se 

nanašajo osebni podatki, pomeni skladno s točko 11 člena 4 Splošne uredbe vsako prostovoljno, 

izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, 

s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se 

nanašajo nanj. Veljavna privolitev mora tako zadostiti štirim zahtevam, in sicer mora biti prostovoljna, 

specifična, informirana in nedvoumna. Posameznik torej daje soglasje za obdelavo konkretnih osebnih 

podatkov (ti morajo biti torej navedeni) in za konkreten namen, pri čemer morebitno »nesoglasje« ne 

sme imeti negativnih posledic za posameznika.   

        

V obrazcu R-1 posameznik izjavlja tudi, da dovoljuje posredovanje osebnih podatkov iz te vloge 

izvajalcu usposabljanj kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti. Tudi pri tej privolitvi bi bilo potrebno 
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navesti, kateri osebni podatki naj bi se izvajalcu usposabljanj posredovali, pri čemer je potrebno 

upoštevati tudi načelo najmanjšega obsega podatkov iz odstavka 1(c) člena 5 Splošne uredbe, na 

podlagi katerega morajo biti osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za 

namene, za katere se obdelujejo.    

  

Lepo vas pozdravljamo,  

 

 

 

 Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

 informacijska pooblaščenka 

Pripravila: 

Sonja Božič Testen, 

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov 

 


