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ZADEVA: Predlog Uredbe o formalnostih poročanja v pomorskem prometu – mnenje Informacijskega
pooblaščenca
ZVEZA: Vaš dopis št. 007-113/2012/12 z dne 21. 5. 2012 in gradivo št. EVA 2012-2430-0003
Spoštovani,
na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1; v
nadaljevanju: ZVOP-1) daje Informacijski Pooblaščenec (v nadaljevanju: Pooblaščenec) mnenje k predlogu
Uredbe o formalnostih poročanja v pomorskem prometu.
Iz gradiva, ki ste nam ga posredovali ni mogoče z gotovostjo ugotoviti, ali je predlog Uredbe skladen s predpisi s
področja varstva osebnih podatkov, saj nam niste posredovali prilog, ki naj bi bile sestavni del predloga Uredbe
(kot izhaja iz točke c. 2. člena naj bi bili to obrazci FAL). Zato tudi ni povsem jasno, ali se predlog Uredbe sploh
nanaša na obdelavo osebnih podatkov. Vsekakor pa opozarjamo, da v primeru, da se predlog uredbe res
nanaša na obdelavo osebnih podatkov, Uredba ne sme določati obdelave osebnih podatkov, ki ni predvidena že
v zakonu ali mednarodni pogodbi.
Ustava RS v 38. členu določa, da obdelavo osebnih podatkov lahko določa le zakon in ne tudi podzakonski akt tako Uredba Vlade kot podzakonski akt ne bi smela določati obdelave osebnih podatkov, ki je ne določa že
zakon ali mednarodna pogodba. Pomorski zakonik (Ur. l. RS, št. 120/06-UPB2 s spremembami in dopolnitvami;
v nadaljevanju: PZ) v 65. členu sicer določa, da mora ladja, ki prihaja iz tujine in je namenjena v pristanišče RS,
Upravi RS za pomorstvo prijaviti prihod, sporočiti podatke o ladji ter ji ob prihodu posredovati splošno izjavo,
seznam članov posadke, zdravstveno izjavo in seznam potnikov, pri čemer naj bi vlada v skladu s predpisi
Evropske unije določila podatke, ki jih mora ladja Upravi Republike Slovenije za pomorstvo posredovati po
elektronski poti ter rok za prijavo prihoda in posredovanje podatkov. Vendar pa opozarjamo, da vlada z Uredbo
ne sme predpisati večjega obsega posredovanja osebnih podatkov, kot ga določa PZ. PZ pa pravzaprav nikjer
ne določa, katere osebne podatke mora posredovati ladja, torej ne določa, katere podatke o članih posadke in
potnikih je treba navesti na seznamu. Poleg tega pa PZ tudi ne določa, da Uprava RS osebne podatke, ki jih
prejme od ladij, posreduje v sistem, ki je dostopen državam članicam Evropske unije.
Pooblaščenec zato meni, da Uprava RS za pomorstvo sploh nima ustrezne pravne podlage za posredovanje
osebnih podatkov v sistem SafeSeaNet oziroma za omogočanje dostopa do podatkov iz tega sistema tudi
»drugim organom in državam članicam Evropske unije« in da 1. odst. 5. člena predloga Uredbe v delu, v
katerem se utegne nanašati na osebne podatke, ni ustrezen.
Kar se tiče določbe 6. člena predloga Uredbe, ki določa, da organi, ki upravljajo s podatki iz te uredbe,
zagotovijo zaupnost osebnih podatkov tako, da ti niso dostopni javnosti v skladu s predpisi o varstvu osebnih
podatkov, Pooblaščenec opozarja, da so upravljavci osebnih podatkov te dolžni v celoti varovati v skladu s
predpisi o varstvu osebnih podatkov in ne le na način, da osebni podatki niso dostopni javnosti.

S spoštovanjem,
Informacijski pooblaščenec
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka
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