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ZADEVA: Predlog sprememb in dopolnitev letnega programa statističnih raziskovanj 2012 – mnenje
Informacijskega pooblaščenca
Zveza: Vaše zaprosilo št. 960-122/2012/4 in gradivo z dne 6.3.2012

Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: Pooblaščenec) v skladu z 48. členom Zakona o varstvu osebnih
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZVOP-1) daje pripombe na
predlog sprememb in dopolnitev letnega programa statističnih raziskovanj 2012 (v nadaljevanju: predlog
sprememb).
Iz posredovanega predloga sprememb izhaja, da želite letni program statističnih raziskovanj 2012 dopolniti:
- z novo raziskavo »Teoretični aspekti in empirična analiza učinkov prožne varnosti v Sloveniji, ki jo bo izvedel
SURS na podatkih AJPES in ZPIZ,
- z razširitvijo raziskave »Raziskovanje v lekarniški dejavnosti in porabi ambulantno predpisanih zdravil« s
podatki o izdanih receptih po posameznikih, ki jo bo kot pooblaščeni izvajalec izvedel IVZ na podatkih ZZZS in
- z vključitvijo Ministrstva za zdravje (MZ) in Inštituta za ekonomska raziskovanja (IER) v raziskovanje
»Dolgotrajna oskrba«.
Pooblaščenec na predlagane spremembe daje naslednji pripombi:
1. Tako pri prvi kot pri drugi dopolnitvi je kot pravna podlaga v predlogu sprememb navedeno »partnersko
sodelovanje«. Iz letnega programa statističnih raziskovanj 2011 (Uradni list RS, št. 93/10 in 71/11)
izhaja, da to pomeni, da raziskovanje temelji na podpisanem medsebojnem dogovoru o sodelovanju, na
medinstitucionalnem sodelovanju ali na mednarodno dogovorjenih nalogah. Pooblaščenec poudarja, da
takšni dogovori ne morejo nadomestiti zakonskega temelja za pridobitev in nadaljnjo obdelavo osebnih
podatkov. Dogovor o sodelovanju lahko z vidika varstva osebnih podatkov ureja le tehnični vidik; način
posredovanja osebnih podatkov, zavarovanje, dostopne pravice udeležencev ipd. Ob upoštevanju
zapisanih poudarkov je predlog sprememb v tem delu sprejemljiv. Pooblaščenec pa priporoča, da
namesto splošne navedbe »partnersko sodelovanje« v rubriko »Pravne in druge podlage« zapišete
konkreten dogovor z navedbo strank dogovora in dneva sklenitve. Na ta način bo mogoče v vsakem
konkretnem primeru tudi naknadno preveriti, ali je bilo načelo zakonitosti obdelave osebnih podatkov v
konkretnem primeru spoštovano.
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2. Pri tretji dopolnitvi Pooblaščenec iz predlagane spremembe ni mogel razbrati, kakšna naj bi bila vloga
novih udeležencev v raziskavi. Tako MZ kot IER nimata položaja pooblaščenih izvajalcev, IER kot
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povsem zasebnopravni subjekt tudi nima nobenih pooblastil in pristojnosti za področje, ki je predmet
raziskave. Pooblaščenec poudarja, da subjekt, ki za pridobitev in nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov
nima temelja v zakonu, tega manjka ne more (in ne sme) nadomestiti s pridobitvijo osebnih podatkov, ki
jih želi, na SURS. Glede na navedeno prosimo za pojasnilo, na kakšen način naj bi pri raziskavi
»Dolgotrajna oskrba« sodelovala MZ in predvsem IER.

Lepo vas pozdravljamo,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka
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http://www.ier.si/content-58.php

