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Zadeva:

Mnenje glede Pravilnika o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati video elektronska
identifikacijska sredstva

Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede Pravilnika o tehničnih
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati video elektronska identifikacijska sredstva (v nadaljevanju predlog pravilnika),
ki ga izda pristojni minister na podlagi 27. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16).
V nadaljevanju vam IP na podlagi na podlagi 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.
94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) posreduje pripombe k posameznim členom
predlaganega besedila predloga pravilnika.

K 2. členu
Kolikor smo seznanjeni slovenska osebna izkaznica ne vsebuje biometrične podobe obraza, kar bi pomenilo,
da ne ustreza pogojem za »uradni osebni dokument« po tem členu in uporabo v zadevnih postopkih. Ker
predvidevamo, da je mišljeno, da se bodo uporabljale v teh postopkih predvsem osebne izkaznice, redkeje pa
potni listi, predlagamo, da definicijo »uradni osebni dokument« ustrezno popravite.

K 6. členu
Podzakonski akti, kot so pravilniki, ne smejo izven zakonsko opredeljene, na novo določati namena obdelave
osebnih podatkov. Namen osebnih podatkov mora skladno z 38. členom Ustave RS določati zakon,
podzakonski akti lahko urejajo tehnične, oblikovne in postopkovne podrobnosti, ne pa namena, nabora ali
obsega obdelave osebnih podatkov. Glede na navedeno ocenjujemo, da zadošča sklic na ustrezen člen
zakona, določbe 6. člena pa se nam ne zdijo potrebne in predlagamo, da več pozornosti raje posvetite
ustreznosti soglasja, in sicer tako, da naredite sklic na pogoje za veljavnost privolitve, kot jih opredeljuje 7.
člen Splošne 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 o razveljavitvi Direktive
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov1).
K 7. členu
Pozdravljamo vključitev zahteve glede šifriranja, predlagamo pa, da bolj natančno opredelite, o kakšnem
šifriranju govorimo, saj ne zagotavljajo vsi šifrirni postopki in algoritmi enake varnosti. Predlagamo dikcijo v
smislu, da je treba uporabiti šifrirne algoritme in postopke upravljanja s ključi, za katere niso znane varnostne
pomanjkljivosti in šifrirne ključe temu ustreznih dolžin.
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K 10. členu
Kot 5. točko glede pogojev, kdaj je treba prekiniti postopek video identifikacije predlagamo, da se doda:
»5. ko obstaja verjetnost za morebitni vpliv tretjih oseb na izraženo voljo stranke in posledično veljavnost
privolitve«. Če oseba, ki izvede video elektronsko identifikacijo kakorkoli podvomi v resnično voljo stranke,
morebitno izpostavljenost tretjim osebam, bi morala postopek video identifikacije prekiniti.
K 11. členu
Ker je predvidena možnost uporabe storitev zunanjih ponudnikov storitev video identifikacije, gre za
pogodbeno obdelavo osebnih podatkov, ki mora biti ustrezno urejana. Zato predlagamo, da to dodatno
določite s sklicem na 28. člen Splošne 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 o
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov 2), ki opredeljuje zahteve glede zunanjega
izvajanja obdelave osebnih podatkov3. Navedeno lahko storite tako, da ustrezno zamenjate zadnji stavek v 1.
odstavku 11. člena s sklicem na že omenjeni 28. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
Informacijska pooblaščenka
Pripravil:
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mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke

Več informacij o Splošni uredbi o varstvu podatkov in besedilo uredbe na spletni strani: https://www.iprs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/
3
Predvsem gre za ustrezno pogodbeno ureditev medsebojnih pravic in obveznosti ter potrebnih varovalk.
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