Številka: 007-49/2010
Datum: 21.6.2010

Ministrstvo za notranje zadeve
Štefanova ulica 2
1501 Ljubljana
Zadeva: Paket zakonodaje na področju cestnega prometa – mnenje IP
Zveza: Predlog zakona o voznikih (št. 007-98/2008/30), predlog zakona o motornih vozilih (št. 007-144/2010/30083189), predlog zakona o cestah in predlog zakona o pravilih cestnega prometa (vsa gradiva z dne
11.6.2010)

Spoštovani!
Po pregledu predlogov zakonov o cestah, o motornih vozilih in o pravilih cestnega prometa ugotavljamo, da ti ne
urejajo evidenc, ki bi vsebovale osebne podatke, zato nanje nimamo pripomb. Evidence z osebnimi podatki
ureja Zakon o voznikih. Pripombe in predlogi za dopolnitve, ki jih navajamo v nadaljevanju, se nanašajo nanj.
Informacijski pooblaščenec se je osredotočil predvsem za tiste dele predlaganega zakona o voznikih (EVA
2010-1711-0015), ki se na kakršenkoli način dotikajo obdelave osebnih podatkov. Zaradi številčnosti evidenc v
zakonu pogrešamo natančno opredelitev (naštevanje) evidenc in njihovih upravljavcev na enem mestu (v
pomoč smo spodaj po členih povzeli nazive evidenc in njihove upravljavce). Konkretneje smo se osredotočili na
besedilo naslednjih predlaganih členov:

-

28. člen (posredovanje in namen zbiranja osebnih podatkov)

Določilo v 2. odstavku, po katerem podatke o imetnikih vozniških dovoljenj pridobivajo tudi
organizacije, ki so z javnim razpisom izbrane za izdelavo in personalizacijo vozniških dovoljenj je
nepotrebno, v nasprotju z zakonom o osebnih podatkih, in naj se izpusti. Zakon o varstvu osebnih
podatkov v 11. členu ureja t.i. pogodbeno obdelavo, na podlagi katere že sedaj za potrebe izdelave in
personalizacije vozniških dovoljenj upravljavec podatkov potrebne osebne podatke lahko posreduje izvajalcu.
Vendar zakon o varstvu osebnih podatkov zahteva, da se v pogodbi o izvedbi natančno opredelijo tudi
vprašanja varstva in zavarovanja osebnih podatkov, predlog zakona o voznikih pa to obveznost opušča. Ker
zakon o varstvu osebnih podatkov že daje temelj za takšno posredovanje osebnih podatkov (in to v praksi ni
problematično) je določba nepotrebna in ustvarja vtis nameravanega obida ZVOP-1.
Informacijski pooblaščenec ocenjuje, da določba 4. odstavka predlaganega 28. člena Zakona o voznikih, ne
določa namena dovolj natančno. Opredeljevanje namena kot »zaradi obdelave podatkov, pomembnih za
izvajanje tega zakona, za voznike in varnost cestnega prometa« vzbuja dvom o utemeljenosti obdelave osebnih
podatkov v zbirkah, saj se ta zaradi nenatančno opredeljenega namena ne kaže kot potrebna. Pooblaščenec
predlaga, da predlagatelj zakona razmisli o potrebnosti obdelave osebnih podatkov za konkretne in
določene namene in jih v določbi tudi opredeli.

-

9. odstavek 29. člena (register kandidatov za voznike motornih vozil, evidenčni karton vožnje,
dnevni razvid vožnje in dnevnik usposabljanja iz teorije; register in ostalo bodo vodile šole vožnje)

Informacijski pooblaščenec meni, da ni potrebno, da evidenčni karton vožnje, dnevni razvid vožnje in dnevnik
usposabljanja iz teorije vsebujejo vse podatke o kandidatu, ki so sicer navedeni v registru kandidatov.
Predvsem ni razloga, da bi ti dokumenti vsebovali EMŠO kandidata oz. evidenčni karton vožnje tudi EMŠO
spremljevalca. Predlagamo, da se v evidenčni karton vožnje, dnevni razvid vožnje in dnevnik
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usposabljanja iz teorije vpišejo le podatki, ki so nujni za povezovanje posameznega dokumenta z
določeno osebo (kandidatom oz. spremljevalcem).

-

4. odstavek 36. člena (evidenca izdanih dovoljenj za učitelje vožnje, učitelje predpisov varnosti
cestnega prometa in strokovne vodje šol vožnje; evidence bo vodilo Ministrstvo za promet, podatke
pa bodo vpisovale upravne enote)

Na predlagano besedilo ni pripomb.

-

4. in 7. odstavek 43. člena (evidenca o udeležencih programa za izvajalce usposabljanj voznikov
začetnikov in evidenca o opravljenih izpitih za izvajalce usposabljanj voznikov začetnikov;
evidence bo vodila Javna agencija za varnost prometa)

Na predlagano besedilo ni pripomb.
- 7. odstavek 47. člena (evidenca oseb, ki se usposabljajo po posameznih programih za
usposabljanje učiteljev predpisov, strokovnih vodij šol vožnje, učiteljev vožnje in prometne
vzgoje in evidenca o poteku usposabljanja; evidenco bo vodil izvajalec programa)
Na predlagano besedilo ni pripomb.

-

3. odstavek 60. člena (register pogrešanih ali ukradenih vozniških dovoljenj; register bo vodilo
Ministrstvo za promet)

Na predlagano besedilo ni pripomb.

-

5. odstavek 64. člena (evidenca o izdanih mednarodnih vozniških dovoljenjih; evidenco bo vodila
organizacija, ki izdaja mednarodna vozniška dovoljenja)

Na predlagano besedilo ni pripomb.

-

65. člen (evidenca o vozniških dovoljenjih; evidenco bo vodilo Ministrstvo za promet, podatke pa
bodo vnašale upravne enote in izpitni centri)

Na predlagano besedilo ni pripomb.

-

14. odstavek 70. člena (evidenca o opravljenih preizkusih usposobljenosti za člane izpitne
komisije; evidenco bo vodila Javna agencija za varnost prometa)

Na predlagano besedilo ni pripomb.

-

71. člen (evidenca o opravljanju vozniških izpitov; evidenco bo vodilo Ministrstvo za promet, podatke
pa bodo vnašali izpitni centri)

Na predlagano besedilo ni pripomb.

Z lepimi pozdravi,
Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
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pooblaščenka
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