
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHENGENSKI INFORMACIJSKI SISTEM 

 

PRIROČNIK ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO DOSTOPA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priročnik je pripravil 

Skupni nadzorni organ 

za Schengen 

 

Naslov: Sekretariat za varstvo podatkov 

Svet Evropske unije 

Rue de la Loi 175 (00FL59) 

B-1048 BRUSELJ 

tel:+32(0)22818996 



Data Protection Secretary - A Guide for exercising the right of access - 13 October 2009 3 

 

KAZALO 

 

I. Pregled splošnih načel ........................................................................................................... 4 

II. Opis postopka za uveljavljanje pravice do dostopa v vsaki drţavi v schengenskem 

območju ................................................................................................................................. 7 

III.A. Sodelovanje med nacionalnimi organi za varstvo podatkov: ................................................ 8 

IV. AVSTRIJA ........................................................................................................................... 13 

V. BELGIJA ............................................................................................................................. 18 

VI. ČEŠKA REPUBLIKA ......................................................................................................... 20 

VII. DANSKA ............................................................................................................................. 22 

VIII. FINSKA ............................................................................................................................... 25 

IX. FRANCIJA .......................................................................................................................... 26 

X. NEMČIJA ............................................................................................................................ 28 

XI. GRČIJA ............................................................................................................................... 30 

XII. MADŢARSKA .................................................................................................................... 32 

XIII. ISLANDIJA ......................................................................................................................... 33 

XIV. ITALIJA ............................................................................................................................... 35 

XV. LATVIJA ............................................................................................................................. 37 

XVI. LUKSEMBURG .................................................................................................................. 39 

XVII. LITVA ................................................................................................................................. 41 

XVIII. MALTA ............................................................................................................................... 45 

XIX. NIZOZEMSKA ................................................................................................................... 47 

XX. NORVEŠKA ........................................................................................................................ 49 

XXI. POLJSKA ............................................................................................................................ 50 

XXII. PORTUGALSKA ................................................................................................................ 53 

XXIII. SLOVAŠKA REPUBLIKA ................................................................................................. 54 

XXIV. SLOVENIJA ........................................................................................................................ 56 

XXV. ŠPANIJA ............................................................................................................................. 59 

XXVI. ŠVEDSKA ........................................................................................................................... 62 

XXVII. ŠVICA ................................................................................................................................. 64 

Priloge (Vzorci obrazcev) .................................................................................................................. 65 

Priloga 1 .................................................................................................................................... 65 

Priloga 2 .................................................................................................................................... 66 

Priloga 3 .................................................................................................................................... 67 

 



Data Protection Secretary - A Guide for exercising the right of access - 13 October 2009 4 

Priročnik opisuje ureditev za uveljavljanje pravice do dostopa do schengenskega informacijskega 

sistema (SIS). 

 

Čeprav je priročnik prvotno namenjen osebam, na katere se nanašajo osebni podatki, ko te 

uveljavljajo svojo pravico do dostopa, pa naj bi sluţil tudi kot vir praktičnih informacij za vse, ki se 

z vprašanji pravice do dostopa srečujejo pri svojem delu (organi za varstvo podatkov, policija, uradi 

za tujce, odvetniki, itd.). 

 

Priročnik je razdeljen na tri poglavja: pregled splošnih načel in glavnih opredelitev v zvezi s SIS, 

opis postopka za uveljavljanje pravice do dostopa v vsaki od zadevnih drţav in predstavitev 

nekaterih posebnih primerov, pri katerih je treba uporabiti posamezen postopek. 

 

I. PREGLED SPLOŠNIH NAČEL 

 

I.A Schengenski informacijski sistem (SIS) 

Schengenski sporazum z dne 14. junija 1985 in konvencija o njegovem izvajanju z dne 

19. junija 1990 sta z odpravo kontrol na notranjih mejah med drţavami članicami in uvedbo načela 

mejne kontrole pri vstopu na enotno schengensko ozemlje vzpostavila območje, namenjeno 

prostemu gibanju oseb. 

 

Za ohranitev zadostne ravni varnosti se je poleg drugih ukrepov (okrepitev policijskega in 

pravosodnega sodelovanja, uskladitev vizumskih in azilnih politik) zdelo nujno, da se vzpostavi 

schengenski informacijski sistem (SIS). 

 

SIS je podatkovna zbirka, dostopna vsem drţavam članicam v schengenskem območju. Vsebuje dve 

široki kategoriji informacij, in sicer informacije o iskanih ali pogrešanih osebah in tajno opazovanih 

ali sledenih osebah ter informacije o ukradenih ali pogrešanih vozilih in predmetih, kot so zlasti 

osebni dokumenti, prometna dovoljenja in registrske tablice vozil. 
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Sledijo primeri podatkov, ki se lahko hranijo v schengenskem informacijskem sistemu: 

 osebe, ki jih išče ali tajno opazuje oziroma sledi policija, 

 pogrešane osebe ali osebe, ki potrebujejo zaščito, zlasti mladoletniki, 

 osebe, ki niso drţavljani drţave članice schengenskega območja in ki jim je prepovedan vstop 

na schengensko ozemlje. 

 

Za izvršitev zahteve se uporabi nacionalna zakonodaja schengenske drţave, ki izvrši zahtevo. Če 

ukrepa ni mogoče izvršiti v skladu s to zakonodajo, zaprošena schengenska drţava o tem 

nemudoma obvesti drţavo razpisnico. 

 

Schengenska konvencija v skladu z načeli varstva podatkov vsem posameznikom priznava posebne 

pravice. 

Te so: 

 pravica posameznika do dostopa do podatkov, ki se nanj nanašajo in so shranjeni v SIS; 

 pravica posameznika, da zahteva popravek netočnih podatkov ali izbris nezakonito shranjenih 

podatkov; 

 pravica posameznika, da od nacionalnih organov za varstvo podatkov zahteva, da preverijo 

podatke, ki se nanašajo nanj in so vneseni v SIS, ter uporabo teh podatkov; 

 pravica posameznika, da na sodišču ali pri pristojnem organu sproţi postopek za popravek ali 

izbris netočnih podatkov ali pridobitev odškodnine. 

 

I.B Pravica do dostopa 

Pravica do dostopa je moţnost, da ima lahko vsakdo, ki za to zaprosi, vpogled v informacije, ki se 

nanj nanašajo in so v skladu z nacionalno zakonodajo shranjene v podatkovni zbirki. To je temeljno 

načelo varstva podatkov, ki osebam, na katere se podatki nanašajo, omogoča nadzor nad njihovimi 

osebnimi podatki, ki jih hranijo tretje strani. 
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Ta pravica je izrecno določena v Schengenski konvenciji z dne 19. junija 1990. V skladu s 

členom 109 Konvencije ima vsakdo pravico do vpogleda v podatke, ki se nanašajo nanj in so 

vneseni v schengenski informacijski sistem (SIS). To pravico spremlja pravica do popravka 

netočnih podatkov ali izbrisa nezakonito shranjenih podatkov (člen 110). 

Pravico do dostopa je treba zavrniti, če bi lahko ogrozila izvedbo zakonite naloge, navedene v 

razpisu ukrepa, ali zaradi zaščite pravic in svoboščin drugih oseb. V vsakem primeru jo je treba 

zavrniti med veljavnostjo razpisa ukrepa izvajanja diskretnega prikritega evidentiranja (člen 109(2) 

Konvencije). 

 

Vsakdo, ki uveljavlja svojo pravico do dostopa, se lahko obrne na pristojne organe v schengenski 

drţavi
1
 po lastni izbiri. To je mogoče zato, ker so vse nacionalne podatkovne zbirke (N.SIS) enake 

centralnemu sistemu (C.SIS) v Strasbourgu (glej člen 92(2) Konvencije). Pravica do dostopa se zato 

nanaša na enake podatke ne glede na drţavo, na katero se naslovi zahteva.  

 

Kljub temu pa se pravica do dostopa izvaja v skladu z zakonodajo zaprošene drţave. Postopkovna 

pravila se od drţave do drţave razlikujejo, saj pravico do dostopa do policijskih podatkovnih zbirk 

in torej do SIS trenutno urejata dva različna sistema. V nekaterih drţavah je pravica do dostopa 

neposredna, v drugih pa posredna. 

 

Vsakdo, ki to ţeli, lahko od nacionalnega organa za varstvo podatkov v zadevni schengenski drţavi 

pridobi informacije o sistemu, ki se uporablja za pravico do dostopa in popravka. 

 

I.B.1 Pravica do neposrednega dostopa 

V tem primeru se zadevna oseba obrne neposredno na organe, ki upravljajo s podatki (policija, 

gendarmerie, carina itd.). Če to dovoljuje nacionalna zakonodaja, se lahko vlagatelju pošljejo 

informacije, ki se nanj nanašajo. 

                                                 
1
 Belgija, Češka, Madţarska, Malta, Litva, Latvija, Nizozemska, Luksemburg, Francija, Nemčija, Italija, 

Portugalska, Španija, Avstrija, Grčija, Danska, Slovenija, Slovaška, Poljska, Švedska, Švica, Finska, 

Norveška in Islandija (stanje oktobra 2009). 
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I.B.2 Pravica do posrednega dostopa 

V tem primeru oseba svojo zahtevo za dostop pošlje nacionalnemu organu za varstvo podatkov 

drţave, na katero je zahteva naslovljena. Organ za varstvo podatkov preveri podatke, shranjene v 

SIS, na enak način kot podatke v policijskih datotekah, ki se nanašajo na nacionalno varnost, 

obrambne zadeve in javno varnost. 

 

Postopek razkritja podatkov se med drţavami razlikuje (glej spodaj) in je lahko v nekaterih primerih 

zelo omejujoč. 

 

I.C Načelo popravka ali izbrisa podatkov 

V skladu s Schengensko konvencijo sme razpis ukrepa, vnesen v SIS, spremeniti ali izbrisati samo 

drţava, ki ga je izdala (člen 106). 

 

Če drţava, v kateri velja pravica do neposrednega dostopa, prejme zahtevo za dostop do razpisa 

ukrepa, ki ga ni sama izdala, mora drţavi izdajateljici dati priloţnost, da izrazi svoje stališče glede 

moţnosti razkritja podatkov vlagatelju. 

 

Če gre za drţavo, v kateri velja pravica do posrednega dostopa, morajo nacionalni organi za varstvo 

podatkov med seboj tesno sodelovati na podlagi člena 114(2) Schengenske konvencije (glej spodaj). 

 

II. OPIS POSTOPKA ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO DOSTOPA V VSAKI DRŢAVI V 

SCHENGENSKEM OBMOČJU 

 

Postopki, ki so specifični za vsako posamezno drţavo, ki uporablja schengenski pravni red, in ki jih 

morajo uporabljati osebe pri uveljavljanju svoje pravice do dostopa, so opisani v nacionalnih 

kontrolnih seznamih v poglavjih IV–XXVII. 

 

Posebne situacije, ki zahtevajo specifičen postopek: 
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III.A. SODELOVANJE MED NACIONALNIMI ORGANI ZA VARSTVO PODATKOV: 

Če oseba pošlje zahtevo za dostop do podatkov, ki se nanjo nanašajo, nacionalnemu organu za 

varstvo podatkov drţave članice v schengenskem območju in se pri preveritvi podatkov izkaţe, da 

jih je vnesla druga schengenska drţava, morajo nadzorni organi obeh zadevnih drţav – tj. drţave, ki 

je prejela zahtevo, in drţave, ki je izdala razpis ukrepa – med seboj tesno sodelovati. 

 

Glede na veliko število zahtev za dostop, ki zadevajo več kot eno drţavo, in morebitne posledice 

razpisa ukrepa v SIS za osebne svoboščine, zlasti za svobodo gibanja, je učinkovito in hitro 

sodelovanje med nadzornimi organi bistvenega pomena. Ob ustreznem upoštevanju nacionalne 

zakonodaje bi bilo treba uporabljati naslednja načela: 

 

– Nacionalni nadzorni organ, ki prejme zahtevo za dostop do podatkov, ki jih je vnesla druga 

drţava, mora tesno sodelovati z nacionalnim nadzornim organom te druge drţave. 

Prošnja za sodelovanje pod nobenim pogojem ne pomeni, da je nadzorni organ, na katerega je 

bila prvotno naslovljena zahteva za dostop, razrešen odgovornosti. 

 

– Prvotno naslovljeni nadzorni organ mora zaprošenemu organu posredovati vse informacije, s 

katerimi razpolaga in ki bi lahko bile uporabne pri preverjanju. Zaprošeni nacionalni nadzorni 

organ mora pri izvajanju zahtevanih preverjanj ravnati z vso potrebno skrbnostjo. 

 

Zlasti mora nadzorni organ preveriti, ali je razpis ukrepa v SIS ustrezno utemeljen, zaradi česar je 

treba včasih preverjanje razširiti na podatke, ki se hranijo v nacionalnih datotekah. 

 

– Obravnavanju teh zahtev je treba dati posebno prednost, zato da pri posredovanju odgovora 

vlagatelju ne bi prišlo do pretiranih zamud. 

 

Če lahko vlagatelj po veljavni nacionalni zakonodaji uveljavlja svojo pravico do dostopa 

neposredno, tako da se obrne na organ, ki upravlja nacionalne datoteke, ga je treba o tej moţnosti 

nemudoma obvestiti. 
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– Po končanem preverjanju zaprošeni nadzorni organ prvotno naslovljenemu nadzornemu 

organu pošlje vse informacije, ki jih je zbral med preiskavo, in poda svoje mnenje. V tem 

mnenju nacionalni nadzorni organ sporoči nacionalnemu nadzornemu organu prosilcu, kakšen 

je vpliv njegove nacionalne zakonodaje na pravice do dostopa. Lahko navede, kakšna bi bila v 

skladu s to zakonodajo odločitev o zahtevi za dostop. Če velja neposreden dostop, medtem ko 

v drţavi organa prosilca velja posreden dostop, navede, ali se strinja z razkritjem informacij 

vlagatelju. 

 

III.B Evidentiranje aliasov 

Pogosto se zgodi, da se ukrep v SIS razpiše za osebo, katere identiteta je bila ukradena (npr. če je 

tretja oseba ukradla ali uporabila njene osebne dokumente). Iskana oseba se vnese pod različnimi 

identitetami, ki jih lahko prevzame. 

 

Razpisi ukrepa v SIS za osebe, katerih identiteta je bila ukradena, povzročajo hude pravne in 

praktične teţave. 

 

SIS tako vsebuje razpis ukrepa za identiteto, ki niti pravno niti dejansko ne ustreza osebi, ki 

izpolnjuje katerega koli od meril, določenih v členih 95 do 100 Schengenske konvencije. Takšni 

razpisi ukrepov so v nasprotju z načeloma ustreznosti in točnosti podatkov, ki sta bistveni načeli 

varstva podatkov. 

 

Poleg tega izkušnje nacionalnih nadzornih organov kaţejo, da se lahko osebe, katerih identiteta je 

bila ukradena, znajdejo v izjemno neugodnem poloţaju in imajo velike teţave pri uveljavljanju 

svojih pravic. 

 

Brez poseganja v predvidene prihodnje tehnične rešitve bi bilo treba pri obravnavanju zahtev za 

dostop, ki jih vloţijo osebe, katerih identiteta je bila ukradena, upoštevati naslednja načela: 
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– Glede na obveznost, naloţeno drţavam, ki sodelujejo v SIS, da morajo jamčiti za točnost in 

aţurnost podatkov, se lahko shranjevanje razpisov ukrepov za osebe, katerih identiteta je bila 

ukradena, dovoli le v zelo omejenih primerih, tj. samo če obdelavo teh podatkov upravičuje 

resnost primera pod pogoji iz členov 95–100. 

Pravice osebe, katere identiteta je bila ukradena, zlasti pravico, da ta oseba zahteva izbris 

razpisa ukrepa, ki je zanjo škodljiv, je treba pretehtati v primerjavi s tveganjem, ki ga 

predstavlja izbris. 

 

– Če pravico do dostopa do podatkov uveljavlja oseba, katere identiteta je bila ukradena, bi 

morala drţava, ki je razpisala ukrep, v večini primerov kar najhitreje ugoditi zahtevi za izbris 

razpisa ukrepa, zlasti če je bil ukrep razpisan npr. v skladu s členom 96, in ne členom 95. 

 

– In nazadnje se lahko zgodi, da oseba, katere identiteta se vnese v SIS kot "ugotovljena 

identiteta", vztraja, da je bilo njeno ime ukradeno in zlorabljeno. Ta občutljiva situacija lahko 

nastopi, če je bil storilec kaznivega dejanja prijet in si je prilastil identiteto ţrtve kraje 

identitete. Skupni nadzorni organ za Schengen meni, da mora imeti v takšnih primerih oseba, 

ki meni, da je ţrtev kraje identitete, na voljo vse moţne načine, da dokaţe, da ni storila 

kaznivega dejanja, za katero je bila obtoţena, in uveljavi svoje pravice. 
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III.C Razpis ukrepa za tujca z dovoljenjem za prebivanje, ki ga je izdala drţava članica 

 

Za takšne primere je v členu 25(2) Schengenske konvencije predviden naslednji postopek: 

"Če se izkaţe, da je bil ukrep zavrnitve vstopa razpisan za tujca z veljavnim dovoljenjem za 

prebivanje, ki ga je izdala ena od pogodbenic, se pogodbenica, ki je ukrep razpisala, posvetuje s 

pogodbenico, ki je izdala dovoljenje za prebivanje, da bi ugotovili, ali obstajajo zadostni razlogi za 

razveljavitev dovoljenja za prebivanje. 

 

Če se dovoljenje za prebivanje ne razveljavi, pogodbenica, ki je ukrep razpisala, ta ukrep prekliče, 

vendar pa lahko tujca uvrsti na svoj nacionalni seznam razpisanih ukrepov."  

 

Lahko se torej zgodi, da drţava članica v schengenskem območju v skladu s členom 96 

Schengenske konvencije v SIS razpiše ukrep za tujega drţavljana, ki zakonito prebiva v drugi 

drţavi članici. 

 

Ta situacija se zdi nelogična, saj ne bi smelo biti mogoče, da je oseba, ki stalno prebiva na ozemlju 

drţave članice v schengenskem območju, hkrati vnesena v SIS kot "nezaţeleni tujec" v 

schengenskem območju. 

 

V takšnih primerih mora vsak organ za varstvo podatkov ob odkritju, da je oseba, ki uveljavlja 

svojo pravico do dostopa do SIS, v zgoraj opisanem poloţaju, preveriti, ali je bil upoštevan 

postopek iz člena 25(2) Schengenske konvencije, kar običajno privede do izbrisa ukrepa, 

razpisanega za zadevno osebo. Če po mnenju drţave, ki je izdala dovoljenje, ni nobenega razloga za 

razveljavitev zakonito izdanega dovoljenja za prebivanje, je treba razpisani ukrep avtomatično 

izbrisati iz SIS. Drţavi, ki je razpisala ukrep, Konvencija ne dopušča nobene moţnosti lastne 

presoje glede te točke. 

 

Skupni nadzorni organ je pri preučitvi tega vprašanja ugotovil, da se postopek ne uporablja 

sistematično in da je lahko za zadevno osebo zelo dolgotrajen. Poleg tega se zdi, da drţave članice 

menijo, da imajo vendarle moţnost lastne presoje pri odločanju, ali je treba izbrisati razpis ukrepa 

na podlagi člena 25(2) Schengenske konvencije. 
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Glede na navedeno bi morali organi za varstvo podatkov uporabljati naslednja načela: 

 

– preveriti, ali ima oseba, za katero je razpisan ukrep v SIS, veljavno dovoljenje za prebivanje, 

ki ga je izdala drţava članica v schengenskem območju, 

– če da, opozoriti zadevne organe, da je izbris razpisa ukrepa avtomatičen (razen izjem), in 

zahtevati, da se podatki čim prej izbrišejo iz SIS. 

 

________________________ 
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IV. AVSTRIJA 

 

1. Vrsta pravice do dostopa (neposredna, posredna ali mešana) 

V Avstriji je pravica do informacij v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov v osnovi neposredna, 

kar pomeni, da je treba zahteve za informacije nasloviti na odgovornega za obdelavo podatkov, ki 

mora na takšne zahteve tudi odgovoriti (v Avstriji poznan kot "Auftraggeber" ("pooblastitelj")). To 

pravilo je splošno veljavno po avstrijski zakonodaji o varstvu podatkov in bi veljalo tudi zlasti za 

informacije v SIS o ukrepih, razpisanih v skladu s členi 95 do 100 Schengenske konvencije. 

 

2. Kontaktni podatki organa, na katerega se naslovijo zahteve za dostop 

Zahteve za informacije je treba nasloviti na policijski organ (kot pooblastitelja), od katerega ţeli 

zadevna oseba izvedeti, ali obdeluje podatke, ki se nanjo nanašajo. 

 

3. Formalnosti, povezane z zahtevo: informacije in dokumenti, ki jih je treba predloţiti – 

morebitni stroški 

V skladu s členom 26 avstrijskega zakona o varstvu podatkov iz leta 2000 (Datenschutzgesetz – 

DSG) mora pooblastitelj zadevni osebi posredovati informacije: 

– na pisno zahtevo zadevne osebe (in na ustno zahtevo s soglasjem pooblastitelja) in 

– če zadevna oseba dokaţe svojo istovetnost v ustrezni obliki (tj. s kopijo osebne izkaznice). 

 

Informacije morajo vsebovati: 

– obdelane podatke, 

– razpoloţljive informacije o viru podatkov, 

– vse prejemnike ali kategorije prejemnikov prenesenih podatkov, 

– namen uporabe podatkov, 

– pravno podlago v lahko razumljivem jeziku, 

– na zahtevo zadevne osebe imena in naslove ponudnikov storitev, ki obdelujejo njene podatke. 
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Informacije se ne smejo posredovati: 

 

– če je iz posebnih razlogov to nujno za zaščito zadevne osebe, 

– če to preprečujejo prevladujoči, zakoniti interesi pooblastitelja ali tretje strani, 

– če razkritje informacij preprečujejo prevladujoči javni interesi zaradi: 

• zaščite ustavnih institucij Republike Avstrije, 

• zagotovitve, da so zvezne oboroţene sile pripravljene za ukrepanje, 

• zaščite interesa celovite obrambe drţave, 

• zaščite pomembnih zunanjepolitičnih, gospodarskih ali finančnih interesov Republike 

Avstrije ali Evropske unije ali 

• odkrivanja, preprečevanja ali preganjanja kaznivih dejanj. 

 

Če je treba razkritje informacij zavrniti zaradi zaščite javnih interesov na področju izvrševanja 

zakonodaje, je treba v vseh primerih, ko niso bile posredovane nobene informacije (tudi če dejansko 

niso bili uporabljeni nobeni podatki), navesti opombo, da "nobeni podatki, ki se nanašajo na 

zadevno osebo in za katere velja obveznost posredovanja, niso bili uporabljeni" (odstavek 5). 

Zavrnitve posredovanja informacij preveri komisija za varstvo podatkov (Datenschutzkommission), 

zanje pa se uporablja tudi poseben pritoţbeni postopek. 

Informacije se ne smejo posredovati, če zadevna oseba v tem postopku ne sodeluje ali ne poravna 

zakonsko določene pristojbine. 

 

Zadevna oseba mora v razumni meri sodelovati v informacijskem postopku. 

Pooblastitelj mora v osmih tednih predloţiti zahtevane informacije ali pisno obrazloţiti, zakaj 

informacij deloma ali v celoti ni predloţil. 

Informacije se predloţijo brezplačno, če se nanašajo na aţurirano podatkovno zbirko in če zadevna 

oseba v istem letu ni ţe predloţila iste zahteve. 

V vseh drugih primerih se lahko zaračuna pavšalni znesek v višini 18,89 EUR, ki ga je mogoče 

prilagoditi, če so dejanski stroški višji. Če razkritje informacij privede do popravka podatkov, je 

treba pristojbino povrniti. 



Data Protection Secretary - A Guide for exercising the right of access - 13 October 2009 15 

4. Kontaktni podatki nacionalnega organa za varstvo podatkov in njegova morebitna vloga 

 

Datenschutzkommission 

Hohenstaufengasse 3 

A - 1010 Vienna 

Tel.: +43 1 531 15/2525 

Faks: +43 1 531 15/2690 

E-naslov: dsk@dsk.gv.at. 

 

Če policijski organ ne izpolni osemtedenskega roka, tj. če zadevna oseba ne prejme nobenega 

odgovora, ali če je obveščena, da nobeni podatki, ki se nanašajo nanjo in za katere velja obveznost 

posredovanja, niso bili obdelani, se lahko zadeva predloţi komisiji za varstvo podatkov v skladu s 

členom 31(1) in (4) zakona o varstvu podatkov iz leta 2000. 

 

Če se v pritoţbenem postopku v skladu s členom 31(4) zakona o varstvu podatkov iz leta 2000 

pooblastitelj sklicuje na potrebo po tajnosti zaradi prevladujočega javnega interesa, mora komisija 

za varstvo podatkov preveriti, ali je bila tajnost dejansko potrebna, in odrediti razkritje podatkov, če 

tajnost v odnosu do zadevne osebe ni bila upravičena. 

Organ pa se lahko pritoţi višjemu upravnemu sodišču (Verwaltungsgerichtshof). V nasprotnem 

primeru mora odredbo komisije za varstvo podatkov izpolniti v osmih tednih; če tega ne stori, lahko 

komisija za varstvo podatkov zadevni osebi sama razkrije podatke. 

 

5. Temeljna nacionalna zakonodaja, ki se uporablja 

Člen 26 zakona o varstvu podatkov iz leta 2000 (DSG 2000), Zvezni uradni list (BGBl.) I, 

št. 165/1999. 

 

§26 (1) Pooblastitelj mora zadevni osebi zagotoviti informacije o podatkih, ki se obdelujejo v 

zvezi z njo, če oseba to zahteva v pisni obliki in če na ustrezen način dokaţe svojo istovetnost. S 

soglasjem pooblastitelja se lahko zahteve za informacije vloţijo tudi ustno. Posredovane 

informacije morajo vključevati obdelane podatke, razpoloţljive informacije o viru podatkov, vse 

prejemnike ali kategorije prejemnikov prenesenih podatkov, namen uporabe podatkov in pravno 

podlago v lahko razumljivem jeziku. Na zahtevo osebe, na katero se podatki nanašajo, je treba 

predloţiti tudi imena in naslove ponudnikov storitev, ki obdelujejo njene podatke. S soglasjem 

zadevne osebe se lahko informacije predloţijo ustno, namesto pisno, z moţnostjo vpogleda in 

predloţitve izvoda ali fotokopije. 

mailto:v3post@bka.gv.at
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(2) Informacije se ne smejo posredovati, če je to nujno zaradi posebnih razlogov za zaščito osebe, 

na katero se podatki nanašajo, ali če prevladujoči, legitimni interesi pooblastitelja ali tretje strani, 

zlasti prevladujoči javni interesi, preprečujejo razkritje informacij. Ti prevladujoči javni interesi 

lahko nastanejo zaradi: 

1. zaščite ustavnih institucij Republike Avstrije ali 

2. zagotovitve, da so zvezne oboroţene sile pripravljene za ukrepanje, ali 

3. zaščite interesa celovite obrambe drţave ali 

4. zaščite pomembnih zunanjepolitičnih, gospodarskih ali finančnih interesov Republike Avstrije 

ali Evropske unije ali 

5. odkrivanja, preprečevanja ali preganjanja kaznivih dejanj. 

Pri vsaki zavrnitvi posredovanja informacij na podlagi razlogov iz točk 1 do 5 komisija za varstvo 

podatkov v skladu s členom 30(3) preveri, ali je bila zavrnitev upravičena, v skladu s členom 31(4) 

pa se lahko pred komisijo za varstvo podatkov sproţi poseben pritoţbeni postopek. 

 

(3) Oseba, na katero se podatki nanašajo, mora v razumni meri sodelovati v informacijskem 

postopku, da se prepreči neupravičeno in nesorazmerno delo pooblastitelja. 

 

(4) V osmih tednih od prejema zahteve je treba bodisi predloţiti zahtevane informacije bodisi 

pisno obrazloţiti, zakaj informacije deloma ali v celoti niso bile predloţene. Poleg tega se 

informacije ne smejo posredovati, če oseba, na katero se podatki nanašajo, ne sodeluje v postopku v 

skladu z odstavkom 3 ali ne plača pristojbine. 

 

(5) Na področjih izvrševanja zakonodaje, ki zadevajo izvajanje nalog iz odstavka 2(1) do (5), je 

treba – če se mora zaradi zaščite javnih interesov posredovanje informacij zavrniti – uporabiti 

naslednji postopek: v vseh primerih, ko se informacije ne posredujejo – tudi če se dejansko ne 

uporabljajo nobeni podatki – je treba namesto vsebinskih razlogov navesti, da nobeni podatki, ki se 

nanašajo na zadevno osebo in za katere velja obveznost posredovanja, niso bili uporabljeni. 

Komisija za varstvo podatkov v skladu s členom 30(3) preveri, ali je ta postopek upravičen, v 

skladu s členom 31(4) pa se lahko pred komisijo za varstvo podatkov sproţi poseben pritoţbeni 

postopek. 
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(6) Informacije je treba predloţiti brezplačno, če zadevajo aktualno vsebino podatkovne zbirke in 

če oseba, na katero se podatki nanašajo, od pooblastitelja ni ţe kdaj prej v istem letu zahtevala 

informacij z istih področij. V vseh drugih primerih se lahko zaračuna pavšalni znesek v višini 18,89 

EUR, ki ga je mogoče prilagoditi, če so dejanski stroški višji. Ne glede na morebiten odškodninski 

zahtevek je treba vsakršno plačano pristojbino povrniti, če so bili podatki nezakonito uporabljeni ali 

če je bilo treba podatke popraviti. 

 

(7) Ko je pooblastitelj seznanjen, da je bila vloţena zahteva za informacije, v obdobju štirih 

mesecev ne sme uničiti podatkov, ki se nanašajo na zadevno osebo, če pa se v skladu s členom 31 

pred komisijo za varstvo podatkov sproţi pritoţbeni postopek, teh podatkov ne sme uničiti vse do 

zaključka postopka. 

 

(8) Če so podatkovne zbirke po zakonu javno dostopne, ima oseba, na katero se podatki nanašajo, 

pravico do informacij v takšnem obsegu, ki velja za pravico do javnega dostopa. Postopek dostopa 

urejajo podrobnejše določbe zakonov o vzpostavitvi javnega registra. 

 

(9) Za informacije iz kazenskih evidenc se uporabljajo posebne določbe zakona o kazenski 

evidenci iz leta 1968, ki ureja izpiske iz kazenske evidence. 

 

(10) Če se izvajalec na podlagi pravnih določb, poklicne etike ali kodeksa ravnanja v skladu s 

členom 6(4) samostojno odloči za uporabo podatkov v skladu s tretjim stavkom alinee 4 člena 4, 

lahko oseba, na katero se podatki nanašajo, svojo zahtevo za informacije najprej naslovi na tistega, 

ki je naročil pripravo podatkovne zbirke. Slednji mora zadevni osebi takoj brezplačno posredovati 

ime in naslov samostojnega izvajalca, če ta teh podatkov še nima, da lahko uveljavi svojo pravico 

do informacij v odnosu do slednjega v skladu z odstavkom 1. 

 

6. Jezikovna ureditev 

V skladu z avstrijsko zakonodajo lahko oseba, na katero se podatki nanašajo, sproţi postopek za 

dostop do podatkov v nemškem jeziku. 
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V. BELGIJA 

 

1. Vrsta pravice do dostopa 

Vsak posameznik ima pravico do posrednega dostopa do vseh osebnih podatkov, ki se nanj 

nanašajo in jih obdeluje policija. Za uveljavitev te pravice je treba zahtevo poslati na komisijo za 

varstvo zasebnosti. 

 

2. Kontaktni podatki organa, na katerega se naslovijo zahteve za dostop 

Commission de la protection de la vie privée 

Rue Haute 139> 

1000 Bruxelles 

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer 

Hoogstraat 139 

1000 Brussel 

Tel: +32 2 213 85 40 

Faks: +32 2 213 85 65 

Internetni naslov: http://www.privacycommission.be 

E-naslov: info@privacycommission.be 

 

3. Formalnosti, povezane z zahtevo: informacije in dokumenti, ki jih je treba predloţiti 

Zahteve je treba komisiji predloţiti z datiranim in podpisanim pismom. Pismo mora vsebovati 

priimek in ime, datum rojstva in drţavljanstvo zadevne osebe ter fotokopijo njene osebne izkaznice. 

 

Poleg tega je treba navesti tudi ime zadevnega organa oziroma sluţbe in vse pomembne informacije 

v zvezi s spornimi podatki – naravo, okoliščine in vir seznanitve s podatki ter vse ţelene popravke – 

če so ti podatki znani. 

 

Postopek je brezplačen. 

 

4. Pričakovana rešitev zahteve za dostop/vsebina posredovanih informacij 

Ob prejemu zahteve za posreden dostop do osebnih podatkov, ki jih obdeluje policija, komisija 

opravi potrebna preverjanja z zadevnim organom. 

http://www.privacycommission.be/
mailto:info@privacycommission.be
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Po zaključku preverjanja komisija o tem obvesti zadevno osebo. Če je policija podatke obdelovala z 

namenom preverjanja identitete, komisija po potrebi in po posvetovanju z zadevnim organom 

zadevni osebi pošlje tudi vse druge ustrezne informacije. 

 

5. Temeljna nacionalna zakonodaja, ki se uporablja 

– Zakon z dne 8. decembra 1992 o varstvu zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov, kakor je 

bil spremenjen z zakonom z dne 11. decembra 1998 o prenosu Direktive 95/46/ES z dne 24. 

oktobra 1995, zlasti člen 13 tega zakona; 

– Kraljevi odlok z dne 13. februarja 2001 o izvajanju zakona z dne 8. decembra 1992 o 

varstvu zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov, zlasti členi 36 do 46 kraljevega odloka. 
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VI. ČEŠKA REPUBLIKA 

 

1. Vrsta pravice do dostopa 

Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima pravico do neposrednega dostopa. Svoje pravice v zvezi s 

SIS naj bi uveljavljala predvsem prek nadzornika podatkov, tj. policije Češke republike. 

 

2. Kontaktni podatki organa, na katerega se naslovijo zahteve za dostop 

Police Presidium of the Czech Republic 

P. O. Box 62/K-SOU 

Strojnická 27 

170 89 Prague 7 

 

3. Formalnosti, povezane z zahtevo: informacije in dokumenti, ki jih je treba predloţiti – 

morebitni stroški 

Navodila, kako zaprositi za informacije o podatkih ali za njihov popravek/izbris, so na voljo na 

spletnih straneh organa za varstvo podatkov (OVP) (www.uoou.cz) skupaj z obrazci, ki jih oseba, 

na katero se podatki nanašajo, lahko uporabi. Nekaj informacij je na voljo na spletnih straneh 

policije (www.policie.cz), Ministrstva za notranje zadeve (http://www.mvcr.cz/eu-schengen.aspx) 

in na spletnih straneh Češke republike s splošnimi informacijami o Evropski uniji 

(www.euroskop.cz). 

 

Vsaka oseba, na katero se podatki nanašajo, lahko policiji Češke republike (glej zgornji naslov) 

pošlje pisno zahtevo, s katero uveljavlja svojo pravico do informacij o podatkih, ki se o njej hranijo 

v SIS, in do izbrisa ali popravka teh podatkov. Dostop do informacij o obdelavi osebnih podatkov v 

SIS se omogoči le osebi, na katero se te informacije nanašajo (ali njenemu odvetniku). Zahteva 

mora vsebovati identifikacijo prosilca – popolno ime/imena in priimek, datum in kraj rojstva ter 

naslov. Policija mora odgovoriti v 60 dneh. Uveljavljanje pravice do dostopa je brezplačno. 

 

4. Kontaktni podatki nacionalnega organa za varstvo podatkov in njegova morebitna vloga 

The Office for Personal Data Protection 

Pplk. Sochora 27 

170 00 Praha 7 

Czech Republic 
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Urad za varstvo osebnih podatkov je pristojen za pregled obdelave osebnih podatkov v nacionalnem 

delu SIS na zahtevo oseb, na katere se osebni podatki nanašajo, v primerih, kjer obstaja sum, da je 

bil postopek nezakonit, ali kadar nadzornik (policija Češke republike) ni dal zadovoljivega 

odgovora. 

 

5. Pričakovana rešitev zahteve za dostop/vsebina posredovanih informacij 

Policija bi morala odgovoriti na vprašanja, ali se o osebi, na katero se podatki nanašajo, v SIS 

hranijo osebni podatki, kateri podatki se hranijo, zakaj so bili vneseni (s kakšnim namenom) in kdo 

je vnos odredil.  

V skladu s členom 83/4 zakona o policiji policija zahteve za dostop do podatkov ne sme odobriti, če 

bi to ogroţalo izvajanje policijskih nalog v zvezi s kazenskimi postopki, nacionalno varnost ali 

zakonite interese tretje osebe. 

 

6. Temeljna nacionalna zakonodaja, ki se uporablja 

Skupni zakon št. 101/2000 o varstvu osebnih podatkov in o spremembi nekaterih zakonov (člena 12 

in 21); 

skupni zakon št. 273/2008 o policiji Češke republike (člena 83 in 84). 

 

7. Jezikovna ureditev 

Češki jezik je edini uradni jezik za komuniciranje s češkimi organi, vendar je s češkim OVP 

mogoče komunicirati tudi v angleščini. Osnovne informacije o tem, kako zaprositi za dostop do 

podatkov, so na spletni strani češkega OVP na voljo tudi v angleščini. 
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VII. DANSKA 

 

1. Vrsta pravice do dostopa 

Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima pravico do neposrednega dostopa. 

 

2. Kontaktni podatki organa, na katerega se naslovijo zahteve za dostop 

Zahteve za dostop morajo biti naslovljene na policijo, ki je nadzornik podatkov: 

 

Rigspolitiet 

Polititorvet 14 

DK-1780 København V 

Tel.: +45 33 14 88 88 

 

3. Formalnosti, povezane z zahtevo: informacije in dokumenti, ki jih je treba predloţiti – 

morebitni stroški 

 

Za pošiljanje zahtev niso predpisane posebne formalnosti. 

 

Na zahteve za dostop je treba odgovoriti v najkrajšem moţnem času, v izjemnih primerih, kadar ni 

mogoče odgovoriti v roku štirih tednov, pa mora nadzornik o tem obvestiti vlagatelja. V obvestilu 

mora biti navedeno, zakaj odločitve ni mogoče sprejeti v roku štirih tednov in kdaj naj bi bila ta 

sprejeta. 

 

Dostop se načeloma omogoči v pisni obliki, če vlagatelj tako zahteva. Če oseba, na katero se 

podatki nanašajo, osebno obišče nadzornika podatkov, je treba ugotoviti, ali ţeli pisni odgovor ali 

ustno obrazloţitev vsebine podatkov. 

 

Zahteve za dostop so brezplačne. 
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4. Kontaktni podatki nacionalnega organa za varstvo podatkov in njegova morebitna vloga 

 

Datatilsynet 

Borgergade 28, 5. sal 

DK-1300 København K 

Tel.: +45 3319 3200 

Faks: +45 3319 3218 

E-naslov: dt@datatilsynet.dk 

www.datatilsynet.dk 

 

Pritoţbe na odločitev policije glede dostopa se lahko naslovijo na organ za varstvo podatkov. Organ 

za varstvo podatkov pri obravnavi pritoţb zadevo preuči, da bi se prepričal, da nobeni podatki niso 

bili vneseni na način, ki ne bi bil v skladu z določbami Schengenske konvencije. 

 

5. Pričakovana rešitev zahteve za dostop/vsebina posredovanih informacij 

 

V skladu z oddelkom 31(1) zakona o obdelavi osebnih podatkov mora nadzornik (v tem primeru 

policija) osebo, ki je zahtevo vloţila, obvestiti, ali so podatki, ki se nanjo nanašajo, v obdelavi ali 

ne. Če so takšni podatki v obdelavi, je osebo treba v razumljivi obliki obvestiti o podatkih, ki so v 

obdelavi, o namenu obdelave, kategorijah prejemnikov podatkov in vseh informacijah glede vira 

podatkov, ki so na voljo. 

 

Glede na oddelek 32(1) in v povezavi z oddelkom 30(2) tega zakona to ne velja, če se ugotovi, da 

nad posameznikovim interesom za pridobitev teh informacij prevladajo pomembni javni interesi, 

med drugim: 

 

(1) nacionalna varnost 

(2) …… 

(3) javna varnost 

(4) preprečevanje, raziskovanje, odkrivanje in pregon kaznivih dejanj ali kršitev etike za 

zakonsko urejene poklice 

(5) ………. 

(6) …….. 

mailto:dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk
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V skladu s členom 95 in členi od 98 do 100 Schengenske konvencije se informacije v schengenski 

informacijski sistem vnašajo zaradi: prijetja iskanih oseb, privedbe oseb, ki bi se morale zglasiti na 

sodišču, vročitve kazenske sodbe ali poziva, prikritega evidentiranja ali namenske kontrole oseb in 

vozil, odkritja stvari, ki se iščejo zaradi zasega ali za zagotovitev dokazov v kazenskih postopkih. 

 

Pri tem pa se v določenih situacijah osebi, na katero se podatki nanašajo, ne sme razkriti, ali so bile 

informacije o njej vnesene v skladu s členom 95 in členi od 98 do 100 Konvencije. V nasprotnem 

primeru bi ta oseba lahko ukrepala in s tem resno ogrozila izvedbo razpisanih ukrepov; v zvezi s 

tem glej tudi člen 109(2) Schengenske konvencije. 

 

6. Temeljna nacionalna zakonodaja, ki se uporablja 

Zakon št. 429 z dne 31. maja 2000 o obdelavi osebnih podatkov. 
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VIII. FINSKA 

 

1. Vrsta pravice do dostopa 

Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima pravico do neposrednega dostopa. 

 

2. Kontaktni podatki organa, na katerega se naslovijo zahteve za dostop 

Zahtevo je treba osebno vloţiti v lokalnem policijskem okroţju. 

 

3. Formalnosti, povezane z zahtevo: informacije in dokumenti, ki jih je treba predloţiti – 

morebitni stroški 

Vloge je treba osebno vloţiti na policiji, vlagatelji pa morajo hkrati predloţiti dokazilo o 

istovetnosti. 

Uveljavljanje pravice do vpogleda se plača le, če je, odkar je zadevna oseba zadnjič uveljavljala to 

pravico, preteklo manj kot eno leto. 

 

Skrbnik registra mora osebi, o kateri se vodi evidenca, brez nepotrebnega odlašanja omogočiti 

vpogled v informacije iz registra in jih na  pisno zahtevo tudi posredovati. 

 

4. Kontaktni podatki nacionalnega organa za varstvo podatkov in njegova morebitna vloga 

 

Albertinkatu 25 A 

PL 315,  

FIN - 00181 Helsinki 

Tel.: ++358 (0)10 36 66700 

Faks: ++358 (0)10 36 66735 

E-naslov: tietosuoja@om.fi 

Internetni naslov: www.tietosuoja.fi 

 

Če policija na podlagi oddelka 27 zakona o osebnih podatkih zavrne pravico do pregleda podatkov 

v SIS, mora o tem izdati potrdilo, osebo, o kateri se vodi evidenca, pa napotiti na organ za varstvo 

podatkov. Oseba, o kateri se vodi evidenca, lahko nato zadevo predloţi organu v presojo. 

Odločitev organa za varstvo podatkov glede pravice do vpogleda je zavezujoča. Zoper odločitve 

organa se je mogoče pritoţiti na pristojno upravno sodišče, zatem pa na vrhovno upravno sodišče 

(oddelka 8 in 29 zakona o osebnih podatkih). 

5. Temeljna nacionalna zakonodaja, ki se uporablja 

Zakon o varstvu podatkov (523/1999); 

zakon o varstvu podatkov policije (761/2003) 

mailto:tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi
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IX. FRANCIJA 

 

1. Vrsta pravice do dostopa 

Pravica do dostopa je mešana. 

Dostop je neposreden, kadar so osebe, o katerih se vodi evidenca v SIS: 

 

–  osebe, iskane iz druţinskih razlogov (člen 97 Konvencije), 

–  mladoletniki, ki ne smejo zapustiti drţave (člen 97), 

–  mladoletniki na begu (člen 97), 

– v primeru razpisa ukrepa za ukradeno vozilo, osebe, na katere se razpis nanaša ali 

ki jih je v zvezi z njim mogoče identificirati (člen 100). 

 

V vseh drugih primerih je dostop do SIS posreden. V skladu s členom 39 zakona o obdelavi 

podatkov, podatkovnih zbirkah in svoboščinah z dne 6. januarja 1978 nacionalna komisija za 

obdelavo podatkov in svoboščine imenuje enega od svojih članov, sodnika ali bivšega sodnika, ki je 

ali je bil član drţavnega sveta, vrhovnega pritoţbenega sodišča ali računskega sodišča, da opravi 

potrebne preiskave in izvede ustrezne spremembe. 

 

2. Kontaktni podatki organa, na katerega se naslovijo zahteve za dostop 

Zahteve v zvezi s katerim koli od štirih navedenih primerov s pravico do neposrednega dostopa, je 

treba poslati neposredno na naslov: 

Direction générale de la police nationale 

Ministère de l'intérieur 

11 rue des Saussaies 

F - 75008 Paris 

Tel.: +33(0)1.49.27.49.27 

Faks: --- 

E-naslov: --- 

Internetni naslov: www.interieur.gouv.fr 
 
 

V vseh drugih primerih je zahteve za dostop treba poslati na naslov: 

 

Commission nationale de l'informatique et des libertés 

8, rue Vivienne – CS 30223 

F - 75083 PARIS CEDEX 02 

Tel.: ++33 1 53 73 22 22 

Faks: ++33 1 53 73 22 00 

E-naslov: bmonegier@cnil.fr 

Internetni naslov: www.cnil.fr 

www.interieur.gouv.fr
mailto:bmonegier@cnil.fr
http://www.cnil.fr/
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3. Formalnosti, povezane z zahtevo: informacije in dokumenti, ki jih je treba predloţiti – 

morebitni stroški 

Pravica do dostopa se uveljavlja izključno osebno. Zadevne strani morajo zahteve vloţiti osebno (v 

nobenem primeru jih ne sme vloţiti druţinski član) ali pa v skladu z njihovimi pooblastili opravijo 

odvetniki. 

 

Posebne formalnosti niso predpisane, vendar mora vlagatelj navesti svoj priimek, ime, datum in kraj 

rojstva ter vlogi priloţiti čitljivo fotokopijo dokumenta, s katerim dokazuje svojo istovetnost. K 

zahtevi je treba priloţiti tudi fotokopije vseh ustreznih dokumentov (obvestilo o zavrnitvi izdaje 

vizuma na podlagi razpisa ukrepa SIS, sodno odločbo v korist vlagatelja, na primer razveljavitev 

naloga o izgonu). 

 

Postopek za uveljavljanje pravice do dostopa je brezplačen. 

 

4. Kontaktni podatki nacionalnega organa za varstvo podatkov in njegova morebitna vloga 

 

Commission nationale de l'informatique et des libertés 

8, rue Vivienne– CS 30223 

F - 75083 PARIS CEDEX 02 

Tel.: ++33 1 53 73 22 22 

Faks: ++33 1 53 73 22 00 

E-naslov: bmonegier@cnil.fr 

Internetni naslov: www.cnil.fr 

 

5. Jezikovna ureditev 

 

Oseba, na katero se podatki nanašajo,  zahtevo lahko vloţi v francoščini. 

mailto:bmonegier@cnil.fr
http://www.cnil.fr/
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X. NEMČIJA 

 

1. Vrsta pravice do dostopa 

V Nemčiji je pravica do dostopa neposredna. Uveljavlja se neposredno z vlogo pri organu, ki je 

odgovoren za zbiranje podatkov. Če ţeli, lahko zadevna oseba svojo pravico do dostopa uveljavlja 

prek organa za varstvo podatkov. 

 

2. Kontaktni podatki organa, na katerega se naslovijo zahteve za dostop 

Bundeskriminalamt 

– SIRENE Büro – 

D – 65173 Wiesbaden 

Tel.: ++611 551 65 11 

Faks: ++611 551 65 31 

E-naslov: sirenedeutschland@bka.bund.de 

 

3. Formalnosti, povezane z zahtevo: informacije in dokumenti, ki jih je treba predloţiti – 

morebitni stroški 

Zadevna oseba mora navesti svoj priimek (dekliški priimek, kjer je to ustrezno), ime in datum 

rojstva, da ne bi prišlo do zamenjav. Druge posebne formalnosti niso predpisane, postopek pa je 

brezplačen.  

Za določitev podrobnosti nadaljnjega postopka je pristojen odgovorni organ – Bundeskriminalamt.  

 

4. Kontaktni podatki nacionalnega organa za varstvo podatkov in njegova morebitna vloga 

Nacionalni organ za varstvo podatkov lahko zadevni osebi pomaga pri uveljavljanju njene pravice s 

posredovanjem zahteve za informacije organu, ki je odgovoren za zbiranje podatkov, npr. 

Bundeskriminalamt (zvezni urad za preiskovanje kaznivih dejanj), ali pa na zahtevo začne s 

postopkom pregleda varstva podatkov tega organa. Naslov organa je: 

 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Husarenstraße 30 

D - 53117 Bonn 

Tel.: ++49-228-997799-0 

Faks: ++49-228-997799-550 

E-naslov: poststelle@bfdi.bund.de 

Internetni naslov: www.bfdi.bund.de 

mailto:sirenedeutschland@bka.bund.de
mailto:poststelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de/
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Če se zahteva nanaša na razpis ukrepa v skladu s členom 96 Schengenske konvencije, se 

informacije običajno razkrijejo. 

 

Če se zahteva nanaša na razpis ukrepa v skladu s členom 95 ali členom 99 Schengenske konvencije, 

se lahko zavrne, če za zavrnitev razkritja informacij obstaja vsaj eden od splošno veljavnih razlogov 

iz člena 19(4) zveznega zakona o varstvu podatkov; tj. če bi razkritje informacij ogrozilo ustrezno 

opravljanje zavezujočih nalog organa, ki zbira podatke, če bi predstavljalo groţnjo za javno varnost 

ali javni red in mir, če morajo podatki ali dejstvo, da so bili zbrani, ostati tajni, ker tako zahteva 

zakonodaja ali sama narava podatkov, zlasti kadar imajo prednost interesi tretje osebe, ki tako 

prevladajo nad interesi osebe, ki ţeli pridobiti informacije. 

 

Če je ukrep v skladu s členom 95 Schengenske konvencije razpisal tuji organ, je treba v skladu s 

tretjim stavkom člena 109(1) upoštevati stališče tega organa. Informacije običajno posreduje 

Bundeskriminalamt – urad SIRENE. Če je zadevna oseba vlogo naslovila na nacionalni organ za 

varstvo podatkov, informacije predloţi zvezni pooblaščenec za varstvo podatkov. Informacije 

običajno vključujejo pravno podlago za razpis ukrepa, datum njegove izdaje, predvideno obdobje, v 

katerem naj bi se ukrep hranil, in navedbo organa, ki ga je izdal. 

 

5. Temeljna nacionalna zakonodaja, ki se uporablja 

Temeljna nacionalna besedila, ki se uporabljajo, so člen 109 Schengenske konvencije skupaj s 

členom 19 zveznega zakona o varstvu podatkov ali ustrezne določbe o pravici do obveščenosti v 

zakonih o varstvu podatkov na ravni zveznih deţel. 

 

6. Jezikovna ureditev 

Na podlagi nacionalne zakonodaje (člen 23 zveznega zakona o upravnih postopkih – 

"Verwaltungsverfahrensgesetz") je uradni jezik nemščina, vendar se ob upoštevanju drţavljanstva 

Evropske unije, kot je navedeno v členu 17 in dalje Pogodbe EGS, sprejmejo tudi vloge ali zahteve 

v drugih jezikih Evropske unije. 
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XI. GRČIJA 

 

1. Vrsta pravice do dostopa 

V skladu s členom 12 zakona 2472/1997 je pravica do dostopa neposredna (vlagatelji morajo svoje 

zahteve vloţiti neposredno na uradu SIRENE). Če vlagatelji svoje zahteve pošljejo organu za 

varstvo osebnih podatkov, se jim svetuje, da jih vloţijo neposredno na uradu SIRENE.  

 

2. Kontaktni podatki organa, na katerega se naslovijo zahteve za dostop 

Zakonodaja določa, da se zahteve pošljejo uradu SIRENE na naslov: 

 

Ministry of Citizen Protection 

Greek Police 

International Police Cooperation Division 

3d Division SIRENE  

Kanellopoulou 4 

GR– 101 77 Athens 

Tel.: ++301 69 81 957 

Faks: ++301 69 98 264/5 

E-naslov: info@sirene-gr.com 

Internetni naslov: --- 
 

3. Formalnosti, povezane z zahtevo: informacije in dokumenti, ki jih je treba predloţiti – 

morebitni stroški 

V zahtevi mora vlagatelj navesti svoje ime in priimek, ime očeta, popolni datum rojstva in 

drţavljanstvo. Drugi podatki, tj. številka osebne izkaznice, številka potnega lista, naslov in 

telefonska številka ter ime matere, niso obvezni. Vlagatelji morajo predloţiti fotokopijo svojega 

potnega lista. 

Za uveljavljanje pravice do dostopa v skladu s členom 1 zakona 2472/1997 morajo vlagatelji 

nadzorniku podatkov (urad SIRENE) plačati 5 EUR, 60 EUR pa za uveljavljanje pravice do 

ugovora v skladu s členom 13 tega zakona in sklepa 122, ki ga je organ za varstvo osebnih 

podatkov sprejel 9. oktobra 2001. Dodati je treba, da se simbolični znesek 5 EUR za uveljavljanje 

pravice do dostopa do SIS nikoli ne obračuna, zato grški organ za varstvo podatkov razmišlja o 

moţnosti, da bi ga uradno ukinil. 

 

4. Kontaktni podatki nacionalnega organa za varstvo podatkov in njegova morebitna 

vloga 

Kontaktni podatki grškega nacionalnega organa za varstvo osebnih podatkov so: 

 

Hellenic Data Protection Authority 

Kifisias 1-3, 1st floor 

GR – 115 23 Athens 

Tel.: ++30 210 6475600 

Faks: ++ 301 210 6475628 

E-naslov: contact@dpa.gr 

Internetni naslov: www.dpa.gr 

mailto:info@sirene-gr.com
mailto:contact@dpa.gr
www.dpa.gr
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Nacionalni organ za varstvo osebnih podatkov preveri zakonitost in legitimnost razpisa ukrepa, ki 

se nanaša na vlagatelja. 

 

5. Pričakovana rešitev zahteve za dostop/vsebina posredovanih informacij 

Če je bil ukrep razpisan v skladu s členom 96 Schengenske konvencije, se vlagatelja obvesti o 

podatkih, ki se nanašajo nanj. 

 

Če je bil ukrepa razpisan v skladu s členom 95 ali členom 99 Schengenske konvencije, bo vlagatelju 

vpogled v podatke najverjetneje zavrnjen. Prav tako se v skladu s členom 12(5) zakona 2472/1997 

podatki ne razkrijejo, če se obdelujejo zaradi drţavne varnosti ali preiskave posebej hudih kaznivih 

dejanj. Če je ukrep v skladu s členom 95 Schengenske konvencije razpisal tuji organ, se njegovo 

mnenje upošteva pri sprejemanju odločitve glede vlagateljevega dostopa do podatkov. 

 

Informacije, ki se sporočijo vlagatelju, vsebujejo pravno podlago za razpis ukrepa, datum njegovega 

vnosa v SIS, oddelek, ki je podatke vnesel, in obdobje, v katerem naj bi se ukrep hranil. 

 

6. Temeljna nacionalna zakonodaja, ki se uporablja 

Uporabljajo se naslednje določbe: člen 109 Schengenske konvencije ter člen 12 (uveljavljanje 

pravice do dostopa) in člen 13 (uveljavljanje pravice do ugovora) zakona 2472/1997. 

 

Opomba 

Če je podatke o vlagatelju v SIS vnesla grška policija, se zahteva za uveljavljanje pravice do 

dostopa in zahteva za uveljavljanje pravice do ugovora iz členov 12 in 13 zakona 2472/1997 

naslovita neposredno na nadzornika podatkov.  

Kar se tiče jezikovne ureditve, je uradni jezik grščina, vendar se upoštevajo tudi zahteve v 

angleščini. 
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XII. MADŢARSKA 

 

1. Vrsta pravice do dostopa 

 

Pravica do dostopa se lahko uveljavlja neposredno ali posredno. 

 

2. Kontaktni podatki organa, na katerega se naslovijo zahteve za dostop 

 

The SIRENE Office of the National Police Headquarters 

H-1139 Budapest, Teve utca 4-6. 

Tel: +36 1 443 5861 

E-naslov: sirene@nebek.police.hu 

 

The Office of the Parliamentary Commissioner for Data Protection 

H-1051 Budapest, Nádor u. 22. 

Tel: +36 1 475 7100 

E-naslov: privacy@obh.hu 

 

Zahtevo za dostop se lahko vloţi osebno na kateri koli policijski postaji na ozemlju Madţarske ali 

na katerem koli diplomatskem predstavništvu Republike Madţarske. Zahteve bodo posredovane 

uradu SIRENE.  

 

3. Formalnosti, povezane z zahtevo: informacije in dokumenti, ki jih je treba predloţiti – 

morebitni stroški 

 

Zadevna oseba mora na verodostojen način potrditi svojo istovetnost. Zahteve se lahko vloţijo v 

madţarščini, angleščini, nemščini ali francoščini. Informacije se morajo posredovati pisno v 

najkrajšem moţnem času, vendar najkasneje v roku 30 dni od vloţitve zahteve. Zahtevo se lahko 

vloţi brezplačno. Če oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, v določenem koledarskem letu 

zahtevo vloţi ponovno, se zaračunajo stroški posredovanja informacij. 

 

4. Kontaktni podatki nacionalnega organa za varstvo podatkov in njegova morebitna 

vloga 

 

Pooblaščenec za varstvo podatkov je pristojen za odgovore na zahteve, ki se mu predloţijo, potem 

ko se preverijo ustrezni dokumenti v schengenskem informacijskem sistemu. Če ima oseba, na 

katero se osebni podatki nanašajo, pomisleke glede odgovora, ki ga je prejela od urada SIRENE, ali 

če od njega odgovora ne prejme, se lahko obrne na pooblaščenca za varstvo podatkov.  

 

5. Temeljna nacionalna zakonodaja, ki se uporablja 

 

Zakon LXIII iz leta 1999 o varstvu osebnih podatkov in javnem dostopu do podatkov javnega 

interesa; 

zakon CV iz leta 2007 o sodelovanju in izmenjavi informacij v okviru Konvencije o izvajanju 

Schengenskega sporazuma. 

mailto:sirene@nebek.police.hu
mailto:privacy@obh.hu
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XIII. ISLANDIJA 

 

1. Vrsta pravice do dostopa 

Pravica do dostopa do informacij je neposredna. 

 

2. Kontaktni podatki organa, na katerega se naslovijo zahteve za dostop 

Vloge je treba nasloviti na urad SIRENE na Islandiji, ki ga vodi komisar islandske drţavne policije 

(CINP). 

Njegov naslov je: 

Ríkislögreglustjóri 

Skúlagata 21 

IS - 150 Reykjavik 

Tel.: ++354 444 2500 

Faks: ++354 444 2501 

E-naslov: rls@rls.is 

Internetni naslov: www.rls.is 
 

Posebni obrazci za zahteve se lahko izpolnijo na lokalnih policijskih postajah ali v prostorih 

komisarja islandske drţavne policije. Odločitve o posredovanju informacij sprejme urad SIRENE. 

 

3. Formalnosti, povezane z zahtevo: informacije in dokumenti, ki jih je treba predloţiti – 

morebitni stroški 

Vlagatelj mora predloţiti dokazilo o istovetnosti, obrazec za zahtevo pa mora izpolniti v prisotnosti 

policijskega uradnika. Vlagatelj lahko zahteva dostop le do informacij, ki se nanašajo nanj. Za 

svojega varovanca pa lahko dostop do informacij zahteva tudi njegov pravni zastopnik. 

Uveljavljanje pravice do vpogleda je brezplačno, vendar se posamezniku dostop omogoči enkrat 

letno, pogosteje pa le v primeru posebnih okoliščin. V takšnih primerih se bo urad SIRENE 

posvetoval z organom za varstvo podatkov). 

 

4. Kontaktni podatki nacionalnega organa za varstvo podatkov in njegova morebitna vloga 

Kadar vlagatelj prejme standardni odgovor: "V evidenci ni informacij/informacij iz evidence se ne 

sme razkriti" (glej točko 5), ga mora urad SIRENE poučiti o moţnosti pritoţbe zoper to odločitev 

na Ministrstvo za pravosodje in človekove pravice. Ministrstvo lahko organ za varstvo podatkov 

zaprosi za mnenje glede odločitve urada SIRENE. 

 

The Ministry of Justice and Human Rights: 

Dómsmála- og mannréttindaráduneytid 

Skuggasund 

IS - 150 Reykjavík 

Tel.: ++354 545 9000. 

Faks: ++354.552.7340 

E-naslov: postur@dmr.stjr.is 

Internetni naslov: www.domsmalaraduneyti.is 

mailto:rls@rls.is
www.rls.is
mailto:postur@dmr.stjr.is
www.domsmalaraduneyti.is
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Naslov organa za varstvo podatkov je: 

Persónuvernd 

Rauðarárstígur 10 

IS - 105 Reykjavík 

Tel.: ++354 510 9600. 

Faks: ++354 510.9606 

E-naslov: postur@personuvernd.is 

Internetni naslov: www.personuvernd.is 

 

5. Pričakovana rešitev zahteve za dostop/vsebina posredovanih informacij. 

Urad SIRENE mora na vse vloge odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje v roku 

enega meseca od prejema zahteve. Če je vlagatelj v evidenci, bo obveščen o namenu in razlogih za 

vnos. Če morajo informacije ostati tajne, da se doseţe predviden namen vnosa v informacijski 

sistem, zaradi interesov drugih oseb ali kadar poteka prikrito evidentiranje, oseba, na katero se 

osebni podatki nanašajo, nima pravice do obveščenosti o podatkih, ki so v evidenci. Vlagatelj bo 

prejel enak standardni odgovor kot vlagatelj, ki ni v evidenci, in sicer: "V evidenci ni 

informacij/informacij iz evidence se ne sme razkriti".  

 

6. Temeljna nacionalna zakonodaja, ki se uporablja 

Temeljna nacionalna zakona, ki se uporabljata, sta zakon št. 16/2000 o schengenskem 

informacijskem sistemu na Islandiji in uredba št. 112/2001 o schengenskem informacijskem sistemu 

na Islandiji. 

 

7. Jezikovna ureditev 

Čeprav zakonodaja tega ne predpisuje, upravni postopki na Islandiji potekajo v islandščini. Vendar 

pa islandski organ odgovori tudi na zahtevo, ki jo prejme v drugem jeziku. Če je zahtevo poslal 

posameznik, ki odgovora v islandščini ne more razumeti (npr. tuji drţavljan brez islandskega 

zastopnika, tj. odvetnika, ki bi skrbel za njegove interese), bo odgovor dobil v jeziku, ki ga razume. 

mailto:postur@personuvernd.is
www.personuvernd.is
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XIV. ITALIJA 

 

1. Vrsta pravice do dostopa 

Dostop se lahko uveljavlja le neposredno pri nadzorniku, tj. na oddelku za javno varnost pri 

Ministrstvu za notranje zadeve. 

 

2. Kontaktni podatki organa, na katerega se naslovijo zahteve za dostop 

Na podlagi pojasnila oddelka za javno varnost je treba vse zahteve za dostop in preverjanje poslati 

na naslednji naslov: 

Ministero dell'interno 

Dipartimento della pubblica sicurezza 

Ufficio coordinamento e pianificazione delle forze di polizia 

Divisione N.SIS 

Via di Torre di Mezza Via 9/121 - 00173 Roma 
 

Če ni zadovoljna z odgovorom na zahtevo, se lahko oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, 

pritoţi pri Garante per la protezione dei dati personali na naslednji naslov: 

Garante per la protezione dei dati personali 

Piazza di Monte Citorio, 121 

00186 Roma 

Zaradi večje čitljivosti dokumentov je zaţeleno, da se pritoţbe pošljejo po pošti, ne pa prek 

telefaksa. Vključevati morajo ustrezne kontaktne podatke pritoţnika; za laţje dopisovanje pa njegov 

poštni naslov, če je to mogoče. 

 

3. Formalnosti, povezane z zahtevo: informacije in dokumenti, ki jih je treba predloţiti – 

morebitni stroški 

Za predloţitev vloge (ki se lahko pošlje po pošti ali po faksu) niso predpisane posebne formalnosti, 

prav tako ni treba plačati nobene dajatve ali pristojbine. Čeprav način ugotavljanja vlagateljeve 

istovetnosti v zvezi z dostopom do N.SIS v veljavni zakonodaji ni izrecno določen, naj bo zahteva, 

da bi postopek potekal hitreje, po moţnosti napisana v italijanščini, angleščini, francoščini ali 

nemščini, vsebuje naj podpis osebe, na katero se informacije nanašajo, kratek opis razlogov, 

zaradi katerih se vlaga, priloţi pa naj se tudi fotokopija ustreznega veljavnega osebnega 

dokumenta zadevne osebe. 
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4. Pričakovana rešitev zahteve za dostop/vsebina posredovanih informacij 

 

5. Temeljna nacionalna zakonodaja, ki se uporablja 

Uporabljajo se naslednji temeljni nacionalni zakoni: 

 

(a) zakon št. 388 z dne 30. septembra 1993 o ratifikaciji in izvajanju Schengenskega sporazuma 

in ustrezne konvencije o izvajanju (glej zlasti člene 9, 10, 11 in 12); 

 

(b) zakonodajna odredba št. 196 iz leta 2003. 
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XV. LATVIJA 

 

1. Vrsta pravice do dostopa 

Pravico do dostopa  do svojih osebnih podatkov, ki so vneseni v SIS, imajo vse osebe (drţavljani in 

nedrţavljani drţav članic schengenskega območja). (V uredbi kabineta ministrov št. 622 je določena 

"Odredba, v skladu s katero oseba, na katero se podatki nanašajo, zaprosi in pridobi informacije o 

podatkih, shranjenih v schengenskem informacijskem sistemu in informacijskem sistemu SIRENE"). 

Odgovor na zahtevo se osebi, na katero se podatki nanašajo, posreduje v roku enega meseca.  

Organ, pristojen za odločanje o pritoţbah oseb, ki jim je bila zavrnjena zahteva za vpogled v osebne 

podatke ali nanjo niso dobile odgovora, je drţavni inšpektorat za podatke, ki je hkrati pristojen tudi 

za nadzor izvajanja pravice do popravka netočnih podatkov ali izbrisa nezakonito shranjenih 

osebnih podatkov.  

 

2. Kontaktni podatki organa, na katerega se naslovijo zahteve za dostop 

 

Zahtevo za neposredni dostop je treba v pisni obliki nasloviti na drţavno policijo ali diplomatsko-

konzularna predstavništva Republike Latvije. 

 

 

State Police 

Čiekurkalna 1.linija 1, k-4 

Riga, LV-1026 

Tel.: +371 67075212; Faks: +371 67371227 

 E-naslov: kanc@vp.gov.lv 

 

Kontaktni podatki o diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Latvije so na voljo na 

spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve (povezava: 

http://www.mfa.gov.lv/lv/Ministrija/mission). 

mailto:kanc@vp.gov.lv
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3. Formalnosti, povezane z zahtevo: informacije in dokumenti, ki jih je treba predloţiti 

 

Zahteva se vloţi na drţavni policiji ali diplomatsko-konzularnih predstavništvih Latvije, in sicer s 

podpisanim in datiranim pismom osebno ali v elektronski obliki. Če se zahteva vloţi osebno, mora 

oseba, na katero se podatki nanašajo, izkazati svojo istovetnost z osebnim dokumentom. Če pa se 

zahteva vloţi v elektronski obliki, mora biti podpisana z varnim elektronskim podpisom.  

Zahteva mora vsebovati priimek in ime osebe, na katero se podatki nanašajo; datum rojstva; osebno 

oznako (če jo oseba ima); kraj rojstva; drţavo izvora; vrsto (če ta obstaja) in številko osebnega 

dokumenta; naziv ustanove, ki je izdala dokument; datum izdaje osebnega dokumenta in datum 

prenehanja veljavnosti; količino zahtevanih informacij (informacije o osebi, na katero se podatki 

nanašajo, informacije o prejemnikih njenih podatkov); ţeleni način prejema odgovora (osebno na 

drţavni policiji ali diplomatsko-konzularnih predstavništvih Latvije ali pisno – tu se navede naslov, 

na katerega naj bi se odgovor poslal). 

Postopek je brezplačen. 

 

4. Pričakovani odgovor na zahtevo za dostop/ vsebina posredovanih informacij 

Usluţbenci drţavne policije ali diplomatsko-konzularnih predstavništev Latvije po prejemu zahteve 

za informacije s strani osebe, na katero se podatki nanašajo, najprej preverijo istovetnost te osebe 

ter to zahtevo pošljejo podenoti drţavne policije – uradu SIRENE Latvije.  

Urad SIRENE v zvezi z vloţeno zahtevo opravi potrebne kontrole ter v roku enega meseca osebi, 

na katero se podatki nanašajo, potrdi ali zavrne posredovanje informacij, tako da odgovor pošlje na 

naslov ali instituciji, ki ju navede oseba – to pomeni naslov, na katerega naj bi se poslal odgovor ali 

drţavno policijo ali diplomatsko-konzularno predstavništvo Latvije. 

 

5. Temeljna nacionalna zakonodaja, ki se uporablja 

– zakon o varstvu osebnih podatkov; 

– zakon o delovanju schengenskega informacijskega sistema; 

– uredba kabineta ministrov št. 622 (11.9.2007)  "Odredba, v skladu s katero oseba, na 

katero se podatki nanašajo, zaprosi in pridobi informacije o podatkih, shranjenih v 

schengenskem informacijskem sistemu in informacijskem sistemu SIRENE." 

 

6. Jezikovna ureditev 

 

V zvezi z jezikovno ureditvijo in v skladu z zakonom o uradnem jeziku Republike Latvije, ki se 

nanaša tudi na pravice dostopa do SIS, se morajo vsi postopki pred latvijskimi organi izvajati v 

latvijščini. Vendar pa zakon o peticijah (člen 7(1)(4)) določa, da se na peticijo ali pritoţbo lahko 

tudi ne odgovori, če je besedilo peticije objektivno neberljivo ali nerazumljivo. Urad SIRENE 

Latvije je sporočil, da sprejema tudi zahteve v 

angleščini in ruščini. 
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XVI. LUKSEMBURG 

 

1. Vrsta pravice do dostopa 

Dostop je posreden, kar pomeni da je pravico do dostopa mogoče uveljavljati samo preko 

nadzornega organa. 

 

2. Kontaktni podatki nacionalnega organa, na katerega se naslovijo zahteve za dostop 

Nadzorni organ je bil ustanovljen v skladu s členom 17 zakona z dne 2. avgusta 2002 o varstvu oseb 

pri obdelavi osebnih podatkov, ki je bil spremenjen z zakonom z dne 31. julija 2006, zakonom z dne 

22. decembra 2006 in zakonom z dne 27. julija 2007. 

 

Parquet Général du Grand-Duché de Luxembourg 

(urad generalnega drţavnega toţilca) 

BP 15 

L-2010 Luksemburg 

Tel.: ++352 47 59 81–331 

Faks: ++352 47 05 50 

E-naslov: parquet.general@mj.etat.lu 

 

3. Formalnosti, povezane z zahtevo: informacije in dokumenti, ki jih je treba predloţiti – 

morebitni stroški 

Zakon iz leta 2002 v zvezi z zahtevami ne določa posebnih pogojev.  

Postopek je brezplačen. 

V skladu s členom 17 zakona iz leta 2002 nadzorni organ izvaja ustrezna preverjanja in preiskave 

ter poskrbi za vse potrebne popravke. 

 

4. Pričakovana rešitev zahteve za dostop/vsebina posredovanih informacij 

Nadzorni organ obvesti osebo, na katero se podatki nanašajo, da zadevna obdelava ne vsebuje 

podatkov, ki so v nasprotju s pogodbami, zakoni in izvedbenimi uredbami. 

 

V zvezi z vsebino podatkov vlagatelja se ne razkrije ničesar.  

 

5. Temeljna nacionalna zakonodaja, ki se uporablja 

Zakon z dne 2. avgusta 2002, kakor je bil spremenjen, o varstvu oseb pri obdelavi osebnih 

podatkov; 

mailto:parquet.general@mj.etat0.lu


Data Protection Secretary - A Guide for exercising the right of access - 13 October 2009 40 

 

uredba Velikega vojvodstva Luksemburg z dne 9. avgusta 1993, ki dovoljuje ustanovitev in 

uporabo banke podatkov nacionalnega dela schengenskega informacijskega sistema (N.SIS) (uredba 

ne ureja pravice do dostopa). 

 

6. Jezikovna ureditev 

Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima pravico do dostopa v enem od naslednjih jezikov:  

– luksemburščina; 

– francoščina; 

– nemščina; 

– angleščina. 
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XVII. LITVA 

 

1. Vrsta pravice do dostopa (neposredna, posredna ali mešana) 

Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima pravico do neposrednega dostopa. 

 

2. Kontaktni podatki organa, na katerega se naslovijo zahteve za dostop 

Zahteve za dostop, popravek ali izbris se naslovijo na Ministrstvo za notranje zadeve Republike 

Litve, ki je upravljavec  podatkov: 

 

Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania 

Šventaragio str. 2, LT-01510 Vilna 

Litva 

Tel.: +370 5 271 7130, faks: +370 5 271 8551 

E-naslov: korespondencija@vrm.lt 

 

3. Formalnosti, povezane z zahtevo: informacije in dokumenti, ki jih je treba predloţiti – 

morebitni stroški 

Zahteve morajo biti vloţene v pisni obliki in podpisane. Vsebovati morajo osebne podatke osebe, ki 

ţeli pridobiti dostop do svojih podatkov in jih popraviti ali izbrisati (priimek(-ki), ime(-na), osebna 

identifikacijska številka (če oseba te številke nima, datum rojstva), kraj prebivanja in kontaktni 

podatki (telefon ali e-naslov)). Vlagatelj mora upravljavcu podatkov predloţiti dokument, ki 

izkazuje njegovo istovetnost. Uveljavljanje pravice dostopa do podatkov je brezplačno. 

 

4. Pričakovana rešitev zahteve za dostop/ vsebina posredovanih informacij 

Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima pravico, da pridobi informacije o virih in vrsti svojih 

osebnih podatkov, o namenu njihove obdelave in uporabnikih, ki imajo ali so imeli vpogled v 

podatke. 

 

Upravljavec mora po prejemu poizvedbe o obdelavi osebnih podatkov s strani osebe, na katero se 

podatki nanašajo, tej osebi odgovoriti, ali se njeni osebni podatki dejansko obdelujejo, ter ji 

najpozneje v 30 koledarskih dneh od datuma poizvedbe razkriti zahtevane podatke.  

mailto:korespondencija@vrm.lt
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Če oseba, na katero se podatki nanašajo, po vpogledu v svoje osebne podatke ugotovi, da so njeni 

osebni podatki nepravilni, nepopolni ali netočni oziroma so bili njeni osebni podatki obdelani na 

nezakonit in nepravičen način, o tem pisno obvesti upravljavca podatkov; nadzornik podatkov nato 

nemudoma preveri zadevne osebne podatke ter popravi nepravilne, nepopolne in netočne osebne 

podatke in (ali) prepove obdelavo takšnih osebnih podatkov z izjemo njihovega shranjevanja. 

Upravljavec podatkov mora po tem, ko ugotovi, da so bili osebni podatki obdelani na nezakonit in 

nepravičen način, nemudoma uničiti nezakonito in nepravično zbrane osebne podatke ali 

prepovedati obdelavo takšnih osebnih podatkov z izjemo njihovega shranjevanja. 

Upravljavec podatkov mora na zahtevo osebe, na katero se podatki nanašajo, to osebo in uporabnike 

nemudoma obvestiti o popravku, uničenju podatkov ali prepovedi obdelave osebnih podatkov.  

 

V skladu s členom 17(2) zakona o pravnem varstvu osebnih podatkov mora upravljavec podatkov 

osebi, na katero se podatki nanašajo, zagotoviti moţnost uveljavljanja njenih pravic z izjemo 

primerov, ko je po zakonu treba zagotoviti: 

1) drţavno varnost ali obrambo; 

2) javni red, preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in pregon kaznivih dejanj; 

3) pomembne ekonomske ali finančne interese drţave; 

4) preprečevanje, preiskovanje in odkrivanje kršitev uradne ali poklicne etike; 

5) zaščito pravic in svoboščin osebe, na katero se podatki nanašajo, ali katere koli druge 

osebe. 

 

Posredovanje informacij o osebnih podatkih osebi, na katero se podatki nanašajo, se zavrne, če je 

treba ukrepati v zvezi z razpisom ukrepa ali varovati pravice in svoboščine tretjih oseb. Osebi, na 

katero se podatki nanašajo, se informacije o lastnih osebnih podatkih razkrijejo med veljavnostjo 

razpisa ukrepa prikritega evidentiranja. 

Upravljavec podatkov mora zavrnitev zahteve osebe, na katero se podatki nanašajo, ustrezno 

utemeljiti. Upravljavec podatkov zagotovi, da se zavrnitev podatkov, ki jih zahteva oseba, na katero 

se podatki nanašajo, posreduje najkasneje v roku 30 dni od prejema zahteve navedene osebe. 
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Člen 109(1) Schengenske konvencije z dne 19. junija 1990 določa, da se pravica oseb do vpogleda 

v podatke, ki se nanje nanašajo in so vneseni v schengenski informacijski sistem, izvaja v skladu z 

zakonodajo pogodbenice, pri kateri uveljavljajo to pravico.  Če nacionalna zakonodaja to omogoča, 

nacionalni nadzorni organ iz člena 114(1) določi, ali se informacije lahko posreduje in v skladu s 

kakšnimi postopki. Pogodbenica, ki ni izdala razpisa ukrepa, lahko posreduje informacije o takšnih 

podatkih samo, če je pred tem pogodbenici, ki je ukrep izdala, omogočila moţnost, da izrazi svoje 

stališče. 

 

Uredbe o litovskem nacionalnem schengenskem informacijskem sistemu, potrjene z odredbo 

ministra za notranje zadeve Republike Litve št. 1V-324 z dne 17. septembra 2007 določajo, da v 

primerih, ko so razpis ukrepa o osebi, na katero se podatki nanašajo, izdale druge pogodbenice, 

upravljavec podatkov iz N.SIS informacije tej osebi v zvezi z njenimi osebnimi podatki, ki so 

obdelani v nacionalnem SIS, razkrije le na podlagi prejetega dovoljenja za zagotovitev takih 

podatkov s strani pogodbenice, ki je izdala razpis ukrepa.  

 

Upravljavec podatkov iz N.SIS mora pisno zahtevo osebe, na katero se podatki nanašajo, za 

popravek nepravilnih, nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov, za uničenje osebnih podatkov, ki 

so bili obdelani na nezakonit način, ali za prepoved obdelave osebnih podatkov nemudoma 

posredovati pristojni instituciji pogodbenice ter o tem obvestiti navedeno osebo. Ko pristojna 

institucija pogodbenice popravi nepravilne in netočne podatke, posodobi nepopolne osebne podatke 

ter jih uniči ali prepove njihovo obdelavo, mora upravljavec podatkov iz N.SIS o tem nemudoma 

obvestiti osebo, na katero se podatki nanašajo, ter uporabnike N.SIS, ki so prejeli nepravilne, 

nepopolne in netočne podatke.  

 

5. Kontaktni podatki nacionalnega organa za varstvo podatkov in njegova morebitna vloga 

 

State Data Protection Inspectorate 

A.Juozapavičiaus str. 6 / Slucko str. 2, LT-09310 Vilna 

Litva 

Tel.: +370 5 279 1445, faks: +370 5 261 9494 

E-naslov: ada@ada.lt 

Internetni naslov: www.ada.lt 
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Če oseba, na katero se podatki nanašajo, ni zadovoljna z odgovorom upravljavca podatkov ali če 

upravljavec podatkov zavrne njeno zahtevo za uveljavljanje pravice dostopa do osebnih podatkov, 

za popravek ali uničenje njenih osebnih podatkov ali prepoved nadaljnjega obdelovanja podatkov 

ali če upravljavec podatkov tej osebi ne pošlje odgovora v roku 30 koledarskih dni od datuma njene 

zahteve, se ta oseba lahko pritoţi na drţavni inšpektorat za varstvo podatkov zoper dejanja (ali 

opustitve) upravljavca podatkov, in sicer v roku treh mesecev od datuma preteka roka za odgovor. 

Oseba, na katero se podatki nanašajo, lahko pritoţbi priloţi dokumente (odgovor upravljavca 

podatkov na njeno zahtevo itd.), če ti v skladu z dejstvi iz pritoţbe, prispevajo k učinkovitosti 

preiskave te pritoţbe.  

 

Drţavni inšpektorat za varstvo podatkov po prejemu pritoţbe osebe, na katero se podatki nanašajo, 

in v skladu s svojimi pristojnostmi preveri zakonitost obdelave osebnih podatkov in sprejme 

odločitev v zvezi z vsebino pritoţbe.   

 

6. Temeljna nacionalna zakonodaja, ki se uporablja 

Zakon o pravnem varstvu osebnih podatkov;  

uredbe o litovskem nacionalnem schengenskem informacijskem sistemu, potrjene z odredbo 

ministra za notranje zadeve Republike Litve št. 1V-324 z dne 17. septembra 2007. 

 

7. Jezikovna ureditev 

Zahteve za dostop, popravek ali izbris se predloţijo v uradnem jeziku drţave (litovščini). Zahteve, 

prejete v katerem koli drugem jeziku, ki ni uradni jezik drţave, se obravnavajo po splošnem 

postopku. Zahteva osebe, na katero se podatki nanašajo, ki ni v uradnem jeziku drţave se prevede v 

litovščino. Odgovor bo vlagatelju posredovan v uradnem jeziku drţave (litovščini). 

 

Jezik preiskovalnega postopka pritoţbe je uradni jezik drţave (litovščina). Če je pritoţba osebe, na 

katero se podatki nanašajo, drţavnemu inšpektoratu za varstvo podatkov predloţena v jeziku, ki ni 

uradni jezik drţave, se pritoţba prevede v litovščino. Sklep o pritoţbi in odgovor nanjo je v 

uradnem jeziku drţave (litovščini). 
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XVIII. MALTA 

 

1. Vrsta pravice do dostopa (neposredna, posredna ali mešana) 

Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima pravico do neposrednega dostopa. 

 

2. Kontaktni podatki organa, na katerega se naslovijo zahteve za dostop 

Zahteve za dostop, popravek ali izbris se naslovijo na pristojni nacionalni organ, in sicer: 

 

Data Protection Officer Insp. Sandro Camilleri 

Legal Unit 

Police Headquarters 

Floriana 

Tel.: 21224001 

E-naslov: sandro.camilleri@gov.mt 

 

 

3. Formalnosti, povezane z zahtevo 

 

V skladu z malteško zakonodajo mora oseba, na katero se podatki nanašajo, podpisano zahtevo 

vloţiti v pisni obliki. Zahteva mora biti predloţena v malteščini ali angleščini, ki sta v skladu z 

malteško ustavo uradna jezika. Odgovor mora biti napisan v jeziku, ki ga je posameznik uporabil, 

ko je vloţil zahtevo. Informacije je treba zagotoviti brezplačno in brez večjih zamud.  

 

4. Postopek 

 

Schengenska konvencija določa, da se pravica posameznikov do dostopa do lastnih osebnih 

podatkov, ki so vneseni v schengenski informacijski sistem (SIS), izvaja v skladu z nacionalno 

zakonodajo, ki ureja pristojni nacionalni organ, ki mu je bila zahteva predloţena.  
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Posameznik je po predloţitvi zahteve upravičen do pisnih informacij v skladu s splošnimi 

določbami varstva podatkov iz zakona Malte o varstvu podatkov (poglavje 440). Informacije 

morajo biti zagotovljene v razumljivi obliki in vsebovati osebne podatke, ki se obdelujejo, vir 

zbranih informacij, namen njihove obdelave in moţne uporabnike. Zavrnitev ali omejitev pravice 

do dostopa je mogoča le, če je to upravičeno zaradi zatiranja kriminala ali zaščite oseb, na katere se 

podatki nanašajo, ali svoboščin drugih posameznikov.  

 

V primeru omejitve ali zavrnitve se posameznika o tem pisno obvesti, pri čemer se navede tudi 

razloge za to odločitev, razen če bi takšno obvestilo poseglo v zakonite naloge policije ali pravice in 

svoboščine drugih posameznikov. 

  

5. Kontaktni podatki nacionalnega organa za varstvo podatkov in njegova morebitna vloga 

 

Office of the Data Protection Commissioner 

2, Airways House, 

High Street 

Sliema. 

Malta 

Tel.: +35623287100, faks: +35623287198 

E-naslov: commissioner.dataprotection@gov.mt 

Internet: www.dataprotection.gov.mt 

 

 

Posameznik ima v primeru omejitve ali zavrnitve pravico, da pri informacijskem pooblaščencu v 

roku 30 dni od datuma, ko mu je bila odločitev posredovana ali ko je lahko upravičeno izvedel za 

tako odločitev, vloţi pritoţbo.  

 

Informacijski pooblaščenec mora pri obravnavi pritoţbe preveriti odločitev ter ustreznost in 

utemeljenost zavrnitve ali omejitve.  

 

6. Temeljna nacionalna zakonodaja, ki se uporablja 

 

Veljavna pravna instrumenta sta zakon o varstvu podatkov (poglavje 440) in pravno obvestilo 142 

iz leta 2004, ki ureja obdelavo osebnih podatkov v policijskem sektorju.  
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XIX. NIZOZEMSKA 

 

1. Vrsta pravice do dostopa 

Pravica do dostopa je na Nizozemskem neposredna. V zvezi z nacionalnim delom schengenskega 

informacijskega sistema (N.SIS) se uporablja zakon o policijskih podatkih (Wet politiegegevens). 

Pravico dostopa omogoča člen 25 zakona o policijskih podatkih. Pisno prošnjo za dostop do svojih 

osebnih podatkov v SIS  lahko vloţi vsak posameznik, in sicer tako, da pošlje zahtevo nadzorniku 

za varstvo podatkov drţavne policijske uprave (Korps Landelijke Politiediensten). Odgovor 

vlagatelju pa je treba poslati v 6 tednih od datuma njegove zahteve za dostop. Odgovor mora 

vsebovati obvestilo o vsebini podatkov, razen če je zaradi razlogov za zavrnitev obvestila treba 

uporabiti člen 27 zakona o policijskih podatkih. Obvestilo pa se po potrebi lahko zavrne, če je to v 

interesu: 

a. ustreznega izvajanja policijskih nalog; 

b. pomembnih interesov tretjih strani; 

c. drţavne varnosti. 

 

2. Kontaktni podatki nacionalnega organa, na katerega se naslovijo zahteve za dostop 

Zahteve za dostop se vloţijo pri: 

 

Korps Landelijke Politiediensten 

Attention of the data protection officer 

Postbus 3016 

NL – 2700 KX Zoetermeer 

Tel.: ++31-79-345 90 62 

Faks: ++31-79-345 90 10 

 

3. Formalnosti, povezane z zahtevo: informacije in dokumenti, ki jih je treba predloţiti – 

morebitni stroški 

Nadzornik za varstvo podatkov po prejemu zahteve za informacije zadevno osebo obvesti glede 

ureditev v zvezi z obravnavo prošnje. Treba je predloţiti kopijo osebne izkaznice. Za obravnavo 

vloge se lahko se zaračuna pristojbina v višini 4,50 EUR. 

Zahteve se preučijo, da bi tako odločili ali se jim lahko ugodi in ali obstaja pravna podlaga za 

njihovo zavrnitev. 
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Zahteve v zvezi z razpisi ukrepa iz člena 96 bodo posredovane sluţbi za priseljevanje in 

naturalizacijo (IND) na Ministrstvu za pravosodje, ki je pristojen za to kategorijo razpisa ukrepa.  

Zahteve, ki se nanašajo na vse druge razpise ukrepov, obravnavajo pristojni organi (policija). 

 

Po prejemu informacij je mogoče vloţiti zahtevo za dopolnitev, popravek ali izbris podatkov.  

 

4. Kontaktni podatki nacionalnega organa za varstvo podatkov in njegova morebitna vloga 

Če pride do nesoglasij v zvezi z obdelavo zahteve, se lahko prošnja za mediacijo pošlje na: 

College Bescherming Persoonsgegevens 

Postbus 93374 

NL – 2509 AJ Den Haag 

Tel.: ++31(0)708888500 

Faks: ++31(0)708888501 

Elektronski naslov: info@cbpweb.nl 

Internetni naslov: www.cbpweb.nl 

 

Vlogo je treba predloţiti v roku 6 tednov od datuma prejema informacij.  

Zadeve, pri katerih je bila zahteva zavrnjena, brezplačno preuči College Bescherming 

Persoonsgegevens (nizozemski organ za varstvo podatkov). College Bescherming 

Persoonsgegevens se lahko zaprosi tudi, naj preuči, ali so bili podatki v schengenski informacijski 

sistem vneseni v skladu s Schengensko konvencijo in zakonodajo. 

Alternativno ali če posredovanje s strani CBP ni uspešna, se lahko vloga predloţi okroţnemu 

sodišču (upravni oddelek), ki zadevo obravnava in o njej ustrezno odloča.  

mailto:info@cbpweb.nl
www.cbpweb.nl
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XX. NORVEŠKA 

 

1. Vrsta pravice do dostopa 

Pravica do dostopa  je neposredna. 

 

2. Kontaktni podatki organa, na katerega se naslovijo zahteve za dostop 

Kriminalpolitisentralen 

(nacionalni sluţba za preiskovanje kaznivih dejanj NCIS) 

PO Box 8163 Dep. 

NO-0034 OSLO 

Tel.: ++47 23 20 80 00 

E-mail: 

Faks: + +47 23 20 88 80 

Internetni naslov: www.kripos.no 

 

3. Formalnosti, povezane z zahtevo: informacije in dokumenti, ki jih je treba predloţiti – 

morebitni stroški 

Vloge je treba predloţiti v pisni obliki in jih podpisati. Pisni odgovor mora biti poslan brez 

nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 30 dneh od prejema zahteve.  

 

4. Kontaktni podatki organa za varstvo podatkov in njegova morebitna vloga 

Datatilsynet 

PO Box 8177 Dep. 

NO-0034 OSLO 

Tel.: +47 22 39 69 00 

Faks: + 47 22 42 23 50 

E-naslov: postkasse@datatilsynet.no 

Internetni naslov: www.datatilsynet.no 

 

5. Pričakovana rešitev zahteve za dostop/vsebina posredovanih informacij 

O zahtevah za dostop najprej odloča urad za vodenje podatkov (NCIS). Če je bila vloga naslovljena 

na urad za vodenje podatkov, se jo skupaj z zahtevo za mnenje pošlje organu, ki je odredil zbiranje 

podatkov. Če je bila vloga naslovljena na organ, ki je odredil zbiranje podatkov, jo ta organ skupaj z 

mnenjem pošlje uradnu za vodenje podatkov. 

 

Če se dostop zavrne, ker podatkov o vlagatelju ni ali ker se uporablja izključitvena določba zakona 

o SIS (oddelek 15), je treba navesti nove razloge, tako da iz navedenih razlogov ne izhaja, da so 

vneseni podatki, ki jih ni mogoče razkriti. 

 

6. Temeljna nacionalna zakonodaja, ki se uporablja 

Zakon, ki ureja schengenski informacijski sistem (LOV 1999-07-16-66); 

uredbe k zakonu št. 66 z dne 16. julija 1999 o schengenskem informacijskem sistemu (uredbe SIS). 

www.kripos.no
mailto:postkasse@datatilsynet.no
www.datatilsynet.no
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XXI. POLJSKA 

 

1. Vrsta pravice do dostopa 

Pravica do dostopa do informacij  je neposredna. 

 

2. Kontaktni podatki organa, na katerega se naslovijo zahteve za dostop 

V skladu z zakonom z dne 24. avgusta 2007 o sodelovanju Republike Poljske pri schengenskem 

informacijskem sistemu in vizumskem informacijskem sistemu, je poljski upravljavec podatkov, ki 

se obdelujejo v okviru schengenskega informacijskega sistema, glavni poveljnik policije.  Zahteve 

za dostop ali spremembe podatkov je treba poslati njemu. 

 

Poštni naslov: 

General Headquarters of the Polish Police (KGP) 

Central Technical Authority KSI 

02-514 Varšava 

148/150 Puławska Street 

Poljska 

 

Če je v zvezi z vsebino zahteve za dostop do osebnih podatkov potrebno posvetovanje, nas je 

mogoče kontaktirati preko telefona ali e-pošte: 

Tel.: +48 (22) 601-53-29 

Tel.: +48 (22) 601-53-15 

E–naslov: cot.admin.ksi@policja.gov.pl 

 

3. Formalnosti, povezane z zahtevo: informacije in dokumenti, ki jih je treba predloţiti – 

morebitni stroški 

Vsak ima pravico do celovitih informacij v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki so obdelani v 

zbirkah podatkov. 

 

V skladu s členom 32(5) zakona z dne 29. avgusta 1997 o varstvu osebnih podatkov (Uradni list iz 

2002, št. 101, točka 926 z naknadnimi spremembami) lahko zadevna oseba uveljavlja pravico do 

dostopa do informacij enkrat v obdobju šestih mesecev. 

 

Vloga za dostop je brezplačna. 

mailto:cot.admin.ksi@policja.gov.pl
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V skladu s členom 32 (1-5a) zakona o varstvu osebnih podatkov lahko oseba, na katero se podatki 

nanašajo, zahteva naslednje informacije v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov: 

 

 ali podatki obstajajo v sistemu, 

 kako dolgo se podatki obdelujejo, 

 kje so bili podatki pridobljeni, 

 v kakšni obliki so podatki na voljo, 

 kaj je namen in področje uporabe obdelave podatkov, 

 v kakšnem obsegu in komu so bili podatki na razpolago. 

 

Upravljavec bo glede na zahtevane informacije odgovor poslal v roku 30 dni. Da bi pridobili takšne 

informacije, je treba vloţiti zahtevo v pisni obliki, ki mora biti napisana v poljščini. 

 

Zahteva za informacije mora vsebovati: 

1. ime in priimek vlagatelja, 

2. poljsko nacionalno identifikacijsko številko PESEL (po potrebi), 

3. drţavljanstvo, 

4. datum in kraj rojstva, 

5. kopijo osebnega dokumenta z razločno fotografijo,  

6. prebivališče (drţava, mesto, ulica in hišna številka/številka stanovanja), 

7. predmet zahteve, 

8. podpis vlagatelja. 

 

V skladu s členom 32 zakona z dne 14. junija 1960 o kodeksu o upravnem postopku (Uradni list iz 

2000, št. 98, točka 1071 z naknadnimi spremembami) lahko stranko v upravnem postopku zastopa 

pooblaščenec, razen če narava postopka zahteva osebno navzočnost. Člen 33 kodeksa določa 

postopkovna pravila v zvezi s pooblastilom, in sicer: 

 pooblaščenec je lahko fizična oseba, ki ima pravno sposobnost;  

 pooblastilo mora biti predloţeno v pisni obliki; 

 pooblaščenec razpolaga z originalnim pooblastilom ali njegovo overjeno kopijo. 

 

Odvetnik, pravni svetovalec ali patentni odvetnik lahko sam overi kopijo pooblastila, ki mu je bilo 

dodeljeno. 

 

Zavrnitev posredovanja informacij o obdelanih osebnih podatkih 

V skladu s členom 30 zakona o varstvu osebnih podatkov lahko upravljavec podatkov zavrne 

dostop, če bi to: 

1. povzročilo razkritje informacij, ki so drţavna skrivnost, 

2. ogrozilo drţavno varnost ali obrambo, ţivljenje in zdravje ljudi ali varnost in javni red, 

3. ogrozilo temeljne ekonomske in finančne interese drţave, 

4. povzročilo hujšo kršitev osebnih interesov oseb, na katere se podatki nanašajo, ali tretjih 

oseb. 
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Pravica do popravka  podatkov, zahteva za prepoved njihove obdelave ali odstranitev 

Oseba, na katero se podatki nanašajo, lahko upravljavca zaprosi, da dopolni, posodobi, popravi, 

izbriše ali začasno ali trajno prepove obdelavo njenih podatkov. Pri tem mora oseba, na katero se 

podatki nanašajo, izkazati, da so podatki nepopolni, zastareli in  netočni, da so bili zbrani na 

nezakonit način ali da njihova obdelava ni več potrebna za dosego cilja, za katerega so bili zbrani. 

Postopek za rešitev vloge se izvaja v skladu z določbami kodeksa o upravnem postopku. 

 

4. Kontaktni podatki nacionalnega organa za varstvo podatkov in njegova morebitna vloga 

Da bi osebam, katerih podatki so shranjeni v schengenskem informacijskem sistemu, zagotovili 

ustrezno raven zaščite, generalni inšpektor za varstvo osebnih podatkov nadzira, ali uporaba 

podatkov krši pravice oseb, na katere se podatki nanašajo. Nadzor se izvaja v skladu z zakonodajo o 

varstvu osebnih podatkov. 

 

Poštni naslov: 

Bureau of the Inspector General for Personal Data Protection (GIODO) 

2 Stawki Street 

00-193 Varšava 

Poljska 

Tel.: +48 (22) 860 -73 -93 

Fax: (+4822) 860-70 -86 

http://www.giodo.gov.pl 

kancelaria@giodo.gov.pl 

 

Vse osebe, katerih podatki se obdelujejo v schengenskem informacijskem sistemu, lahko pri 

generalnem inšpektorju za varstvo osebnih podatkov vloţijo pritoţbo v zvezi z izvajanjem določb o 

varstvu osebnih podatkov. 

 

5. Temeljna nacionalna zakonodaja,  ki se uporablja 

 Zakon z dne 24. avgusta 2007 o sodelovanju Republike Poljske pri schengenskem 

informacijskem sistemu in vizumskem informacijskem sistemu, 

 zakon z dne 29. avgusta 1997 o varstvu osebnih podatkov, 

 zakon z dne 14. junija 1960 o kodeksu o upravnem postopku, 

 zakon z dne 7. oktobra 1999 o zakonu o poljskem jeziku. 

 

http://www.giodo.gov.pl/
mailto:kancelaria@giodo.gov.pl
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XXII. PORTUGALSKA 

 

1. Vrsta pravice do dostopa 

Drţavljani imajo pravico do posrednega dostopa do podatkov, shranjenih v SIS. To pravico 

zagotavlja nacionalni organ za varstvo podatkov. 

 

2. Formalnosti, povezane z zahtevo: informacije in dokumenti, ki jih je treba predloţiti – 

morebitni stroški 

Zahteva se vloţi pisno, tako da se izpolni enega od dveh obrazcev, bodisi za pravico do dostopa 

bodisi za pravico do popravka ali izbrisa. Obrazca sta na voljo na spletni strani OVP v 

portugalskem, angleškem in francoskem jeziku. Zahteva se lahko vloţi osebno, na sedeţu OVP, ali 

pošlje po pošti. Vlagatelj mora za dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj, predloţiti osebni 

dokument (potni list) ali zahtevi priloţiti overjeno kopijo potnega lista. Dostop do podatkov je 

brezplačen. 

 

3. Kontaktni podatki nacionalnega organa za varstvo podatkov in njegova morebitna vloga 

 

Comissão Nacional de Protecção de Dados 

Rua de S. Bento, 148, 3º 

1200-821 Lisboa 

PORTUGALSKA 

Tel.: (+351) 213 928 400 

Faks: (+351) 213 976 832 

www.cnpd.pt 

 

Pri odločanju o vpogledu v podatke se upošteva, ali obstajajo podatki, ki bi lahko ogrozili 

preprečevanje kriminala ali kazensko preiskavo oziroma drţavno varnost. 

Za seznanitev s podatki je pristojen nacionalni organ za varstvo podatkov. 

 

4. Temeljna nacionalna zakonodaja, ki se uporablja 

Zakona, ki se uporabljata, sta zakon št. 67/98 z dne 26. oktobra 1998 (člen 11(2)) in zakon št. 2/94 z 

dne 19. februarja 1994. 
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XXIII. SLOVAŠKA REPUBLIKA 

 

1. Vrsta pravice do dostopa 

 

V skladu s členom 109 konvencije ima vsakdo pravico do vpogleda v podatke, shranjene v 

schengenskem informacijskem sistemu (SIS), ki se nanašajo nanj. Pravica se uresničuje v skladu z 

zakonodajo pogodbenice. V Slovaški republiki ima oseba, na katero se podatki nanašajo, pravico do 

neposrednega dostopa. 

2. Kontaktni podatki organa, na katerega se naslovijo zahteve za dostop 

Zahteve za dostop se naslovijo na Ministrstvo za notranje zadeve, ki je upravljavec podatkov. 

 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

Slovenská republika 

Tel.: 02/5094 1111 

Faks: 02/5094 4397 

 pošlji e-pošto 

Internetni naslov: http://www.minv.sk 

3. Formalnosti, povezane z zahtevo: informacije in dokumenti, ki jih je treba predloţiti 

 

V skladu s členom 69c zakona št. 171/1993 o policiji lahko vsakdo od Ministrstva za notranje 

zadeve pisno zahteva informacije o tem, kateri osebni podatki, povezani z njim, se obdelujejo. 

Poleg tega mora upravljavec schengenskega informacijskega sistema te informacije sporočiti 

brezplačno v roku 30 dni od dneva prejetja takšne pisne zahteve.  

Standardni obrazec za takšno zahtevo je na voljo na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve. 

Oseba, na katero se podatki nanašajo, mora sporočiti svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov 

stalnega prebivališča, kraj in datum rojstva ter drţavljanstvo) in zagotoviti kopijo osebne izkaznice 

ali potnega lista, s katero izkaţe svojo istovetnost. 

 

4. Pričakovana rešitev zahtev za dostop/ vsebina posredovanih informacij 

Posredovanje osebnih podatkov iz informacijskih sistemov, ki jih upravlja policija, poteka v skladu 

s členom 69c zakona št. 171/1993 o policiji.  

V primeru schengenskega informacijskega sistema se vlagatelju sporočijo podatki, ki se nanašajo 

nanj, če je bil ukrep razpisa izdan v skladu s členi 95–98 ali členom 100 Schengenske konvencije 

(in sicer vsaj naslednji osebni podatki: ime, priimek, datum in kraj rojstva, spol, drţavljanstvo in 

razlog za razpis ukrepa, tj. namen obdelave osebnih podatkov). 

http://www.minv.sk/?kontakty-13&kontakt=1082&od=1027
http://www.minv.sk/
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Če se pravica dostopa do podatkov nanaša na ukrep, ki ga ni razpisala Slovaška republika, dobi 

drţava, ki je razpisala ukrep, moţnost, da izrazi svoje stališče glede razkritja podatkov vlagatelju.  

Če je bil ukrep razpisan v skladu s členom 99 Schengenske konvencije, bo vlagatelju vpogled v 

podatke najverjetneje zavrnjen (podatki se obdelujejo zaradi drţavne varnosti ali preiskave posebej 

hudih kaznivih dejanj). 

 

Skratka, posredovanje informacij zadevni osebi se zavrne, če je to nujno zaradi izvedbe zakonite 

naloge v zvezi z razpisom ukrepa ali zaradi varstva pravic in svoboščin tretjih oseb. V vsakem 

primeru se zavrne med veljavnostjo razpisa ukrepa izvajanja prikritega evidentiranja.  

 

Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima v skladu s členom 69c št. 171/1993 o policiji pravico 

pisno zahtevati od Ministrstva za notranje zadeve, da se njeni osebni podatki, ki se obdelujejo v 

schengenskem informacijskem sistemu, popravijo ali izbrišejo (standardni obrazec zahteve za 

izbris/popravek podatkov je na voljo na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve).  

 

Če oseba, na katero se podatki nanašajo, sumi, da se njeni podatki nezakonito obdelujejo, lahko v 

skladu z odstavkom 6 člena 20 zakona o varstvu podatkov vloţi pritoţbo neposredno na uradu 

Slovaške republike za varstvo osebnih podatkov, ki preveri, ali so bile njene pravice pri obdelavi in 

uporabi njenih osebnih podatkov, shranjenih v schengenskem informacijskem sistemu, kršene. 

 

Vlaganje pritoţb urejajo določbe člena 45 zakona št. 428/2002 o varstvu osebnih podatkov 

(standardni obrazec pritoţbe je prav tako na voljo na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve).  

 

5. Kontaktni podatki nacionalnega urada za varstvo podatkov in njegova morebitna vloga 

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

Odborárske nám. 3 

817 60 Bratislava 15 

Slovenská republika 

Tel.: +421 2 502 39 418 

Faks: +421 2 502 39 441 

Elektronski naslov: statny.dozor@pdp.gov.sk 

Internetni naslov: http://www.dataprotection.gov.sk 

 

6. Temeljna nacionalna zakonodaja, ki se uporablja 

Zakon št. 428/2002 o varstvu osebnih podatkov, kot je bil kasneje spremenjen. 

mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk/
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XXIV. SLOVENIJA 

 

1. Vrsta pravice do dostopa 

Obstaja pravica do neposrednega dostopa. 

 

2. Kontaktni podatki organa, na katerega se naslovijo zahteve za dostop 

Zahteva se lahko vloţi pisno ali ustno na zapisnik pri Policiji (Ministrstvo za notranje zadeve). 

Naslov: 

 

Policija, Ministrstvo za notranje zadeve 

Štefanova 2 

1501 Ljubljana 

Slovenija 

Faks: + 386 1 428 47 33 

Elektronski naslov: gp.mnz@gov.si 

 

Zahteva se lahko vloţi tudi na vseh mejnih prehodih, upravnih enotah in diplomatsko-konzularnih 

predstavništvih RS v tujini. Vloga se nemudoma odstopi v reševanje Policiji. 

 

Obrazec Zahteva za seznanitev s podatki v nacionalnem schengenskem informacijskem sistemu v 

Sloveniji (N.SIS) je na voljo tudi v angleškem jeziku: 

http://www.ip-rs.si/index.php?id=346 ; 

 

3. Formalnosti, povezane z zahtevo: informacije in dokumenti, ki jih je treba predloţiti – 

morebitni stroški 

Postopek za uveljavljanje pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki v Sloveniji urejata 

Zakon o varstvu osebnih podatkov (30 in 31. člen) in Zakon o informacijskem pooblaščencu. 

30. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov določa, da mora Policija, ki je organ v pristojnosti 

Ministrstva za notranje zadeve in upravljavec podatkov: 

1. omogočiti vpogled v katalog zbirke podatkov SIS; 

2. potrditi, ali se podatki v zvezi z zadevnim posameznikom obdelujejo ali ne, in mu omogočiti 

vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter 

njihovo prepisovanje ali kopiranje; 

mailto:gp.mnz@gov.si
http://www.ip-rs.si/index.php?id=346
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3. zadevnemu posamezniku posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih 

podatkov in se nanašajo nanj; 

4. posredovati seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni 

podlagi in za kakšen namen so bili posredovani; 

5. dati informacije o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka osebnih 

podatkov, in o metodi obdelave; 

6. dati informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna 

pojasnila v zvezi s tem; 

7. pojasniti tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja. 

 

Reševanje vlog je zaenkrat brezplačno. Vlagatelju se v skladu s Pravilnikom o zaračunavanju 

stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki lahko 

zaračunajo le materialni stroški za fotokopiranje. 

 

4. Kontaktni podatki nacionalnega organa za varstvo podatkov in njegova morebitna vloga 

 

Informacijski pooblaščenec 

 

Vošnjakova 1  

p.p. 78  

1001 Ljubljana 

Slovenija 

Tel.: ++ 386 1 230 97 30  

Faks: ++ 386 1 230 97 78  

Elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si 

Internetni naslov: http://www.ip-rs.si 
 

Informacijski pooblaščenec odloča o pritoţbi posameznika, ki mu je bila zavrnjena zahteva za 

seznanitev z lastnimi osebnimi podatki ali nanjo ni dobil odgovor pristojnega organa. 

 

Posamezniki, ki menijo, da so jim bile kršene pravice v zvezi z zahtevo za dostop, lahko vloţijo 

pritoţbo pri informacijskem pooblaščencu. Informacijski pooblaščenec nato posreduje pritoţbo 

upravljavcu zbirke, ki na ta način dobi moţnost, da izrazi svoje stališče. Po prejetju stališč ter 

obravnavi poročil, dokazov in rezultatov drugih poizvedb, po potrebi pa tudi po inšpekcijskem 

pregledu zbirk in razgovoru z zadevno osebo in upravljavcem zbirke, informacijski pooblaščenec 

sprejme odločitev o pritoţbi in o njej obvesti zadevne osebe.  

 

Reševanje te pritoţbe je zaenkrat brezplačno. 

mailto:gp.ip@ip-rs.si
http://www.ip-rs.si/
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5. Pričakovana rešitev zahtev za dostop/vsebina posredovanih informacij 

Če so podatki o posamezniku shranjeni v zbirki SIS in če se zahtevi ugodi, upravljavec zbirke 

posreduje podatke posamezniku, na katerega se nanašajo, v zahtevani obliki. Policija mora 

posamezniku omogočiti vpogled, prepis, kopiranje in pridobitev potrdila najpozneje v 15 dneh od 

dneva, ko je prejela zahtevo, ali ga v istem roku pisno obvestiti o razlogih za zavrnitev. Policija 

mora posamezniku posredovati izpis iz 3. točke, seznam iz 4. točke, informacije iz 4. in 5. točke ter 

pojasnilo iz 7. točke v 30 dneh od dneva, ko je prejela zahtevo, ali ga v istem roku pisno obvestiti o 

razlogih za zavrnitev. 

 

Pravice posameznika do dostopa do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, je v Sloveniji v skladu s 

36. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov mogoče izjemoma omejiti iz razlogov varstva 

suverenosti in obrambe drţave, varstva nacionalne varnosti in ustavne ureditve drţave, varnostnih, 

političnih in gospodarskih interesov drţave, izvrševanja pristojnosti policije, preprečevanja, 

razkrivanja, odkrivanja, dokazovanja in pregona kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanja in 

kaznovanja kršitev etičnih norm za določene poklice, iz monetarnih, proračunskih ali davčnih 

razlogov, zaradi nadzora nad policijo in varstva posameznika, na katerega se nanašajo osebni 

podatki, ali pravic in svoboščin drugih. Te omejitve se lahko določijo samo v obsegu, ki je nujen za 

dosego namena, zaradi katerega se določa omejitev. 

 

6. Temeljna nacionalna zakonodaja, ki se uporablja 

• Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Republike Slovenije, št. 94/2007, uradno 

prečiščeno besedilo), neuradni angleški prevod zakona je dostopen na: http://www.ip-

rs.si/index.php?id=339 ; 

• Zakon o informacijskem pooblaščencu (Uradni list Republike Slovenije, št. 113/2005), 

neuradni angleški prevod zakona je dostopen na: http://www.ip-rs.si/index.php?id=325 ; 

• Pravilnik o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z 

lastnimi osebnimi podatki (Uradni list Republike Slovenije, št. 85/2007), na voljo je le 

slovensko besedilo pravilnika: http://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-varstvu-osebnih-

podatkov/pravilnik-o-zaracunavanju-stroskov-pri-izvrsevanju-pravice-posameznika-do-

seznanitve-z-lastnimi-osebnimi-podatki/ . 

http://www.ip-rs.si/index.php?id=339
http://www.ip-rs.si/index.php?id=339
http://www.ip-rs.si/index.php?id=325
http://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-varstvu-osebnih-podatkov/pravilnik-o-zaracunavanju-stroskov-pri-izvrsevanju-pravice-posameznika-do-seznanitve-z-lastnimi-osebnimi-podatki/
http://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-varstvu-osebnih-podatkov/pravilnik-o-zaracunavanju-stroskov-pri-izvrsevanju-pravice-posameznika-do-seznanitve-z-lastnimi-osebnimi-podatki/
http://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-varstvu-osebnih-podatkov/pravilnik-o-zaracunavanju-stroskov-pri-izvrsevanju-pravice-posameznika-do-seznanitve-z-lastnimi-osebnimi-podatki/
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XXV. ŠPANIJA 

 

1. Vrsta pravice do dostopa 

Osebe, na katere se podatki nanašajo, imajo pravico do neposrednega dostopa. 

 

2. Kontaktni podatki organa, na katerega se naslovijo zahteve za dostop 

Zahteve za dostop se vloţijo pri: 

 

Secretaría de Estado de Seguridad 

Ministerio del Interior 

Amador de los Ríos, 2  

E – 28010 Madrid 

Tel.: 060  

Faks: --- 

 Elektronski naslov: estafeta@mir.es 

Internetni naslov: www.mir.es 

 

3. Formalnosti, povezane z zahtevo: informacije in dokumenti, ki jih je treba predloţiti – 

morebitni stroški 

Vse zahteve za dostop se vloţijo pisno pri upravljavcu podatkov (Secretaria de Estado de 

Seguridad del Ministerio del Interior). Zato morajo osebe, na katere se podatki nanašajo, poslati 

zahtevo upravljavcu podatkov na takšen način, ki dokazuje oddajo in prejem zahteve. 

 

Standardnega obrazca za zahtevo ali formalnih zahtev ni. Ne glede na to je treba v skladu s 

splošnim upravnim postopkom zahtevo v celoti utemeljiti in priloţiti fotokopijo osebnega 

dokumenta osebe, na katero se podatki nanašajo, tj. nacionalne osebne izkaznice ali potnega lista.  

Poleg tega lahko osebe, na katere se podatki nanašajo, priloţijo kopije vseh relevantnih 

dokumentov, za katere menijo, da so pomembni za utemeljitev zahteve. 

 

Postopek je brezplačen.  

 

4. Kontaktni podatki nacionalnega organa za varstvo podatkov in njegova morebitna vloga 

Agencia Española de Protección de Datos (urad za varstvo podatkov) 

C/ Jorge Juan, 6  

E - 28001 – Madrid   

Tel.: + 34 901 100 099  

Faks: + 34 91 445 56 99  

Elektronski naslov: ciudadano@agpd.es  

Internetni naslov: www.agpd.es  

mailto:estafeta@mir.es
http://www.mir.es/
mailto:ciudadano@agpd.es
http://www.agpd.es/
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Kot je bilo ţe navedeno, imajo osebe, na katere se podatki nanašajo, pravico do neposrednega 

dostopa. Do podatkov pa lahko dostopajo tudi posredno prek španskega organa za varstvo podatkov 

(v nadaljnjem besedilu: španski OVP), če upravljavec podatkov ne odgovori na zahtevo za dostop, 

ki jo vloţi oseba, na katero se podatki nanašajo, ali če je odgovor nezadovoljiv. V obeh primerih se 

lahko posamezniki, na katere se podatki nanašajo, pritoţijo na španskem OVP. V skladu z 

oddelkom 117 kraljevega odloka 1720/2007 o izvajanju temeljnega akta 15/1999 o varstvu osebnih 

podatkov, se postopek začne na zahtevo osebe, na katero se podatki nanašajo, ki jasno izrazi 

vsebino zahteve in navede določbe omenjenega španskega zakona o varstvu podatkov, za katere 

meni, da so bile kršene.  

 

Ko španski OVP prejme zahtevo, se začne postopek za zaščito pravic posameznikov. V skladu s 

tem postopkom španski OVP posreduje zahtevo upravljavcu podatkov, ki tako dobi moţnost, da 

utemelji razloge za zavrnitev dostopa oziroma odgovor vlagatelju.  

 

Vse utemeljitve se posredujejo vlagatelju, ki lahko ponovno izrazi svoje mnenje in pripombe. Te se 

pošljejo upravljavcu podatkov, ki lahko nanje odgovori in pojasni svojo odločitev. 

 

Po prejemu utemeljitev ter drugih izjav in dokumentov direktor španske OVP sprejme odločitev o 

prejeti zahtevi.  

 

Poudariti je treba, da se mora odločba izdati in sporočiti v šestih mesecih od dneva, ko je španski 

OVP prejel zahtevo.  

 

Če se zahtevi ugodi, španski OVP o tem obvesti upravljavca podatkov, ki osebi, na katero se 

podatki nanašajo, omogoči dostop v desetih dneh od prejema obvestila. Poleg tega mora 

upravljavec podatkov v istem roku svojemu nadrejenemu predloţiti pisno dokazilo o spoštovanju 

odločitve španskega OVP. 
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5. Pričakovana rešitev zahtev za dostop/vsebina posredovanih informacij 

Če so razpis ukrepa izdali španski organi, odločitev o vsebini informacij, ki se posredujejo 

vlagateljem, sprejme upravljavec. Ponavadi oseba, na katero se podatki nanašajo, prejme kopije 

upravnih dokumentov, ki vsebujejo osebne podatke, shranjene v katalogu zbirke. 

Če pa je ukrep razpisal organ druge schengenske drţave, mora upravljavec v skladu z načelom 

sodelovanja med nacionalnimi organi pri varstvu osebnih podatkov o prejeti zahtevi obvestiti 

upravljavca iz te drţave. Odločitev o tem, kateri podatki se lahko posredujejo osebi, na katero se 

podatki nanašajo, sprejme organ te druge schengenske drţave.  

 

6. Jezikovna ureditev 

Posamezniki, ki ţelijo začeti postopek za dostop v Španiji, lahko z drţavnimi organi komunicirajo 

le v španskem jeziku.  
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XXVI. ŠVEDSKA 

 

1. Vrsta pravice do dostopa 

Obstaja pravica do neposrednega dostopa.  

 

2. Kontaktni podatki organa, na katerega se naslovijo zahteve za dostop 

Zahteve za dostop se naslovijo na Drţavo policijsko upravo (Rikspolisstyrelsen), ki je organ, 

pristojen za švedski del schengenskega informacijskega sistema. 

 

Rikspolisstyrelsen 

Box 12256 

Polhemsgatan 30 

S - 102 26 Stockholm 

Tel.: ++46 (0)8-401 90 00 

Faks: ++46 (0)8-401 99 90 

Elektronski naslov: rikspolisstyrelsen@polisen.se 

Internetni naslov: http://www.polisen.se 

 

3. Formalnosti, povezane z zahtevo: informacije in dokumenti, ki jih je treba predloţiti – 

morebitni stroški 

Zahteva, ki jo mora vlagatelj lastnoročno podpisati, se vloţi pisno na Drţavni policijski upravi. 

Načeloma je treba na zahtevo za dostop odgovoriti v enem mesecu. Vlagatelji imajo enkrat v 

koledarskem letu brezplačen dostop do podatkov.  

 

4. Kontaktni podatki nacionalnega organa za varstvo podatkov in njegova morebitna vloga 

 

Datainspektionen 

Box 8114 

Fleminggatan 14, 9th floor 

S - 104 20 Stockholm 

Tel.: ++46 (0)8-657 61 00 

Faks: ++46 (0)8-652 86 52 

Elektronski naslov: datainspektionen@datainspektionen.se 

Internetni naslov: www.datainspektionen.se 

mailto:rikspolisstyrelsen@polisen.se
http://www.polisen.se/
mailto:datainspektionen@datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se/
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Urad za varstvo podatkov zagotavlja, da obdelava osebnih podatkov na Švedskem poteka v skladu z 

določbami zakona o varstvu podatkov in drugo zakonodajo, ki ureja varstvo podatkov.  Urad lahko 

sproţi nadzor na lastno pobudo ali na podlagi pritoţbe. Posameznik, ki ni zadovoljen z reševanjem 

zahteve za dostop do informacij, shranjenih v SIS, lahko vloţi pritoţbo na uradu za varstvo 

podatkov. Na podlagi pritoţbe se lahko uvede preiskava o tem, ali so bili predpisi o pravici do 

dostopa spoštovani. Na odločitev drţavne policijske uprave glede pravice do dostopa se lahko vloţi 

pritoţba na upravnem sodišču. 

 

5. Pričakovana rešitev zahtev za dostop/vsebina posredovanih informacij 

Odločitev o posredovanju informacij se sprejme na podlagi določb zakona o tajnosti (1980:100), ki 

prepoveduje vpogled v nekatere podatke. Če se vpogled v podatke dovoli, je za njihovo 

posredovanje pristojna drţavna policijska uprava. 

 

6. Temeljna nacionalna zakonodaja, ki se uporablja 

Zakonodaja, ki se uporablja: oddelka 26 in 27 zakona o osebnih podatkih (1998:204) in oddelek 8 

zakona o schengenskem informacijskem sistemu (2000:344). 

 

7. Jezikovna ureditev 

Glede tega na Švedskem ni posebnih pravil. Vloga v angleškem jeziku je sprejemljiva. 
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XXVII. ŠVICA 

 

1. Vrsta pravice do dostopa 

Obstaja pravica do neposrednega dostopa. Organ, pristojen za reševanje zahtev posameznikov za 

dostop do osebnih podatkov, shranjenih v SIS, je nadzornik za varstvo podatkov pri švicarski zvezni 

policiji.  

 

2. Kontaktni podatki organa, na katerega se naslovijo zahteve za dostop 

 

Federal Office of Police 

Data Protection Officer or SIRENE Office 

Nussbaumstrasse 29 

CH-3003 Bern 

www.fedpol.ch 

 

3. Formalnosti, povezane z zahtevo: informacije in dokumenti, ki jih je treba predloţiti – 

morebitni stroški 

Zahteve posameznikov glede njihovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo v SIS, je treba nasloviti 

na zvezni policijski urad, nadzornika zbirke podatkov SIS v Švici (v pisni obliki in s priloţeno 

kopijo veljavne osebne izkaznice ali potnega lista).  

 

4. Kontaktni podatki nacionalnega organa za varstvo podatkov in njegova morebitna vloga 

Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) 

Feldeggweg 1, 

CH-3003 Berne 

Tel.: +41(0)31 322 43 95 Faks: +41-(0)31 325 99 96 

www.edoeb.admin.ch 

 

Na zveznega informacijskega pooblaščenca (Federal Data Protection and Information 

Commissioner) v Švici, ki je pristojni organ za varstvo podatkov na zvezni ravni, se naslovijo le 

zahteve za preverjanje.  

http://www.fedpol.ch/
http://www.edoeb.admin.ch/
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PRILOGE (VZORCI OBRAZCEV) 

Priloga 1 

Vzorec zahteve za dostop 

 

 

 

Naslovnik: Naziv in naslov pristojnega organa 

 

 

DD. MM. LLLL 

kraj 

 

 

Spoštovani! 

 

 

Na podlagi člena 109 Schengenske konvencije 

spodaj podpisani ____________________________(ime, priimek),____________________ (drţavljanstvo), 

roj. ____________ (datum in kraj rojstva), stanujoč ______________________________(naslov), 

vlagam zahtevo za seznanitev z osebnimi podatki, shranjenimi v schengenskem informacijskem 

sistemu, ki se nanašajo name.  

 

Priloge: 

1. Kopija veljavnega osebnega dokumenta v skladu z zakonodajo schengenske drţave (potni 

list/osebna izkaznica/vozniško dovoljenje oziroma drug veljaven osebni dokument); 

2. Kopija pravnega pooblastila za zastopanje vlagatelja; 

3. Drugo. 

 

 

Vlagatelj/pravni zastopnik 

--------------------------------------------- 

(Podpis) 
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Priloga 2 

Vzorec zahteve za preverjanje 

 

Naslovnik: Naziv in naslov pristojnega organa 

 

 

DD. MM. LLLL 

kraj 

 

 

 

Spoštovani! 

 

 

Na podlagi člena 114(2) Schengenske konvencije 

spodaj podpisani ____________________________(ime, priimek),____________________(drţavljanstvo), 

roj. _____________(datum in kraj rojstva), stanujoč ________________________________(naslov), 

vlagam zahtevo za preverjanje osebnih podatkov, shranjenih v schengenskem informacijskem 

sistemu, ki se nanašajo name, in namena njihove obdelave. 

 

Priloge: 

1. Kopija veljavnega osebnega dokumenta v skladu z zakonodajo schengenske drţave (potni 

list/osebna izkaznica/vozniško dovoljenje oziroma drug veljaven osebni dokument); 

2. Kopija pravnega pooblastila za zastopanje vlagatelja; 

3. Drugo. 

 

 

 

 

Vlagatelj/pravni zastopnik 

--------------------------------------------- 

(Podpis) 
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Priloga 3 

Vzorec zahteve za popravek 

 

Naslovnik: Naziv in naslov pristojnega organa 

 

DD. MM. LLLL 

kraj 

 

 

 

Spoštovani! 

 

 

Na podlagi člena 110 Schengenske konvencije 

spodaj podpisani ____________________________(ime, priimek),____________________(drţavljanstvo), 

roj. _____________(datum in kraj rojstva), stanujoč ________________________________(naslov), 

vlagam zahtevo za popravek netočnih osebnih podatkov oziroma izbris nezakonito shranjenih 

osebnih podatkov v schengenskem informacijskem sistemu, ki se nanašajo name. Razlogi za 

popravek/izbris: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Priloge: 

1. Kopija veljavnega osebnega dokumenta v skladu z zakonodajo schengenske drţave (potni 

list/osebna izkaznica/vozniško dovoljenje oziroma drug veljaven osebni dokument); 

2. Kopija pravnega pooblastila za zastopanje vlagatelja; 

3. Drugo. 

 

 

Vlagatelj/pravni zastopnik 

--------------------------------------------- 

(Podpis) 


