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Smernice, centri za socialno delo, stranke v postopkih, uporabniki
storitev, nujnost, sorazmernost, zakonitost, vpogled v lastne osebne
podatke, varstvo koristi otrok.
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Namen dokumenta

Smernice podajajo odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja glede
varstva osebnih podatkov, s katerimi se srečujejo delavci na centrih za
socialno delo pri svojem delu, pa tudi stranke v postopkih, uporabniki
storitev in upravljavci, ki posredujejo oziroma pridobivajo osebne
podatke od centrov za socialno delo.
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O SMERNICAH INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA
Namen smernic IP je podati skupne praktične napotke za upravljavce zbirk osebnih podatkov (OP) na
jasen, razumljiv in uporaben način in s tem odgovoriti na najpogosteje zastavljena vprašanja s področja
varstva osebnih podatkov, s katerimi se srečujejo posamezni upravljavci zbirk OP. S pomočjo smernic
naj bi upravljavci dobili priporočila, kako naj v praksi zadostijo zahtevam Zakona o varstvu osebnih
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1).

Pravno podlago za izdajo smernic IP daje 49. člen ZVOP-1, ki med drugim določa, da IP daje neobvezna
mnenja, pojasnila in stališča o vprašanjih s področja varstva osebnih podatkov in jih objavlja na spletni
strani ali na drug primeren način ter pripravlja in daje neobvezna navodila in priporočila glede varstva
osebnih podatkov na posameznem področju.

Oglejte si tudi:



Mnenja IP: http://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/
Brošure IP: http://www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki/
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Smernice IP so objavljene na spletni strani: http://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnikpo-odlocbah-in-mnenjih/smernice/
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UVOD
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) se je za pripravo pričujočih smernic odločil zaradi številnih
vprašanj, ki jih je v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na centrih za socialno delo (v nadaljevanju CSD1) bodisi
prejel neposredno od CSD ali od drugih posameznikov v zvezi z delovanjem CSD ter o tem izdal neobvezna
mnenja. Nekatere probleme je IP ugotavljal tudi neposredno pri izvajanju inšpekcijskega nadzora ali v drugih
postopkih, ki jih je vodil v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na CSD kot upravljavcih osebnih podatkov.
Obdelava osebnih podatkov na tem področju je urejena s številnimi predpisi, področje dela CSD pa je široko in
tudi izredno zahtevno ter občutljivo, saj se nanaša na razne pravice posameznikov, med katerimi je tudi
pomembna pravica do varstva osebnih podatkov. Tako CSD in njihovi javni uslužbenci, kot različni organi in druge
institucije, ki z njimi sodelujejo ali se srečujejo z delovanjem CSD, še posebej pa posamezniki kot uporabniki
storitev ali kot stranke oziroma udeleženci postopkov, se soočajo s številnimi vprašanji, dvomi ali nejasnostmi v
zvezi z obdelavo osebnih podatkov.
Namen teh smernic je zato predstaviti pravni okvir in praktične napotke oziroma odgovore na pogosto
zastavljena vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov pri delovanju CSD, ki bodo upravljavcem zbirk osebnih
podatkov ali uporabnikom, ki jim ZVOP-1 in področni predpisi nalagajo številne obveznosti, v pomoč pri
zagotavljanju zakonite obdelave osebnih podatkov, posameznikom pa pri uresničevanju njihovih pravic.
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IP je za namen smernic želel pridobiti čim bolj konkretna vprašanja iz vsakdanje prakse CSD, zato se je s prošnjo
za posredovanje takšnih informacij obrnil na Skupnost centrov za socialno delo Slovenije in na Socialno inšpekcijo.
Četudi IP ni dobil zastavljenih vprašanj neposredno od CSD, , sta se obe zaprošeni instituciji odzvali z navedbo
konkretnih vprašanj in dilem glede varstva in obdelave osebnih podatkov in se jima za sodelovanje posebej
zahvaljujemo.
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CSD se v nadaljnjem besedilu uporablja kot okrajšava za center za socialno delo v vseh (slovničnih) oblikah.
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Splošna pravna podlaga za dopustno obdelavo OP je določena v
prvem odstavku 8. člena ZVOP-1, na podlagi katere se lahko OP
obdelujejo le, če obdelavo podatkov in OP, ki se obdelujejo, določa
zakon, ali če je za obdelavo določenih OP podana osebna privolitev
posameznika.
V 9. členu ZVOP-1 pa je natančneje posebej urejena pravna podlaga
za obdelavo OP v javnem sektorju, kamor sodijo tudi CSD. V javnem
sektorju se lahko OP obdelujejo le, če tako določa zakon, ki lahko tudi
določi, da se določeni OP obdelujejo le na podlagi osebne privolitve
posameznika
Področni zakon, ki ureja obravnavano področje, je Zakon o
socialnem varstvu (ZSV), ki v 110. členu določa, da se za potrebe
izvajanja socialnovarstvene dejavnosti (na CSD) vodijo zbirke
podatkov, ki vsebujejo podatke o storitvah, drugih pomočeh
posamezniku po tem zakonu, oprostitvah pri plačilu storitev,
izvajalcih
socialnovarstvene
dejavnosti,
financiranju
socialnovarstvene dejavnosti, izvajanju drugih nalog, ki so izvajalcem
dejavnosti z zakonom poverjene kot javna pooblastila ter nalog, ki jih
izvajalcem dejavnosti nalagajo drugi predpisi. V 111. členu so
navedeni osebni podatki, ki jih te zbirke podatkov vsebujejo. O
posamezniku, na katerega se nanaša pravica ali obveznost po tem
zakonu, in njegovem zakonitem zastopniku, pa CSD kot izvajalec
socialnovarstvene dejavnosti, v svojih zbirkah vodi in obdeluje celo
vrsto osebnih podatkov, določenih v 111. členu ZSV (glej okvirček
desno).
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) sicer nima
izrecnih določb o zbirkah in obdelavi osebnih podatkov, CSD pa
podeljuje številna javna pooblastila in zakonske naloge v zvezi z
izvajanjem in varstvom pravic, obveznosti in koristi mladoletnih oseb
in staršev, v zvezi z družinskimi razmerji, varstvom oseb, ki niso
sposobne oz. nimajo možnosti same skrbeti za svoje pravice in koristi,
idr. Določbe ZZZDR v povezavi z določbami procesnih zakonov (zlasti
ZUP in ZSV) predstavljajo zakonsko pravno podlago CSD za obdelavo
osebnih podatkov pri izvajanju javnih pooblastil in nalog po tem
zakonu na področju urejanja družinskih razmerij. Na tem pravnem
področju posebej opozarjamo na pomembne zakonodajne
spremembe, ko bo ZZZDR nadomestil Družinski zakonik, ki bo
bistveno posegel v javna pooblastila CSD in se bo v celoti začel
uporabljati aprila 2019.


























ime in priimek,
rojstni podatki,
spol,
EMŠO,
davčna številka,
podatki o državljanstvu,
podatki o dovoljenju za
prebivanje tujca,
podatki o prebivališču,
podatki, ki se nanašajo na
družinska razmerja (število
družinskih članov, tip družine,
razmerje do vlagatelja),
podatki o gospodinjstvu,
podatki, ki se nanašajo na vrsto
življenjske skupnosti (zakonska
zveza ali - zunajzakonska
skupnost),
podatki o statusu (o šolanju, o
zaposlitvi, o upokojitvi, drugo),
podatki o izobrazbi, o
zdravstvenem stanju in
invalidnosti,
podatki o plačah in drugih
dohodkih in prejemkih,
podatki o premoženju,
podatki o socialnih stiskah in
težavah posameznikov, družin
in skupin prebivalstva,
podatki o oprostitvi pri plačilu
storitev,
številka tekočega oziroma
drugega računa,
podatki, ki se nanašajo na
stanovanjske in bivalne pogoje,
pa tudi podatki, ki niso osebni in
so potrebni za izvajanje socialno
varstvene dejavnosti.

V skladu s prvim odstavkom 9. člena ZVOP-1 je podana zakonska pravna podlaga CSD za obdelavo osebnih
podatkov na podlagi javnih pooblastil in izvajanja nalog, ki jim jih nalagajo drugi predpisi s področja socialnega
varstva ali pravic iz javnih sredstev, kot so npr.: Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD), Zakon o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre), Zakon o starševskem varstvu
in družinskih prejemkih (ZSDP-1), Zakon o javnem preživninskem in jamstvenem skladu RS (ZJSRS), Zakon o
štipendiranju (ZŠtip-1), ipd. Zakonska pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je določena tudi v številnih
drugih specialnih oz. področnih zakonih, katerih določbe določajo pomembnejše ali vsaj parcialne naloge CSD,
kot so npr. Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr), Zakon o
usposabljanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), Kazenski zakonik (KZ-1), Zakon o prekrških (ZP-1), Zakon
o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), Zakon o vrtcih (ZVrt), Zakon o osnovni šoli (ZOsn). Posamezne zakonske
naloge CSD in s tem podlaga za obdelavo osebnih podatkov pa so razpršene še v najrazličnejših področnih
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predpisih, in so razvidne iz Kataloga javnih pooblastil in nalog CSD2 ter so določene s področnimi predpisi npr. o
tujcih, o mednarodni zaščiti mladoletnih oseb, matičnih zadevah, državljanstvu, pacientovih pravicah in
zdravstvenem varstvu, ipd. Zakonsko pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov dajejo CSD tudi določbe
številnih procesnih zakonov, kot sta Zakon o pravdnem postopku (ZPP), Zakon o nepravdnem postopku (ZNP),
Zakon o kazenskem postopku (ZKP), Zakon o prekrških (ZP-1), Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), Zakon o
splošnem upravnem postopku (ZUP) - slednjemu se bomo v nadaljevanju še posebej posvetili.
V kolikor pa konkretni osebni podatki v predpisu, ki predstavlja pravno podlago za njihovo obdelavo, niso
določeni, se v takšnih primerih presoja zakonitost obdelave po načelu sorazmernosti - osebni podatki, ki se
obdelujejo, morajo biti ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo
(3. člen ZVOP-1).

1. PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV NA CSD
Pridobivanje osebnih podatkov od posameznika
Podatki, ki jih CSD vodijo v zbirkah podatkov, se zbirajo neposredno od posameznika za njega in za njegove
družinske člane ter iz drugih uradnih zbirk, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to pooblaščeni organi in
organizacije. Posameznik (kot uporabnik storitev ali stranka v postopku na CSD) je v zvezi s pravicami in
obveznostmi dolžan CSD dati vse podatke, ki jih ta potrebuje in o katerih CSD kot izvajalec storitve vodi zbirke
podatkov v skladu z zakonom.

Posameznik mora torej CSD posredovati podatke o sebi in svojih družinskih članih, če je to potrebno za ugotovitev
dejanskega stanja. Tiste podatke, ki so del evidence CSD ali drugih organov, od katerih lahko CSD pridobiva
podatke, pa pridobi CSD po uradni dolžnosti.
Vendar pa je potrebno pri zbiranju osebnih podatkov vedno upoštevati tudi načelo sorazmernosti, ki ga določa
3. člen ZVOP-1, po katerem morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu primerni glede na
konkretne namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo.
1.1. Pridobivanje osebnih podatkov v postopku uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
Katere podatke mora posredovati vlagatelj, ki zaprosi za pravice iz javnih sredstev, in katere CSD pridobiva iz
uradnih evidenc?
CSD za potrebe odločanja o pravicah iz javnih sredstev na podlagi prvega odstavka 52. člena ZUPJS obdelujejo
tiste osebne podatke iz centralne zbirke podatkov, ki jih potrebujejo pri odločanju o uveljavljanju pravic po tem
zakonu. Podatki za osebe po tem zakonu se zbirajo neposredno od osebe oz. njenega zakonitega zastopnika ter,
po uradni dolžnosti, iz zbirk podatkov, ki jih v RS vodijo za to pooblaščeni organi in organizacije. Oseba oz. njen
zakoniti zastopnik je CSD dolžan dati vse podatke, o katerih pooblaščeni organi in organizacije ne vodijo zbirke
podatkov.

Katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo CSD, Skupnost CSD Slovenije, december
2016.
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Pri izvrševanju javnih pooblastil CSD postopa po določbah ZUP, če posamezna vprašanja v specialnih zakonih niso
drugače urejena. Na podlagi 140. člena ZUP mora dejansko stanje, na katero opira svoj zahtevek, stranka navesti
natančno, po resnici in določno. Če ne gre za splošno znana dejstva, mora stranka za svoje navedbe predlagati
dokaze in jih, če je mogoče, predložiti. Če stranka sama tega ne stori, zahteva to od nje uradna oseba, ki vodi
postopek. Od stranke se ne zahteva, naj preskrbi in predloži dokaze, ki jih lahko hitreje in lažje preskrbi organ, ki
vodi postopek, in tudi ne, naj predloži taka potrdila, ki jih organi po 180. členu tega zakona niso dolžni izdajati.
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CSD brezplačno pridobivajo podatke za osebe po tem zakonu iz obstoječih zbirk podatkov upravljavcev, ki so
navedeni v drugem odstavku 51. člena ZUPJS. V tej določbi je opredeljeno tudi, katere podatke zbirajo CSD od
teh upravljavcev. O pridobivanju podatkov iz tega člena oseb, na katere se podatki nanašajo, ni treba
predhodno seznaniti.
Vlagatelj, ki uveljavlja pravice iz javnih sredstev, mora CSD predložiti vse podatke, ki jih CSD potrebuje za odločitev
o zadevi. Na podlagi določb ZUP dejstva dokazuje vlagatelj, lahko pa CSD pridobiva podatke od v 51. členu ZUPJS
navedenih upravljavcev. Uradna oseba na CSD je tista, ki v skladu z načelom proste presoje dokazov odloči, katera
dejstva je potrebno dokazati in v primeru, da je potrebno pridobiti podatke, ki niso del zgoraj navedenih evidenc,
mora ta dokazila predložiti vlagatelj. Vsekakor pa mora vsak organ, ki vodi postopek, za katerega ga pooblašča
zakon, paziti na spoštovanje načela sorazmernosti, kot ga poznajo procesni zakoni in tudi 3. člen ZVOP-1 (več
v nadaljevanju).
Ali je potrebno CSD predložiti bančni izpisek tudi v primeru vloge za izredno DSP ali varstveni dodatek?
Zbirke podatkov, ki jih vodijo CSD za potrebe odločanja o pravici do denarne socialne pomoči in varstvenega
dodatka, vsebujejo tudi podatke o plačah ter drugih dohodkih in prejemkih (15. točka prvega odstavka 60. člena
ZSVarPre). Podatki se na podlagi prvega odstavka 61. člena ZSVarPre zbirajo neposredno od posameznika za njega
in za njegove družinske člane iz uradnih zbirk, ki jih v RS vodijo za to pooblaščeni organi in organizacije, ter od
drugih upravljavcev zbirk osebnih podatkov v skladu z drugim odstavkom tega člena in zakonom, ki ureja splošni
upravni postopek. Posameznik, na katerega se nanaša pravica po tem zakonu, ali njegov zakoniti zastopnik, je
pristojnemu CSD dolžan dati vse podatke, o katerih CSD vodi zbirke podatkov.

Posameznik ob obveščanju CSD lahko poskrbi za to, da
se po eni strani ne razkriva njegovih osebnih podatkov
prekomerno, po drugi strani pa pristojnemu organu
vseeno omogoči seznanitev z obstojem in vrednostjo
njegovih prihrankov in premoženja. Slednje se lahko
doseže npr. na način, da se na bančnem izpisku prekrije
ime trgovine, kjer je nekdo kupoval ipd. Na opisani
način bo namreč zadoščeno tudi načelu sorazmernosti.

Ali CSD pri odločanju o DSP lahko zahteva kopijo avtorske pogodbe vlagatelja?
V postopku odločanja o pravici do denarne socialne pomoči je treba ugotoviti, ali posameznik oz. družina
izpolnjuje vse pogoje za dodelitev te pomoči, te pogoje pa mora izpolnjevati tudi med prejemanjem denarne
socialne pomoči. Eden izmed pogojev za dodelitev denarne socialne pomoči je, da nima dovolj sredstev za
preživljanje. Za namene odločanja o pravici do denarne socialne pomoči zato zbirke podatkov o denarnih
socialnih pomočeh in varstvenem dodatku v skladu s 60. členom vsebujejo med drugim tudi podatke o plačah
ter drugih dohodkih in prejemkih, torej tudi podatke o prejemkih iz naslova avtorske pogodbe. CSD ima torej
pravno podlago za ugotavljanje prejemkov, ki jih upravičenec do denarne pomoči prejema iz naslova avtorske
pogodbe, tudi za ugotavljanje, ali gre za enkratne, periodične ali trajne prejemke.
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Do izredne DSP oz. varstvenega dodatka so na podlagi 33. oz. 7. člena ZSVarPre upravičene osebe, ki nimajo
dovolj sredstev za življenje, zato je potrebno v ugotovitvenem postopku ta dejstva dokazati v skladu z
določbami ZUP. Uradna oseba, ki vodi postopek, presoja, katera dejstva je mogoče šteti za dokazana in s katerimi
dokazi je potrebno dokazovati dejstva, ki so pomembna za odločitev o zadevi. Materialna ogroženost se dokazuje
tako, da se predložijo podatki o materialnem stanju posameznika oz. družine, ti podatki pa se dokazujejo z
bančnimi izpiski.
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Upoštevajoč načelo sorazmernosti pa lahko CSD za ugotavljanje prejemkov iz naslova avtorske pogodbe
obdeluje le tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni za ugotovitveni postopek. To pomeni, da lahko
posameznik podatke, ki za postopek niso pomembni, v avtorski pogodbi prekrije.
1.2. Vpogled v materinsko knjižico
Ali lahko CSD zahteva vpogled v materinsko knjižico z namenom pridobitve podatka o predvidenem datumu
poroda?

CSD samostojno odloča o tem, katero
listino bo štel kot primeren dokaz o
predvidenem
datumu
poroda,
vendar pa je pri tem omejen glede
vrste in količine osebnih podatkov, ki
jih na tak način pridobi. To pomeni,
da je v primeru zahteve po
predložitvi
materinske
knjižice
(namesto zdravniškega potrdila) CSD
upravičen le do identifikacijskih
osebnih podatkov matere in podatka
o predvidenem ter dejanskem
datumu poroda, ne pa tudi do vrste
drugih osebnih podatkov, ki se v
knjižici nahajajo. Za seznanitev in
nadaljnjo obdelavo ostalih osebnih
podatkov namreč ne obstaja
zakonska podlaga. Zato mora CSD v
primeru
kopiranja
materinske
knjižice prekriti tiste zapise, od
katerih ni odvisna odločitev o pravici
do porodniškega dopusta.
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Natančnejši pogoji in postopek za uveljavljanje pravice do družinskih prejemkov so določeni v Pravilniku o
postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo. Na podlagi 5. člena tega pravilnika mati
uveljavlja pravico do materinskega dopusta največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda, informacijo o
predvidenem datumu poroda dobi pri osebnem ginekologu. Mati mora torej sama zagotoviti podatek o
predvidenem datumu poroda, podatek pridobi pri osebnem ginekologu, oblika oziroma način
pridobitve/zagotovitve podatka pa ni izrecno določen. To pomeni, da lahko mati zagotovi podatek o
predvidenem datumu poroda na katerikoli listini, pomembno je le, da jo izda njen ginekolog – npr. z zapisi v
materinski knjižici ali z izdajo zdravniškega potrdila.
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V skladu s 113. členom ZSV za opravljanje socialno varstvene
dejavnosti po tem zakonu, lahko CSD brezplačno pridobiva
taksativno naštete podatke iz uradnih zbirk podatkov različnih
upravljavcev (glej okvirček desno).
Tudi področni zakoni (ZUPJS, ZSVarPre, ZSDP-1, ZIRD, ZPND itd.)
predpisujejo način pridobivanja podatkov od številnih upravljavcev
zbirk osebnih podatkov, ki vodijo osebne podatke, ki jih CSD
potrebujejo pri izvajanju javnih pooblastil (in drugih nalog, ki jim jih
nalaga zakon).
CSD je torej na oba navedena načina, t.j. neposredno od
posameznika ali iz uradnih zbirk naštetih upravljavcev, pooblaščen
in upravičen pridobivati točno določene osebne in druge podatke, ki
jih potrebuje za opravljanje socialnovarstvene dejavnosti, bodisi za
izvajanje javnih pooblastil pri odločanju o pravicah, obveznostih ali
pravnih koristih posameznikov, kadar postopa po ZUP, ali pri
uveljavljanju in izvajanju storitev neposredno po ZSV.
CSD pri izvajanju javnih pooblastil postopa po ZUP. V upravnih
postopkih, ki se vodijo na zahtevo strank, CSD praviloma pridobiva
potrebne podatke od samih strank. Kadar pa CSD vodi postopek o
strankah po uradni dolžnosti, na primer v zvezi z zaščito otrok, je
pridobivanje podatkov (tudi osebnih) običajno bolj kompleksno in iz
različnih virov oz. od najrazličnejših upravljavcev zbirk OP (npr.
vrtcev, šol, zdravstvenih ustanov ipd.) V takšnem primeru CSD
postopa po 34.a členu ZUP, ki določa, da so upravljavci zbirk osebnih
podatkov, ki razpolagajo s podatki, ki so potrebni za ugotovitev
dejstev v zvezi z vodenjem in odločanjem v upravnem postopku,
dolžni na podlagi obrazložene zahteve organa (torej CSD),
brezplačno, najkasneje v roku 15 dni, posredovati zahtevane
podatke. Zahteva mora vsebovati navedbo zahtevanih podatkov,
pravno podlago za posredovanje, namen njihove uporabe in številko
upravne zadeve.

 od MNZ o posameznikih in
družinskih članih ter družinskih
razmerjih,
 od MIZŠ, vrtcev in šol o
vključitvi v vzgojni ali
izobraževalni zavod,
 od MZ in izvajalcev zdravstvene
dejavnosti podatke o
zdravstvenem stanju oziroma
invalidnosti,
 od ZPIZ podatke o zavarovancih
in uživalcih pravic
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja,
 od ZZZS podatke o zavarovancih
v zdravstvenem zavarovanju, od
ZRSZ podatke o brezposelnih
osebah,
 od drugih CSD podatke o
družinskih prejemkih, pravicah
iz javnih sredstev, preživninah
in rejninah,
 od UE podatke o materialnih
pravicah vojnih veteranov, žrtev
vojnega nasilja in vojnih
invalidov, od delodajalcev
podatke o zaposlenih,
 od URSIKS podatke o začetku in
izteku prestajanja kazni zapora
oziroma vzgojnega ukrepa
oddaje v prevzgojni dom, ter
 od AJPES kot upravljavca
registra podatke o
transakcijskih računih.

ZUP v tretjem odstavku 139. člena določa, da si uradna oseba, ki vodi
postopek, preskrbi po uradni dolžnosti podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco organ, ki je pristojen
za odločanje. Enako ravna uradna oseba glede dejstev, o katerih vodi uradno evidenco kakšen drug organ oziroma
organ samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila. Četrti odstavek istega člena določa, da je,
če uradne evidence ne vodi organ, ki je pristojen za odločanje, dolžan od pristojnega organa podatke zahtevati
takoj oziroma najkasneje v roku treh delovnih dni po vložitvi vloge. Zaprošeni organ je dolžan te podatke
brezplačno posredovati takoj oziroma najkasneje v roku 15 dni, če ni v predpisu, ki ureja uradno evidenco,
drugače določeno. Uradna oseba lahko pridobiva za potrebe ugotavljanja dejanskega stanja osebne podatke iz
uradnih evidenc o stranki, ki je vložila zahtevo za uvedbo postopka, razen, če je stranka pridobitev teh podatkov
izrecno prepovedala. Podatke, ki štejejo za davčno tajnost, ali se nanašajo na rasno in drugo poreklo, politična,
verska in druga prepričanja, pripadnost sindikatu, spolno vedenje, kazenske obsodbe ter zdravstvene podatke, si
lahko uradna oseba priskrbi le, če tako določa zakon, ali na podlagi izrecne pisne privolitve stranke oziroma druge
osebe, na katero se ti podatki nanašajo (peti odstavek). Določbe prejšnjega odstavka se na podlagi šestega
odstavka istega člena uporabljajo tudi v postopku, uvedenem po uradni dolžnosti, v katerem se odloča o pravici
stranke.
Zahteva organa mora biti torej obrazložena, vsebovati mora podatek o tem, katere podatke organ zahteva, na
kakšni pravni podlagi jih zahteva, namen, za katerega jih bo uporabil in številko upravne zadeve. Organ mora v
zahtevi poleg postopkovne pravne podlage navesti tudi materialnopravno (vsebinsko) podlago, ki utemeljuje
pridobitev zahtevanih podatkov, saj ni dovolj, da postopkovni zakon daje organu pravico zahtevati podatke, to
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Pridobivanje osebnih podatkov iz (uradnih) zbirk
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pravico mu mora dati tudi materialnopravni zakon. Prav tako mora biti zahteva organa obrazložena na način, da
je namen pridobitve podatkov jasno določen, ne zgolj s pavšalnimi navedbami, kot npr. »zaradi varstva pravic in
koristi osebe«. Le na podlagi obrazložene zahteve (vrste upravnega postopka in materialnega predpisa, ki ureja
pravice in obveznosti v tem postopku), ki vsebuje vse navedene podatke, je mogoče preveriti ustreznost pravne
podlage, ugotoviti ali lahko organ tudi dejansko pridobiva zahtevane osebne podatke, ali je njegovo zaprosilo za
posredovanje podatkov zakonito in se odločiti ali je potrebno zaprošene podatke organu posredovati ali mora
upravljavec osebnih podatkov zahtevo organa zavrniti.
CSD kot organ, ki vodi upravni postopek, načeloma sam presodi, katere podatke potrebuje v konkretni upravni
zadevi. Vendar so dolžni tako CSD v podani zahtevi za posredovanje osebnih podatkov po 34.a členu ZUP, kot
tudi upravljavci določenih osebnih podatkov pri posredovanju le-teh na zahtevo CSD, upoštevati načelo
sorazmernosti in zahtevati oziroma posredovati le tiste in toliko osebnih podatkov, ki so potrebni za namene
obdelave (uporabe) v konkretnem primeru.
139. člen ZUP je specialnejši v odnosu do 34.a člena ZUP, saj se nanaša zgolj na »uradne evidence«3, 34.a člen pa
se nanaša na »katerekoli zbirke osebnih podatkov« torej tudi tiste, ki jih vodijo v zasebnem sektorju. Poleg tega
139. člen omogoča, da stranka prepove tak način pridobivanja osebnih podatkov (če to stori, mora podatke
dostaviti sama), za občutljive osebne podatke pa je predviden poseben režim.
Tudi pri zbiranju podatkov iz uradnih zbirk in od drugih upravljavcev je potrebno pri zbiranju osebnih podatkov
vedno upoštevati tudi načelo sorazmernosti, ki ga določa 3. člen ZVOP-1.
1.3. Pridobivanje podatkov o premoženjskem stanju
Ali lahko CSD brez dovoljenja stranke pridobiva podatke o premoženjskem stanju vlagatelja in njegovih
družinskih članov? Ali ima CSD pravico do vpogleda v bančni račun posameznika? Katere podatke lahko CSD
pridobivajo od bank?

Pravno podlago za pridobivanje podatkov iz bančnih računov posameznika pa ima CSD tudi v ZUPJS, ki je
specialni zakon v razmerju do ZUP. V drugem odstavku 51. člena ZUPJS so našteti upravljavci zbirk osebnih
podatkov, od katerih CSD brezplačno pridobivajo podatke za namen odločanja o pravicah iz javnih sredstev. Med
njimi so tudi Finančna uprava RS - FURS (podatke o dohodkih, podatke o davku in obveznih prispevkih za socialno
varnost, ki se nanašajo na te dohodke, in podatke o normiranih oziroma dejanskih stroških, ki se nanašajo na te
dohodke, podatke o vzdrževanih družinskih članih, podatke o številkah TRR oseb v tujini), kreditne institucije
(podatke o prometu na transakcijskih računih, podatke o višini sredstev na varčevalnih računih, podatke o višini
depozitov ipd. ) in drugi upravljavci, ki vodijo zbirke podatkov o dohodkih in premoženju posameznika (CSD,
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod RS za zaposlovanje, Jamstveni in preživninski sklad RS,
Geodetska uprava RS, upravne enote, Uprava RS za pomorstvo, okrajna sodišča, klirinško depotna družba,
podatke iz sistema izmenjave informacij iz Centralnega kreditnega registra (znanega kot SISBON), ki ga upravlja
Banka Slovenije, Agencija RS za javno pravne evidence in storitve, Kapitalska družba, lokalne skupnosti, družbe
za upravljanje, borzno posredniške hiše, zavarovalnice).
Na podlagi 23. točke drugega odstavka 51. člena ZUPJS CSD od kreditnih institucij pridobiva podatke o prometu
na transakcijskih računih, podatke o višini sredstev na varčevalnih računih, podatke o višini depozitov, podatke o
premoženjskih pravicah iz poddepoja finančnih instrumentov, podatke o imetnikih enot premoženja investicijskih
skladov, o številu enot, vrednosti enote ter podatke o skladu.
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Ni vsaka evidenca, ki ima podlago v zakonu, tudi uradna evidenca
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Vse podatke o obstoju in vrednosti prihrankov in premoženja ter dokazila o tem je dolžan v postopku
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev predložiti že sam upravičenec, lahko pa podatke o teh dejstvih pridobi
tudi CSD sam, na podlagi 34.a člena ZUP.
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O pridobivanju podatkov iz 51. člena oseb, na katere se podatki nanašajo, ni treba predhodno seznaniti (tretji
odstavek 51. člena ZUPJS).
1.4. Pridobivanje osebnih podatkov iz družabnih omrežij
Ali lahko CSD v postopku uveljavljanja pravic iz javnih sredstev zbira podatke iz Facebook profila vlagateljev?
Do pravic iz javnih sredstev je upravičen posameznik oz. družina, ki izpolnjuje v ZUPJS določene pogoje. Pri
ugotavljanju upravičenosti se upoštevajo družinski člani vlagatelja, njihovi dohodki in premoženje. CSD mora v
postopku v skladu z določbami ZUP ugotoviti resnično dejansko stanje in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so
pomembna za zakonito in pravilno odločbo. Uradna oseba po načelu proste presoje dokazov presodi, katera
dejstva je mogoče šteti za dokazana in katera ne ter s katerimi dokazi se posamezna dejstva dokazujejo. CSD za
namene odločanja o pravicah iz javnih sredstev v skladu s prvim odstavkom 51. člena ZUPJS podatke za osebe po
tem zakonu zbira neposredno od osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika ter, po uradni dolžnosti, iz zbirk
podatkov, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to pooblaščeni organi in organizacije. Oseba oziroma njen zakoniti
zastopnik je CSD dolžan dati vse podatke, o katerih pooblaščeni organi in organizacije ne vodijo zbirke podatkov.
CSD torej lahko pridobiva podatke, ki jih potrebuje za izdajo odločbe, bodisi od vlagatelja bodisi iz zbirk podatkov
pooblaščenih organov in organizacij, ki so naštete v drugem odstavku istega člena ZUPJS.
CSD tako lahko z namenom ugotavljanja dejstev, pomembnih za izdajo odločbe v konkretnem postopku (npr.
dejstva, ali vlagatelj živi s partnerjem ali ne), opravi ogled javno dostopnega Facebook profila vlagatelja. Če je
vlagatelj na svojem profilu javno objavila fotografije, sodijo tudi te v še dopusten obseg ogleda. Drugače pa bi
bilo, če bi vlagatelj profil zaprl za javnost in bi CSD do teh podatkov prišel na nedopusten način ali pa bi zahteval
od vlagatelja dostop do profila. Socialno omrežje Facebook namreč omogoča, da pri objavi fotografij na svojem
profilu posameznik izbere, ali bodo le-te vidne vsem ali le njegovim »prijateljem« oz. celo le nekaterim
prijateljem. Posledično je mogoče šteti, da nekdo, ki omogoča prosto dostopnost svojih fotografij splošni
javnosti, s tem tudi privoli v to, da vsi te fotografije lahko pogledajo.
1.5. Pridobivanje osebnih podatkov od patronažne službe

V primeru, da je določena pravica iz javnih sredstev pogojena s krajem prebivanja matere in novorojenčka oz.
posledično tudi s številom oseb, ki prebivajo z materjo v skupnem gospodinjstvu, je CSD upravičen preveriti
resničnost podatkov, ki jih je navedla mati v zahtevi za uveljavitev pravice iz javnih sredstev, tudi na način, da pri
patronažni službi preveri naslov, na katerem mati z novorojenčkom dejansko prebiva.
Če patronažna služba o prebivališču matere vodi uradno evidenco, lahko CSD podatke zahteva po 139. členu ZUP,
sicer pa na podlagi 34.a člena ZUP. Na podlagi ustrezno obrazložene zahteve za posredovanje podatkov, v kateri
je navedena pravna podlaga in namen uporabe pridobljenih podatkov, je patronažna služba podatke, s katerimi
razpolaga, CSD dolžna posredovati.
Vendar pa CSD osebnih podatkov posameznikov nikakor ne smejo zbirati pavšalno ali na zalogo za morebitne
bodoče primere, pač pa zgolj takrat, kadar obravnavajo konkretni primer, pri čemer so podatki, ki jih želijo
pridobiti ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere jih zbirajo in nadalje obdelujejo.
1.6. Pridobivanje zdravstvene dokumentacije od zdravnika
Ali lahko CSD od zdravnika (ginekologa) zahteva podatke o pacientki in zdravstveno dokumentacijo, iz katere
je razviden odnos nosečnice do nosečnosti, osebna higiena, morebitne druge posebnosti ipd.?
Če CSD podatke zbira na podlagi določb ZSV, zbirke podatkov vsebujejo tudi podatke o zdravstvenem stanju in
invalidnosti. Ti podatki se v skladu s 113. členom ZSV zbirajo neposredno od posameznika za njega in za njegove
družinske člane ter iz drugih uradnih zbirk, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to pooblaščeni organi in
organizacije. Posameznik, na katerega se nanaša pravica ali obveznost po tem zakonu, oziroma njegov zakoniti
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Ali lahko CSD v postopku odločanja o pravicah iz javnih sredstev od patronažne službe zahteva osebne
podatke vlagateljev (podatke o dejanskem prebivališču matere in otroka)?
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zastopnik je pristojnemu socialno varstvenemu zavodu oziroma drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja socialno
varstveno dejavnost, dolžan dati vse podatke, o katerih socialno varstveni zavod oziroma izvajalec storitve vodi
zbirke podatkov. Socialni varstveni zavodi pa v skladu z drugim odstavkom 113. člena ZSV brezplačno pridobivajo
podatke iz obstoječih zbirk podatkov vseh upravljavcev naštetih v zakonu, med katerimi so v 3. alineji določeni
tudi Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravja in drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki
lahko posredujejo podatke o zdravstvenem stanju oziroma invalidnosti. V tem primeru posameznikov, na
katere se podatki nanašajo, ni potrebno predhodno seznaniti. Izvajalci zdravstvenih storitev tako zdravstvene
podatke v primerih, ko se postopki vodijo na podlagi določb ZSV, lahko posredujejo tudi brez izrecne privolitve
posameznika, na katerega se podatki nanašajo, oziroma kljub njegovi izrecni prepovedi.
Določeno dokumentacijo (iz že obstoječih zbirk podatkov) je torej dopustno posredovati CSD, vendar ob strogem
upoštevanju načela sorazmernosti. Izvajalec zdravstvenih storitev lahko CSD posreduje zgolj in samo tiste
podatke, ki jih CSD nujno potrebuje za obravnavo konkretnega primera, kar pa lahko, na podlagi vseh okoliščin
primera, presodita zgolj pristojna uradna oseba, ki primer na CSD dejansko vodi, in izvajalec zdravstvene
dejavnosti.
1.7. Pridobivanje osebnih podatkov od nevladnih organizacij
Ali lahko CSD od nevladne organizacije v postopku zaščite varstva in koristi otrok zahteva podatke o materi,
ki je vključena v program (zasvojenost), in sicer poročilo o vključenosti v program, opažanja glede napredka
in aktualnega stanja (nosečnost, za katero nosečnica noče, da izve CSD)?
CSD lahko nevladno organizacijo na podlagi 34.a člena ZUP zaprosi za podatke, ki jih potrebuje za ugotovitev
dejstev v zvezi z vodenjem in odločanjem v upravnem postopku, pri tem pa mora navesti podatke, ki jih
potrebuje, pravno podlago za posredovanje, namen njihove uporabe in številko upravne zadeve. Nevladna
organizacija je dolžna varovati zasebnost svojih članov (in tako varovati njihove osebne podatke), zato lahko, če
presodi, da je zahteva CSD nesorazmerna, zahteva dodatne pravne podlage za posedovanje podatkov oziroma
utemeljitev potrebe po konkretnih podatkih pri konkretni obravnavi osebe. CSD lahko upoštevajoč načelo
sorazmernosti namreč pridobiva zgolj tiste podatke, ki jih potrebuje za odločitev, če torej gre za utemeljen
razlog za pridobitev podatkov.

Ali lahko CSD z namenom zaščite koristi otroka od zapora pridobi podatek o koriščenju prostih izhodov v
domači kraj za očeta, ki je na prestajanju zaporne kazni zaradi spolne zlorabe otroka?
V primerih, ko CSD ukrepa na podlagi ZPND, lahko v skladu s tretjim odstavkom 14. člena na zaprosilo žrtve
pridobi od zavoda za prestajanje kazni zapora podatek o prostih izhodih, morebitnem pobegu s prestajanja
kazni zapora in predvidenem datumu odpusta obsojenca, ki je nad žrtvijo ali njenimi otroki izvajal nasilje.
V drugih primerih pa je potrebno preveriti, ali so izpolnjeni pogoji iz 12. člena ZVOP-1, ki določa, da če je obdelava
osebnih podatkov nujno potrebna za varovanje življenja ali telesa posameznika, se lahko njegovi osebni podatki
obdelujejo ne glede na to, da za obdelavo teh podatkov ni druge zakonite pravne podlage.
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Poleg tega lahko v določenih življenjskih primerih (torej izjemoma!)
nekatere otrokove pravice prevladajo nad ostalimi pravicami.
Konvencija o otrokovih pravicah (KOP1), ki je v Republiki Sloveniji
neposredno uporabljiv pravni akt, namreč v prvem odstavku 3. člena
določa, da morajo biti pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, bodisi da jih
vodijo državne bodisi zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča,
upravni organi ali zakonodajna telesa, otrokove koristi glavno vodilo.

Prvi odstavek 19. člena Konvencije o otrokovih pravicah (KOP) pa določa, da bodo države pogodbenice z vsemi
ustreznimi zakonodajnimi, upravnimi, družbenimi in vzgojnimi ukrepi varovale otroka pred vsemi oblikami
telesnega ali duševnega nasilja, poškodb ali zlorab, zanemarjanja ali malomarnega ravnanja, trpinčenja ali
izkoriščanja, vštevši spolne zlorabe, medtem ko je pod skrbništvom staršev, zakonitih skrbnikov ali katerekoli
druge osebe, ki skrbi zanj. Izpeljavo zahtev KOP, ki se sicer neposredno uporablja, v naši zakonodaji v tem primeru
predstavlja ZPND in podzakonski akti, sprejeti na njegovi podlagi.
1.9. Zbiranje osebnih podatkov oseb pod skrbništvom

Na podlagi 178. člena ZZZDR je namen skrbništva nad odraslimi osebami varstvo njihove osebnosti, ki se
uresničuje predvsem z oskrbo, zdravljenjem in usposabljanjem za samostojno življenje ter da se zavarujejo
premoženjske in druge pravice in koristi oseb, ki so pod skrbništvom. CSD imenuje skrbnika z odločbo, v kateri
določi njegove dolžnosti ter obseg njegovih pooblastil. CSD lahko skladno z drugim odstavkom 185. člena ZZZDR
z odločbo omeji skrbnikove pravice in odloči, da bo posamezne skrbnikove naloge opravljal sam.
Skrbnik mora na podlagi 194. člena ZZZDR CSD poročati in mu dati račun o svojem delu, iz poročila pa mora biti
razvidna skrbnikova skrb za osebo varovanca, zlasti kar zadeva njegovo zdravje, vzgojo in izobraževanje ter
njegova skrb za vse drugo, kar je za varovanca potrebno. Iz navedenega izhaja, da mora vsak izmed skrbnikov
poročati CSD o svoji skrbi za varovanca v tistem obsegu, za katerega je pooblaščen na podlagi odločbe o postavitvi
pod skrbništvo. Podrobnejše predpise o sestavi in vsebini teh poročil vsebuje Pravilnik o postopku za popis in
ocenitev premoženja oseb pod skrbništvom ter o pripravi skrbniških poročil, ki v 13. členu določa, da mora
skrbniško poročilo, ki ga skrbnik vsako leto predloži CSD, vsebovati podatke o varovancu, podatke o premoženju,
podatke o delu skrbnika in pregled stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja skrbništva. V skladu s 14. členom mora
poročilo poleg osebnih podatkov o varovancu vsebovati tudi podatke o zdravstvenem stanju varovanca, o
izobraževanju in usposabljanju, če se varovanec izobražuje ali usposablja, o sredstvih za preživljanje ter o drugih
dohodkih in izdatkih in ostale pomembne podatke o varovancu.
Po prvem odstavku 192. člena ZZZDR skrbnik zastopa varovanca. V tej vlogi skrbnik izvaja tudi upravičenja, ki
gredo varovancu po ZVOP-1, kot na primer pravico do vpogleda v lastne osebne podatke (30. člen). Konkretna
upravičenja skrbnika pa so odvisna od obsega pooblastil, ki so mu podeljena z odločbo CSD.
Kadar je za skrbnika določen CSD, je do podatkov o zdravstvenem stanju varovanca upravičen iz tega naslova
(seveda v obsegu, ki je določen z odločbo, pri čemer je treba upoštevati, da v primeru, da je oseba, ki je
postavljena pod skrbništvo, v institucionalnem varstvu, skrbnik v skladu s 184. členom ZZZDR opravlja tiste
naloge, ki jih ne izvaja socialnovarstveni zavod).
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Ali CSD od doma starejših občanov lahko pridobiva podatke o uporabnikih, ki so postavljeni pod skrbništvo?
Kako je v primerih, ko je skrbnik CSD in kako takrat, ko je skrbnik tretja oseba? Ali lahko CSD kot skrbnik
pridobiva podatke o kontracepciji varovanke?
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V ostalih primerih je CSD dolžan vestno pregledati skrbnikovo poročilo in po potrebi ukreniti vse potrebno, da
se zavarujejo varovančeve koristi.
Ali, kateri in koliko podatkov o zdravstvenem stanju varovanca je za izvršitev te naloge potrebnih, je odvisno od
konkretnega primera, vsekakor pa je tudi v tem primeru treba upoštevati načelo sorazmernosti.
Ali CSD lahko za osebo pod skrbništvom (postavljen skrbnik za posebni primer) pridobiva podatke od banke
(in omejuje dvig gotovine na določeno vsoto)?
211. člen ZZZDR določa, da CSD postavi skrbnika za posebni primer ali skrbnika za določeno vrsto opravil odsotni
osebi, katere prebivališče ni znano, pa tudi nima zastopnika, neznanemu lastniku premoženja, kadar je potrebno,
da nekdo za to premoženje skrbi, pa tudi v drugih primerih, kadar je to potrebno za varstvo pravic in koristi
posameznika. Nadalje 215. člen določa, da CSD pri postavitvi skrbnika za poseben primer določi obseg
skrbnikovih dolžnosti in pravic, upoštevajoč okoliščine vsakega posameznega primera. Določba 220. člena ZZZDR
pa CSD dovoljuje spreminjati svoje prejšnje odločitve glede skrbništva, če je to varovancu v korist in če s tem niso
prizadete pravice drugih.
Ker je CSD dolžan ukreniti vse potrebno, da se zavarujejo varovančeve koristi, ima torej zakonsko dolžnost
spremeniti svoje prejšnje odločitve glede skrbništva (lahko tudi omeji dvig z transakcijskega računa varovanca),
če je to varovancu v korist in če s tem niso prizadete pravice drugih. CSD kot organ, ki je dolžan nadzirati izvajanje
skrbništva, je tako upravičen do osebnih podatkov varovanca, tudi do podatkov o njegovem premoženjskem
stanju.

Na podlagi prvega odstavka 45. člena Zakona o nepravdnem postopku (ZNP) se postopek za odvzem poslovne
sposobnosti začne na predlog pristojnega organa občinske skupnosti socialnega skrbstva (torej CSD), javnega
tožilca, zakonca ali osebe, ki z osebo, ki naj se ji odvzame poslovna sposobnost, živi v dalj časa trajajoči življenjski
skupnosti, njenega sorodnika v ravni črti in v stranski črti do drugega kolena. Podati predlog za odvzem poslovne
sposobnosti sodi torej med zakonite pristojnosti CSD. Obdelava podatkov posameznika, ki naj se mu odvzame
poslovna sposobnost, za namen začetka postopka za odvzem poslovne sposobnosti je dopustna in (razen če bi
šlo za zlorabo tega instituta) glede na namen samega odvzema poslovne sposobnosti in instituta skrbništva po
svojem bistvu ne more posegati v upravičen interes posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
1.10.

Pridobivanje podatkov od šole

Ali lahko CSD v postopku, ki se vodi zoper mladoletnika zaradi suma kaznivega dejanja, z namenom proučitve
življenjskega okolja in domačih razmer zahteva tudi izpis ocen zadnjega ocenjevalnega obdobja in morebitnih
neupravičenih izostankov?
Na podlagi 469. člena ZKP je potrebno v pripravljalnem postopku proti mladoletniku poleg dejstev, ki se nanašajo
na kaznivo dejanje, zlasti ugotoviti mladoletnikovo starost in okoliščine, ki so potrebne za presojo njegove
duševne razvitosti, ter preučiti okolje in razmere, v katerih mladoletnik živi, in druge okoliščine, ki se tičejo
njegove osebnosti. Da se ugotovijo te okoliščine, se zasliši mladoletnikove starše, njegovega skrbnika in druge, ki
lahko dajo o njem potrebne podatke. O teh okoliščinah se zahteva tudi poročilo organa socialnega varstva (CSD).
Podatke o mladoletnikovi osebnosti zbira sodnik za mladoletnike. Zahteva pa lahko, naj te podatke zbere določen
strokovni delavec (socialni delavec, defektolog in drugi), če je tak pri sodišču; lahko pa prepusti to tudi organu
socialnega varstva (tretji odstavek).
Obdelava določenih osebnih podatkov je nujna za izvrševanje zakonitih pristojnosti, ker v nasprotnem primeru
CSD zaradi pomanjkanja informacij ne more v celoti in popolnoma ugotoviti dejanskega stanja oziroma ugotoviti
dejanskega stanja do tiste mere, ki bi opravičevala izvedbo določenih ukrepov in omogočala izbor najbolj
ustreznega ukrepa. Pogosto so ključni viri relevantnih informacij izvajalci zdravstvenih storitev, vzgojnoizobraževalne organizacije ter posamezniki. Ob načelni dopustnosti posredovanja osebnih podatkov v
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Ali CSD lahko zbira osebne podatke posameznika za namen vložitve predloga za odvzem poslovne
sposobnosti (npr. promet na računu pri skrbništvu)?
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konkretnem primeru, je potrebno upoštevati, da CSD in upravljavce, ki s podatki razpolagajo, vedno zavezuje
tudi načelo sorazmernosti iz 3. člena ZVOP-1.
1.11.

Zbiranje osebnih podatkov oseb na prestajanju zaporne kazni

Ali lahko CSD z namenom organizacije dela na področju postpenale pridobi seznam oseb, ki so na prestajanju
zaporne kazni?
Na podlagi 31. člena ZIKS-1 zavod za prestajanje kazni zbira, obdeluje, shranjuje in vodi zbirko podatkov o
obsojencih na prestajanju kazni zapora. 39. člen ZIKS-1 določa, da upravljavec zbirke podatkov obsojencev
posreduje drugim uporabnikom podatke iz te zbirke, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na
podlagi pisne privolitve ali zahteve posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
CSD na podlagi 13. alineje drugega odstavka 113. člena ZSV od Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij pridobiva
podatke o začetku in izteku prestajanja kazni zapora za osebe na prestajanju kazni zapora ter podatke o začetku
in izteku vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom za mladoletnike. 113.a člen nadalje določa, da lahko CSD
osebne podatke, o katerih vodijo zbirke podatkov, in podatke, ki jih pridobivajo od upravljavcev zbirk osebnih
podatkov, obdeluje samo za potrebe postopka odločanja, izvajanja dejavnosti in vodenja evidenc po ZSV.

To jasno izhaja iz 13. člena Pravilnika o izvrševanju kazni zapora (Pravilnik), ki določa, da se sme CSD o nastopu
prestajanja kazni zapora obvestiti le, če obsojenec poda pisno soglasje. Takšno soglasje je potrebno tudi, kadar
mora pristojni CSD glede obsojenca opraviti tudi druge naloge, npr. na podlagi 9. člena Pravilnika, ki določa, da
se s soglasjem obsojenca od CSD, pridobi socialno poročilo in druge podatke iz uradnih evidenc, če je to potrebno
za sestavo okvirnega osebnega načrta in za načrtovanje in izvajanje aktivnosti in programov socialnega
vključevanja obsojenca po odpustu, in če sodišče takega poročila ni pridobilo že v kazenskem postopku. 132. člen
še določa, da zavod pošlje centru, na območju katerega ima obsojenec stalno ali začasno prebivališče, praviloma
tri mesece pred njegovim odpustom predlog o konkretnih oblikah strokovne pomoči, ki jo bo obsojenec po
odpustu potreboval.
Na podlagi 99. člena ZIKS-1 zavodi obsojencu med prestajanjem kazni nudijo pomoč, vodenje in urejanje pri
načrtovanju socialnega vključevanja po odpustu v skladu z načrtom socialnega vključevanja iz osebnega načrta.
Pri izvajanju načrta poleg zavoda sodelujejo pristojni centri, ki z zavodom sodelujejo tudi med prestajanjem kazni,
če je to potrebno za obsojenčevo uspešnejše socialno vključevanje v družbo po prestani kazni.
Glede na navedeno CSD nima zakonske podlage, da bi ob začetku prestajanja zaporne kazni pridobil seznam
vseh oseb, ki se nahajajo na prestajanju zaporne kazni v kateremkoli izmed zavodov za prestajanje kazni zapora
v Republiki Sloveniji in prihajajo z območja, ki ga pokriva krajevna pristojnost tega CSD, saj zakon in podzakonski
akti posredovanje podatkov obsojenca centru v tej fazi pogojujejo s privolitvijo obsojenca, pred odpustom pa
CSD sodeluje pri načrtu pomoči pri izvajanju socialnega vključevanja po odpustu.
1.12.

Zbiranje osebnih podatkov v primerih nasilja v družini

Kako je z zbiranjem osebnih podatkov v primerih suma nasilja v družini?
ZPND v 30. členu določa, da za potrebe pomoči žrtvi, obravnavanja povzročitelja nasilja, izdelave načrta pomoči
žrtvi, njegovega izvajanja in spremljanja, za znanstveno-raziskovalne namene in za statistične namene, CSD
obdelujejo osebne podatke in vodijo zbirke podatkov oseb, ki so jih obravnavali kot žrtve in kot povzročitelje
nasilja po tem zakonu. Na podlagi 31. člena ZPND se podatke o žrtvi in povzročitelju nasilja ter podatke o vrsti
obravnave nasilja, za namene, določene v 30. členu tega zakona, vnese v obstoječe zbirke podatkov, ki jih določa
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CSD sicer ima zakonsko podlago, da obdeluje podatke o začetku in izteku prestajanja kazni zapora za osebe na
prestajanju kazni zapora, vendar le za potrebe postopka odločanja, izvajanja dejavnosti in vodenja evidenc po
ZSV; pri čemer lahko CSD praviloma ob nastopu prestajanja zaporne kazni te podatke pridobi oz. dejavnosti izvaja
le, če obsojenec z navedenim soglaša.
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ZSV v 110. členu. Vnos podatkov v navedene zbirke podatkov se lahko izvrši, ko je v skladu s prvim odstavkom
15. člena ZPND sprejeta ocena, da je potrebno izdelati načrt pomoči žrtvi.
V 32. členu ZPND pa je nadalje določeno tudi zbiranje podatkov. Podatki, ki jih vsebujejo zbirke podatkov iz 31.
člena tega zakona, se zbirajo neposredno od posameznika ter iz uradnih zbirk, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo
za to pooblaščeni organi in organizacije. Drugi odstavek določa, da CSD pri izvajanju nalog na podlagi tega zakona
brezplačno pridobivajo podatke, ki jih potrebujejo za namene iz 30. člena tega zakona in za namene zbiranja
podatkov po zakonu, ki ureja socialno varstvo, iz obstoječih zbirk podatkov od različnih upravljavcev, pri čemer
je nabor podatkov, ki jih lahko zbirajo, v primerjavi z ZSV nekoliko večji (npr. pridobivanje podatkov od policije o
izdanih odredbah za prepoved približevanja). Na podlagi tretjega odstavka 14. člena ZPND tudi lahko CSD na
zaprosilo žrtve pridobi od zavoda za prestajanje kazni zapora podatek o prostih izhodih, morebitnem pobegu s
prestajanja kazni zapora in predvidenem datumu odpusta obsojenca, ki je nad žrtvijo ali njenimi otroki izvajal
nasilje.
V skladu s tretjim odstavkom 32. člena posameznikov, na katere se podatki nanašajo, o pridobivanju podatkov ni
potrebno predhodno seznaniti. Skozi celotno zakonsko ureditev zbiranja podatkov s strani CSD v primerih
preprečevanja nasilja v družini se še posebej poudarja načelo sorazmernosti. CSD osebnih podatkov
posameznikov nikakor ne smejo zbirati pavšalno ali vnaprej 'na zalogo', pač pa zgolj takrat, kadar obravnavajo
konkreten primer družinskega nasilja, zbirati pa se smejo zgolj in samo tisti podatki, ki so resnično potrebni za
obravnavo posameznega primera.

Tudi pri posredovanju osebnih podatkov iz CSD drugim uporabnikom mora obstajati pravna podlaga v zakonu.
CSD tako lahko podatke iz svojih uradnih evidenc posreduje drugim uporabnikom, če tako določajo zakoni, ki
urejajo posamezna področja. Tako npr. 10. člen Zakona o odvetništvu (ZOdv) določa, da so ne glede na določbe
drugih zakonov, ki določajo posredovanje osebnih podatkov upravljavcem osebnih podatkov in uporabnikom
osebnih podatkov, državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil dolžni brez
privolitve posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, brezplačno dati odvetniku podatke, ki jih
potrebuje pri opravljanju odvetniškega poklica v posamični zadevi in to v roku 15 dni od dneva, ko prejmejo pisno
zahtevo odvetnika. Odvetnik pa nima te pravice, če gre za osebne podatke, ki so na podlagi posebnih zakonskih
določb dostopni le pooblaščenim organom.
V skladu s 13. členom Zakona o sodiščih (ZS) mora sodišče po uradni dolžnosti pridobiti za sodni postopek
potrebne sodbe in sklepe sodišč ter odločitve državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in
nosilcev javnih pooblastil, ki jih navajajo oziroma katerih pridobitev predlagajo stranke sodnih postopkov in se
nanašajo nanje oziroma na njihovo zadevo. Navedeni organi morajo sodiščem oziroma državnim organom ali
nosilcem javnih pooblastil, ki jih določi sodišče pri izvajanju svojih pristojnosti, v kar najkrajšem roku in brezplačno
predložiti zahtevane odločitve.
Upravljavci podatkov ali zbirk podatkov, ki jih sodišče potrebuje za ugotovitev ali presojo dejstev za odločanje v
postopkih iz svoje pristojnosti, morajo posredovati zahtevane podatke sodiščem brezplačno in nemudoma,
najpozneje pa v osmih dneh.
Na podlagi 184. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT) ima državno tožilstvo pravico zahtevati od državnih
organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, naj mu brezplačno posredujejo
ustrezne podatke, listine, spise, predmete ali obvestila, ki jih potrebuje za izvajanje svoje pristojnosti.
Policija ima na podlagi veljavnih zakonskih predpisov, Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) in Zakona
o kazenskem postopku (ZKP), široka pooblastila v zvezi z zbiranjem osebnih podatkov za potrebe izvajanja
njihovih z zakonom določenih nalog. Policija lahko osebne podatke zbira neposredno od oseb, na katere se ti
podatki nanašajo, od drugih oseb, ki o tem kaj vedo, ali pa iz obstoječih zbirk podatkov.
115. člen ZNPPol namreč določa, da če policisti zaradi opravljanja policijskih nalog zbirajo osebne in druge
podatke o osebah iz obstoječih zbirk podatkov, jim morajo državni organi in pravne osebe, ki na podlagi zakona
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in v okviru svoje dejavnosti ali v zvezi z njo vodijo zbirke podatkov, zaradi izvajanja pristojnosti in nalog iz tega
zakona ter zaradi varstva in učinkovitega uresničevanja interesov pravne države, na podlagi pisne ali podobne
izkazljive zahteve brezplačno posredovati zahtevane osebne in druge podatke.
CSD lahko podatke posredujejo tudi na podlagi 34.a člena oziroma 139. člena ZUP, tudi pri posredovanju
podatkov pa mora vedno upoštevati tudi načelo sorazmernosti, torej 3. člen ZVOP-1, ki določa, da morajo biti
osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje
obdelujejo. CSD tako pri posredovanju osebnih podatkov presodi, kateri so tisti osebni podatki iz njegovih zbirk,
ki jih glede na konkretni namen lahko posreduje.

Posebej pa morajo biti CSD pozorni na določbo 93. člena ZSV, na podlagi katere
morajo biti postopki izvajanja storitev vodeni tako, da zagotavljajo zaupnost
podatkov ter osebno integriteto in dostojanstvo upravičenca. Strokovni delavci
in strokovni sodelavci, ki opravljajo socialnovarstvene storitve, so dolžni varovati
kot poklicno skrivnost podatke o materialnih in socialnih stiskah posameznika in
o vzrokih, okoliščinah in posledicah tega stanja.
Enako velja za osebe, ki so jim ti podatki dosegljivi zaradi narave njihovega dela. Ti podatki se ne smejo dajati
drugim osebam oziroma javnosti in tudi ne objavljati na način, ki bi omogočal razkriti posameznika, na katerega
se nanašajo. Dolžnost varovanja poklicne skrivnosti lahko strokovnega delavca ali sodelavca, razreši prizadeta
oseba sama ali sodišče, za mladoletne osebe in za osebe pod skrbništvom pa starši oziroma skrbniki.

2.1. Posredovanje osebnih podatkov odvetnikom
Katere osebne podatke uporabnikov storitev in strank v postopkih lahko CSD posreduje odvetnikom?
Odvetniku lahko CSD posreduje osebne podatke na podlagi 10. člena ZOdv, vendar le tiste osebne podatke, ki
se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil. CSD so tudi izvajalci javne službe (socialnovarstvene storitve) in tako
zbirke osebnih podatkov, ki jih pri tem vodijo, niso povezane z izvrševanjem javnega pooblastila, zaradi česar se
prvi odstavek 10. člena ZOdv na podatke iz drugih zbirk osebnih podatkov ne razteza. Navedeno pomeni, da
podlage za posredovanje osebnih podatkov odvetnikom ne more predstavljati 10. člen ZOdv, kadar ne gre za
podatke, ki so del zbirk, ki nastajajo pri izvrševanju javnega pooblastila.
Odvetnik sme pridobivati osebne podatke po 10. členu ZOdv, če izkaže, da jih potrebuje pri opravljanju
odvetniškega poklica v posamični zadevi. Odvetniški poklic po določbi 2. člena ZOdv zajema ne le zastopanje
strank pred sodišči ter državnimi organi, pač pa tudi pravno svetovanje, sestavljanje listin in zastopanje strank v
njihovih pravnih razmerjih. Navedeno pomeni, da iz zakona ne izhaja zahteva, da sme odvetnik pridobivati
osebne podatke po 10. členu ZOdv zgolj in izključno za potrebe sodnega ali upravnega postopka, ki bi moral biti
ob pridobivanju osebnih podatkov celo že začet. Odvetnik lahko pridobiva osebne podatke na podlagi 10. člena
ZOdv tudi v primerih, kadar te podatke potrebuje za opravo drugih storitev odvetniškega poklica (npr. svetovanje
stranki, zastopanje stranke v pravnih razmerjih nasproti tretjim ipd.), kot tudi (in predvsem) v primerih, ko
zatrjuje, da podatke potrebuje za potrebe postopka, ki ga namerava začeti po pridobitvi zahtevanih podatkov.
Odvetnik mora v zahtevi za posredovanje podatkov jasno opredeliti posamično zadevo, v zvezi s katero pridobiva
osebne podatke, pri čemer je termin »posamično zadevo« razumeti kot konkretno pravno razmerje, v katerem
je odvetnikova stranka, v zvezi s katerim je odvetnik pooblaščen stranki nuditi določeno storitev (npr. za potrebe
vložitve tožbe za znižanje/določitev preživnine). Odvetnik bo moral tudi izkazati, da posamezne odvetniške
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Ima pa CSD kot upravljavec osebnih podatkov na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZVOP-1 dolžnost, da za
vsako posredovanje osebnih podatkov zagotovi, da je mogoče pozneje ugotoviti, kateri osebni podatki so bili
posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice
posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov (t.i. zunanja sledljivost oziroma sledljivost
posredovanja).
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storitve brez zahtevanih podatkov ne bo mogel opraviti, da so torej podatki potrebni za opravo odvetniške
storitve. Koga zastopa odvetnik, za vprašanje dopustnosti posredovanja osebnih podatkov ni relevantno.
Upravljavec osebnih podatkov pa mora presoditi, ali zahteva odvetnika za posredovanje osebnih podatkov
izpolnjuje vse navedene kriterije. Le v kolikor je zahteva popolna, je upravljavec zbirke osebnih podatkov
zahtevane osebne podatke odvetniku dolžan posredovati, saj ima v prvem odstavku 10. člena ZOdv zakonsko
podlago za njihovo pridobitev. Omejitev po vsebini oziroma vrsti osebnih podatkov, ki jih je odvetnik upravičen
pridobiti, pa je določena v drugem odstavku 10. člena ZOdv in se nanaša le na tiste osebne podatke, ki so na
podlagi posebnih oziroma drugih zakonskih določb dostopni le pooblaščenim organom. Tak (poseben) predpis
lahko predstavlja določba 93. člena ZSV. To pomeni, da bi bilo treba zahtevo odvetnika zavrniti, če bi zahtevani
osebni podatki hkrati predstavljali predmet varovanja poklicne skrivnosti. Te je namreč dopustno razkriti le na
zahtevo sodišča ali prizadete osebe same. ZSV je torej določil, da so podatki dostopni le »pooblaščenim organom«
kot to omenja drugi odstavek 10. člena ZOdv, zaradi česar odvetnik do teh podatkov ni upravičen. 93. člen ZSV
se omejuje na »materialne in socialne stiske posameznika«, ki jih morajo varovati strokovni delavci in sodelavci,
ki opravljajo socialnovarstvene storitve (ter druge osebe, ki so jim ti podatki dosegljivi). Gre torej za osebne
podatke, ki jih CSD vodi v svojih zbirkah v zvezi z izvajanjem socialnovarstvenih storitev, teh podatkov pa
odvetniki v nobenem primeru ne morejo pridobivati, saj niso del zbirk CSD v delu izvrševanja javnih pooblastil.

Je pa na tem mestu opozoriti tudi na dodatno pravno podlago za posredovanje osebnih podatkov, in sicer
določbo 30. člena ZVOP-1, po kateri je posamezniku dana pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, ki
se nanašajo nanj, in sicer ne glede na to, ali gre za zbirke, ki jih vodijo upravljavci, ki sodijo v zasebni ali javni
sektor in ne glede na to, ali gre za zbirke podatkov, ki se vodijo v zvezi z izvrševanjem javnega pooblastila. Pravico
lahko uresničuje posameznik sam, oziroma v primeru mladoletnih otrok njihovi starši ali zakoniti skrbniki, lahko
pa za uresničevanje te pravice posamezniki pooblastijo tudi odvetnika. Kadar odvetnik tako zahteva osebne
podatke, ki se nanašajo na njegovo stranko (ali mladoletnega otroka, ki ga kot zakoniti zastopnik zastopa
odvetnikova stranka), je lahko podlaga za posredovanje osebnih podatkov odvetnikom tudi 30. člen ZVOP-1.
2.2. Posredovanje zapisnika drugemu organu
Ali lahko CSD posreduje upravni enoti zapisnik, ki ga je naredil v svojem postopku?
Če upravna enota (UE) podatke iz zapisnika potrebuje za namen odločanja v upravnem postopku, za katerega
je pristojna, lahko UE podatke iz evidenc, ki jih vodi drug organ, pridobiva na podlagi 139. oz. 34.a člena ZUP.
UE kot pristojni organ, ki vodi upravni postopek, sicer sam opredeli, kateri so potrebni (osebni) podatki, ki jih
potrebuje za svojo odločitev, CSD kot upravljavca osebnih podatkov pa pri posredovanju obvezujejo določbe
ZVOP-1. Zaradi načela sorazmernosti iz 3. člena ZVOP-1 je CSD upravičen presoditi tako ustreznost posameznih
podatkov kot tudi primernost obsega posredovanih podatkov glede na konkretni namen. Od tega, koliko podatkov
iz zapisnika CSD potrebuje UE, je odvisno, ali lahko CSD posreduje celoten zapisnik ali le njegov del.
2.3. Posredovanje osebnih podatkov službi brezplačne pravne pomoči (BPP)
Ali lahko CSD posreduje sodišču (službi brezplačne pravne pomoči) podatke o premoženju prosilca za
brezplačno pravno pomoč?
V skladu s 33. členom ZBPP lahko strokovna služba za BPP zbere podatke o materialnem položaju prosilca, in
državni ter drugi organi ter organizacije, ki razpolagajo s tovrstnimi podatki, morajo zahtevane podatke
brezplačno posredovati pristojnemu organu za BPP, ki je zahtevo podal. 20. člen ZBPP določa, da lahko strokovna
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V primeru, ko bi bila odvetnikova stranka tudi stranka v upravnem postopku, ki ga vodi CSD in so del spisa
zahtevani osebni podatki, je do teh podatkov upravičena stranka sama na podlagi 82. člena ZUP. Do podatkov iz
upravnih spisov pa po 82. členu ZUP ni upravičena le stranka, ampak tudi druga oseba, ki verjetno izkaže, da ima
od tega pravno korist. Če se pooblastilo odvetniku razteza tudi na zastopanje v postopkih pred CSD, lahko kot
pooblaščenec stranke ali druge osebe, ki za pridobitev zahtevanih dokumentov verjetno izkaže pravno korist, lete v njenem imenu in za njen račun pridobi tudi odvetnik.
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služba za BPP za namen ugotovitve materialnega položaja prosilca in njegove družine pridobi tudi podatke, ki
štejejo za davčno tajnost.
Strokovna služba za BPP torej ima dopustno zakonsko podlago za obdelavo podatkov o ugotovitvi davčne
osnove za odmero davka na promet nepremičnin in ji CSD te podatke lahko posreduje.
2.4. Posredovanje osebnih podatkov psihiatrični bolnici
Ali CSD lahko psihiatrični bolnici sporoča podrobne informacije o posameznikih, ki jih CSD obravnava v okviru
prve socialne pomoči in ki bi potrebovali psihiatrično pomoč, ker ogrožajo svoje življenje/zdravje ali življenja
drugih?
Pravna podlaga za dopustnost obdelave osebnih podatkov je v konkretnem primeru lahko 12. člen ZVOP-1, ki
določa, da se lahko posameznikovi osebni podatki obdelujejo (npr. posredujejo) ne glede na to, da za obdelavo
teh podatkov ni druge zakonite pravne podlage, če je obdelava osebnih podatkov nujno potrebna za varovanje
življenja ali telesa posameznika. Kot dopolnilna podlaga pride v poštev tudi četrti odstavek 9. člena ZVOP-1, ki
določa, da se lahko v javnemu sektorju izjemoma obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje
zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja, če se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes
posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Prva socialna pomoč je v osnovi sicer usmerjena v
seznanitev upravičenca z možnimi oblikami pomoči, ker pa na konkretnem področju posamezniki večinoma
zavračajo pomoč ali je aktivno ne iščejo (ker tega ne želijo ali ne zmorejo), je v posameznih primerih potrebno
medinstitucionalno obveščanje. Le tako se lahko uresničujejo cilji skupnostne psihiatrične obravnave po ZDZdr.

2.5. Posredovanje osebnih podatkov otrok in bivše partnerke očetu
Ali lahko CSD posreduje podatke o naslovu otrok in bivše partnerke očetu?
Če je oče v konkretnem primeru stranka postopka, lahko želene informacije zahteva na podlagi prvega odstavka
82. člena ZUP, po kateri imajo stranke pravico pregledovati dokumente zadeve in na svoje stroške prepisati ali
preslikati potrebne dokumente v fizični ali elektronski obliki. Oče ima v takem primeru pravico v celoti pregledati
in si po potrebi prepisati oz. preslikati dokument, ki izkazuje dejansko prebivališče otrok, razen v primeru, če bi
mu bila odvzeta ali omejena roditeljska pravica, ali če bi CSD oz. sodišče ugotovilo, da stiki trenutno niso v korist
otrok, oz. da bi bili morebiti začasno celo prepovedani.
Očetu, kot stranki postopka, se lahko (delno) zavrne vpogled v zadevo le tedaj, ko bi bil vpogled in prepis
dokumentov v določenem postopku v nasprotju z otrokovimi koristmi. 3. člen Konvencije o otrokovih pravicah
namreč določa, da morajo biti pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, bodisi da jih vodijo državne bodisi zasebne
ustanove za socialno varstvo, sodišča, upravni organi ali zakonodajna telesa, otrokove koristi glavno vodilo. CSD
mora v konkretnem primeru oceniti, ali bi lahko oče, s tem, ko bi poznal dejanski naslov prebivanja njegovih
mladoletnih otrok, ogrozil koristi otrok in postopati temu primerno. V primeru, da so otroci že sposobni izraziti
svoje mnenje in razumeti njegov pomen in posledice, bi moral CSD pri odločitvi upoštevati tudi mnenje otrok
glede posredovanja njihovih osebnih podatkov očetu.
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Pri sporočanju informacij je treba upoštevati načelo sorazmernosti iz 3. člena ZVOP-1, ki zahteva, da se
obveščanje omeji na tisti obseg in vrsto informacij, ki so s strokovnega vidika resnično potrebne za to, da se
tim lahko odloči o psihiatrični obravnavi, da tim vzpostavi stik s posameznikom in da bo obravnava lahko
kakovostna, varna, primerna ter učinkovita. CSD torej lahko obvešča strokovni tim skupnostne psihiatrične
obravnave oz. izvajalca zdravstvene dejavnosti, pri katerem ta deluje, o posameznikih, ki bi utegnili potrebovati
tovrstno psihiatrično pomoč. Poleg osnovne identifikacije posameznika je psihiatrično bolnišnico dopustno
obvestiti tudi o dejstvih, ki so bila zaznana in se tičejo zdravstvenega, socialnega in drugega stanja. Vendar pa
mora biti obveščanje omejeno izključno na informacije, ki so za izvedbo skupnostne psihiatrične obravnave ali
odločanje o njej nujno potrebne.
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2.6.

Posredovanje osebnih podatkov rejenca rejniku

CSD lahko podatke iz zbirk podatkov v zvezi z izvajanjem rejniške dejavnosti na podlagi drugega odstavka 68.
člena ZIRD drugim uporabnikom posredujejo samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na
podlagi pisne zahteve ali privolitve osebe, na katero se podatki nanašajo.
Med dolžnosti rejnika, ki so opredeljene v 25. členu ZIRD, spadajo tudi priskrbeti otroku ustrezno zdravstveno
oskrbo, pridobivati informacije in sprejemati odločitve, ki so povezane z otrokovim vsakdanjim življenjem
(vpogled v ocene, seznanitev s šolskim uspehom, odhod na počitnice, izbira zdravnika, seznanitev z otrokovim
zdravstvenim stanjem, zastopati otroka v postopku izdaje osebne izkaznice, skrbeti za otroka v poklicnem
usposabljanju ali pri iskanju ustrezne zaposlitve). Naloga CSD pri izvajanju rejništva pa je na podlagi 33. člena
ZIRD pripraviti tako otroka in njegove starše kot tudi rejnika in rejniško družino za namestitev otroka v rejniško
družino. Rejnik na podlagi prvega odstavka 35. člena ZIRD sodeluje tudi v individualni projektni skupini, ki načrtuje
in predlaga ustrezno ravnanje in strokovno obravnavo otroka ter v ta namen pripravi individualni načrt, ki mora
biti zastavljen tako, da zagotavlja celostno obravnavo in spremljanje otroka.
Glede na zgoraj navedene določbe rejnik lahko o otroku pridobi vse tiste podatke, ki jih potrebuje za izvajanje
rejništva, pri čemer se konkretne naloge rejnika opredelijo v rejniški pogodbi v skladu s 45. členom ZIRD.
2.7. Posredovanje osebnih podatkov policiji
Ali CSD policiji lahko posreduje osebne podatke osebe, ki je bila v času storitve kaznivega dejanja še
mladoletna?
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Katere podatke o otroku, ki je v rejništvu, lahko CSD posreduje rejniku?
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Policija ima na podlagi prvega odstavka 115. ZNPPol zaradi izvajanja svojih nalog pravico s pisno ali drugo
enakovredno zahtevo zahtevati posredovanje osebnih ali drugih podatkov od upravljavcev teh podatkov.
Preiskovanje uradno pregonljivega kaznivega dejanja v skladu s 148. členom ZKP v zvezi z 2. alinejo prvega
odstavka 4. člena ZNPPol (»naloge policije«) predstavlja nalogo, v zvezi s katero lahko policija zahteva takšno
posredovanje. CSD je kot upravljavec osebnih podatkov zavezan izpolniti takšno zahtevo, in ji podatke tudi
brezplačno posredovati.
Policija mora v svojem pisnem zahtevku natančno opredeliti, katere podatke potrebuje ter na katero osebo se
nanašajo. Če gre za obsežni spis, se CSD lahko s policijo dogovori za osebni vpogled v spis (na lokaciji CSD) in
potem izdelavo kopij tistih delov spisa, ki se tekom ogleda izkažejo za relevantne za policijsko preiskavo. V kolikor
pa policija vztraja, da potrebuje celotni spis, ter to v svojem pisnem zaprosilu tudi ustrezno izkaže, pa ji CSD lahko
(oz. mora) posreduje tudi kopijo celotnega spisa v zadevi.
Okoliščina, da se prosi za podatke o mladoletni osebi, na dolžnost posredovanja ne vpliva. Tudi ni policija dolžna
podatkov pridobivati prvenstveno iz drugih virov (npr. od sodišča), če že obstojijo.
Ali CSD policiji lahko posreduje osebne podatke osebe, ki je na CSD vključena le v socialnovarstveno storitve?
Splošno pravno podlago za pridobivanje osebnih podatkov policiji daje 115. člen ZNPPol, ki organom nalaga
dolžnost posredovanja podatkov policiji, pa tudi 148. člen ZKP. Prvi odstavek 112. člena ZNPPol pa določa še, da
policisti zaradi opravljanja policijskih nalog zbirajo in obdelujejo osebne in druge podatke, vključno s podatki o
biometričnih značilnostih oseb in podatki iz zaupnih razmerij oziroma poklicnih skrivnosti.
Če torej policija poda zahtevo za pridobitev osebnih podatkov za določeno osebo, ki je v postopku obravnavanja
pri policiji, lahko CSD posreduje vse osebne podatke o osebi, ki jih ima v obstoječih zbirkah podatkov, katerih
upravljavec je, tudi podatke, ki jih vodi v zvezi z izvajanjem socialnovarstvenih storitev. CSD za posredovanje ne
potrebuje soglasja te osebe, niti osebe ni dolžan obvestiti o posredovanju.

V konkretnem primeru policija zbira osebne podatke oseb, ki imajo na naslovu CSD prijavljeno stalno prebivališče
v skladu s četrtim odstavkom 8. člena Zakona o prijavi prebivališča4. O teh osebah CSD ne vodi zbirke osebnih
podatkov in jih tako ne more posredovati. A glede na to, da imajo te osebe na naslovu CSD prijavljeno stalno
prebivališče, jim CSD nudi (ali jim je nudil) pomoč, o tem pa vodi zbirko osebnih podatkov, in če policija poda
zahtevo za pridobitev osebnih podatkov za določeno osebo, ki je v postopku obravnavanja pri policiji, lahko CSD
posreduje vse osebne podatke o osebi, ki jih ima v obstoječih zbirkah podatkov (tudi telefonsko številko),
katerih upravljavec je.
Vendar pa policija ne more zbirati osebnih podatkov na zalogo ali od (ne)določenega kroga oseb s posameznimi
lastnostmi. Policija mora pri zahtevi za posredovanje podatkov podati pisno zahtevo in izkazati pravno podlago
ter natančno določiti, za katero osebo potrebuje podatek.
2.8. Osebni podatki uporabnic varne hiše
Ali lahko CSD v poročilu, ki ga pošlje policiji ali sodišču na njihovo zaprosilo, posreduje osebne podatke (ime,
priimek, naslov itd.) o uporabnicah, ki bivajo v varni hiši in o njihovem obnašanju v času bivanja v varni hiši
(odnos do otrok in do drugih uporabnic, kršitve hišnega reda)? Kako podrobno mora biti poročilo?

4

Če posameznik nima prijavljenega stalnega prebivališča, po določbah tega zakona pa ga tudi ni mogoče prijaviti, se za
njegovo stalno prebivališče šteje naslov organa ali organizacije, kjer dobiva pomoč v materialni obliki, če na območju
pristojnega organa tudi dejansko živi. Pristojni organ mora pred prijavo stalnega prebivališča pridobiti pisno soglasje organa
ali organizacije, ki posamezniku daje pomoč. Če organ ali organizacija ne da pisnega soglasja, pristojni organ posameznika
stalno prijavi na naslovu tistega organa ali organizacije, ki je posamezniku dal zadnji pomoč. Organi in organizacije, ki
posamezniku nudijo pomoč, morajo pri prijavi stalnega prebivališča sodelovati s pristojnim organom.

Smernice Informacijskega pooblaščenca

Ali CSD policiji lahko posreduje podatke (kontaktne tel. št., morebitne naslove, na katerih se zadržujejo
– teh podatkov CSD ne zbira in jih ne vodi v evidencah) o osebah, ki imajo na naslovu CSD prijavljeno
stalno prebivališče?
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CSD policiji oziroma sodišču mora posredovati podatke o uporabnicah, ki bivajo v varni hiši, v kolikor policija
oziroma sodišče za takšne podatke zaprosita na ustrezni pravni podlagi. To dolžnost CSD (kot tudi vsem ostalim
upravljavcem zbirk osebnih podatkov) nalagajo določbe ZNPPol oz. ZS. To velja tudi za posredovanje podatkov o
obnašanju uporabnic v času bivanja v varni hiši sodišču. Če sodišče podatke potrebuje za presojo dejanskega
stanja v konkretnem postopku, je CSD je podatke dolžan posredovati sodišču tudi v primeru, če teh podatkov
ne zbira v kateri izmed zbirk podatkov, ki jih vodi na podlagi 110. in 111. čl. ZSV, in sicer pod pogoji in na način
iz 13. člena ZS. Policiji pa je te podatke CSD dolžan posredovati le pod pogojem, da jih zbira v kateri izmed
omenjenih zbirk podatkov, ki jih vodi na podlagi ZSV. Ne glede na to pa CSD policiji vedno lahko posreduje
informacije, ki jih ima, saj drugi odstavek 112. člena ZNPPol določa, da policisti zbirajo osebne in druge podatke
neposredno od osebe, na katero se ti podatki nanašajo, in od drugih, ki o tem kaj vedo, ali iz zbirk osebnih
podatkov, uradnih evidenc, javnih knjig ali drugih zbirk podatkov. Policija mora varovati tajnost vira prijave
oziroma sporočila. S tem v zvezi je potrebno poudariti, da v primerih, ko se posredujejo podatki, ki ne izvirajo iz
zbirk osebnih podatkov, kot so npr. razne evidence, registri in baze podatkov, ampak gre za podajo strokovne
ocene, mnenja ali stališča, ne gre za obdelavo osebnih podatkov v smislu ZVOP-1. Kako podrobno mora biti
poročilo CSD policiji oziroma sodišču, pa je odvisno od vsebine vprašanj, ki jih omenjena organa zastavita.
2.9. EMŠO in davčna številka
Ali CSD občini lahko posreduje EMŠO in davčno številko upravičencev do pravice do zdravstvenega
zavarovanja v breme občine?

Občina stalnega prebivališča za to, da krije prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje določeni osebi, na
podlagi odločbe CSD, potrebuje davčno številko te osebe, saj je v tem primeru potrebno upoštevati določbe
ZDavP-2, ki določa, da se v zvezi z vsemi davki in tudi prispevki uporablja davčna številka. Glede posredovanja
EMŠO občini s strani CSD pa ni neposredne pravne podlage, ki bi to narekovala. En enolični identifikator (torej
davčna številka) je za namene izvrševanja plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje dovolj, saj
omogoča enoznačno identifikacijo osebe.
2.10.

Posredovanje osebnih podatkov humanitarnim organizacijam

Ali CSD lahko posreduje oz. izmenjuje OP posameznikov s humanitarnimi organizacijami, ki strankam nudijo
pomoč?
Glede na prvi odstavek 9. člena ZVOP-1 posredovanje in uporabnike osebnih podatkov, ki jih obdeluje CSD, določa
lahko samo (posebni oz. področni) zakon. Vendar pa drugi odstavek navedenega člena, ne glede na omenjeno,
dopušča kot izjemo tudi posredovanje osebnih podatkov na podlagi osebne privolitve posameznika brez
podlage v zakonu, kadar ne gre za izvrševanje nalog CSD kot nosilca javnih pooblastil. Takšne zbirke osebnih
podatkov, ki nastanejo na tej podlagi, morajo biti ločene od zbirk osebnih podatkov, ki nastanejo na podlagi
izvrševanja nalog nosilca javnih pooblastil.
CSD torej lokalnim humanitarnim organizacijam ali drugim podobnim izvajalcem socialnovarstvenih programov
(npr. OZRK ali Karitas) neposredno ne sme posredovati osebnih podatkov iz svojih zbirk oz. evidenc, ki jih vodi
na podlagi zakona, pač pa to lahko stori le posameznik sam. Skupno sodelovanje za nudenje pomoči potrebnim
posameznikom že po naravi stvari vključuje tudi same uporabnike, ki so o sodelovanju med CSD in humanitarnimi
organizacijami vnaprej seznanjeni in v to in za izmenjavo nujno potrebnih podatkov (vedeti morajo, katerih in za
katere namene) med sodelujočimi podajo svojo osebno privolitev.

Smernice Informacijskega pooblaščenca

Na podlagi četrtega odstavka 30. člen ZUPJS prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje plača občina stalnega
prebivališča upravičenca. Ministrstvo obvesti občino o številki in datumu odločbe o priznanju pravice do plačila
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za posamezno osebo, za katero je zavezana plačati ta prispevek,
in o obdobju obveznega zdravstvenega zavarovanja iz prejšnjega odstavka. ZDavP-2 v 3. členu določa, da določbe
tega zakona, ki se nanašajo na davek, veljajo tudi za prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje in prispevke za starševsko varstvo,
uvedene v skladu z zakonom. V 33. členu ZDavP-2 določa, da se davčna številka uporablja v zvezi z vsemi davki,
torej tudi v zvezi s prej omenjenimi prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje.
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Brez informirane (za kakšen namen, komu, katere osebne podatke) in prostovoljne privolitve posameznika, na
katerega se osebni podatki nanašajo CSD, tudi če ne gre za izvajanje t.i. oblastnih nalog, njegovih osebnih
podatkov ne sme posredovati tretjim.

2.11.

Posredovanje osebnih podatkov zavodu za prestajanje kazni zapora

Ali CSD zavodu za prestajanje kazni zapora lahko posreduje OP o obsojencu in njegovih družinskih članih?
ZIKS-1 v 31. do 41. členu določa zbirke podatkov o obsojencih in varstvo osebnih podatkov. Zaradi uresničevanja
zakonitega in strokovnega izvrševanja kazenskih sankcij zavod zbira, obdeluje, shranjuje in vodi zbirko podatkov
o obsojencih na prestajanju kazni zapora (31. člen). 32. člen določa, da zbirka podatkov iz prejšnjega člena
obsega: podatke o identiteti obsojenca in o njegovem osebnem stanju, podatke o ožjih družinskih članih
obsojenca, podatke o sodni odločbi, ki jo je treba izvršiti oziroma ki se izvršuje, podatke o obsojencu, ki se zbirajo
med prestajanjem kazni zapora.
34. člen ZIKS-1 določa, da podatki o ožjih družinskih članih obsojenca obsegajo: podatke, ki se nanašajo na
družinsko razmerje, število družinskih članov, osebno ime in naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča ter
spol in starost družinskih članov, podatki o preskrbljenosti družinskih članov.

Upravljavec zbirke podatkov oziroma oseba, ki jo upravljavec pooblasti, zbira podatke za zbirke podatkov o
obsojencih pri pravosodnih organih, policiji in drugih državnih organih, javnih zavodih, pristojnih centrih ter
organih lokalne samouprave (drugi odstavek 37. člena ZIKS-1).
37. člen ZIKS-1 v povezavi s 36. členom predstavlja zakonsko podlago, ki določa namen in vrsto osebnih
podatkov, ki jih sme zavod pridobiti in obdelovati o obsojencu za namen izdelave in dopolnjevanja osebnega
načrta obsojenca.
Dne 1. 4. 2018 se bo začel uporabljati Zakon o probaciji (ZPro), na podlagi katerega se bodo naloge izvrševanja
pogojne obsodbe z varstvenim nadzorstvom, pogojnega odpusta z varstvenim nadzorstvom, izvrševanja dela v
splošno korist kot način izvršitve kazni zapora ali denarne kazni, izvrševanja dela v splošno korist namesto plačila
globe in stroškov postopka ali nadomestnega zapora po zakonu, ki ureja prekrške, in izvrševanje dela v splošno
korist v postopku poravnavanja ali pri odloženem kazenskem pregonu po zakonu, ki ureja kazenski postopek, ter
vzpostavitve in vzdrževanja mreže izvajalskih organizacij, s CSD prenesle na Upravo RS za probacijo (uprava). CSD
bodo morali do 31. 12. 2017 upravi posredovati seznam o številu in vrsti navedenih probacijskih nalog, ki se
iztečejo po 1. 10. 2018 s priloženo dokumentacijo, tri mesece pred začetkom uporabe ZPro pa tudi sezname in
sklenjene dogovore z izvajalskimi organizacijami, v katerih osebe opravljajo delo v splošno korist.
Po začetku uporabe ZPro bo uprava od CSD na podlagi 3. točke prvega odstavka 42. člena ZPro zbirala podatke o
osebi, ki so nujno potrebni za izvrševanje probacije, in sicer podatke o denarni socialni pomoči ali varstvenem
dodatku, preživnini in podatke o sostarševstvu. Poleg tega bo na podlagi tretjega odstavka 27. člena ZPro
probacijska enota lahko od CSD zahtevala tudi poročilo o obravnavi osebe v zvezi z nasiljem v družini, CSD pa
bodo za namen obravnave nasilja v družini od probacijske enote za osebo lahko na podlagi četrtega odstavka 44.
člena ZPro zahtevali poročilo o izvrševanju probacijskih nalog.

Smernice Informacijskega pooblaščenca

Na podlagi 36. člena obsegajo podatki o obsojencu, ki se zbirajo med izvrševanjem kazni zapora in se uporabljajo
pri izdelavi in dopolnjevanju osebnega načrta obsojenca, med drugim tudi podatke o osebnosti in vedenju
obsojenca, podatke o ukrepih, potrebnih za osebni načrt in pripravo na življenje po prestani kazni, podatke o
zdravstvenem stanju in morebitni invalidnosti obsojenca, podatke o socialnih razmerah obsojenca in njegove
družine ter odnosih v družini, psihološka oziroma psihiatrična izvedeniška mnenja ter poročila in podatki centrov
za socialno delo, če je to potrebno za obravnavo obsojenca, podatke, ki se nanašajo na družinski status, podatke,
ki se nanašajo na stanovanjske, bivalne in družinske razmere, podatke o socialnem in ekonomskem stanju, o plači
pred nastopom kazni zapora, drugih prejemkih, lastništvu nepremičnin in obveznostih preživljanja ter podatke o
samomorilni ogroženosti.
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2.12.

Posredovanje osebnih podatkov medijem

Katere osebne podatke sme CSD posredovati medijem?

Glede na določbe ZVOP-1 in tudi ob upoštevanju 93. člena ZSV lahko obdelavo osebnih podatkov (v tem primeru
posredovanje teh podatkov medijem) dovoli posameznik, na katerega se ti podatki nanašajo, na podlagi 93. člena
ZSV pa lahko dolžnost varovanja poklicne skrivnosti delavce CSD razreši prizadeta oseba sama ali sodišče, za
mladoletne osebe in za osebe pod skrbništvom pa starši oziroma skrbniki.
ZPND poleg splošnih omejitev v 9. členu dodatno določa, da o žrtvah ali povzročiteljih nasilja ne smejo biti javnosti
posredovani podatki, na podlagi katerih bi bilo mogoče prepoznati žrtev ali njeno družino. Posredovanje
podatkov je dopustno le, če polnoletna žrtev s tem izrecno soglaša in s tem ne izpostavlja otrok ali njihovih
osebnih podatkov. Starši ali otrokov skrbnik, rejnik, posvojitelj so dolžni v okviru izvajanja skrbi za otroka tega
varovati pred izpostavljanjem javnosti.
CSD torej medijem ne sme posredovati nobenih osebnih podatkov, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti
identiteto posameznika, razen v primeru, da je posameznik za takšno posredovanje podal osebno privolitev.
Pri tem mora biti CSD pozoren na to, da dejstvo, da so osebni podatki posameznika mediju že znani iz drugih
virov (tudi v primerih, ko uporabniki sami posredujejo podatke javnosti), ne daje CSD avtomatične pravne
podlage za razkritje oziroma posredovanje osebnih podatkov uporabnikov.

Smernice Informacijskega pooblaščenca

Na podlagi 45. člena Zakona o medijih (ZMed) so informacije za medije po tem zakonu tiste informacije, ki jih
organ na lastno pobudo posreduje medijem, in informacije organa, ki jih organ posreduje mediju kot odgovor na
vprašanje in so vezane na delovno področje organa. Informacije morajo biti resnične in celovite. Posredovanje
informacij za medije lahko mediji zahtevajo od vseh organov, ki jih kot zavezance določa zakon, ki ureja dostop
do informacij javnega značaja. Med te zavezance v skladu s 1. členom Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja (ZDIJZ) sodijo tudi CSD, ki pa so pri posredovanju informacij medijem vezani tudi na 9. člen ZVOP-1, ki kot
podlago za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, določa zakon, zakon pa lahko kot podlago določa tudi
osebno privolitev posameznika.
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Glede posredovanja osebnih podatkov otrok pa je potrebno vedno skrbeti za otrokovo korist in tudi njihovo
dostojanstvo. Tudi v primeru soglasja staršev mora CSD glede posredovanja osebnih podatkov primarno delati v
korist otroka, glede posredovanja pa je vedno treba upoštevati test sorazmernosti: ali je poseg v otrokovo
pravico do zasebnosti res nujen za to, da je javnost o dogodku obveščena? Ali je poseg v otrokov zasebnost edini
možni način za obveščenost javnosti o dogodku? Ali bo korist, ki jo bo od objave imela javnost, večja od škode,
ki jo poseg v zasebnost povzroči otroku? CSD mora namreč ravnati v skladu s KOP, ki v 3. členu določa, da morajo
biti otrokove pravice pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, bodisi da jih vodijo državne, bodisi zasebne ustanove
za socialno varstvo, sodišča, upravni organi ali zakonodajna telesa, glavno vodilo. Poleg tega KOP v 16. členu
določa, da noben otrok ne sme biti izpostavljen samovoljnemu ali nezakonitemu vmešavanju v njegovo
zasebno življenje, družino, dom ali dopisovanje, niti nezakonitim napadom za njegovo čast in ugled, kar mora
CSD pri svojem delu, zlati pri posredovanju osebnih podatkov, vseskozi upoštevati
Vendar pa se izhajajoč tudi iz dolgoletne prakse IP (izdanih odločb v pritožbenih postopkih po ZDIJZ) kot
informacije javnega značaja štejejo podatki o prejemnikih pravic iz javnih sredstev in višini teh pravic. Na
tovrstna konkretna vprašanja medijev torej CSD te podatke mora posredovati, in sicer ime in priimek prejemnika
ter višino prejemka, medtem ko do ostalih podatkov javnost načeloma ni upravičena.

2.13.

Posredovanje dokumentacije sodišču

Ali lahko CSD dokumentacijo, ki jo je prejel v zvezi s skrbništvom, posreduje na sodišče, skupaj s predlogom
za odvzem poslovne sposobnosti?

Poleg tega ZS v 13. členu določa, da so upravljavci zbirk osebnih in drugih varovanih podatkov, ki razpolagajo s
podatki, ki jih sodišče potrebuje za ugotovitev ali presojo dejstev za odločanje v postopkih iz svoje pristojnosti,
so dolžni posredovati zahtevane podatke sodiščem brezplačno in nemudoma, najpozneje pa v osmih dneh. Tako
bi sodišče v vsakem primeru prišlo do zdravstvene dokumentacije, ki je pomembna za odločanje v konkretnem
postopku za odvzem poslovne sposobnosti, ne glede na to, kdo hrani to dokumentacijo – CSD, osebni zdravnik
posameznika ali skrbnik.
Glede na navedeno je CSD upravičen dokumentacijo varovanca, ki jo hrani, posredovati sodišču za namen
začetka postopka za odvzem poslovne sposobnosti.
Ali lahko sodišče od CSD pridobiva podatke iz informacijskega sistema (ISCSD2)?
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZS morajo upravljavci podatkov ali zbirk podatkov, ki jih sodišče potrebuje
za ugotovitev ali presojo dejstev za odločanje v postopkih iz svoje pristojnosti, posredovati zahtevane podatke
sodiščem brezplačno in nemudoma, najpozneje pa v osmih dneh. Če se ti podatki v javnem sektorju ali osebah
javnega prava obdelujejo v informatizirani obliki in je zagotovljena tehnična izvedljivost neposrednega
elektronskega dostopa do njih, imajo sodišča pravico do neposrednega in brezplačnega elektronskega dostopa,
ki ga vključno z omogočanjem ustreznega prenosa podatkov zagotovi upravljavec evidenc, registrov ali javnih
knjig. Sodišče lahko te podatke iz zbirk pregleduje, jih kopira, prepiše ali izpiše ter naprej obdeluje v postopkih, v
katerih izpolnjuje svoje zakonsko določene naloge in pristojnosti. Povezovanje zbirk osebnih podatkov iz drugega
stavka tega odstavka se izvede z enotno matično številko (EMŠO) ali davčno številko stranke ali naslovom njenega
prebivališča ali pa z drugimi podatki, ki v povezavi z osebnim imenom stranke zagotavljajo enoznačno
identifikacijo osebe, katere podatek se zahteva. Zbirke osebnih podatkov sodišč z drugimi zbirkami osebnih
5

Več glej pod točko 1.2.7 in 3.3.
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Na podlagi prvega odstavka 45. člena ZNP se postopek za odvzem poslovne sposobnosti začne na predlog
pristojnega organa občinske skupnosti socialnega skrbstva (torej CSD), javnega tožilca, zakonca ali osebe, ki z
osebo, ki naj se ji odvzame poslovna sposobnost, živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, njenega sorodnika
v ravni črti in v stranski črti do drugega kolena. Podati predlog za odvzem poslovne sposobnosti sodi torej med
zakonite pristojnosti CSD.5
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podatkov se povezujejo v skladu z zakoni, ki urejajo sodne postopke ali pristojnost sodišč, in zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
Navedena določba torej sodiščem omogoča v zvezi s konkretnimi postopki dostop do podatkov, ki jih CSD
vodijo v ISCSD2.
2.14.

Pošiljanje osebnih podatkov po elektronski pošti

Ali lahko CSD osebne podatke pošilja po elektronski pošti?
ZVOP-1 v 14. členu določa, da je potrebno občutljive osebne podatke6 pri obdelavi posebej označiti in zavarovati
pred dostopom nepooblaščenih oseb, pri čemer se v primeru prenosa občutljivih osebnih podatkov preko
telekomunikacijskih omrežij šteje, da so podatki ustrezno zavarovani, če se posredujejo z uporabo kriptografskih
metod in elektronskega podpisa tako, da je zagotovljena njihova nečitljivost oziroma neprepoznavnost med
prenosom.
Pošiljanje občutljivih osebnih podatkov po navadni elektronski pošti zato ni dopustno – zavedati se namreč
moramo, da običajna elektronska pošta ni posebej varovana in si jo lahko predstavljamo kot dopisnico, ki gre na
poti do naslovnika skozi mnogo rok (strežnikov). Pri pošiljanju občutljivih posebnih podatkov po e-pošti je zato
treba uporabiti ustrezne načine za šifriranje podatkov, ki onemogoča seznanitev z vsebino nepooblaščenim
osebam. Več o postopkih in ukrepih za zagotovitev varnosti podatkov si lahko preberete v Smernicah o
zavarovanju osebnih podatkov:
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_zavarovanju_OP.pdf

2.15.

Posredovanje odločb

Ali CSD FURS lahko posreduje kopije odločb o pravicah posameznikov iz naslova starševskega varstva in
družinskih prejemkov?
V četrtem odstavku 10. člena ZDavP-2, v katerem je urejeno načelo dolžnosti dajanja podatkov, je določeno, da
so organi in druge osebe, ki razpolagajo s podatki, pomembnimi za odločanje v davčnih zadevah, dolžni te
podatke posredovati davčnemu organu brezplačno. Načelo dolžnosti dajanja podatkov je izpeljano tudi v 39.
členu ZDavP-2, na podlagi katerega morajo osebe, ki so z zakonom pooblaščene, da vzpostavijo, vodijo in
vzdržujejo zbirke podatkov, registre ali druge evidence, FURS dati na razpolago vse podatke, potrebne za
pobiranje davkov, ter omogočiti davčnemu organu vpogled v svojo dokumentacijo. Na razpolago morajo dati tudi
vso dokumentacijo, ki jo vodijo, in zbirke podatkov, ki jih vodijo v obliki registrov, evidenc ali zbirov podatkov, ne
glede na to, ali so z zakonom predpisane kot obvezne, in informacije, ki so pomembne pri odmeri davka.
Zakon o dohodnini (ZDoh-2) v 114. členu ureja posebno olajšavo in v 2. točki prvega odstavka določa, da se
rezidentom, ki vzdržujejo družinske člane, prizna posebno zmanjšanje letne davčne osnove za vzdrževanega
otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. ZDoh-2 v osmem odstavku 114. člena določa, da se za uveljavljanje
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Podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu v
sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske ali prekrškovne evidence ter pod
določenimi pogoji tudi biometrične značilnosti.
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posebne olajšave iz 2. točke prvega odstavka med drugim uporablja odločba CSD o priznanju dodatka za nego
otroka.
Kot izhaja iz navedenega, se upravičenost do posebne olajšave za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno
nego in varstvo, dokazuje prav z odločbo CSD. Glede na navedeno ima FURS na podlagi ZDS-1, ZDavP-2 in ZDoh2 široka pooblastila za pridobivanje podatkov in vse dokumentacije, ki je potrebna za pravilno odmero davka,
oziroma za izdajo zakonite odločbe o odmeri davka (dohodnine). V konkretnem primeru ima FURS podlago v
zakonu, da od CSD zahteva kopije odločb o priznanju dodatka za nego otroka, ki jih ti izdajajo.
Z vidika sorazmerne obdelave osebnih podatkov pa bi bilo primerneje, če bi CSD namesto kopij odločb, na FURS
v elektronski obliki posredoval toliko podatkov iz evidenc, ki jih vodi na podlagi ZSDP, kot jih FURS potrebuje v
postopku odmere davka.
Ali lahko CSD kot skrbnik za posebni primer banki posreduje celotno odločbo o skrbništvu?
Na podlagi 211. člena ZZZDR CSD postavi skrbnika za posebni primer ali skrbnika za določeno vrsto opravil odsotni
osebi, katere prebivališče ni znano, pa tudi nima zastopnika, neznanemu lastniku premoženja, kadar je potrebno,
da nekdo za to premoženje skrbi, pa tudi v drugih primerih, kadar je to potrebno za varstvo pravic in koristi
posameznika. V primerih, ko CSD kot skrbnik skrbi za premoženje osebe pod skrbništvom, se mora banki izkazati
z listino, na podlagi katere v banki v imenu in za račun svojega varovanca ureja določene posle, ki so potrebni za
varstvo pravic in koristi posameznika.
Banka je tako na podlagi pisne zahteve v skladu z drugim odstavkom 18. člena ZVOP-17 upravičena do vpogleda
v odločbo, s katero je CSD osebi postavil skrbnika za posebni primer, vendar pa v skladu z načelom sorazmernosti
CSD lahko posreduje banki odločbo le v tistem delu, iz katerega je razvidno, da je CSD skrbnik varovanca, ostali
deli odločbe, ki razkrivajo druge (zlasti občutljive) osebne podatke o varovancu, pa za banko niso relevantni in bi
jih bilo potrebno ustrezno zaščititi oz. prekriti. Še primerneje pa bi bilo, če bi CSD v skladu s 179. členom ZUP izdal
potrdilo, da je s konkretno odločbo varovanca postavil pod skrbništvo ter opredelil skrbniške dolžnosti, ki jih zanj
opravlja.

Zakonsko podlago za pridobivanje podatkov o prejemanju denarne socialne pomoči predstavlja Zakon o
Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS), ki v drugem odstavku 32. člena med skupinami zavezancev, ki so oproščene
plačila RTV prispevka, navaja tudi socialno ogrožene osebe. V tretjem odstavku 32. člena ZRTVS določa, da se za
socialno ogrožene štejejo prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja
socialnovarstvene prejemke. Upravičenost do oprostitve plačevanja prispevka pa lahko socialno ogroženi
dokazujejo le s pravnomočno odločbo organa, s katero je ugotovljena upravičenost do denarne socialne pomoči
oziroma varstvenega dodatka (četrti odstavek 32. člena ZRTVS).
RTV torej ima pravno podlago za zahtevo po predložitvi odločbe CSD, iz katere izhaja upravičenost do denarne
socialne pomoči ali varstvenega dodatka. Ker pa ZRTVS izrecno ne določa, da mora zavezanec predložiti kopijo
dokumenta, lahko upravičenec odločbo prinese le na vpogled. Glede na četrti odstavek 32. člena ZRTVS socialno
ogroženosti dokazuje upravičenec sam, lahko pa RTV dokazila o socialni ogroženosti posreduje tudi CSD, in sicer
odločbo le v tistem delu, iz katerega je razvidna upravičenost do denarne socialne pomoči oz. varstvenega
dodatka, ostali deli odločbe, ki razkrivajo druge osebne podatke o upravičencu varovancu, pa za RTV niso
relevantni in bi jih bilo potrebno ustrezno zaščititi oz. prekriti. Najprimerneje pa bi bilo, če bi CSD v skladu s 179.
členom ZUP izdal potrdilo, da je s konkretno odločbo za določeno obdobje upravičencu dodelil denarno socialno
pomoč oz. varstveni dodatek.
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Upravljavec osebnih podatkov lahko pred vnosom v zbirko osebnih podatkov preveri točnost osebnih podatkov z vpogledom
v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika, na katerega se nanašajo.
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3. DRUGI NAČINI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Vpogled v lastne osebne podatke
CSD mora v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov posameznike na njihovo zahtevo seznaniti z osebnimi podatki
oziroma dokumentacijo, ki jo obdeluje o njih. Upravičenci lahko to pravico uveljavljajo na dva načina:
V okviru pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, ki je določena v 30. členu ZVOP-1, je upravljavec
osebnih podatkov dolžan posamezniku na njegovo zahtevo:
1. omogočiti vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov;
2. potrditi, ali se podatki v zvezi z njim 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;
3. 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;
5. dati informacijo 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, če izvaja avtomatizirano odločanje z
obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Postopek seznanitve z osebnimi podatki je urejen v 31. členu ZVOP-1. Stroške v zvezi z zahtevo in vpogledom iz
tega člena krije upravljavec osebnih podatkov. Za prepis, kopiranje in pisno potrdila lahko upravljavec osebnih
podatkov posamezniku zaračunava zgolj materialne stroške po vnaprej določenem ceniku8, ustna potrdila in
informacije pa so brezplačni. Če posameznik kljub pridobitvi ustnih potrdil, informacij ali pojasnil zahteva
potrdilo, informacijo ali pojasnilo v pisni obliki, mu mora upravljavec osebnih podatkov to zagotoviti.
Upravljavec osebnih podatkov mora posamezniku, na katerega se podatki nanašajo, če ne obstajajo
okoliščine, ki narekujejo omejitev pravice po 36. členu ZVOP-1, omogočiti vpogled ne glede na to, kje
konkretno se podatki nahajajo. Upravljavec je tudi dolžan posameznikove osebne podatke razmejiti od drugih
osebnih podatkov, ki se nahajajo v zbirki ter s tem onemogočiti, da se posameznik seznani z osebnimi podatki
tretjih oseb.
Na podlagi 82. člena ZUP imajo stranke pravico pregledovati dokumente zadeve in na svoje stroške prepisati ali
preslikati potrebne dokumente v fizični ali elektronski obliki. Pregledovanje, prepisovanje in preslikovanje
dokumentov nadzoruje določena uradna oseba, ali pa poteka v informacijskem sistemu organa ali v
informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje, v katerem stranka svojo istovetnost dokaže s
svojim kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis. To pravico ima tudi vsakdo drug, ki verjetno izkaže, da ima
od tega pravno korist. CSD mora pri tem po uradni dolžnosti skrbeti za zaščito koristi otrok.9
Poleg tega lahko na podlagi tretjega odstavka 82. člena ZUP v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, ne glede na določbe tega zakona, vsakdo ustno ali pisno zahteva od organa, da mu omogoči
dostop do informacij javnega značaja v posameznih upravnih zadevah.
Če se v postopku uporabljajo podatki iz informatiziranih evidenc ter drugi podatki in zapisi v elektronski obliki,
se ti štejejo za dokument v tej zadevi. Če so bili v postopku uporabljeni dokumenti, ki vsebujejo tajne podatke in
8

Ta je določen v Pravilniku o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi
podatki (Uradni list RS, št. 85/07 in 5/12).
9
Več glej: 2.5.
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kot jih določa 36. člen ZVOP-1.
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so bili uporabljeni kot podlaga za odločitev, jih imajo stranke pravico vpogledati. Ne morejo pa se pregledovati
in ne prepisovati zapisnik o posvetovanju in glasovanju in osnutki odločb.
3.1. Vpogled v lastne osebne podatke v spisu CSD
Ali je CSD posamezniku dolžan omogočiti vpogled v podatke, ki jih ima o njemu, nahajajo pa se v spisu, ki pa
se vodi za neko drugo osebo ?
Tudi v tem primeru se podatki posameznika obdelujejo v okviru zbirke podatkov, pri čemer CSD nastopa kot
upravljavec. Zato mora CSD posamezniku omogočiti vpogled v lastne osebne podatke v skladu s 30. členom
ZVOP-1 – ne glede na to, kje konkretno se nahajajo. Pri tem pa mora CSD posamezniku omogočiti vpogled na tak
način, da se ne bo mogel seznaniti tudi z osebnimi podatki tretjih oseb, torej v konkretnem primeru npr. osebe,
na katero se nanaša zadevni spis.
3.2. Pravica staršev do seznanitve z osebnimi podatki otroka

Pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi
podatki lahko uveljavlja posameznik sam ali pa
jo zanj uveljavlja zakoniti zastopnik (starši ali
skrbnik) oziroma zastopnik po pooblastilu.
Pravica do seznanitve z osebnimi podatki
otroka je tako tudi pravica staršev, katerim
roditeljska pravica ni bila odvzeta ali
omejena. Za učinkovito uresničevanje
roditeljske pravice je ključnega pomena, da
imajo starši možnost seznaniti se s potrebnimi
informacijami, na podlagi katerih se lahko
odločajo o tistih vprašanjih, ki so bistvenega
pomena za otroka, saj lahko le na ta način
skrbijo za največje koristi otroka. Starši pravico
do seznanitve z osebnimi podatki otroka
uresničujejo tudi po polnoletnosti otroka v
primeru, da jim je bila roditeljska pravica
podaljšana skladno z določbami ZZZDR.

Ali mora CSD otrokovim staršem omogočiti vpogled v celoten spis v zvezi s postopkom zaščite otroka, tudi
poročila, ki jih je CSD v zvezi z zadevo posredoval drugim institucijam?
Če so starši v konkretnem primeru stranke postopka, lahko želene informacije zahtevajo v skladu z 82. členom
ZUP. V tem primeru imajo pravico v celoti pregledati in si po potrebi prepisati oz. preslikati tudi morebitna
poročila, ki jih je CSD v zvezi z zadevo posredoval drugim institucijam (npr. policiji), ne glede na to, da se
posamezni deli poročila nanašajo na druge posameznike. Ta poročila lahko vpogledujejo v primeru, da so
vključena v zadevo »zaščite otroka«, ker je CSD ocenil, da gre za dokument, ki je pomemben za razjasnitev zadeve
in za izdajo odločbe. V primeru, da gre za dokument, ki je bil v zadevo »zaščite otroka« knjižen le zaradi vsebinske
povezanosti, ter ne predstavlja dokumenta, ki bi predstavljal dokaz o dejstvih, pomembnih za izdajo odločbe v
konkretnem postopku, pa starši nimajo pravice vpogledati v dokument, ki bi praviloma moral biti knjižen med
korespondenco med dvema organoma v zvezi s postopkom, ki ga vodi drug organ, in ne CSD, saj starši v takem
postopku ne bi bili stranka postopka.
Stranki pa se lahko (delno) zavrne vpogled v zadevo tedaj, ko bi bil vpogled in prepis dokumentov v določenem
postopku v nasprotju z otrokovimi koristmi v smislu 3. člena KOP.
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Starši lahko uveljavljajo tudi pravico do vpogleda v lastne osebne podatke, pri čemer pa mora CSD preveriti ali ni
podana katera od okoliščin, za katero veljajo omejitve pravic posameznika, da se seznani z lastnimi osebnimi
podatki na podlagi 36. člena ZVOP-1. Med takšne okoliščine spadajo tudi omejitve iz razlogov izvrševanja
pristojnosti policije, preprečevanja, razkrivanja, odkrivanja, dokazovanja in pregona kaznivih dejanj in prekrškov,
(npr. če bi razkritje dokumenta škodovalo interesom udeleženega mladoletnega otroka v zadevi).
Ali lahko CSD očetu posreduje podatek o višini otroškega dodatka za njegovega otroka, ki živi z mamo, sam
pa zanj plačuje preživnino?
Podatek o višini otroškega dodatka je določen kot transfer, ki se izplačuje iz javnih finančnih virov v Republiki
Sloveniji, podatki o porabi javnih sredstev pa imajo značaj informacije javnega značaja, ki je na podlagi ZDIJZ
dostopna vsakomur. Glede na že vzpostavljeno prakso pa bi informacijo javnega značaja predstavljal podatek o
osebnem imenu upravičenca in skupni znesek javnih sredstev, ki mu pripada (ne pa na primer število otrok,
znesek otroškega dodatka, ki pripada na posameznega otroka ter dohodek družinskega člana, na podlagi katerega
se določi višina otroškega dodatka).
Lahko pa oče podatek pridobi na podlagi 82. člen ZUP, če izkaže pravni interes. Pravni interes pa lahko izkaže,
kadar podatek potrebuje za zaščito svojih pravic in pravih koristi; npr. če višina otroškega dodatka lahko vpliva
na višino preživnine, ki jo mora plačevati kot oče, o čemer je že sprožil ustrezne postopke. Pravico seznaniti se z
dokumenti zadeve na podlagi tega člena ima poleg strank v postopku (kar oče v tem primeru ni) tako posameznik,
ki verjetno izkaže, da ima od tega pravno korist. Pri tem lahko organ, ki vodi postopek, zahteva, da obstoj pravne
koristi posameznik obrazloži pisno ali ustno na zapisnik. Na podlagi navedenega bi oče otroka lahko vpogledal v
zadevo (v vse podatke), če bi dokazal, da podatek o višini otroškega dodatka, ki ga prejema mati otroka, odločilo
vpliva na višino preživnine, ki jo plačuje, na podlagi sodbe okrajnega sodišča, in je zaradi tega že sprožil ustrezne
postopke pred pristojnimi organi.
3.3. Vpogled v osebne podatke rejenca

Pravico do vpogleda v celotno mapo rejništva lahko rejnik pridobi na podlagi določbe 82. člena ZUP, in sicer brez
omejitev, če je rejnik stranka v postopku; če ni stranka v postopku, pa lahko pregleduje rejniški spis in na svoje
stroške prepiše ali preslika potrebne dokumente le, če verjetno izkaže, da ima od tega pravno korist.
Pravico do vpogleda v mapo rejništva v omejenem obsegu rejniku daje tudi ZVOP-1, in sicer sme rejnik na podlagi
2. točke prvega odstavka 30. člena tega zakona vpogledati ter prepisovati ali kopirati tiste osebne podatke, ki so
vsebovani v zbirki osebnih podatkov (v rejniški mapi) in ki se nanašajo nanj, vendar je v konkretnem primeru ta
pravica lahko omejena z načelom varovanja koristi otroka, ki ga določata Konvencija o otrokovih pravicah in
ZZZDR. CSD torej lahko rejniku to pravico odreče, če utemeljeno oceni, da bi bil vpogled v navedene podatke v
nasprotju s koristmi otroka. Načelo varovanja otrokove koristi je na podlagi 3. člena Konvencije o otrokovih
pravicah in prvega odstavka 5.a člena ZZZDR namreč primarne narave v vseh postopkih, v katerih so kakorkoli
udeleženi otroci. Omenjena konvencija izrecno določa, da morajo biti pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, ki jih
vodijo državne ali zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča, upravni organi ali zakonodajna telesa, otrokove
koristi glavno vodilo; ZZZDR pa to opredeljuje kot dolžnost staršev, drugih oseb, državnih organov ter nosilcev
javnih pooblastil (kar je tudi center za socialno delo), da v vseh dejavnostih in postopkih v zvezi z otrokom skrbijo
za otrokovo korist. Postavi pa se vprašanje, ali je v primeru, da bi se ugotovilo, da je vpogled v lastne osebne
podatke rejnika v nasprotju z otrokovo koristjo, za otroka bil izbran primeren rejnik in bi bilo tako potrebno
preveriti tudi, ali je rejništvo pri tem rejniku v otrokovo korist.
3.4. Vpogled v spis oz. vpogled v lastne osebne podatke
Ali lahko CSD omogoči vpogled v spis v zvezi s svetovalnim razgovorom v razveznem postopku?
CSD mora na zahtevo posamezniku omogočiti vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih
podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje in kopiranje. Na podlagi 5. točke prvega odstavka 6. člena
ZVOP-1 se zapisniki o vodenju svetovalnega razgovora štejejo za zbirko osebnih podatkov. Pri vpogledu v zapisnik
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svetovalnega razgovora ne gre za vpogled v spis po 82. členu ZUP, saj CSD o tem ne vodi upravnega postopka,
temveč izvaja druge naloge, ki mu jih nalaga zakon in svetovalni razgovor izvede za namen odločanja na sodišču.
Zato je posameznik upravičen le do seznanitve z osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj in ne do vpogleda v
celoten spis.
Kako ravnati v primerih, ko CSD v postopku vodenja svetovalnega razgovora izjemoma opravi tudi ločene
pogovore z obema staršema ter o tem vodi zapisnik in povzetke razgovorov, kjer pa pravica do seznanitve z
lastnimi osebnimi podatki trči ob pravico drugega starša?
Pri seznanitvi posameznika z lastnimi osebnimi podatki po 30. členu ZVOP-1 je upravljavec dolžan poskrbeti za
izločitev osebnih podatkov drugih oseb in posamezniku zagotoviti seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, četudi
je na posameznem dokumentu potrebno prekriti osebne podatke drugih oseb.
Ali je posameznik upravičen do vpogleda v izjave drugih udeležencev v postopku, ki se nanašajo nanj?
Če so izjave neposredno vezane na posameznika, osebni podatki drugih oseb hkrati predstavljajo tudi osebne
podatke posameznika; govorimo o dvojni naravi osebnih podatkov. Z omejevanjem dostopa do teh osebnih
podatkov zaradi varstva drugih oseb, bi bila okrnjena pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, zato je
posameznik upravičen tudi do vpogleda v tiste izjave drugih udeležencev v postopku, ki se nanašajo nanj oziroma,
ki jih je mogoče šteti tudi kot njegove osebne podatke.
3.5. Obdelava osebnih podatkov pri delu v multidisciplinarnih timih
Ali so udeleženci timskih sestankov na CSD, na katerih se obravnavajo individualni primeri, upravičeni do
seznanitve z osebnimi podatki otrok, o katerih se pogovarjajo na teh sestankih?

Na podlagi petega odstavka 14. člena ZPND se pri CSD za obravnavanje nasilja v družini ustanovi multidisciplinarni
tim, sestavo tima in način dela pa določa Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju CSD, multidisciplinarnih
timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini. ZDZdr v drugem odstavku 92. člena določa, da predlog
načrta obravnave v skupnosti pripravi koordinator obravnave v skupnosti v sodelovanju z osebo in
multidisciplinarnim timom, ki ga sestavljajo psihiater, patronažna sestra, predstavnik CSD in nevladnih
organizacij, najbližja oseba in drugi, ki lahko vplivajo na potek obravnave v skupnosti, in ki ga imenuje CSD.
Na podlagi 35. člena ZIRD mora CSD otroka po namestitvi otroka v rejniško družino sestaviti individualno
projektno skupino, v kateri sodeluje strokovni delavec centra otroka, strokovni delavec centra rejnika, rejnik,
starši in otrok, razen če center otroka oceni, da udeležba glede na okoliščine primera za otroka ne bi bila koristna.
Zaradi zagotavljanja individualne in strokovne obravnave se individualne projektne skupine vabljeni udeležijo
osebno brez pooblaščenca.
Za delo z uporabniki potrebujejo socialni delavci spoznanja kolegov iz drugih strok in tako multidisciplinarni timi
združujejo strokovnjake iz različnih služb s ciljem zadovoljevanja potreb uporabnikov. Ko obstaja potreba po
oblikovanju multidisciplinarnega tima, CSD presodi, kateri so tisti strokovnjaki oz. institucije, ki s svojim znanjem
oz. informacijami lahko pripomorejo k uspešnejšemu delu in s tem zadovoljevanju potreb uporabnikov, če tega
ne določajo že posebni predpisi. Člani multidisciplinarnih timov so upravičeni do seznanitve z osebnimi podatki
posameznikov, za ta namen pa je potrebno v sklepu o ustanovitvi multidisciplinarnega tima te člane poimensko
poimenovati, saj na tej podlagi le-ti lahko pridobivajo ali drugače obdelujejo osebne podatke posameznika. V
sklepu se lahko opredeli tudi dolžnost varovanja poklicne skrivnosti in varovanje osebnih podatkov v skladu z
določbami ZVOP-1.
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Na podlagi 11. člena ZZZDR CSD pri uresničevanju nalog, določenih s tem zakonom, sodelujejo s fizičnimi in
pravnimi osebami, kot so zavodi in koncesionarji s področja socialnega varstva, šolstva, zdravstva, lokalnimi
skupnostmi, gospodarskimi družbami, društvi, ustanovami, pravosodnimi in drugimi državnimi organi, policijo,
drugimi strokovnimi službami in humanitarnimi ali drugimi nevladnimi organizacijami.

S t r a n 33

Pri delu multidisciplinarnih timov je vedno potrebno upoštevati načelo sorazmernosti, na podlagi katerega se
posamezni člani tima lahko seznanijo le s tistimi osebnimi podatki posameznika, ki jih potrebujejo pri svojem delu
v timu.
3.6. Obdelava osebnih podatkov prijavitelja
Ali CSD lahko posreduje osebne podatke posameznikov, ki so CSD podali informacije, na podlagi katerih je
CSD ukrepal v okviru svojih pristojnosti?
V predpisih s področja socialnega varstva ni določeno, da CSD varuje identiteto prijavitelja (kot to velja v
postopkih inšpekcijskega nadzora), vseeno pa mora CSD v vsakem konkretnem primeru presoditi, ali je
posredovanje osebnih podatkov tistega, ki je CSD podal informacije, na podlagi katerih je le-ta začel z ravnanji
v okviru svojih pristojnost (npr. informacije o ogroženosti otroka, neupravičenem prejemanju denarne socialne
pomoči, nasilje v družini ipd.) nujno potrebno in v skladu z načelom sorazmernosti iz 3. člena ZVOP-1. Ko CSD
začne postopke po uradni dolžnosti, navedena obvestila niso del spisa in tako stranka v postopku v okviru
uveljavljanja pravice po 82. členu ZUP nima možnosti seznanitve z osebnimi podatki prijavitelja. Tudi v primeru
vpogleda v lastne osebne podatke posameznik ne more biti seznanjen z osebnimi podatki druge osebe
(prijavitelja), razen v primeru, če ta informacija predstavlja tudi njegov osebni podatek (dvojna narava osebnih
podatkov). To mora ugotoviti CSD in ta podatek posamezniku posredovati le, če to vpliva na ugotavljanje
dejanskega stanja na način, da se posameznik npr. le na takšen način lahko izjasni o določenih navedbah. CSD
lahko torej posameznika z osebnimi podatki drugih oseb v prijavi seznani le v obsegu, ki je za obravnavo zadeve
nujno potreben in za katerega obstaja ustrezna zakonska podlaga.
3.7. Osebni podatki na odločbi CSD

Na podlagi petega odstavka 37. člena ZUPJS se pravica, ki jo oseba kot zavezanec po predpisih o socialnem varstvu
uveljavlja za oprostitev plačila socialnovarstvene storitve, uveljavlja s samostojno vlogo hkrati z vlogo
upravičenca do uveljavljanja oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev. CSD v tem primeru z eno odločbo
odloči o pravicah in obveznostih upravičenca in njegovega zavezanca. Obrazložitev odločb o pravicah iz javnih
sredstev pa v skladu s četrtim odstavkom 37. člena ZUPJS vsebuje vrsto in višino dohodkov ter vrsto in vrednost
premoženja, ki so bili upoštevani pri izračunu dohodka na družinskega člana po tem zakonu.
CSD mora pri odločanju o pravici do oprostitve plačila institucionalnega varstva ugotoviti dejansko stanje, torej
dohodke in premoženje upravičenca ter vseh zavezancev za plačilo, vključno z njihovimi družinskimi člani. Na
podlagi ugotovljenega dejanskega stanja CSD odloči o višini oprostitve, svojo odločitev pa mora utemeljiti in v
obrazložitvi navesti ugotovljeno dejansko stanje, kamor sodi tudi premoženjsko stanje družine zavezanca za
plačilo, torej tudi njegovi dohodki in premoženje.
Na podlagi petega odstavka 37. člena ZUPJS torej mora CSD na odločbi o oprostitvi plačila institucionalnega
varstva navesti osebne podatke oz. podatke o materialnem stanju upravičenca, zavezancev in njihovih
družinskih članov. Podatkov o dohodkih in premoženju posameznih zavezancev za plačilo na odločbi CSD tako
ne more prekriti, kar pomeni, da se bodo s podatki seznanili vsi prejemniki odločbe, ne more pa biti odločba na
vpogled neupravičenim tretjim osebam.
3.8. Obdelava osebnih podatkov v primeru posvojitve
Ali so v postopku posvojitve biološki starši, ki so privolili v posvojitev, stranke v postopku oz. kakšna je njihova
udeležba, z vidika varstva osebnih podatkov posvojiteljev in bioloških staršev v novo nastalem pravnem
razmerju s posvojitvijo?
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Ali ima CSD v odločbah za oprostitev plačila institucionalnega varstva pravico prikazovati osebne dohodke
družinskih članov zavezancev za plačilo, kar je razvidno vsem ostalim zavezancem?
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ZZZDR o udeležbi bioloških staršev v postopku za posvojitev nima izrecnih ali jasnih določb. Nejasna je predvsem
situacija v obdobju enega leta (ali izjemoma manj po odločitvi CSD), ki mora glede na določbe 141. člena ZZZDR
preteči med posvojitvijo in izpolnitvijo pogoja za posvojitev, torej tudi od podane privolitve staršev. Nejasno je,
kaj je tedaj z roditeljsko pravico in položajem staršev ter ali je podana privolitev staršev za posvojitev preklicljiva.
Drugi odstavek 147. člena ZZZDR CSD nalaga le, da mora zaslišati pred posvojitvijo polnoletne sorodnike otroka,
čigar starši so neznanega bivališča ali niso več živi. Ostale določbe ZZZDR o postopku za posvojitev se nanašajo le
na posvojenca in posvojitelja in o otrokovih starših ne govorijo, glede vročanja pravnomočne odločbe o posvojitvi
pa je v 151. členu ZZZDR samo določeno, da jo CSD pošlje pristojnemu matičarju za vpis v matično knjigo. Določbe
153. člena pa pooblaščajo CSD, da po uradni dolžnosti ali (med drugim) tudi na zahtevo posvojenčevih staršev
uvede postopek za razveljavitev odločbe o posvojitvi. Z vidika dopustnosti obdelave osebnih podatkov zaradi
udeležbe staršev otroka v postopku posvojitve in posledičnega razkrivanja njihovih podatkov (bodočim)
posvojiteljem in obratno, pa lahko le zaključimo, da ZZZDR ne vsebuje izrecnih določb, ki bi bile pravna podlaga
za takšno seznanitev v smislu dopustne obdelave osebnih podatkov po določbah prvega odstavka 9. člena ZVOP1.
44. člen ZUP obvezuje organ, ki vodi postopek o posvojitvi (CSD), da po uradni dolžnosti skrbi za to, da so v
postopku udeleženi vsi, na katerih pravice ali pravne koristi bi lahko vplivala odločba, torej s položajem stranke
ali stranskega udeleženca v postopku, ki se jim posledično tudi vroči odločba. V kolikor se torej CSD kot pristojni
organ odloči za priznanje statusa stranke staršem (ali enemu od njih) posvojenega otroka, razkritje osebnih
podatkov udeležencev upravnega postopka v samem postopku o posvojitvi, z vidika varstva osebnih podatkov ni
sporno, saj temelji na zakoniti pravni podlagi – ustreznih določbah ZUP. Tudi če biološki starši niso stranke v
postopku, lahko na podlagi 82. člena ZUP zaprosijo za vpogled v spis v primeru, da verjetno izkažejo, da imajo od
tega pravno korist.
Ključno in vsebinsko vprašanje, ali priznati staršem posvojenega otroka status stranke v postopku oz. pravico do
vpogleda v spis, pa je vezano na materijo družinskega prava in na strokovno odločitev CSD kot pristojnega
organa, ki vodi postopek posvojitve tudi v skladu z doktrino socialnega dela.

Seznanitev z osebnimi podatki posvojenega otroka in bioloških staršev je mogoča na podlagi osebne privolitve
vseh udeleženih s posredovanjem CSD, tudi po drugem odstavku 9. člena ZVOP-1, saj gre v tem primeru za t.i.
neoblastno delovanje CSD. V zvezi s tem priporočamo pisno privolitev, zbirke osebnih podatkov, ki nastanejo na
tej podlagi, pa morajo biti, upoštevaje navedeno določbo ZVOP-1, ločene od zbirk osebnih podatkov, ki nastanejo
na podlagi izvrševanja nalog CSD kot nosilca javnih pooblastil.
Tudi nov Družinski zakonik (DZ) na podoben način rešuje problematiko varstva osebnih podatkov v takšnih
primerih. Na podlagi drugega odstavka 222. člena DZ po pravnomočnosti odločbe o posvojitvi posvojena oseba
nima pravice do seznanitve z osebnimi podatki svojih bioloških staršev, ki se vodijo v matičnem registru in v
drugih evidencah osebnih podatkov, prav tako ti nimajo pravice do seznanitve z osebnimi podatki otroka, ki so
ga dali v posvojitev. Seznanitev s temi podatki je mogoča le ob pisnem soglasju osebe, na katero se nanašajo.
Otrok, ki je dopolnil 15 let, lahko sam poda soglasje, če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice, v
nasprotnem primeru pa njegov zakoniti zastopnik. Soglasje pridobi CSD na pobudo posvojene osebe ali bioloških
staršev. V tretjem odstavku pa je določano, da ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko posvojena oseba
ali njen zakoniti zastopnik zahteva od CSD podatke o zdravstvenem stanju bioloških staršev v obsegu in pod
pogoji, ki jih določa zakon. V tem primeru CSD pridobi podatke od zdravstvenih zavodov in jih v anonimizirani
obliki pošlje posvojeni osebi ali njenemu zakonitemu zastopniku.
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Kako je z varstvom oziroma razkritjem osebnih podatkov posvojenega otroka in bioloških staršev, kadar
želijo eni ali drugi izvedeti za osebne podatke, čeprav so med njimi s posvojitvijo prenehale vzajemne pravice
in dolžnosti?
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3.9. Obdelava osebnih podatkov z uporabo telekomunikacijskih sredstev
Ali se lahko CSD s strankami pogovarja po telefonu ali po skypu in na ta način posreduje ali pridobiva osebne
podatke?
CSD načeloma lahko s strankami komunicira tudi po telefonu ali skypu, je pa dolžnost CSD, da se jasno prepriča
o identiteti sogovornika. To je še toliko bolj pomembno, če bi se med pogovorom izmenjevali podatki, ki sodijo
med občutljive osebne podatke posameznika (npr. podatki o zdravstvenem stanju). Če identitete sogovornika ni
mogoče preveriti, načeloma izmenjava osebnih podatkov po telefonu ni dopustna.

4. RAZNO
4.1. Snemanje pogovorov
Ali lahko stranka CSD snema javnega uslužbenca v času izvajanja javnih pooblastil oziroma storitev po ZSV?
Snemanje različnih sestankov, razgovorov ipd. ni posebej zakonsko urejeno. Kot izhaja iz določb 201. člena ZUP,
je sicer snemanje možno, vendar samo kadar ga odredi uradna oseba, da se potek izvedbe dokaza z ogledom
delno ali v celoti snema, posnetek pa se kot dokazno gradivo priloži zapisniku. Snemanje je torej načeloma možno
le pri procesnih dejanjih ogleda skladno z določbami ZUP, ne pa pri drugih dejanjih CSD in tudi ne na pobudo
strank. V tem primeru (ko snemanja sestanka ne ureja poseben zakon) se lahko snemanje izvaja le na podlagi
predhodne privolitve udeležencev (torej tudi delavcev CSD), pri čemer pa posameznik snemanje lahko odkloni.
Privolitev mora biti informirana in prostovoljna – posamezniku mora biti jasno predstavljeno, kateri podatki bodo
zbrani in za katere namene bodo uporabljani.

Katere osebne podatke morajo posredovati delavci CSD, ko nastopajo kot priče na sodišču, v vlogi strokovnih
delavcev CSD?
Na podlagi tretjega odstavka 238. člena ZPP, ki se
glede postopka uporablja tudi v nepravdnih
postopkih upravnih sporih in v sporih pred
delovnimi in socialnimi sodišči, je treba pričo
vprašati za ime in priimek, ime očeta, poklic,
prebivališče, rojstni kraj, starost in njeno razmerje
do strank.
Strokovni delavci CSD pa kot priče nastopajo tudi v
kazenskih postopkih, v katerih na podlagi tretjega
odstavka 240. člena ZKP navedejo ime in priimek,
poklic, rojstni kraj, dan, mesec in leto rojstva in
njihovo razmerje do obdolženca in oškodovanca,
ker nastopajo v vlogi strokovnega delavca CSD, pa
namesto prebivališča lahko navedejo naslov in
naziv zaposlitve, če so vabljene kot priče zaradi
svojega dela.
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4.2. Osebni podatki delavcev CSD na sodišču
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ZAKLJUČEK
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CSD v okviru svoje dejavnosti obdelujejo veliko
število osebnih podatkov posameznikov, pri
čemer razpolagajo z zelo zaupnimi podatki o
ljudeh in sodelujejo pri reševanju občutljivih
življenjskih situacij. Številni osebni podatki še
posebej
intimno
razkrivajo
osebnost
posameznikov, zato bi njihovo nezakonito
obdelovanje in posredovanje nepooblaščenim
uporabnikom pomenilo grob poseg v zasebnost in
dostojanstvo posameznika. Vsi, ki te osebne
podatke obdelujejo, se morajo zato vseskozi
zavedati pomena in teže svojih ravnanj ter
obdelovati le tiste posebne podatke, ki so za to, da
se dosežejo zakoniti nameni in zaščitijo koristi
posameznikov, resnično nujno potrebni. Zato naj
delavci CSD pri obdelavi osebnih podatkov vedno
upoštevajo načelo sorazmernosti in spoštujejo
človekovo enkratnost in dostojanstvo, kot to
določa 12. člen Kodeksa etičnih načel v socialnem
varstvu.

