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ZADEVA: Predlog Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi splošnega okvira za listinjenje in
o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje (EVA
2018-1611-0047) – MNENJE
ZVEZA: Vaš dopis št. IPP 403-32/2018, ki smo ga prejeli 24. 9. 2018

Spoštovani,
zahvaljujemo se vam za poslano besedilo Predloga Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi
splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in
standardizirano listinjenje (EVA 2018-1611-0047).
Na podlagi vašega zaprosila in 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) IP ugotavlja,
da predlog zakona zbiranje in obdelave osebnih podatkov neposredno ureja zgolj v členu 5, ki določa
obveznost objave vseh odločitev o naložitvi upravne sankcije zaradi kršitev členov 6, 7, 9 ali prvega
odstavka 27. člena Uredbe (EU) 2017/2402, zoper katero pritožba ni mogoča, pri čemer se upoštevajo
določbe člena 37 Uredbe (EU) 2017/2402.
IP je v zvezi z določbami ukrepov, ki predvidevajo objavo identitete kršitelja ali drugih osebnih
podatkov (v konkretnem primeru celo za 5 let) že večkrat opozoril, da mora biti pri tem, poleg ustrezne
zakonske ureditve (v konkretnem primeru gre za izvajanje Uredbe EU 2017/2402), najmanj na
ustrezen način zagotovljena možnost varovanja pravic oseb, katerih osebni podatki se objavijo.
Zato bi bilo, kot smo v podobnih primerih že predlagali, glede na določbe 37. člena Uredbe EU
2017/2402 smiselno najmanj zagotoviti:
- da se z zakonom določi obveznost pristojnih organov, da v odločitvi, ki bo predmet objave in, s
katero so naložene upravne sankcije ustrezno odredi tudi način objave informacij ter ali bo to
vključevalo tudi objavo osebnih podatkov, ter obrazloži, zakaj je sprejeta takšna odločitev in
določi rok objave osebnih podatkov (glede na težo kršitve);
- da se z zakonom določi obveznost pristojnih organov, da v takšni odločitvi opredelijo, katere
okoliščine morajo upoštevati oziroma, kdaj se šteje, da objava osebnih podatkov v zvezi z
naložitvijo sankcij ni sorazmerna; kdaj se šteje, da bi takšna objava vpleteni osebi povzročila
nesorazmerno škodo ali da bi objava ogrožala stabilnost finančnih trgov ali kazensko
preiskavo v teku.
Lepo vas pozdravljamo,
Pripravila:
Alenka Jerše, univ. dipl. prav.
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