Številka:
Datum:

007-22/2009/
30. 3. 2009

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
gp.mnz@gov.si

ZADEVA:
ZVEZA:

Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji (EVA 2009-17110030)
Vaš dopis št. 007-61/2009/8 (173-01), z dne 19.3.2009

Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je prejel vaš zgoraj navedeni dopis, s katerim ste
nam posredovali predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji (EVA 2009-1711-0030) ter nas
zaprosili, da vam sporočimo svoje predloge in mnenje k posredovanemu predlogu.
Pooblaščenec je posredovani predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji pregledal in
proučil z vidika 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo; v nadaljevanju: ZVOP-1-UPB1) tar vam po pregledu poslanega predloga posreduje sledeče mnenje in
pripombe.
Pooblaščenec želi v zvezi s posredovanim predlogom opozoriti zlasti na določbo šestega odstavka 12. člena
predloga, s katerim se spreminja 36. člen Zakona o policiji in iz katere izhaja, da osebi, ki je preverjana na
podlagi določb tega člena, v primeru, da se ugotovi, da obstajajo varnostni zadržki iz tega člena, policija ni
dolžna sporočiti razlogov za svojo odločitev. Pooblaščenec v zvezi s takšno določbo meni, da takšna določba
osebi, za katero obstajajo varnostni zadržki, onemogoča učinkovito pravno varstvo zoper odločitev policije ter
poudarja, da ima posameznik, na katerega se podatki nanašajo, že po ustavi zagotovljeno pravico do pravnega
sredstva ter do seznanitve s podatki, ki se nanašajo nanj. Pooblaščenec zato predlaga, da se predlagani novi
36. člen Zakona policiji spremeni in dopolni, in sicer tako, da se osebam, za katero se ugotovi obstoj varnostnih
zadržkov zagotovi učinkovito pravno sredstvo ter se vsem osebam, ki jih policija varnostno preverja, omogoči
tudi vpogled, prepis ali izpis podatkov o svojem varnostnem preverjanju, in sicer na podoben način, kot je to
urejeno v Zakonu o tajnih podatkih.
Pooblaščenec pri pregledu predlaganih sprememb še ugotavlja, da je predlagatelj v 22. do 29. členu predloga
na ustrezen način določil zbiranje in nadaljnjo obdelavo podatkov, ki nastanejo pri nadzoru cestnega prometa
ter zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ki nastanejo oz. so namenjeni spremljanju izvajanja policijskih
pooblastil (fotografije ter avdio in videoposnetki). Pooblaščenec v zvezi s tem še posebej pozdravlja določbo, po
kateri se posnetki o vozilih, s katerimi niso bili storjeni prekrški, takoj brišejo iz zbirke. Pooblaščenec zaradi tega
na določbe 22. do 29. člena predloga nima pripomb. Prav tako pa z vidika predpisov, ki urejajo varstvo osebnih
podatkov, nima pripomb tudi na ostale člene posredovanega predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o policiji.
Lep pozdrav,
Informacijski pooblaščenec
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka
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