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Zadeva: Predhodno mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o potni listini
EVA: 2009-1711-0010

Spoštovani!
Na podlagi 1. odstavka 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, uradno prečiščeno besedilo, št.
94/07, v nadaljevanju ZVOP-1) vam posredujemo stališče Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju:
Pooblaščenec) z vidika njegovih pristojnosti glede ustavno zagotovljenega varstva osebnih podatkov glede
predlaganih sprememb Zakona o potni listini kot ste nam jih poslali v vašem dopisu št. 2122-227/2008/3 (13201) (EVA: 2009-1711-0010). Pooblaščenec v zvezi s tem uvodoma pozdravlja dejstvo, da je predlagatelj zakona
v predlaganih rešitvah, ki se nanašajo na varstvo občutljivih osebnih podatkov, in sicer biometričnih podatkov,
že vključil številne rešitve, ki so v prid varstvu informacijske zasebnosti posameznikov.
Ob tem pa želi Pooblaščenec opozoriti na pomanjkljivo ureditev roka hrambe biometričnega podatka – podobe
obraza, kot jo ureja predlagani nov 30. člen v povezavi z novim 23. členom Zakona o potnih listinah.
Tako predlagani 16. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o potnih listinah določa, da se za četrtim
odstavkom v 30. členu zakona doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Podoba prstnih odtisov oziroma prstnega odtisa, shranjenih kot biometrični podatek, se v evidenci iz drugega
odstavka hrani do vročitve potne listine.«
Hrambe biometričnega podatka o podobi obraza pa niti obstoječi zakon niti predlog novele zakona ne ureja,
ampak 17. člen predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o potnih listinah določa zgolj namen
uporabe obeh biometričnih podatkov in sicer v zvezi s tem določa, da se drugi odstavek 31. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Podoba obraza imetnika potne listine, shranjena kot biometrični podatek in prstni odtisi oziroma prstni odtis,
shranjeni kot biometrični podatek, se lahko uporabljajo le za preverjanje verodostojnosti potne listine in
istovetnosti imetnika potne listine pri prehajanju državne meje.«
To dopušča tolmačenje, da se dejansko lahko biometrični podatki o podobi obraza hranijo trajno.
Pooblaščenec zato v skladu z načelom sorazmernosti, kot ga določa ZVOP-1 in Ustava RS, predlaga, da se v
predlaganih spremembah 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o potnih listinah, v
predlaganem novem petem odstavku s ciljem jasne opredelitve roka hrambe obeh osebnih podatkov določi tudi
rok hrambe biometričnega podatka o podobi obraza, pri čemer bi bilo rok hrambe po mnenju Pooblaščenca
smiselno določiti enako kot za prstne odtise.
Predlagamo, da navedene pripombe upoštevate in se vam obenem ponovno zahvaljujemo za trud in
prizadevanje, ki ste ga in ga še boste vložili v rešitev oziroma izboljšavo predloga zakona.
S spoštovanjem,
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Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka
Vročiti:
•
Naslovniku navadno in po elektronski pošti na gp.mnz@gov.si
•
Arhiv, tu.

V vednost:
- Ministrstvo za pravosodje - gp.mp@gov.si, peter.pavlin@gov.si
- Ministrstvo za zunanje zadeve – gp.mzz@gov.si
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