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ZADEVA:

ZVEZA:

Mnenje Informacijskega pooblaščenca k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(ZFPPIPP-A)
Vaš dopis št. 007-10/2009, z dne 12.1.2009

Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je prejel vaš dopis št. 007-10/2009, z dne 12.1.2009,
s katerim ste nam posredovali predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-A), ki ga je pripravilo Ministrstvo za
pravosodje. Pooblaščenec v zvezi s tem izraža zadovoljstvo na hiter odziv Ministrstva za pravosodje na
predloge Pooblaščenca, ki so bili Ministrstvu za pravosodje poslani z dopisom št. 007-36/2008/2, z dne
7.1.2009.
Pooblaščenec je posredovani predlog 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 daje na tej pravni
podlagi k posredovanemu predlogu ZFPPIPP-A sledeče pripombe in mnenje:
Kot je v svoji odločbi št. U-I-298/04 z dne 27.10.2005 zapisalo Ustavno sodišče, se z javno objavo podatkov
omogoča, da se zbrani podatki uporabljajo za kakršenkoli namen, kar je samo po sebi v neskladju z 38. členom
Ustave Republike Slovenije. Davčna številka posameznika je, podobno kot EMŠO, ena od osebnih enoličnih
identifikacijskih številk, ki nedvoumno identificirajo posameznika in katero naj bi imeli vsi državljani Republike
Slovenije. Zaradi tega se davčna številka vodi v mnogih zbirkah osebnih podatkov na področju javnega in
zasebnega sektorja ter hkrati v mnogih primerih služi tudi kot povezovalni znak, s pomočjo katerega se
povezujejo zbirke osebnih podatkov. Ob upoštevanju navedenega Pooblaščenec z vidika načela sorazmernosti
meni, da ni potrebe po javni objavi davčne številke posameznikov na spletnih straneh za objave v postopkih
zaradi insolventnosti, ter v zvezi s tem predlaga, da se predlog ZFPPIPP-A spremeni oz. dopolni tako, da se
prepreči javna objava davčne številke tistih insolventnih dolžnikov, ki so potrošniki, ter objava davčne številke
izvršiteljev.
Z namenom preprečitve objave davčne številke insolventnih dolžnikov – potrošnikov ter objave davčne številke
upraviteljev, Pooblaščenec predlaga sledeče dopolnitve:
Da se dopolni predlagani novi šesti odstavek 110. člene ZFPPIPP in sicer tako, da bi se glasil: »(6) Seznam
upraviteljev, ki se objavi po četrtem odstavku tega člena, ter podatki, sklepi in druga pisanja, ki se objavijo po
122. členu tega zakona, ne smejo vsebovati podatkov iz 2. do 4. točke tretjega odstavka tega člena.«
Da se v 1. točki prvega odstavka 122. člena na koncu prve alineje doda besedilo »razen podatka o EMŠO ter
podatka o davčni številki insolventnega dolžnika, ki je potrošnik«
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Da se dopolni predlagani novi deveti odstavek 122. člena in sicer tako, da bi se glasil: »(9) Sklep ali drugo
pisanje iz 2. do 8. točke prvega odstavka, ki se objavi, ne sme vsebovati podatka o EMŠO insolventnega
dolžnika ter davčne številke insolventnega dolžnika, ki je potrošnik.«
Na ostale določbe predloga ZFPPIPP-A Pooblaščenec nima pripomb ter meni, da so ostale predlagane določbe
v skladu z določbami ZVOP-1-UPB1.

S spoštovanjem,
Informacijski pooblaščenec
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka

Poslati:
naslovniku, samo elektronsko;
Ministrstvo za pravosodje, gp.mp@gov.si, samo elektronsko;
arhiv, tu.
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