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Spoštovani!
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) na podlagi 48. čl.
Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05, v nadaljevanju
ZVOP-1) daje predhodna mnenja ministrstvom, državnemu zboru, organom
samoupravnih lokalnih skupnosti, drugim državnim organom ter nosilcem javnih
pooblastil o usklajenosti določb predlogov zakonov ter ostalih predpisov z zakoni in
drugimi predpisi, ki urejajo osebne podatke, kot tudi postopke v skladu s 13. čl.
Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005, v
nadaljevanju ZInfP), ki omogoča vložitev zahteve za oceno ustavnosti.
Z vidika varstva osebnih podatkov opozarjamo na določbo tretjega odstavka 43.
čl., po kateri ima posameznik pravico vpogleda v svoje podatke v evidenci iz
prejšnjega člena takoj po vzpostavitvi evidence. Takšna določba odstopa od
splošne ureditve pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pri čemer za
takšen odstop ni videti razumnega razloga. Postopek seznanitve posameznika z
lastnimi osebnimi podatki namreč podrobno ureja 31. člen ZVOP-1. Ta postopek
temelji na zahtevi posameznika, pri čemer mora posameznik v svoji zahtevi
natančno opredeliti, kakšno vrsto seznanitve po ZVOP-1 zahteva, na razpolago pa
ima tiste vrste seznanitev, ki so navedene v 1. odstavku 30. člena ZVOP-1. Te
vrste seznanitev so mnogo širše in predvidevajo še druge oblike seznanitve poleg
samega vpogleda.
Po 30. čl. ZVOP-1 lahko posameznik od upravljavca zahteva:
1. vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov;
2. informacijo o tem, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in vpogled v
osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj,
upravljavec pa mu mora omogočiti njihovo prepisovanje ali kopiranje;
3. izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se
nanašajo nanj;
4. seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni
podlagi in za kakšen namen;
5. informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje
zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave;
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6. informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter
vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem;
7. pojasnilo glede tehničnih oziroma logično-tehničnih postopkov odločanja, če
upravljavec izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov
posameznika.
Predlagamo, da navedene pripombe upoštevate in spremenite predlog tako, da bo
lahko posameznik poleg vpogleda zahteval tudi druge oblike seznanitve.
Predlagamo, da se predlog zakona v tem delu sklicuje na določbe zakona, ki ureja
varstvo osebnih podatkov:
»Posameznik ima pravico do seznanitve s svojimi podatki v evidenci iz prejšnjega
člena takoj po vzpostavitvi evidence po postopku in na način, ki ga določa zakon,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.»

S spoštovanjem,

Informacijski pooblaščenec
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka
Vročiti:
•
naslovniku,
•
arhiv, tu.
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