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Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1C)
Vaš dopis št. 0070-15/2009-2, z dne 15. 7. 2009

Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je prejel vaš dopis št. 0070-15/2009-2, z dne 15. 7.
2009, v katerem nas prosite, da vam do 30. 7. 2009 sporočimo naše mnenje k Predlogu zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1C) - EVA: 2009-1811-0051.
Pooblaščenec na podlagi 48. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo; 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.
Pooblaščenec je pregledal posredovani predlog ZZZ-1C ter po pregledu ugotavlja, da sta z vidika ZVOP-1
relevantna le 10. in 31. člen predloga ZZZ-1C. V 10. členu navedenega predloga je predlagana uvedba 16. a
člena, ki ureja varnostno preverjanje oseb. Po pregledu določb tega člena in obrazložitve k 10. členu predloga
ZZZ-1C Pooblaščenec ugotavlja, da ukrep varnostnega preverjanja oseb ni nesorazmeren. Pooblaščenec pa
izraža pomisleke glede roka hrambe evidenc, določenega v 6. odstavku predlaganega 16. a člena, kjer je
določeno, da ministrstvo trajno hrani evidenco z naštetimi podatki. Pooblaščenec ne vidi razloga za tako dolg
rok hrambe in meni, da bi zadoščal enak rok hrambe, kot je določen za dokumentacijo varnostnega preverjanja,
torej 5 let po prenehanju dela preverjane osebe v ministrstvu oz. po zaključku varnostnega preverjanja,
če s preverjano osebo ni bila sklenjena pogodba o delu.
31. člen predloga ZZZ-1C spreminja obstoječi 62. a člen ZZZ-1, pri čemer v 1. odstavku dodaja številne nove
podatke, ki jih mora predložiti vlagatelj ob podaji vloge za izdajo diplomatske, konzularne oz. službene
izkaznice iz 62. člena ZZZ-1. V obrazložitvi k predlagani spremembi ni obrazloženo, zakaj so navedeni podatki
potrebni, zato se postavlja vprašanje upoštevanja načela sorazmernosti – torej obdelave le tistih osebnih
podatkov, ki so nujno potrebni za dosego namena obdelave. Pooblaščenec sicer ne more zatrjevati, da je
zahteva po dodatnih osebnih podatkih v predlagani spremembi nesorazmerna, vendar pa manjka obrazložitev
namena obdelave dodatnih osebnih podatkov.
Natančnejša ureditev vodenja evidenc in dostopanja do osebnih podatkov v nadaljnjih odstavkih predlagane
spremembe 62. a člena po mnenju Pooblaščenca ni sporna.
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Razen zgoraj navedenega je po mnenju Pooblaščenca predlog ZZZ-1C usklajen z določbami ZVOP-1 ter na
poslani predlog ZZZ-1C nima dodatnih pripomb.
S spoštovanjem,
Informacijski pooblaščenec
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka

Vročiti:
 Ministrstvo za zunanje zadeve, g. Boštjan Pucelj, po elektronski pošti na naslova: Gp.Mzz@gov.si,
in bostjan.pucelj@gov.si,
 Arhiv, tu.
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