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Številka: 007-43/2018 

Datum: 26.10.2018 

 

Statistični urad Republike Slovenije 

Litostrojska 54, 1000 Ljubljana 

 

e-naslov: gp.surs@gov.si 

 

 

 

ZADEVA: Mnenje Informacijskega pooblaščenca na Predlog Letnega programa 

statističnih raziskovanj za leto 2019  

Zveza: Vaš dopis št. 690-418/2018/2 z dne 16. 10. 2018 in gradivo  

 

 

Spoštovani, 

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš Predlog letnega programa 

statističnih raziskovanj za leto 2019 (v nadaljevanju Letni program 2019). V nadaljevanju 

vam na podlagi 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1) ter  

57. člena Uredbe   (EU)   2016/679   Evropskega   parlamenta   in   Sveta   z   dne   27.   

aprila   2016   o   varstvu posameznikov  pri  obdelavi  osebnih  podatkov  in  o  prostem  

pretoku  takih  podatkov  ter  razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna 

uredba) posredujemo naše pripombe na predloženo gradivo z vidika varstva osebnih 

podatkov. 

 

Razvojni del 

 

Raziskava št. R.09.01 vključuje zbiranje podatkov o »zdravstvenem stanju in determinantah 

zdravja po različnih sociodemografskih in socioekonomskih značilnostih prebivalcev«, kar so 

po oceni IP preširoko opredeljene kategorije podatkov in bi bilo z vidika določnosti 

opredelitve le-teh priporočljivo v program vključiti podrobnejši nabor podatkov, ki se bodo na 

nanašali na »zdravstveno stanje« ter »sociodemografske in socioekonomske značilnosti« 

posameznikov. 

 

Raziskava št. R.18.02 - iz programa ni mogoče razbrati, ali gre za podatke, ki se nanašajo 

izključno na pravne osebe, ali se bodo obdelovali tudi podatki, ki se nanašajo na trgovanje in 

imetništvo vrednostnih papirjev fizičnih oseb in v primeru, da gre za slednje podatke, ni 

razvidno, ali se bodo posredovali zbirni podatki, ki bodo onemogočali identifikacijo 

posameznikov. V primeru, da bodo predmet obdelave podatki, ki se nanašajo na fizične 

osebe, pri čemer bodo posamezniki na podlagi posredovanih podatkov določljivi, IP opozarja 

na pomanjkljivo opredelitev nabora osebnih podatkov, ki bodo predmet raziskave. 

  

Raziskava št. R21.01 – vključuje zbiranje podatkov o nosilu KMG in družinskih članih, pri 

čemer v programu ni opredeljeno, kateri podatki, ki se nanašajo na te posameznike, bodo 

predmet obdelave v okviru te raziskave. 
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Redni del 

 

Raziskava št. 01.02 – predvideva zbiranje podatkov o tujcih, ki delajo v Sloveniji, pri čemer  v 

programu ni opredeljeno, kateri podatki o tujcih bodo predmet obdelave v okviru te raziskave.  

 

Raziskava št. 01.09 - iz programa ni mogoče razbrati, ali gre za podatke, ki se nanašajo 

izključno na pravne osebe, ali se bodo obdelovali tudi podatki, ki se nanašajo na fizične 

osebe in bodo pridobljeni iz davčnih evidenc in v slednjem primeru, ni razvidno, ali se bodo 

posredovali zbirni podatki, ki bodo onemogočali identifikacijo posameznikov. V primeru, da 

bodo predmet obdelave podatki, ki se nanašajo na fizične osebe, pri čemer bodo 

posamezniki na podlagi posredovanih podatkov določljivi, IP opozarja na pomanjkljivo 

opredelitev nabora osebnih podatkov, ki bodo predmet raziskave. 

 

Raziskava št. 01.14 – raziskava zajema prikaz stroškov dela po spolu, starosti in izobrazbi, 

pri čemer je v kategoriji »vsebina« pri tej raziskavi predvideno zgolj zbiranje podatkov o 

EMŠO zaposlenega ter njegovi bruto plači ter »podatki statističnih raziskovanj«. IP ocenjuje, 

da bi morali biti v primeru, da se bodo v okviru te raziskave obdelovali tudi drugi podatki (npr. 

spol, starost, izobrazba…), ti tudi ustrezno opredeljeni.  

 

Raziskavi št. 01.15, 02.01 in 02.02 – v primeru, da se bodo iz davčnih evidenc pridobivali tudi 

osebni podatki, bi morali biti ti v kategoriji »vsebina«, ustrezno opredeljeni. Prav tako IP 

ocenjuje glede podatkov, pridobljenih iz »statističnih raziskovanj«. 

 

Raziskava št. 19.04  - iz programa ni mogoče razbrati, ali bodo na podlagi podatkov o  

transakcijah bančnih kartic posamezniki določljivi. V primeru, da bodo določljivi, bi bilo 

potrebno konkretneje opredeliti podatke, ki se nanašajo na posamezne transakcije, ki bodo 

predmet zbiranja in nadaljnje obdelave v okviru te raziskave. 

 

Drugih pripomb na predloženo gradivo IP nima.   

 

Lepo vas pozdravljamo, 

 

Informacijski pooblaščenec  

             Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav., 

                                     pooblaščenka 

 

 


