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ZADEVA: Obvestilo o neuvedbi postopka inšpekcijskega nadzora
ZVEZA: Vaša prijava
Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je v reševanje prejel vaše pisanje, da ste meseca oktobra na
elektronski naslov Državnega zbora RS posredovali peticijo »Oglaševanje podjetja Telekom Slovenija na
portalu Nova24 TV«. Nekaj dni zatem pa se je peticija z vašimi osebnimi podatki znašla na portalih Nova24TV.si
in Demokracija.si. Navedli ste, da ste od pravne službe Državnega zbora zahtevali pojasnilo o seznanitvi z
obdelavo osebnih podatkov po 15. členu Splošne uredbe, na kar vam niso odgovorili. Pri IP ste zato podali
pritožbo in prejeli nezadovoljiv odgovor Državnega zbora. Ste mnenja, da je pri nepooblaščenem posredovanju
peticije tretjim osebam, ki so jo nato objavile na navedenih portalih, prišlo do kršitve vaših osebnih podatkov,
kajti peticija je vsebovala vaš zasebni naslov bivališča, vašo osebno telefonsko številko ter ime in priimek.
Na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS. št. 113/05 in 51/07, v nadaljevanju:
ZInfP), 56. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1), 24.
člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07-UPB1 in 40/14; v nadaljevanju ZIN) ter člena 77 in
78 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 (Splošna
uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba) vam sporočamo, da IP zaenkrat ne bo uvedel
postopka.
IP je namreč v zvezi z vašo prijavo presodil, da so v konkretnem primeru vaši osebni podatki, ki so bili navedeni
na peticiji in objavljeni na zgoraj navedenih portalih (ime, priimek, naslov, telefonska številka), podatki o
poslovnem subjektu Inštitutu Državljan D in zato ne uživajo zaščite po ZVOP-1 in Splošni uredbi. Iz objavljene
peticije je namreč sklepati, da ste jo podali kot zakoniti zastopnik Inštituta Državljan D, torej se kontaktni podatki
nanašajo na navedeni poslovni subjekt.
Na tem mestu je potrebno pojasniti, da sta ZVOP-1 in Splošna uredba temeljna predpisa s področja varstva
osebnih podatkov, ki določata pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni,
nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.
Glede na omenjeno področje, ki ga urejata ZVOP-1-in Splošna uredba, varstvo osebnih podatkov uživajo le
posamezniki. Zato tudi večine podatkov, ki se vodijo v javnih knjigah, kot sta to npr. sodni in poslovni register ter
v bonitetnih zbirkah, ki združujejo podatke o poslovnih (gospodarskih) subjektih, ki nastopajo na trgu, ne
moremo šteti za varovane osebne podatke, kar je v svojih odločbah zapisalo tudi že Ustavno sodišče Republike
Slovenije.
IP iz zgoraj pojasnjenih razlogov v vašem primeru torej ne more ukrepati, zaradi česar bi bila uvedba
inšpekcijskega nadzora nesmiselna.
Lep pozdrav,
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mag. Saša Zlatkovski,
državna nadzornica
za varstvo osebnih podatkov

Poslati:
1. domen@drzavljand.si, po elektronski pošti;
2. arhiv, tu.

