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DELOVNA SKUPINA ZA VARSTVO POSAMEZNIKOV PRI OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV, 
 
ustanovljena na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. 
oktobra 19951, JE – 
 
ob upoštevanju člena 29, člena 30(1)(a) in člena 30(3) navedene direktive ter člena 15(3) 
Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002, 
 
ob upoštevanju člena 255 Pogodbe ES ter Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 
št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega 
parlamenta, Sveta in Komisije, 
 
ob upoštevanju Poslovnika delovne skupine –  
 
SPREJELA NASLEDNJE MNENJE: 
 

                                                 
1 UL L 281, 23.11.1995, str. 31, na voljo na: 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/index.htm. 
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I. UVOD 

Delovna skupina se zaveda potrebe po izvedbi poglobljene analize pojma osebnih 
podatkov. Iz informacij o trenutni praksi v državah članicah EU je mogoče razbrati, da 
obstaja nekaj negotovosti in razlik med praksami držav članic v zvezi s pomembnimi 
vidiki tega pojma, ki bi lahko vplivali na pravilno delovanje obstoječega okvira varstva 
osebnih podatkov v različnih okoliščinah. Izid te analize osrednjega elementa za uporabo 
in razlago pravil o varstvu podatkov bo vsekakor močno vplival na vrsto pomembnih 
vprašanj in bo zlasti pomemben za teme, kot so upravljanje identitete v okviru e-vlade in 
e-zdravja ter v okviru radiofrekvenčne identifikacije (RFID).  

Namen tega mnenja delovne skupine je doseči enotno razumevanje pojma osebnih 
podatkov, položajev, v katerih bi bilo treba uporabiti nacionalno zakonodajo o varstvu 
podatkov, in načina, kako bi jo bilo treba uporabiti. Iskanje enotne opredelitve pojma 
osebnih podatkov je enakovredno opredelitvi tega, kaj sodi v področje uporabe pravil o 
varstvu podatkov in kaj ne. Logična posledica tega prizadevanja je, da se zagotovijo 
smernice, kako bi bilo treba uporabljati nacionalna pravila o varstvu podatkov v 
določenih vrstah položajev, ki se pojavljajo po vsej Evropi, in s tem prispevati k enotni 
uporabi takih normativov, kar je tudi osrednja vloga Delovne skupine iz člena 29. 

V tem dokumentu so za podporo in ponazoritev analize uporabljeni primeri iz prakse 
evropskih nacionalnih organov za varstvo podatkov. Večina primerov je prirejena samo 
za ustrezno uporabo v tem kontekstu. 

II. SPLOŠNE UGOTOVITVE IN POLITIČNA VPRAŠANJA 
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Direktiva vsebuje široko pojmovanje osebnih podatkov 

Opredelitev osebnih podatkov, ki jo vsebuje Direktiva 95/46/ES (v nadaljevanju 
„Direktiva o varstvu podatkov“ ali „Direktiva“), se glasi:  

„Osebni podatek pomeni katero koli informacijo, ki se nanaša na določeno ali 
določljivo fizično osebo („posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“); 
določljiva oseba je tista, ki se lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s 
sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni 
za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali socialno identiteto.“ 

Treba je opozoriti, da je iz te opredelitve razvidno, da je evropski zakonodajalec želel 
oblikovati širok pojem „osebnih podatkov“ in ga ohranjati skozi celoten zakonodajni 
postopek. Komisija je v prvotnem predlogu pojasnila, da „je tako kot v Konvenciji 108 
sprejeta široka opredelitev, da bi zajemala vse informacije, ki so lahko povezane s 
posameznikom“2. Komisija je v spremenjenem predlogu pripomnila, da „spremenjeni 
predlog ustreza želji Parlamenta, naj bo opredelitev ‚osebnih podatkov‘ čim 
splošnejša, tako da bo zajemala vse informacije o določljivem posamezniku“3. To željo 
je upošteval tudi Svet v skupnem stališču4. 

Cilj pravil, ki jih vsebuje Direktiva, je varstvo posameznikov. 

Člena 1 Direktive 95/46/ES in Direktive 2002/58/ES jasno navajata temeljni namen 
tam vsebovanih pravil: varovati temeljne pravice in svoboščine fizičnih oseb ter zlasti 
njihovo pravico do zasebnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. To je zelo 
pomemben dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri razlagi in uporabi pravil, ki jih 
prinašata oba instrumenta. Lahko igra pomembno vlogo pri določanju, kako uporabiti 
določbe Direktive v vrsti položajev, kadar pravice posameznika niso ogrožene, in 
lahko opozarja pred kakršno koli razlago istih pravil, ki bi posameznike prikrajšale za 
varstvo njihovih pravic. 

Področje uporabe Direktive izključuje vrsto dejavnosti, besedilo pa je prožno, da bi 
zagotovili ustrezen zakonodajni odziv na zadevne okoliščine  

Čeprav Direktiva vsebuje široko pojmovanje „osebnih podatkov“ in „obdelave“, že 
samo dejstvo, da se za določen položaj lahko šteje, da vsebuje „obdelavo osebnih 
podatkov“ v smislu opredelitve, ne pomeni, da se za ta položaj uporabljajo pravila 
Direktive, zlasti v skladu s členom 3 Direktive. Poleg izjem, ki izhajajo iz tega, da se 
zakonodaja Skupnosti ne uporablja, izjeme v skladu s členom 3 upoštevajo tehnični 
način obdelave (v ročni, nestrukturirani obliki) in namen uporabe (za popolnoma 
osebno ali domačo dejavnost fizične osebe). In četudi gre za obdelavo osebnih 
podatkov, ki je zajeta v področju uporabe Direktive, se v določenem primeru mogoče 
ne da uporabljati vseh pravil, ki jih slednja vsebuje. Vrsta določb Direktive vsebuje 
precej prožnosti, s čimer se poskuša vzpostaviti ustrezno ravnovesje med varstvom 
pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, po eni strani ter morebitnimi 
zakonitimi interesi upravljavcev podatkov, tretjih strani in javnim interesom po drugi 
strani. Nekaj takih določb vsebujejo člen 6 (obdobje hranjenja, odvisno od podatkov, ki 
se zahtevajo), člen 7.f (ravnovesje interesov, ki upraviči obdelavo), zadnji odstavek 
člena 10(c) in člena 11.1(c) (informacije za posameznika, na katerega se podatki 
                                                 
2  COM(90) 314 konč., 13. 9. 1990, str. 19 (komentar k členu 2). 
3  COM(92) 422 konč., 28. 10. 1992, str. 10 (komentar k členu 2). 
4  Skupno stališče (ES) št. 1/95, sprejel Svet 20. februarja 1995, UL C 93, 13.4.1995, str. 20.  
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nanašajo, za zagotovitev poštene obdelave) ali člen 18 (oprostitev od zahtev po 
uradnem obveščanju), če navedemo samo nekaj primerov. 

Področje uporabe pravil o varstvu podatkov ne bi smelo biti preobširno 

To bi lahko privedlo do neželenega rezultata, da bi pravila o varstvu podatkov 
uporabljali v položajih, ki naj bi jih ta pravila ne zajemala in katerih zakonodajalec ni 
načrtoval. Bistvene izjeme iz člena 3, ki so navedene zgoraj, ter pojasnitve v uvodnih 
izjavah 26 in 27 Direktive ponazarjajo, kako si je zakonodajalec predstavljal uporabo 
varstva podatkov. 

Ena omejitev zadeva način obdelave podatkov. Koristno je opozoriti, da so v 
sedemdesetih letih sprejeli prve zakone o varstvu podatkov, ker nova tehnologija v 
obliki elektronske obdelave podatkov omogoča lažji in širši dostop do osebnih 
podatkov kot tradicionalne oblike ravnanja s podatki. Tako je varstvo podatkov v 
skladu z Direktivo usmerjeno v zaščito takšnih oblik obdelave, ki so značilne za višje 
tveganje pri „enostavnem dostopu do osebnih podatkov“ (uvodna izjava 27). Obdelava 
osebnih podatkov z neavtomatiziranimi sredstvi je vključena v področje uporabe 
Direktive samo, kadar podatki sestavljajo del zbirke ali so namenjeni sestavljanju dela 
takšne zbirke (člen 3).  

Še ena splošna omejitev za uporabo varstva podatkov v skladu z Direktivo bi bila 
obdelava podatkov v okoliščinah, kadar se za sredstva za identifikacijo posameznika, 
na katerega se podatki nanašajo, ne „pričakuje, da bodo uporabljena“ (uvodna izjava 
26, to vprašanje bo obravnavano pozneje). 

Izogibati pa se je treba tudi neupravičenemu omejevanju razlage pojma osebnih 
podatkov. 

V primerih, ko bi mehanistična uporaba vsake posamezne določbe Direktive že na prvi 
pogled imela preveč obremenjujoče ali mogoče celo nesmiselne posledice, je treba 
najprej preveriti, ali 1) položaj sodi v področje uporabe Direktive, zlasti v skladu s 
členom 3 Direktive, in 2) kadar sodi v področje uporabe Direktive, ali sama Direktiva 
ali nacionalna zakonodaja, sprejeta v skladu z njo, ne omogočata izjem ali 
poenostavitev v zvezi z določenimi položaji, tako da bi dosegli ustrezen pravni odziv, 
vendar še vedno zagotavljali varstvo posameznikovih pravic in zadevnih interesov. 
Bolje je, da se razlaga opredelitve osebnih podatkov ne omejuje po nepotrebnem, treba 
se je namreč zavedati, da pri uporabi pravil za podatke obstaja precejšnja prožnost. 

Pri tem igrajo bistveno vlogo nacionalni nadzorni organi za varstvo podatkov, ki so 
zadolženi za spremljanje uporabe zakonodaje o varstvu podatkov, kar vključuje tudi 
razlaganje zakonskih določb in dajanje konkretnih smernic upravljavcem in 
posameznikom, na katere se podatki nanašajo. Sprejeti bi morali opredelitev, ki je 
dovolj široka, da lahko predvidi razvoj dogodkov in zajame vse „sive cone“, pri čemer 
zakonito uporablja prožnost, ki jo vsebuje Direktiva. Pravzaprav besedilo Direktive 
vabi k oblikovanju politike, ki združuje široko razlago pojma osebnih podatkov in 
ustrezno ravnovesje pri uporabi pravil Direktive. 

III. ANALIZA OPREDELITVE „OSEBNEGA PODATKA“ V 
SKLADU Z DIREKTIVO O VARSTVU PODATKOV  
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Opredelitev v Direktivi vsebuje štiri poglavitne osnovne elemente, ki bodo za namene 
tega dokumenta analizirani vsak posebej. To so naslednji elementi: 

- „katera koli informacija“ 

- „ki se nanaša“ 

- „določen ali določljiv“ 

- „fizična oseba“  

Ti štirje osnovni elementi so tesno prepleteni in črpajo eden iz drugega. Vseeno pa se 
bo zaradi metodologije, uporabljene v tem dokumentu, vsak od njih obravnaval 
posebej. 

1. PRVI ELEMENT: „KATERA KOLI INFORMACIJA“ 

Izraz „katera koli informacija“, ki ga vsebuje Direktiva, jasno kaže na pripravljenost 
zakonodajalca, da bi oblikoval širok pojem osebnih podatkov. Ta izraz zahteva obširno 
razlago. 

Z vidika narave informacij vključuje pojem osebnih podatkov vse vrste trditev o osebi. 
Zajema „objektivne“ informacije, kot je prisotnost določene snovi v krvi neke osebe. 
Zajema tudi „subjektivne“ informacije, mnenja ali ocene. Slednja vrsta trditev 
predstavlja precejšen delež obdelave osebnih podatkov v sektorjih, kot so bančništvo – 
za oceno zanesljivosti posojilojemalcev („Titius je zanesljiv posojilojemalec“), v 
zavarovalništvu („Po pričakovanjih Titius ne bo umrl zgodaj“) ali zaposlovanju 
(„Titius je dober delavec in si zasluži napredovanje“).  

Informacija se lahko šteje za „osebni podatek“, tudi če ni nujno resnična ali dokazana. 
Pravzaprav pravila o varstvu podatkov že predvidevajo možnost, da so informacije 
nepravilne, in posamezniku, na katerega se podatki nanašajo, zagotavljajo pravico 
dostopa do informacij in njihovega spodbijanja z ustreznimi pravnimi sredstvi5. 

S stališča vsebine informacij vključuje pojem osebnih podatkov podatke, ki prinašajo 
kakršne koli informacije. To seveda zajema osebne podatke, za katere se v členu 8 
Direktive zaradi njihove posebno tvegane narave šteje, da so „občutljivi podatki“, 
vendar tudi splošnejše vrste informacij. Izraz „osebni podatki“ vključuje informacije, 
ki „stricto sensu“ zadevajo posameznikovo zasebno in družinsko življenje, vendar tudi 
informacije o kakršni koli vrsti dejavnosti, ki jo opravlja posameznik, na primer o 
delovnih razmerjih ali o njegovem gospodarskem ali socialnem vedenju. Tako torej 
vključuje informacije o posameznikih ne glede na položaj ali vlogo teh oseb (kot 
potrošnikov, pacientov, zaposlenih, strank itd.). 

Primer št. 1: Poklicne navade in ravnanje 

Informacije o receptih za zdravila (npr. identifikacijska številka zdravila, ime zdravila, 
moč zdravila, proizvajalec, prodajna cena, novo zdravljenje ali nadaljevanje 
zdravljenja, razlogi za uporabo, razlogi, da ni bilo izdano naročilo za zamenjavo, ime 
in priimek osebe, ki je izdala recept, telefonska številka itd.) ne glede na to, ali so v 

                                                 
5  To je mogoče popraviti z dodajanjem nasprotujočih si opomb ali z uporabo ustreznih pravnih sredstev, 

kot so mehanizmi ugovora. 
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obliki posameznega recepta ali v obliki vzorca, razvidnega iz vrste receptov, se lahko 
štejejo za osebne podatke o zdravniku, ki je predpisal to zdravilo, tudi če je pacient 
anonimen. Zagotavljanje informacij o receptih, ki so jih napisali določeni ali določljivi 
zdravniki, proizvajalcem zdravil, ki se izdajajo na recept, tako pomeni sporočanje 
osebnih podatkov tretjim strankam v smislu Direktive. 

Ta razlaga temelji na besedilu same Direktive. Po eni strani je treba šteti, da je pojem 
zasebnega in družinskega življenja širok, kar jasno navaja tudi Evropsko sodišče za 
človekove pravice6. Po drugi strani pa pravila o varstvu osebnih podatkov presegajo 
varstvo širokega pojmovanja pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega 
življenja. Treba je opozoriti, da Listina Evropske unije o temeljnih pravicah v členu 8 
zagotavlja varstvo osebnih podatkov kot avtonomno pravico, ki je ločena in se 
razlikuje od pravice do zasebnega življenja iz člena 7 Listine. Enako je na nacionalni 
ravni v nekaterih državah članicah. To je skladno s pogoji člena 1.1, ki je usmerjen v 
varstvo „temeljnih pravic in svoboščin fizičnih oseb in predvsem [a ne izključno] 
njihove pravice do zasebnosti“. V skladu s tem se Direktiva izrecno sklicuje na 
obdelavo osebnih podatkov v okoliščinah zunaj doma in družine, na primer na 
okoliščine, ki jih predvideva delovno pravo (člen 8.2(b)), kazenske obsodbe, upravne 
kazni ali sodbe v civilnih zadevah (člen 8.5) ali neposredno trženje (člen 14(b)). 
Sodišče Evropskih skupnosti7 je ta široki pristop potrdilo. 

Kar zadeva obliko ali medij, ki vsebuje navedene informacije, vključuje pojem osebnih 
podatkov informacije, ki so na voljo v kateri koli obliki, naj bo na primer abecedna, 
številčna, grafična, fotografska ali akustična. To na primer zajema informacije, ki se 
hranijo na papirju, ter informacije, shranjene v računalniškem spominu z binarno kodo, 
ali na videozapisu. To je logična posledica tega, da področje uporabe zajema 
avtomatsko obdelavo osebnih podatkov. S tega stališča se za osebne podatke štejejo 
zlasti zvočni in slikovni podatki, saj lahko predstavljajo informacije o posamezniku. V 
tem smislu je treba izrecno sklicevanje na zvočne in slikovne podatke v členu 33 
Direktive razumeti kot potrditev in razjasnitev, da področje njene uporabe vključuje 
tudi takšne podatke (če so izpolnjeni vsi pogoji) in da se Direktiva uporablja zanje. 
Pravzaprav je to logična domneva za določbo, vsebovano v tem členu, katere namen je 
presoditi, ali pravila Direktive zagotavljajo ustrezen zakonodajni odziv na navedenih 
področjih. To je dodatno razjasnjeno v uvodni izjavi 14, ki navaja, da „bi se morala ta 
direktiva glede na pomembnost potekajočega razvoja v okviru informacijske družbe v 
zvezi z metodami za zajetje, prenos, spreminjanje, zbiranje, shranjevanje ali 
sporočanje zvočnih in slikovnih podatkov v zvezi s fizičnimi osebami, uporabljati za 
obdelavo, ki vključuje take podatke“. Po drugi strani pa to, da so informacije vsebovane 
v strukturirani zbirki podatkov ali datoteki, ni pogoj, da se štejejo za osebne podatke. 
Za osebne podatke se lahko štejejo tudi informacije, ki so vsebovane v prostem 
                                                 
6  Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Amann proti Švici z dne 16. 2. 2000, 

odstavek 65: „[…] izraz ‚zasebno življenje‘ je treba razlagati v skladu s tem. Spoštovanje do 
zasebnega življenja vključuje zlasti pravico do vzpostavljanja in razvijanja odnosov z drugimi 
človeškimi bitji; poleg tega ni nobenega načelnega razloga, ki bi upravičeval izključitev poklicnih ali 
poslovnih dejavnosti iz pojma ‚zasebnega življenja‘ (glej sodbo v zadevi Niemietz proti Nemčiji z dne 
16. decembra 1992, serija A št. 251-B, str. 33–34, odstavek 29, in sodbo v zadevi Halford, navedeno 
zgoraj, str. 1015–16, odstavek 42). Ta široka razlaga ustreza razlagi v Konvenciji Sveta Evrope z dne 
28. januarja 1981 […]“ 

7  Sodba Sodišča Evropskih skupnosti C-101/2001 z dne 6. 11. 2003 (Lindqvist), odstavek 24: „Izraz 
osebni podatki, uporabljen v členu 3(1) Direktive 95/46, v skladu z opredelitvijo iz člena 2(a) 
Direktive zajema katero koli informacijo, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo. Izraz 
nedvomno zajema ime osebe v povezavi s telefonskimi številkami, na katerih je dosegljiva, ali 
informacijami o njenih delovnih razmerah ali konjičkih.“ 
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besedilu v elektronskem dokumentu, če so izpolnjena merila iz opredelitve osebnih 
podatkov. „Osebne podatke“ na primer vsebuje tudi elektronsko sporočilo. 

Primer št. 2: Telefonsko bančništvo  

Kadar se v telefonskem bančništvu glas stranke, ki daje navodila banki, snema na trak, 
je treba ta posneta navodila obravnavati kot osebni podatek. 

Primer št. 3: Videonadzor 

Podobe posameznikov, ki jih posname videonadzorni sistem, se lahko štejejo za osebne 
podatke, kolikor je te posameznike mogoče prepoznati. 

Primer št. 4: Otroška risba 

Neka deklica je v okviru sodnega postopka v zvezi z njenim skrbništvom opravljala 
nevropsihiatričen test in na njem narisala risbo, ki je ponazarjala njeno družino. Risba 
priča o dekletovem razpoloženju in njenih občutkih do družinskih članov. Kot tako bi 
jo lahko šteli za „osebni podatek“. Risba bo dejansko razkrila informacije o otroku 
(njeno zdravstveno stanje s psihiatričnega stališča) ter tudi npr. o vedenju njene matere 
in očeta. Zaradi tega imajo starši v tej zadevi možnost, da v zvezi s to informacijo 
uveljavijo svojo pravico do dostopa. 

Posebej je treba omeniti biometrične podatke. Te podatke je mogoče opredeliti kot 
biološke lastnosti, fiziološke značilnosti, žive lastnosti ali ponavljajoča se dejanja, 
kadar so ti pojavi in/ali dejanja edinstveni za navedenega posameznika in merljivi, 
čeprav vključujejo vzorci, ki se v praksi uporabljajo za njihovo tehnično merjenje, 
določeno stopnjo verjetnosti. Tipični primeri takšnih biometričnih podatkov so prstni 
odtisi, šarenični vzorci, struktura obraza, glasovi, vendar tudi geometrija roke, vzorci 
žil ali celo kakšno posebno znanje ali druga vedenjska lastnost (kot je lastnoročni 
podpis, tipkanje, poseben način hoje ali govora itd.). 

Posebnost biometričnih podatkov je, da lahko štejejo tako za vsebino informacije o 
določenem posamezniku (Titius ima takšne prstne odtise) kot za element, s katerim je 
mogoče vzpostaviti povezavo med določeno informacijo in posameznikom (tega 
predmeta se je dotaknil nekdo s takšnimi prstnimi odtisi in ti prstni odtisi ustrezajo 
Titiusovim; torej se je predmeta dotaknil Titius). Tako lahko funkcionirajo kot 
„identifikatorji“. Dejansko je mogoče biometrične podatke zaradi edinstvene povezave 
z določenim posameznikom uporabiti za identifikacijo tega posameznika. Ta dvojni 
značaj je prisoten tudi pri podatkih o DNK, ki zagotavljajo informacije o človeškem 
telesu ter omogočajo nedvoumno in edinstveno identifikacijo neke osebe. 

Vzorci človeškega tkiva (kot je vzorec krvi) so sami po sebi vzorci, iz katerih se 
pridobi biometrične podatke, niso pa biometrični podatki sami po sebi (tako je na 
primer prstni odtis biometrični podatek, sam prst pa ne). Tako je pridobivanje 
informacij iz vzorcev zbiranje osebnih podatkov, za katero veljajo pravila te direktive. 
Za samo zbiranje, hranjenje in uporabo vzorcev tkiv se lahko uporabljajo posebni 
sklopi pravil8.  

                                                 
8  Glej Priporočilo Sveta Evrope št. Rec(2006) 4 Odbora ministrov državam članicam o raziskavah 

bioloških snovi človeškega izvora z dne 15. 3. 2006. 
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2. DRUGI ELEMENT: „KI SE NANAŠA“ 

Ta osnovni element opredelitve je bistven, saj je izredno pomemben za to, da se 
natančno ugotovi, kakšni so pomembni odnosi/povezave in kako jih razlikovati. 

Na splošno se lahko za informacije šteje, da se „nanašajo“ na posameznika, ko 
govorijo o posamezniku. 

Velikokrat je to razmerje lahko določiti. Tako se na primer podatki, zabeleženi v 
posameznikovem spisu v kadrovski službi, jasno „nanašajo“ na položaj te osebe kot 
zaposlenega. To velja tudi za podatke o rezultatih pacientovega zdravstvenega 
pregleda, ki jih vsebuje njegova zdravstvena evidenca, ali za podobo osebe, ki je na 
videoposnetku intervjuja s to osebo. 

Navesti pa je mogoče še vrsto drugih položajev, pri katerih ni tako samoumevno kot v 
prejšnjih primerih, da se določena informacija „nanaša“ na posameznika. 

V nekaterih primerih se informacija, ki jo vsebujejo podatki, nanaša predvsem na 
predmete in ne na posameznike. Ti predmeti navadno komu pripadajo ali so lahko 
podvrženi določenemu vplivu posameznikov ali vplivajo na posameznike, ali pa lahko 
obstaja določena fizična ali geografska bližina s posamezniki ali z drugimi predmeti. 
Takrat se lahko šteje, da se informacija nanaša na navedene posameznike ali predmete 
samo posredno. 

Primer št. 5: Vrednost hiše 

Vrednost določene hiše je informacija o predmetu. Pravila o varstvu podatkov se 
seveda ne bodo uporabljala, če se bo ta informacija uporabljala samo za ponazoritev 
višine cen nepremičnin na določenem območju. V določenih okoliščinah pa bi se ta 
informacija morala šteti za osebne podatke. Hiša je dejansko premoženje lastnika, ki se 
bo odslej uporabljalo za določanje, koliko ima ta oseba na primer obveznosti za 
plačevanje nekaterih davkov. V takih okoliščinah je takšno informacijo nedvomno 
treba šteti za osebne podatke. 

Podobno analizo je mogoče opraviti, ko se podatki nanašajo predvsem na postopke ali 
dogodke, na primer informacije o delovanju stroja, pri čemer se zahteva poseg človeka. 
V nekaterih okoliščinah se lahko šteje tudi, da se te informacije „nanašajo“ na 
posameznika. 

Primer št. 6: Evidenca avtomobilskega servisa 

Evidenca servisov, opravljenih na avtomobilu, ki jo hrani mehanik ali mehanična 
delavnica, vsebuje informacije o avtomobilu, kilometrini, datumih opravljenih 
servisov, tehničnih težavah in materialnem položaju. Te informacije so v evidenci 
povezane s številko registrske tablice in številko motorja, ki pa ju je mogoče povezati z 
lastnikom. Kadar mehanična delavnica ugotovi povezavo med vozilom in lastnikom za 
namene izdaje računa, se informacija „nanaša“ na lastnika ali voznika. Če se vzpostavi 
povezava z mehanikom, ki je delal na avtomobilu, z namenom, da se oceni njegova 
produktivnost, se ta informacija „nanaša“ tudi na mehanika. 

Delovna skupina se je že posvečala vprašanju, kdaj se za informacijo lahko šteje, da se 
„nanaša“ na neko osebo. V okviru razprav o vprašanjih varstva podatkov, ki jih 
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sprožajo oznake RFID, je delovna skupina pripomnila, da „se podatek nanaša na 
posameznika, če se nanaša na identiteto, lastnosti ali vedenje posameznika ali če se 
takšne informacije uporabljajo za opredelitev načina, na katerega se ta oseba 
obravnava ali ocenjuje, ali za vpliv na njeno obravnavo ali ocenjevanje“9. 

V smislu zgoraj navedenega primera in z uporabo enake metode bi lahko poudarili, da 
morajo biti za to, da se podatki „nanašajo“ na posameznika, prisotni element „vsebine“ 
ALI element „namena“ ALI element „rezultata“. 

Element „vsebine“ je prisoten v primerih, kadar so – glede na družbeno najočitnejše in 
najširše razumevanje izraza „nanašati se“– na voljo informacije o določeni osebi ne 
glede na kakršen koli namen upravljavca podatkov ali tretje stranke ali vpliv navedenih 
informacij na posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Informacije se „nanašajo“ 
na osebo, kadar govorijo „o“ tej osebi, in to je treba oceniti glede na vse okoliščine 
primera. Rezultati medicinske analize se na primer jasno nanašajo na pacienta, ravno 
tako se informacije, ki se nahajajo v mapi neke družbe pod imenom določene stranke, 
jasno nanašajo nanjo. Ali pa se informacije, ki jih vsebuje oznaka RFID ali črtna koda, 
vključena v identifikacijski dokument določenega posameznika, nanašajo na to osebo, 
kakor je predvideno v prihodnjih potnih listih s čipom RFID. 

Na dejstvo, da se informacija „nanaša“ na določeno osebo, lahko vpliva tudi element 
„namena“. Za element „namena“ se lahko šteje, da obstaja, kadar se podatki uporabijo 
ali se bodo verjetno uporabili z namenom ocenjevanja, določene obravnave ali vpliva 
na status ali položaj posameznika, pri čemer se upoštevajo vse okoliščine, ki zadevajo 
ta primer. 

Primer št. 7: Dnevnik klicev telefona 

Dnevnik klicev s telefona v pisarni neke družbe zagotavlja informacije o klicih, 
opravljenih s telefona, ki je priključen na določeno linijo. Te informacije je mogoče 
povezati z različnimi posamezniki. Po eni strani ima gospodarska družba to linijo na 
voljo in pogodba jo obvezuje, da plačuje za te klice. Telefonski aparat je med delovnim 
časom pod nadzorom določenega zaposlenega in domneva se, da klice z njega opravlja 
on. Dnevnik klicev lahko vsebuje tudi informacije o osebi, ki je klicala. Telefon lahko 
uporablja tudi katerakoli oseba, ki lahko vstopa v prostore v odsotnosti zaposlenega 
(npr. čistilno osebje). Informacije o uporabi navedenega telefona se lahko za različne 
namene povežejo z gospodarsko družbo, zaposlenim ali čistilnim osebjem (na primer 
za preverjanje, kdaj čistilno osebje zapusti delovno mesto, saj naj bi, preden zaklenejo, 
po telefonu potrdili, da odhajajo). Treba je pripomniti, da se pojem osebnih podatkov 
tukaj razširja na odhodne in dohodne klice, saj vsi vsebujejo informacije o zasebnem 
življenju, družbenih odnosih in komunikaciji posameznikov. 

Tretja vrsta „nanašanja“ na določene osebe se pojavi, kadar je prisoten element 
„rezultata“. Tudi če sta odsotna elementa „vsebine“ ali „namena“, se za podatke lahko 
šteje, da se „nanašajo“ na posameznika, ker bo njihova uporaba verjetno vplivala na 
pravice in interese določene osebe, ob upoštevanju vseh okoliščin, ki so prisotne pri 
točno tem primeru. Treba je opozoriti, da vplivna moč morebitnega rezultata ni nujno 
velika. Dovolj je, da se posameznik zaradi obdelave takšnih podatkov lahko obravnava 
drugače od drugih oseb. 

                                                 
9  Dokument Delovne skupine št. DS 105: „Delovni dokument o vprašanjih varstva podatkov v zvezi s 

tehnologijo radiofrekvenčne identifikacije, sprejet dne 19. 1. 2005, str. 8. 
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Primer št. 8: Spremljanje gibanja taksijev za izboljšanje storitve ima vpliv na voznike 

Taksi družba vzpostavi sistem satelitskega določanja položaja, s katerim lahko določa, 
kje se nahajajo prosti taksiji v določenem času. Namen obdelave je zagotoviti boljšo 
storitev in prihraniti gorivo, tako da se vsaki stranki, ki je naročila taksi, pošlje 
avtomobil, ki je najbližji naslovu te stranke. Če smo natančni, se podatki, ki se 
potrebujejo za ta sistem, nanašajo na avtomobile in ne na voznike. Namen obdelave ni 
ocenjevanje učinkovitosti voznikov taksija, na primer z optimizacijo njihovih poti. 
Vendar sistem kljub temu omogoča spremljanje učinkovitosti voznikov taksija in 
preverjanje, ali upoštevajo omejitev hitrosti, iščejo ustrezne poti, so za volanom ali 
počivajo zunaj itd. Tako ima to lahko precejšen vpliv na te posameznike in za podatke 
se tako lahko šteje, da se nanašajo tudi na fizične osebe. Pri obdelavi se morajo 
uporabljati pravila o varstvu podatkov. 

Te tri elemente (vsebino, namen, rezultat) je treba obravnavati kot alternativne in ne 
kot kumulativne pogoje. Zlasti kadar je prisoten element vsebine, ni potrebno, da sta 
prisotna še druga elementa, če naj se za informacijo šteje, da se nanaša na 
posameznika. Iz tega tudi izhaja, da se ista informacija lahko nanaša na več 
posameznikov hkrati, odvisno od tega, kateri element v zvezi z vsakim od njih je 
prisoten. Ista informacija se lahko nanaša na posameznika Titiusa zaradi elementa 
„vsebine“ (podatki očitno govorijo o Titiusu) IN na Gaiusa zaradi elementa „namena“ 
(uporabljena bo, zato da se Gaiusa obravnava na določen način) IN na Semproniusa 
zaradi elementa „rezultata“ (obstaja verjetnost, da bo vplivala na Semproniusove 
pravice in interese). To pomeni tudi, da ni nujno, da se podatki „osredotočajo“ na 
nekoga, če naj se šteje, da se nanašajo nanj. Na podlagi te analize je mogoče ugotoviti, 
da je treba na vprašanje, ali se podatki nanašajo na določeno osebo, odgovoriti glede na 
okoliščine pri vsakem posameznem podatku. Podobno se je treba pri uporabi 
vsebinskih določb (npr. glede področja uporabe pravice do dostopa) zavedati, da se 
informacija lahko nanaša na različne osebe. 

Primer št. 9: Informacije, ki jih vsebuje zapisnik sestanka 

Primer potrebe po izvedbi predhodne analize glede vsake posamezne informacije 
posebej se nanaša na informacije, ki jih vsebuje zapisnik sestanka, v katerem je 
zabeležena prisotnost udeležencev Titiusa, Gaiusa in Semproniusa; izjave, ki sta jih 
podala Titius in Gaius, ter povzetek o posvetovanju glede določenih tem, ki ga je 
sestavil avtor zapisnika, Sepronius. Kar zadeva osebne podatke o Titiusu, je prisotna 
samo informacija, da se je udeležil sestanka na določenem kraju ob določenem času in 
da je podal nekaj izjav. Gaiusova prisotnost na sestanku, njegove izjave in 
posvetovanja o določenem vprašanju, kot jih je v strnjeni obliki podal Sempronius, 
NISO osebni podatki, ki se nanašajo na Titiusa, in to kljub temu, da so te informacije 
vsebovane v istem dokumentu, in kljub temu, da je bil Titius tisti, ki je sprožil 
vprašanje, o katerem se je razpravljalo na sestanku. Zato se Titiusove pravice do 
dostopa do njegovih osebnih podatkov ne nanašajo na ta del. Ali in koliko se navedene 
informacije lahko štejejo kot osebni podatki Gaiusa in Semproniusa, bo treba določiti 
posebej z uporabo predhodno opisane analize. 
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3. TRETJI ELEMENT: „DOLOČENA ALI DOLOČLJIVA“ 
[FIZIČNA OSEBA] 

Direktiva zahteva, da se informacije nanašajo na fizično osebo, ki je „določena ali 
določljiva“. To sproža naslednje pomisleke. 

Na splošno velja, da je fizična oseba „določena“, ko se v skupini oseb „razlikuje“ od 
vseh preostalih pripadnikov skupine. V skladu s tem je fizična oseba „določljiva“, 
kadar jo je mogoče identificirati (pomen pripone „-iva“), čeprav to še ni bilo storjeno. 
Ta druga možnost je torej v praksi mejni pogoj, ki določa, ali informacija sodi na 
področje tretjega elementa. 

Identifikacija se navadno opravi z uporabo določenih informacij, ki jim lahko rečemo 
„identifikatorji“ in ki so v posebno privilegiranem in tesnem odnosu z določenim 
posameznikom. Primeri tega so lastnosti videza te osebe, kot so višina, barva las, 
obleka itd., ali pa lastnost osebe, ki je ni mogoče opaziti takoj, kot je poklic, funkcija, 
ime itd. Direktiva omenja navedene „identifikatorje“ v opredelitvi „osebnega podatka“ 
v členu 2, ko navaja, da se fizična oseba „lahko neposredno ali posredno identificira, 
predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki 
so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali socialno 
identiteto“. 

„Neposredno“ ali „posredno“ določljiva 

Dodatno pojasnilo vsebuje komentarje k členom spremenjenega predloga Komisije, in 
sicer da „je osebo mogoče določiti neposredno z imenom ali posredno s telefonsko 
številko, registrsko številko avtomobila, številko socialne varnosti, številko potnega 
lista ali s kombinacijo pomembnih meril, ki omogočajo njeno razpoznavnost z 
zoževanjem skupine, ki ji pripada (starost, poklic, kraj bivanja itd.)“. Izrazi v tej trditvi 
jasno kažejo, da je stopnja, koliko so nekateri identifikatorji zadostni za identifikacijo, 
nekaj, kar je odvisno od okoliščin v določenem položaju. Zelo pogost priimek ne bo 
dovolj, da bi nekoga identificirali – tj. ga izločili – v celotni populaciji neke države, 
obstaja pa verjetnost, da bo zadostoval za identifikacijo učenca v razredu. Celo 
postranska informacija, kot je „moški, ki nosi črno obleko“, je lahko dovolj za 
identifikacijo nekoga od mimoidočih, ki čakajo pred semaforjem. Torej je vprašanje, 
ali je posameznik, na katerega se nanašajo informacije, identificiran ali ne, odvisno od 
okoliščin v posameznem primeru. 

Kar zadeva „neposredno“ določene ali določljive osebe, je ime osebe dejansko 
najpogostejši identifikator in v praksi se pojem „določene osebe“ najpogosteje nanaša 
na ime te osebe. 

Včasih je treba za potrditev te identitete ime osebe združiti z drugimi informacijami 
(datum rojstva, imena staršev, naslov ali fotografija obraza), da bi preprečili zamenjavo 
te osebe z morebitnimi soimenjaki. Tako se na primer lahko za informacijo, da je Titius 
dolžan neko vsoto denarja, šteje, da se nanaša na določenega posameznika, saj je 
povezana z imenom te osebe. Ime je informacija, ki kaže, da posameznik uporablja 
navedeno kombinacijo črk in glasov, da se razlikuje od drugih in da ga razlikujejo 
druge osebe, s katerimi vzpostavlja odnose. Ime je lahko tudi izhodišče, ki privede do 
informacij, kje ta oseba živi ali jo je mogoče najti, lahko tudi podaja informacije o 
osebah v njegovi družini (prek priimka) ter vrsti različnih pravnih in družbenih 
odnosov, povezanih z navedenim imenom (evidenca o izobrazbi, zdravstvena evidenca, 
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bančni računi). To lahko pomeni celo poznavanje videza te osebe, če je z navedenim 
imenom povezana njena slika. Vse te nove informacije, povezane z imenom, lahko 
nekomu omogočijo, da se približa posamezniku iz krvi in mesa, in tako se prek 
identifikatorjev prvotna informacija poveže s fizično osebo, ki jo je mogoče razlikovati 
od drugih posameznikov. 

Kategorija „posredno“ določenih ali določljivih oseb se navadno nanaša na pojav 
„edinstvenih kombinacij“, naj bodo majhne ali velike. Kadar obseg razpoložljivih 
identifikatorjev na prvi pogled ne omogoča, da bi kdo izločil določeno osebo, je ta 
oseba mogoče še vedno „določljiva“, ker navedena informacija, združena z drugimi 
informacijami (ne glede na to, ali jih upravljavec podatkov ima ali ne), omogoča, da se 
ta oseba razlikuje od drugih. To se zgodi v primerih, ki jih Direktiva opisuje kot „enega 
ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, 
kulturno ali socialno identiteto“. Nekatere značilnosti so tako edinstvene, da je osebo 
mogoče zlahka identificirati („aktualni predsednik španske vlade“), v nekaterih 
primerih pa so lahko odločilnega pomena podrobne informacije na ravni kategorije 
(starostna kategorija, regionalno poreklo itd.), zlasti če ima nekdo dostop do nekaterih 
dodatnih informacij. Ta pojav so intenzivno proučevali strokovnjaki s področja 
statistike, ki vedno pazijo, da ne bi kršili določb o zaupnosti. 

 

Primer št. 10: Drobci informacij v tisku 

Objavljene so informacije o nekdanji kazenski zadevi, ki je bila v preteklosti deležna 
veliko javne pozornosti. V trenutni objavi pa ni nobenega od tradicionalnih 
identifikatorjev, zlasti ne imena ali rojstnega datuma nobene od vpletenih oseb. 

In vendar se zdi, da ni pretežko dobiti dodatnih informacij, s katerimi bi kdo lahko 
zvedel, kdo so bile vpletene osebe, npr. tako da si ogleda časnike iz ustreznega 
obdobja. V bistvu lahko domnevamo, da ni čisto nemogoče, da bi se kdo odločil za kaj 
takega (kot je brskanje po starih časopisih), pri čemer bi najverjetneje našel imena ali 
druge identifikatorje oseb iz tega primera. Zato se zdi upravičeno, da se za informacije 
v navedenem primeru šteje, da so „informacije o določljivih osebah“ in kot take tudi 
„osebni podatki“.  

Tu bi bilo treba opozoriti, da je identifikacija z imenom res najpogostejša v praksi, 
vendar ime samo po sebi ni vedno nujno za identifikacijo posameznika. To se lahko 
zgodi, kadar se za izločitev nekoga uporabljajo drugi „identifikatorji“. Računalniški 
spisi, v katerih se beležijo osebni podatki, tako osebi, katere evidenca se vodi, dejansko 
dodelijo enkratno oznako, s čimer se želi preprečiti, da bi se pomešali dve osebi v 
datoteki. Tudi na spletu orodja za nadzor spletnega prometa omogočajo lahko 
identifikacijo delovanja naprave ter tako tudi njenega uporabnika, ki se skriva za njo. 
Tako se sestavljajo delčki posameznikove osebnosti, zato da bi mu lahko pripisali 
določene odločitve. Ne da bi nas sploh zanimala ime in naslov posameznika, je 
mogoče razvrstiti to osebo na podlagi socio-ekonomskih, psiholoških, filozofskih ali 
drugih meril in ji pripisati določene odločitve, saj njena stična točka (računalnik) ne 
zahteva več nujno razkritja njene identitete v ožjem smislu. Z drugimi besedami, 
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možnost identifikacije posameznika ne pomeni več nujno, da je treba poznati njegovo 
ime. To dejstvo odraža tudi opredelitev osebnega podatka10. 

Sodišče Evropskih skupnosti je imelo to v mislih, ko je menilo, da „nanašanje, na 
internetni strani, na različne osebe in njihova identifikacija z imenom ali na kak drug 
način, na primer z navedbo njihove telefonske številke ali informacije o njihovih 
delovnih razmerah in konjičkih, pomeni obdelavo osebnih podatkov […] v smislu […] 
Direktive 95/46/ES“11.  

Primer št. 11: Prosilci za azil 

Prosilci za azil, ki v azilnem domu skrivajo svoja prava imena, iz administrativnih 
razlogov dobijo kodno številko. Ta številka se bo uporabljala kot identifikator, z njo 
bodo povezane različne informacije o bivanju prosilca za azil v ustanovi. Skupaj s 
fotografijo ali drugimi biometričnimi kazalci pa bo ta kodna številka dobila tudi tesno 
in neposredno povezavo s fizično osebo, s čimer bo omogočila, da se jo razlikuje od 
drugih prosilcev za azil in da se ji pripiše različne informacije, ki se bodo tako nanašale 
na „določeno“ fizično osebo. 

Člen 8.7 predvideva tudi, da „države članice določijo pogoje, pod katerimi se lahko 
obdela nacionalna identifikacijska številka ali kateri koli drug identifikator splošne 
uporabe“. Treba je opozoriti na smisel te določbe, ki ne vsebuje nobene posebne 
navedbe, kakšne pogoje naj bi sprejele države članice, a je kljub temu vključena v člen, 
ki govori o občutljivih podatkih. Uvodna izjava 33 o takšnih podatkih govori kot o 
„podatkih, ki so po svoji naravi zmožni poseči v temeljne svoboščine ali zasebnost“. Pri 
tem je upravičena misel, da je imel zakonodajalec podobne pomisleke glede 
nacionalnih identifikacijskih številk zaradi njihovega močnega potenciala za lahko in 
nedvoumno povezovanje različnih informacij o določenem posamezniku. 

Sredstva za identifikacijo 

Uvodna izjava 26 Direktive posveča posebno pozornost izrazu „določljiv“, ko navaja, da 
„ker bi bilo treba za odločitev o tem, ali je oseba določljiva ali ne, upoštevati vsa 
sredstva, za katera se pričakuje, da jih bo uporabil bodisi upravljavec ali katera koli 
druga oseba za določitev take osebe“. Torej zgolj hipotetična možnost za izločitev 
posameznika ni dovolj, da se ta oseba šteje za „določljivo“. Če ob upoštevanju „vseh 
sredstev, za katere se pričakuje, da jih bo uporabil bodisi upravljavec ali katera koli 
druga oseba“, navedena možnost ne obstaja ali je zanemarljiva, se oseba ne bi smela šteti 
kot „določljiva“ in informacije se ne bi štele za „osebne podatke“. Merilo „vsa sredstva, 
za katera se pričakuje, da jih bo uporabil bodisi upravljavec ali katera koli druga 
oseba“, mora zlasti upoštevati vse prisotne dejavnike. Cena izvedbe identifikacije je en 
dejavnik, ni pa edini. Upoštevati je treba tudi predvideni namen, strukturiranje obdelave, 
korist, ki jo pričakuje upravljavec, zadevne interese posameznikov ter tudi tveganje za 
organizacijske motnje (npr. kršitev dolžnosti zaupnosti) in tehnične napake. Po drugi 
strani pa je ta preskus dinamičen in bi moral upoštevati najnovejše dosežke v tehnologiji 
v času obdelave in možnosti za razvoj v obdobju, ko se bodo podatki obdelovali. Lahko 
pa se zgodi, da identifikacije trenutno ni mogoče izvesti z uporabo tistih sredstev, za 
katera se pričakuje, da se trenutno uporabljajo. Če je predvideno, da se bodo podatki 

                                                 
10  Poročilo o uporabi načel varstva podatkov v svetovnih telekomunikacijskih omrežjih, sestavil g. Yves 

POULLET s svojo ekipo, za Odbor T-PD Sveta Evrope, točka 2.3.1, T-PD (2004) 04 konč. 
11  Sodba Sodišča Evropskih Skupnosti C-101/2001, 6. 11. 2003 (Lindqvist), odstavek 27. 
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hranili en mesec, ni mogoče napovedati, da bo identifikacija mogoča v „življenjski dobi“ 
informacije, zato je ne bi smeli šteti za osebni podatek. Če pa je predvideno, da se bodo 
hranili 10 let, mora upravljavec razmisliti o možnosti, da lahko identifikacija nastopi v 
devetem letu njihove življenjske dobe, zaradi česar lahko takrat postanejo osebni 
podatek. Sistem bi se moral biti tudi sposoben prilagajati tem dogodkom, ko nastopijo, in 
vključiti ustrezno raven tehničnih in organizacijskih ukrepov, ko bo to potrebno. 

Primer št. 12: Objava rentgenskih plošč skupaj z imenom pacientke 

V znanstveni reviji je bila objavljena rentgenska plošča neke gospe, skupaj z njenim 
imenom, ki je bilo poleg tega izredno nenavadno. Zaradi lastnega imena osebe v 
kombinaciji z vednostjo njenih sorodnikov ali znancev, da ima določeno obolenje, je ta 
oseba postala določljiva za vrsto ljudi, zaradi česar bi se ta rentgenska plošča lahko 
štela za osebni podatek. 

Primer št. 13: Podatki o farmacevtski raziskavi 

Bolnišnice ali posamezni zdravniki pošiljajo podatke iz zdravstvenih evidenc svojih 
pacientov neki gospodarski družbi za namene medicinskih raziskav. Ne uporabljajo se 
imena pacientov, temveč samo serijske številke, ki so naključno dodeljene vsakemu 
kliničnemu primeru, s čimer zagotovijo skladnost in se izognejo temu, da bi pomešali 
informacije z drugimi pacienti. Z imeni pacientov razpolagajo samo ustrezni zdravniki, 
ki jih zavezuje poklicna molčečnost. Podatki ne vsebujejo nobenih dodatnih informacij, 
katerih kombinacija bi lahko omogočila identifikacijo pacientov. Poleg tega so bili 
sprejeti še vsi drugi ukrepi za preprečitev, da bi posameznike, na katere se nanašajo 
informacije, identificirali ali da bi postali določljivi, najsi bo pravno, tehnično ali 
organizacijsko. V teh okoliščinah lahko organ za varstvo podatkov meni, da v 
obdelavi, ki jo izvaja farmacevtska družba, ni nobenih sredstev, s katerimi bi se dalo 
razumno predvideti, da obstaja možnost za identifikacijo nosilcev podatkov. 

Kot je bilo že navedeno, je eden od pomembnih dejavnikov pri presojanju „vseh sredstev, 
za katera se pričakuje, da bodo uporabljena“ za identifikacijo oseb, pravzaprav namen, 
ki ga ima upravljavec podatkov pri njihovi obdelavi. Nacionalni organi za varstvo 
podatkov so se srečevali s primeri, kjer upravljavec po eni strani navaja, da se obdelujejo 
samo razpršene informacije, brez omembe imena ali katerih koli drugih neposrednih 
identifikatorjev, in zatrjuje, da se ti podatki ne bi smeli šteti za osebne podatke in da 
zanje ne veljajo pravila o varstvu podatkov. Po drugi strani pa je obdelovanje teh 
podatkov smiselno le, če omogoča identifikacijo določenih posameznikov in določen 
način njihovega obravnavanja. V primerih, kadar namen obdelave vključuje 
identifikacijo posameznikov, je mogoče domnevati, da bosta imela upravljavec ali katera 
koli druga udeležena oseba sredstva, „za katera se pričakuje, da bodo uporabljena“, za 
identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo informacije. Pravzaprav je trditev, da 
posamezniki niso določljivi, kadar je namen obdelave ravno njihova identifikacija, čisto 
protislovje. Zato je treba za informacije šteti, da se nanašajo na določljive osebe, in pri 
obdelovanju se morajo uporabljati pravila o varstvu podatkov. 

Primer št. 14: Videonadzor 

To je zlasti pomembno pri videonadzoru, kadar upravljavci pogosto trdijo, da 
identifikacija nastopi samo pri majhnem deležu zbranega gradiva, zaradi česar se do 
trenutka, preden nastopi tistih nekaj primerov identifikacije, ne obdelujejo osebni 
podatki. Ker pa je namen videonadzora ravno identifikacija oseb, ki se pojavijo na 
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videopodobah, je treba vsakič, ko se upravljavcu ta identifikacija zdi potrebna, na 
celotno uporabo kot tako gledati kot na obdelavo podatkov o določljivih osebah, 
čeprav v praksi nekatere posnete osebe niso določljive. 

Primer št. 15: Začasni IP-naslovi 

Delovna skupina IP-naslove šteje za podatke, ki se nanašajo na določljive osebe. 
Navedla je, da „ponudniki dostopa do interneta in upravljavci lokalnih omrežij lahko, z 
razumnimi sredstvi, identificirajo uporabnike interneta, ki so jim dodelili IP-naslov, saj 
navadno sistematično ‚beležijo‘ v datoteko datum, čas, trajanje in začasni IP-naslov, 
dodeljen uporabniku interneta. Enako je mogoče trditi za ponudnika internetnih 
storitev, ki vodi dnevnik na strežniku HTTP. V teh primerih ni nobenega dvoma o tem, 
da je mogoče govoriti o osebnih podatkih v smislu člena 2 a) Direktive …)“12  

Zlasti takrat, ko se IP-naslov obdeluje z namenom identifikacije uporabnikov 
računalnika (na primer imetniki avtorskih pravic želijo sodno preganjati uporabnike 
računalnikov zaradi kršitve pravic intelektualne lastnine), upravljavec predvideva, da 
bodo na voljo „sredstva, za katera se pričakuje, da bodo uporabljena“ za identifikacijo 
oseb, npr. prek sodišča, kjer je bila vložena pritožba (sicer zbiranje informacij nima 
smisla), zaradi česar je treba šteti, da so te informacije osebni podatki.  

Poseben primer pri tem bi bili IP-naslovi, ki v določenih okoliščinah zaradi različnih 
tehničnih in organizacijskih razlogov dejansko ne omogočajo identifikacije 
posameznika. Primer tega bi lahko bili IP-naslovi, dodeljeni računalniku v internetni 
kavarni, kjer se ne zahteva identifikacija strank. Lahko bi trdili, da zbrani podatki o 
uporabi računalnika X v določenem časovnem okviru ne omogočajo identifikacije 
uporabnika z razumnimi sredstvi, tako da to niso osebni podatki. Treba pa je 
pripomniti, da ponudnik internetnih storitev najverjetneje ne bo vedel, ali zadevni IP-
naslov omogoča identifikacijo ali ne, in bo zato obdeloval podatke, povezane s tem IP-
naslovom, enako kot obdeluje podatke, povezane z IP-naslovi uporabnikov, ki so 
ustrezno registrirani in določljivi. Torej se mora ponudnik internetnih storitev izogniti 
tveganju in obravnavati informacije o IP-naslovu kot osebne podatke, razen če nima 
možnosti, da z vso gotovostjo določi, da podatki ustrezajo uporabnikom, ki jih ni 
mogoče identificirati. 

Primer št. 16: Škoda, ki je nastala zaradi grafitov 

Potniška vozila v lasti prevozniške družbe utrpijo škodo vsakič znova, ko jih porišejo z 
grafiti. Družba želi oceniti škodo in omogočiti vlogo pravnih zahtevkov proti avtorjem, 
zato ustvari evidenco, v kateri hrani informacije o okoliščinah, ko je nastala škoda, ter 
tudi slike poškodovanih predmetov ter avtorjevih „kratic“ ali „podpisa“. V trenutku, ko 
se te informacije vnesejo v evidenco, se ne ve, kdo je povzročil škodo, prav tako se ne 
ve, čigav je „podpis“. Čisto mogoče je, da to ne bo nikoli znano. Namen obdelave pa je 
ravno identifikacija posameznikov, na katere se nanašajo informacije, kot 
povzročiteljev škode, tako da bo mogoče proti njim vložiti pravne zahtevke. Takšna 
obdelava ima smisel, če upravljavec podatkov „pričakuje“, da bo nekega dne mogoče 
identificirati posameznika. Informacije, ki jih vsebujejo slike, je treba obravnavati, kot 
da se nanašajo na „določljive“ posameznike, informacije v evidenci pa kot „osebne 
podatke“, obdelava podatkov pa mora potekati v skladu s pravili o varstvu podatkov, ki 

                                                 
12  DS 37: Zasebnost na internetu – Celostni pristop EU k spletnemu varstvu podatkov, sprejeto dne 

21. 11. 2000. 
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omogočajo legitimnost takšne obdelave v določenih okoliščinah in ob upoštevanju 
določenih zaščitnih ukrepov. 

Kadar obdelava ni namenjena identifikaciji nosilca podatkov, igrajo zelo pomembno 
vlogo tehnični ukrepi, ki preprečujejo identifikacijo. Zaradi vzpostavitve ustreznih 
najnovejših tehničnih in organizacijskih ukrepov za zaščito podatkov pred 
identifikacijo se tako lahko šteje, da osebe niso določljive, pri čemer se upoštevajo vsa 
sredstva, za katera se pričakuje, da jih bo uporabil bodisi upravljavec ali katera koli 
druga oseba za identifikacijo posameznikov. V tem primeru uveljavitev navedenih 
ukrepov ni posledica zakonskih obveznosti, ki izhajajo iz člena 17 Direktive (ki se tako 
ali tako uporablja samo, če so informacije osebni podatki), temveč so bolj pogoj, zaradi 
katerega se informacije ne bodo štele za osebne podatke, tako da jih ne bo treba 
obdelovati v skladu z določbami Direktive. 

Podatki pod psevdonimom  

Uporaba psevdonimov je postopek, s katerem se prikrije identiteta. Namen takega 
postopka je, da omogoči zbiranje dodatnih podatkov o istem posamezniku, ne da bi bilo 
treba poznati njegovo identiteto. To se zlasti uporablja pri raziskavah in statistiki. 

Psevdonime je mogoče določati, tako da so sledljivi, pri čemer se uporabljajo seznami s 
povezavami med identitetami in njihovimi psevdonimi ali dvosmerni kriptografski 
algoritmi, s katerimi se določa psevdonime. Identitete je mogoče prikriti tako, da 
ponovna identifikacija ni mogoča, na primer z enosmerno kriptografijo, ki ustvari na 
splošno anonimne podatke. 

Učinkovitost postopka določanja psevdonimov je odvisna od vrste dejavnikov (od tega, 
na kateri stopnji se uporabi, kako je zavarovan proti sledenju v nasprotni smeri, od 
velikosti populacije, v kateri se skriva posameznik, zmožnosti, da se posamezne 
transakcije ali evidence poveže z isto osebo itd.). Psevdonimi bi morali biti naključni in 
nepredvidljivi. Možnih psevdonimov mora biti toliko, da ni mogoče naključno izbrati 
dvakrat istega. Če se zahteva visoka stopnja varnosti, mora biti nabor potencialnih 
psevdonimov najmanj enak razponu vrednosti varnih kriptografskih funkcij razpršitve13. 

Podatki, ki so zakriti s psevdonimom in jih je mogoče izslediti, se lahko štejejo za 
informacije o posameznikih, ki so posredno določljivi. Uporaba psevdonima dejansko 
pomeni, da je mogoče priti do posameznika in tako razkriti njegovo identiteto, vendar 
samo v vnaprej opredeljenih okoliščinah. V takem primeru se sicer uporabljajo pravila o 
varstvu podatkov, vendar je tveganje, ki mu je izpostavljen posameznik v zvezi z 
obdelavo takšnih posredno določljivih informacij, največkrat majhno, tako da bo uporaba 
teh pravil upravičeno prožnejša kot v primerih, ko se obdelujejo informacije o 
neposredno določljivih posameznikih. 

Podatki, kodirani s šifrirnim ključem 

Podatki, kodirani s šifrirnim ključem, so tipičen primer določitve psevdonima. 
Informacije se nanašajo na posameznike, ki so označeni s kodo, medtem ko se ključ, ki 

                                                 
13  Glej delovni dokument „Tehnologije za povečanje zasebnosti“, ki ga je pripravila Delovna skupina za 

„tehnologije, ki povečujejo zasebnost“ Odbora za „Tehnične in organizacijske vidike varstva 
podatkov“ zveznih in državnih komisarjev za varstvo podatkov Nemčije (oktober 1997), objavljen na 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/studies/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/studies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/studies/index_en.htm
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je ustreznik med šifrirnim ključem in običajnimi identifikatorji posameznikov (kot so 
ime, datum rojstva, naslov), hrani posebej. 

Primer št. 17: Neagregatni podatki za statistiko 

Pomen tega, da se pri presojanju, ali se „pričakuje“, da bodo uporabljena sredstva za 
identifikacijo, upoštevajo vse okoliščine, bi lahko ponazorili s primerom osebnih 
informacij, ki jih obdeluje nacionalni inštitut za statistiko in jih na določeni stopnji 
hrani v neagregatni obliki, ter se nanašajo na določene posameznike, vendar so 
namesto z imenom opremljene s kodo (npr. posameznik s kodo X1234 več kot trikrat 
na teden popije kozarec vina). Inštitut za statistiko te šifrirne ključe hrani posebej 
(seznam, ki s šifrirnimi ključi povezuje imena oseb). Za navedeni šifrirni ključ se lahko 
šteje, da „se pričakuje, da ga bo uporabil“ inštitut za statistiko, zato lahko niz 
informacij, ki se nanašajo na posameznika, štejemo za osebne podatke in inštitut jih 
mora obravnavati v skladu s pravili o varstvu podatkov. Zdaj si pa lahko 
predstavljamo, da se seznam s podatki o navadah pitja vina, ki jih imajo potrošniki, 
prenese k nacionalni organizaciji za proizvodnjo vina, da bi si ti ta lahko na podlagi 
statističnih podatkov utrdila položaj. Za določitev, ali se navedeni seznam informacij 
še vedno šteje za osebne podatke, je treba oceniti, ali je mogoče identificirati 
posamezne porabnike vina „ob upoštevanju vseh sredstev, za katera se pričakuje, da 
jih bo uporabil bodisi upravljavec ali katera koli druga oseba“.  

Če so uporabljene kode edinstvene za določeno osebo, nastane tveganje za 
identifikacijo, kadar je mogoče dobiti dostop do ključa, ki se je uporabil za šifriranje. 
Zato je treba pri določanju, ali je mogoče identificirati te osebe ob upoštevanju vseh 
sredstev, za katera se pričakuje, da jih bo uporabil bodisi upravljavec ali katera koli 
druga oseba, in ali se torej lahko štejejo za „osebne podatke“, upoštevati možnost 
zunanjega vdora v računalnik, verjetnost, da nekdo iz organizacije, ki pošilja podatke, 
kljub zahtevam poklicne molčečnosti priskrbi šifrirni ključ, in verjetnost posredne 
identifikacije. Če se ugotovi, da so to osebni podatki, se bodo uporabljala pravila o 
varstvu podatkov. Drugo vprašanje pa je, da bi morala ta pravila o varstvu podatkov 
upoštevati, ali se tveganje za posameznike zmanjša, in na podlagi prožnosti, ki jo 
omogoča Direktiva, omiliti pogoje za njihovo obdelavo. 

Če pa po drugi strani kode niso edinstvene, temveč se za opis posameznikov na 
različnih mestih uporablja ista kodna številka (npr. „123“), in to še za podatke za več 
let (ko se posameznik razlikuje samo znotraj enega leta in vzorca za eno mesto), bi 
lahko upravljavec ali tretja stranka identificirala določenega posameznika, če bi vedela, 
na katero leto in katero mesto se nanašajo podatki. Če so te dodatne informacije 
izginile in ne gre pričakovati, da jih je mogoče dobiti nazaj, se lahko šteje, da se 
informacije ne nanašajo na določljive posameznike, in zanje se ne bodo uporabljala 
pravila o varstvu podatkov.  

Takšni podatki se navadno uporabljajo pri kliničnih poskusih v medicini. Direktiva 
2001/20 z dne 4. aprila 2001 o izvajanju dobre klinične prakse in kliničnem 
preskušanju zdravil14 določa pravni okvir za opravljanje teh dejavnosti. Medicinski 
strokovnjak/raziskovalec („raziskovalec“), ki preskuša zdravila, zbira informacije o 
kliničnih rezultatih za vsakega pacienta, ki mu je dodelil kodo. Raziskovalec pošilja 
podatke farmacevtski družbi ali drugim udeleženim strankam („sponzorji“) samo v tej 
zakodirani obliki, saj jih zanimajo samo bio-statistične informacije. Raziskovalec pa 

                                                 
14 UL L 121, 1.5.2001, str. 34. 
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ima tudi šifrirni ključ, ki ga hrani ločeno in s katerim poveže to kodo s skupnimi 
informacijami, s katerimi posebej identificira paciente. Raziskovalec mora hraniti ta 
šifrirni ključ, če bi se izkazalo, da zdravila ogrožajo zdravje pacientov, tako da je v 
primeru potrebe mogoče identificirati posamezne paciente in jim zagotoviti ustrezno 
zdravljenje. 

Tukaj se postavlja vprašanje, ali je mogoče za podatke, ki se uporabljajo za klinične 
poskuse, šteti, da se nanašajo na „določljive“ fizične osebe, tako da zanje veljajo 
pravila o varstvu podatkov. V skladu s prej opisano analizo bi bilo treba za odločitev o 
tem, ali je oseba določljiva ali ne, upoštevati vsa sredstva, za katera se pričakuje, da jih 
bo uporabil bodisi upravljavec ali katera koli druga oseba za določitev take osebe. V 
tem primeru je identifikacija posameznikov (za uvedbo ustreznega zdravljenja, če se 
pojavi potreba po tem) eden od namenov obdelave podatkov, kodiranih s šifrirnim 
ključem. Farmacevtska družba je podala razlago o sredstvih za obdelavo, vključila 
organizacijske ukrepe in svoje odnose z raziskovalcem, ki ima šifrirni ključ, tako da 
identifikacija posameznikov ni samo nekaj, kar se lahko zgodi, temveč nekaj, kar se v 
določenih okoliščinah mora zgoditi. Identifikacija pacientov je tako vgrajena v namen 
in sredstva obdelave. V tem primeru je mogoče sklepati, da so takšni podatki, kodirani 
s šifrirnim ključem, informacije, ki se nanašajo na določljive fizične osebe, za vse 
stranke, ki so lahko vključene v morebitno identifikacijo, in zanje se morajo uporabljati 
pravila zakonodaje o varstvu podatkov. To pa ne pomeni, da gre pri vseh drugih 
podatkih, ki jih upravljavec obdeluje v okviru istega niza kodiranih podatkov, za 
obdelavo osebnih podatkov, če je v določenem programu, v katerem delujejo drugi 
upravljavci, ponovna identifikacija izrecno izključena in so bili v zvezi s tem sprejeti 
ustrezni tehnični ukrepi.  

Na drugih raziskovalnih področjih ali v okviru istega projekta je ponovna identifikacija 
nosilca podatkov mogoče izključena že v zasnovi protokolov in postopka, na primer 
zato, ker ne zajemajo terapevtskih vidikov. Iz tehničnih ali drugih razlogov lahko še 
vedno obstaja način, da se ugotovi, katere osebe ustrezajo kliničnim podatkom, vendar 
je predvideno ali pričakovano, da identifikacija ne bo nastopila v nobenih okoliščinah, 
in za preprečitev tega so bili sprejeti ustrezni tehnični ukrepi (npr. kriptografsko, 
neobrnljiva razpršitev). Čeprav se lahko zgodi, da se kljub vsem navedenim 
protokolom in ukrepom (zaradi nepredvidenih okoliščin, kot je naključno ujemanje 
lastnosti nosilca podatkov, ki razkrijejo njegovo/njeno identiteto) nekateri nosilci 
podatkov identificirajo, se ob upoštevanju vseh sredstev, za katera se pričakuje, da jih 
bo uporabil bodisi upravljavec ali katera koli druga oseba, za informacije, ki jih 
obdeluje upravljavec, ne more šteti, da se nanašajo na določene ali določljive 
posameznike. Za njihovo obdelavo se tako ne morejo uporabljati določbe Direktive. 
Seveda je nekaj popolnoma drugega, če novi upravljavec dobi dejanski dostop do 
določljivih informacij, ki se bodo v tem primeru nedvomno štele za „osebne podatke“. 

FAQ (pogosto zastavljena vprašanja) 14-7 o programu varnega pristana 

Vprašanje podatkov, kodiranih s šifrirnim ključem, v farmacevtskih raziskavah 
obravnava program varnega pristana15. FAQ 14-7 se glasi: 

FAQ 14 – Farmacevtski in medicinski izdelki 

                                                 
15  Odločba Komisije 2000/520/ES z dne 26. 7. 2000 – UL L 215, 25.8.2000, str. 7. 
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7. V: Ob nastanku raziskovalnih podatkov jih vodja raziskave nespremenljivo kodira z 
edinstvenim šifrirnim ključem, tako da ni mogoče odkriti istovetnosti posameznih 
subjektov podatkov. Farmacevtske družbe, ki so nosilke takih raziskav, ne dobijo 
šifrirnega ključa. Samo raziskovalec ima edinstveni šifrirni ključ, s katerim lahko v 
posebnih okoliščinah prepozna subjekt raziskave (na primer, če se zahteva nadaljnja 
zdravniška pozornost). Ali gre pri prenosu tako šifriranih podatkov iz EU v Združene 
države za prenos osebnih podatkov, za katerega veljajo načela varnega pristana? 

7. O: Ne. Pri takem prenosu ne gre za prenos osebnih podatkov, za katerega veljajo 
načela. 

Delovna skupina meni, da ta trditev v programu varnega pristana ni v neskladju z 
zgoraj podanim razmišljanjem, po katerem naj bi se take informacije štele za osebne 
podatke v skladu z Direktivo. To pogosto zastavljeno vprašanje v bistvu ni dovolj 
natančno, saj ne navaja, komu in pod kakšnimi pogoji se prenašajo podatki. Delovna 
skupina razume, da se pogosto zastavljeno vprašanje nanaša na primere, ko se podatki, 
kodirani s šifrirnim ključem, pošiljajo prejemniku v Združenih državah (na primer 
farmacevtski družbi) in ta prejme samo podatke, kodirane s šifrirnim ključem, in ne bo 
nikoli poznala identitete pacientov, ki jo pozna in jo bo poznal, če se pojavi potreba po 
zdravljenju, samo medicinski strokovnjak/raziskovalec v EU, družba v Združenih 
državah pa jih ne bo poznala nikoli. 

Anonimni podatki 

„Anonimne podatke“ v smislu Direktive je mogoče opredeliti kot katero koli 
informacijo, ki se nanaša na fizično osebo, kadar te osebe ne more identificirati niti 
upravljavec podatkov ali katera koli druga oseba, ob upoštevanju vseh sredstev, za 
katera se pričakuje, da jih bo uporabil bodisi upravljavec ali katera koli druga oseba 
za določitev tega posameznika. „Anonimizirani podatki“ so potemtakem anonimni 
podatki, ki so se pred tem nanašali na določljivo osebo, vendar identifikacija ni več 
mogoča. Uvodna izjava 26 se tudi nanaša na to pojmovanje, ko pravi, da „se načela 
varstva ne uporabljajo za podatke, ki so spremenjeni v anonimne tako, da posameznik, 
na katerega se osebni podatki nanašajo, ni več določljiv“. Kljub temu pa je ocena, ali 
podatki omogočajo identifikacijo posameznika in ali se informacije lahko štejejo za 
anonimne ali ne, odvisna od okoliščin in treba bi bilo izvesti analizo za vsak primer 
posebej s posebnim sklicevanjem na to, koliko se lahko pričakuje, da bodo uporabljena 
sredstva za identifikacijo iz uvodne izjave 26. To je zlasti pomembno za statistične 
informacije, kjer je originalni vzorec kljub dejstvu, da se informacije lahko podajo v 
obliki zbirnih podatkov, premajhen in lahko identifikacijo posameznikov omogočijo 
druge informacije. 

Primer št. 18: Statistične raziskave in kombinacija razpršenih informacij 

Statistiki imajo poleg splošne obveznosti glede pravil o varstvu podatkov, s katerimi se 
zagotavlja anonimnost statističnih raziskav, posebno dolžnost poklicne molčečnosti in 
ta pravila jim prepovedujejo objavo podatkov, ki niso anonimni. To jih obvezuje k 
objavljanju zbirnih statističnih podatkov, ki jih nikakor ni mogoče pripisati nobeni 
določljivi osebi, ki stoji za temi statističnimi podatki. To pravilo je zlasti pomembno v 
zvezi z objavo podatkov popisa. Za vsak položaj posebej je treba določiti prag, pod 
katerim se šteje, da je mogoče identificirati zadevne osebe. Če se pojavi merilo, ki 
lahko privede do identifikacije določene kategorije oseb, ne glede na to, kako velika je 
(tj. v mestu s 6000 prebivalci operira samo en zdravnik), je treba to „diskriminatorno“ 
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merilo v celoti opustiti ali pa je treba dodati druga merila, ki „razredčijo“ rezultate o 
določeni osebi in tako omogočijo statistično tajnost. 

Primer št. 19: Objava videonadzora 

Lastnik trgovine v svoje prostore namesti sistem nadzora s kamerami. V svoji trgovini 
objavi fotografije tatov, ki jih je posnela kamera nadzornega sistema. Po posredovanju 
policije potemni obraze tatov in jih tako zabriše. Vendar tudi po tem dejanju še vedno 
obstaja možnost, da osebe na fotografijah prepoznajo njihovi prijatelji, sorodniki ali 
sosedje, saj so npr. njihovi postava, pričeska in oblačila še vedno prepoznavni. 

4.  ČETRTI ELEMENT: „FIZIČNA OSEBA“ 

Varstvo, ki ga ponujajo pravila Direktive, se uporablja za fizične osebe, to je ljudi. 
Pravica do varstva osebnih podatkov je v tem smislu univerzalna in ni omejena na 
državljane ali prebivalce določene države. Uvodna izjava 2 Direktive izrecno opozarja 
na to z navedbo, da „so sistemi za obdelavo podatkov namenjeni temu, da služijo 
človeku“, in da „morajo ne glede na državljanstvo ali stalno prebivališče fizičnih oseb 
spoštovati njihove temeljne pravice in svoboščine“. 

Pojem fizične osebe je obravnavan v členu 6 Splošne deklaracije človekovih pravic, v 
skladu s katerim ima „vsakdo povsod pravico do priznanja pravne sposobnosti“. 
Zakonodaja držav članic, navadno na področju civilnega prava, natančneje opisuje 
pojem osebnosti ljudi, ki se razume kot sposobnost, da so subjekti pravnih odnosov, z 
začetkom ob rojstvu posameznika in koncem ob njegovi smrti. Osebni podatki se tako 
načeloma nanašajo na določene ali določljive živeče posameznike. To sproža vrsto 
vprašanj za namene te analize. 

Podatki o umrlih 

Informacije, ki se nanašajo na umrle posameznike, se tako načeloma ne štejejo za 
osebne podatke, za katere veljajo pravila Direktive, saj umrli po civilnem pravu niso 
več fizične osebe. Vseeno pa so podatki o pokojnih v nekaterih primerih lahko še 
vedno deležni nekaj zaščite. 

Po eni strani upravljavec podatkov mogoče nima možnosti, da bi preveril, ali je oseba, 
na katero se nanašajo podatki, še vedno živa ali pa je mogoče mrtva. In tudi če ima to 
možnost, lahko informacije o umrlih obdeluje pod popolnoma enakimi pravili kot 
informacije o živečih. Ker mora upravljavec podatkov pri podatkih o živih 
posameznikih upoštevati obveznosti o varstvu podatkov, ki jih uvaja Direktiva, mu bo 
verjetno lažje, če se bo tega postopka držal tudi pri podatkih o umrlih, kakor ga 
določajo pravila o varstvu podatkov, kot če bi razločeval med obema zbirkama pravil.  

Po drugi strani pa se informacije o umrlih lahko nanašajo tudi na žive osebe. Tako na 
primer informacija, da je imela umrla Gaia hemofilijo, kaže, da ima isto bolezen tudi 
njen sin Titius, saj je povezana z genom, ki je v kromosomu X. Tako lahko v primerih, 
kadar se za informacijo, ki je podatek o umrlih, lahko šteje, da se hkrati nanaša na 
živečega in da je to osebni podatek v skladu Direktivo, osebni podatki o pokojnih 
posredno uživajo varstvo po pravilih o varstvu podatkov. 

 Tretjič, za informacije o pokojnih lahko velja posebna zaščita, dodeljena z zbirkami 
pravil, ki se razlikujejo od zakonodaje o varstvu podatkov in zamejujejo to, kar 
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nekateri imenujejo „personalitas praeterita“. Obveznost zaupnosti se za medicinsko 
osebje s smrtjo pacienta ne konča. Nacionalna zakonodaja o pravici nekoga do lastne 
podobe in časti lahko ščiti tudi spomin na umrle. 

In četrtič, državam članicam nič ne preprečuje, da bi razširile področje uporabe 
nacionalne zakonodaje, ki uveljavlja določbe Direktive 95/46/ES na področja, ki niso 
zajeta v njeno področje uporabe, če tega ne izključuje nobena druga določba 
zakonodaje Skupnosti, na kar je opozorilo Sodišče Evropskih skupnosti16. Mogoče je, 
da se kateri nacionalni zakonodajalec odloči razširiti določbe nacionalne zakonodaje o 
varstvu podatkov na nekatere vidike, ki zadevajo podatke o pokojnih, kadar to 
upravičujejo legitimni interesi17. 

Nerojeni otroci 

Koliko se lahko pravila o varstvu podatkov uporabljajo pred rojstvom, je odvisno od 
splošnega stališča nacionalnih pravnih sistemov do varstva nerojenih otrok. Nekatere 
države članice predvsem zaradi upoštevanja nasledstvenih pravic priznavajo načelo, da 
se za spočete, a še nerojene otroke šteje, kot da so bili rojeni, kolikor zadeva ugodnosti 
(in tako lahko dobijo dediščino ali sprejmejo donacijo), pod pogojem, da se lahko 
dejansko rodijo. V drugih državah članicah nekatere pravne določbe zagotavljajo 
posebno varstvo, tudi pod enakim pogojem. Za določitev, ali nacionalne določbe o 
varstvu podatkov varujejo tudi informacije o nerojenih otrocih, je treba preučiti splošni 
pristop nacionalnega pravnega sistema, skupaj z idejo, da je namen pravil o varstvu 
podatkov zaščita posameznika. 

Drugo vprašanje se postavi ob premisleku, da odzivanje pravnega sistema na splošno 
temelji na pričakovanju, da so okoliščine za nerojenega otroka časovno omejene in 
trajajo, kolikor traja nosečnost. Ne upošteva dejstva, da lahko ta položaj dejansko traja 
precej dlje, tako kot na primer pri zamrznjenih zarodkih. Končno, poseben pravni 
odziv je mogoče najti v posebnih določbah o tehnikah reprodukcije, ki obravnavajo 
uporabo medicinskih ali genetskih informacij o zarodkih. 

Pravne osebe 

Ker se opredelitev osebnih podatkov nanaša na posameznike, tj. fizične osebe, 
Direktiva načeloma ne zajema informacij v zvezi s pravnimi osebami, in varstvo, ki ga 
podeljuje, se ne uporablja18. Se pa v vrsti okoliščin nekatera pravila o varstvu podatkov 
še vedno lahko posredno uporabljajo za informacije v zvezi s podjetji ali pravnimi 
osebami. 

Nekatere določbe Direktive 2002/58/ES o e-zasebnosti zajemajo tudi pravne osebe. 
Člen 1 Direktive določa, da „2. določbe te direktive podrobno opredeljujejo in 
dopolnjujejo Direktivo 95/46/ES za namene, navedene v odstavku 1. Razen tega 
predvidevajo varstvo zakonitih interesov naročnikov, ki so pravne osebe“. V skladu s 
tem člena 12 in 13 razširjata uporabo nekaterih določb o naročniških imenikih in 
nepovabljenih sporočilih tudi na pravne osebe. 

                                                 
16  Sodba Sodišča Evropskih skupnosti C-101/2001 z dne 6. 11. 2003 (Lindqvist), odstavek 98. 
17  Zapisnik Sveta Evropske unije, 8. 2. 1995, dokument 4730/95: „Re člen 2(a) ‚Svet in Komisija 

potrjujeta, da morajo države članice odločiti, ali in koliko se ta direktiva uporablja za preminule 
osebe.‘“ 

18  Uvodna izjava 24 Direktive: „ker ta direktiva ne vpliva na zakonodajo v zvezi z varstvom pravnih oseb 
glede obdelave podatkov, ki se nanje nanašajo;“ 
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Za informacije o pravnih osebah se v skladu z merili, določenimi v tem dokumentu, 
tudi lahko šteje, kot da se „nanašajo na“ fizične osebe same po sebi. To se lahko zgodi, 
kadar je ime pravne osebe izvedeno iz imena fizične osebe. Drugi primer je lahko 
elektronska pošta podjetja, ki jo običajno uporablja določena zaposlena oseba, ali 
informacija o malem podjetju (v pravni terminologiji bolj „predmet“ kot pravna oseba), 
ki lahko opisuje vedenje njenega lastnika. V vseh teh primerih, kadar merilo „vsebine“, 
„namena“ ali „rezultata“ omogoča, da se informacija o pravni osebi ali podjetju šteje, 
kot da „se nanaša“ na pravno osebo, je treba to informacijo obravnavati kot osebni 
podatek in morajo se uporabljati pravila o varstvu podatkov. 

Sodišče Evropskih skupnosti je razjasnilo, da države članice lahko razširijo področje 
uporabe nacionalne zakonodaje, ki uveljavlja določbe Direktive, na področja, ki niso 
zajeta v njeno področje uporabe, če tega ne izključuje nobena druga določba 
zakonodaje Skupnosti19. Tako so nekatere države članice, kot so Italija, Avstrija ali 
Luksemburg, razširile uporabo nekaterih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih v 
skladu z Direktivo (kot so tiste o varnostnih ukrepih), na obdelavo podatkov o pravnih 
osebah.  

Kakor pri informacijah o umrlih lahko tudi tukaj praktične ureditve upravljavca 
podatkov privedejo do tega, da se za podatke o pravni osebi dejansko uporabljajo 
pravila o varstvu podatkov. Kadar upravljavec podatkov zbira podatke o fizičnih in 
pravnih osebah skupaj in jih vključuje v iste nize podatkov, se lahko oblikujejo 
mehanizmi obdelave podatkov in sistema spremljanja, tako da se zagotovi skladnost s 
pravili o varstvu podatkov. Pravzaprav je za upravljavca enostavneje, da uporabi 
pravila o varstvu podatkov za vse informacije v svojih spisih, kot da poskuša 
opredeliti, kaj se nanaša na pravne in kaj na fizične osebe. 

IV. KAJ SE ZGODI, ČE PODATKI NISO ZAJETI V 
OPREDELITVI? 

Kot smo videli v tem dokumentu, se informacije v določenih okoliščinah ne štejejo za 
osebne podatke. Tako je, kadar ni mogoče šteti, da se podatki nanašajo na 
posameznika, ali če posameznik ne velja za določenega ali določljivega. Po členu 3 
Direktive se Direktiva ne uporablja, če podatki, ki se obdelujejo, niso zajeti v pojem 
„osebnega podatka“. To pa ne pomeni, da so lahko v določenem položaju posamezniki 
prikrajšani za vsakršno zaščito. Upoštevati moramo naslednje vidike. 

Če se Direktiva ne uporablja, se lahko uporablja nacionalna zakonodaja o varstvu 
podatkov. Kot je določeno v členu 34, je Direktiva naslovljena na države članice. 
Zunaj njenega področja uporabe državam članicam ni treba upoštevati obveznosti, ki 
jih nalaga, predvsem da uveljavijo zakone, predpise in upravne določbe, ki se 
zahtevajo za skladnost z njo. Vendar je Sodišče Evropskih skupnosti razjasnilo, da 
države članice lahko razširijo področje uporabe nacionalne zakonodaje, ki uveljavlja 
določbe Direktive, na področja, ki niso zajeta v njeno področje uporabe, če tega ne 
izključuje nobena druga določba zakonodaje Skupnosti. Tako se prav lahko zgodi, da 
za nekatere položaje, ki sicer ne vključujejo obdelave osebnih podatkov, kakor je 
opredeljena v Direktivi, kljub temu veljajo zaščitni ukrepi po nacionalni zakonodaji. 
To se na primer lahko nanaša na predmet, kot so podatki, kodirani s šifrirnim ključem, 
ne glede na to, ali so ti podatki osebni ali ne.  

                                                 
19  Sodba Sodišča Evropskih skupnosti C-101/2001 z dne 6. 11. 2003 (Lindqvist), odstavek 98. 
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Kadar se ne uporabljajo pravila o varstvu podatkov, določene dejavnosti zaradi 
daljnosežnega prava Evropskega sodišča za človekove pravice vseeno lahko posegajo v 
člen 8 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, ki ščiti pravico do zasebnega 
in družinskega življenja. Tudi druge zbirke predpisov, kot je odškodninsko pravo, 
kazensko pravo ali protidiskriminacijska zakonodaja, lahko zagotavljajo varstvo 
posameznikov v primerih, ko se pravila o varstvu podatkov ne uporabljajo in so lahko 
ogroženi različni legitimni interesi. 

V. SKLEPNE UGOTOVITVE 

Delovna skupina je v svojem mnenju podala smernice, kako je treba razumeti pojem 
osebnih podatkov v Direktivi 95/46/ES in ustrezni zakonodaji Skupnosti ter kako ga je 
treba uporabljati v različnih položajih.  

Na splošno je bilo ugotovljeno, da je evropski zakonodajalec zavestno sprejel široko 
pojmovanje osebnih podatkov, vendar to pojmovanje ni neomejeno. Vedno se je treba 
zavedati, da je cilj pravil, ki jih vsebuje Direktiva, varstvo temeljnih pravic in svoboščin 
posameznikov, zlasti pravice do zasebnosti, pri obdelavi osebnih podatkov. Ta pravila so 
bila tako zasnovana, da bi se uporabljala v položajih, kjer bi bile lahko ogrožene pravice 
posameznikov, zato je tudi potrebna zaščita. Področja uporabe pravil o varstvu podatkov 
ne bi smeli preveč razširiti, izogibati pa se je treba tudi neupravičenemu omejevanju 
pojma osebnih podatkov. Direktiva vsebuje opredelitev področja uporabe, pri čemer 
izključuje vrsto dejavnosti in omogoča prožnost pri uporabi pravil za dejavnosti, ki 
sodijo v njeno področje uporabe. Pri iskanju ustreznega ravnovesja glede te uporabe 
igrajo odločilno vlogo organi za varstvo podatkov (glej odstavek II). 

Analiza delovne skupine temelji na štirih poglavitnih „osnovnih elementih“, ki jih je 
mogoče razlikovati v opredelitvi „osebnih podatkov“: tj. „katera koli informacija“, „ki se 
nanaša“, „določen ali določljiv“, „fizična oseba“. Ti štirje elementi so tesno prepleteni in 
črpajo drug od drugega, vendar skupaj določajo, ali je določeno informacijo treba šteti za 
„osebni podatek“. Analiza je podprta s primeri iz prakse evropskih nacionalnih organov 
za varstvo podatkov. 

• Prvi element – „katera koli informacija“ – zahteva obširno razlago pojma ne glede na 
naravo ali vsebino informacije in tehnično obliko, v kateri je predstavljena. To 
pomeni, da je mogoče tako objektivne kot subjektivne informacije o neki osebi ne 
glede na njen službeni položaj šteti za „osebne podatke“ in to ne glede na tehnični 
medij, ki jih vsebuje. Mnenje obravnava tudi biometrične podatke in pravno 
razlikovanje od človeških vzorcev, iz katerih se lahko pridobijo (glej odstavek III.1) 

• Drugi element – „ki se nanaša“ – se pogosto spregleda, vendar igra odločilno vlogo 
pri ugotavljanju vsebinskega področja pojma, zlasti v zvezi s predmeti in novimi 
tehnologijami. Mnenje zagotavlja tri različne elemente – tj. vsebino, namen ali 
rezultat –, s katerimi se določa, ali se informacija „nanaša na“ posameznika. To 
zajema tudi informacije, ki mogoče nedvoumno vplivajo na način, kako se neki 
posameznik obravnava ali ocenjuje (glej odstavek III.2). 

• Tretji element – „določen ali določljiv“ – se osredotoča na pogoje, pod katerimi bi se 
moralo šteti, da je posameznik „določljiv“, in zlasti na „sredstva, za katera se 
pričakuje“, da jih bo uporabil upravljavec ali katera koli druga oseba za identifikacijo 
navedene osebe. V tej analizi igrajo pomembno vlogo posebno stanje in okoliščine 
določenega primera. Mnenje obravnava tudi „podatke pod psevdonimom“ in uporabo 
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„podatkov, kodiranih s šifrirnim ključem“, v statističnih ali farmacevtskih raziskavah 
(glej odstavek III.3). 

• Četrti element – „fizična oseba“ – obravnava zahtevo, da „osebni podatki“ govorijo o 
„živih posameznikih“. Mnenje obravnava tudi stične točke s podatki o pokojnih, 
nerojenih otrocih in pravnih osebah (glej odstavek III.4). 

Mnenje na koncu obravnava, kaj se zgodi, če opredelitev „osebnega podatka“ določenega 
podatka ne zajema. Vprašanja v teh primerih omogočajo več rešitev, vključno z 
nacionalno zakonodajo, ki ne sodi v področje uporabe Direktive, a pod pogojem, da se 
upošteva druga zakonodaja Skupnosti (glej odstavek IV). 

Delovna skupina poziva vse zainteresirane strani, da skrbno preučijo smernice iz tega 
mnenja in jih upoštevajo pri razlagi in uporabi določb nacionalne zakonodaje v skladu z 
Direktivo 95/46/ES. 

Člani delovne skupine, ki so večinoma predstavniki nadzornih organov za varstvo 
podatkov na nacionalni ravni, se zavezujejo, da bodo še naprej razvijali smernice iz tega 
mnenja v lastnih jurisdikcijah in da bodo zagotovili pravilno uporabo svoje nacionalne 
zakonodaje v skladu z Direktivo 95/46/ES. 

Delovna skupina namerava uporabiti in razvijati smernice iz tega mnenja, kadar je to 
ustrezno, ter jih skrbno upoštevati pri svojem nadaljnjem delu, zlasti kadar bo 
obravnavala teme, kot so upravljanje identitete v okviru e-vlade in e-zdravja, ter v okviru 
radiofrekvenčne identifikacije. Glede slednjega namerava delovna skupina dodatno 
analizirati način, kako lahko pravila o varstvu podatkov vplivajo na uporabo 
radiofrekvenčne identifikacije, in morebitno potrebo po dodatnih ukrepih, ki bi jih bilo 
morda treba sprejeti za zagotovitev pravilnega upoštevanja pravic in interesov v zvezi z 
varstvom podatkov v tem okviru. 

Delovna skupina nenazadnje pozdravlja vse povratne informacije zainteresiranih strani in 
nadzornih organov o praktičnih izkušnjah s smernicami iz tega mnenja, vključno z 
dodatnimi primeri poleg navedenih v tem dokumentu. Čez nekaj časa namerava to temo 
ponovno preučiti, tako da bi na tej podlagi še okrepila enotno razumevanje ključnega 
pojma osebnih podatkov in zagotovila usklajeno uporabo in boljše izvajanje Direktive 
95/46/ES ter z njo povezane zakonodaje Skupnosti. 

------------------------- 

 

       Za delovno skupino 

 

 

       Predsednik 
      Peter SCHAAR 
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