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Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je 21.11.2014 prejel vaše elektronsko sporočilo, v
katerem podajate dopolnitev k vašem vprašanju z dne 13.11.2014. Predložili ste nam člene statuta Kinološke
zveze Slovenija, ki se nanašajo na javnost dela zveze. Zanima vas, ali člani z včlanitvijo podajo soglasje, da se
njihova imena objavijo v sklopu objavljanja vseh sklepov tako v reviji Kinolog kot na spletni strani zveze?
Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato
vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. tč. 1. odst. 49. čl. Zakona o
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2.
čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP),
posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.
Pooblaščenec pojasnjuje, da si skladno z določbami ZDru-1 društvo oz. zveza društev sama določi
namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja. Ker gre v konkretnem primeru za zadevo,
ki je vezana na samo delovanje zveze, je le-ta lahko opredeljena s pravili zveze. V tem primeru lahko
torej štejemo, da se posameznik z včlanitvijo v zvezo strinja s pravili določenimi v Statutu.
Na podlagi določb Statuta Kinološke zveze Slovenije se imena in priimki članov zveze lahko objavijo v
sklopu objavljanja sklepov ter obvestil.

O b r a z l o ž i t e v:
Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v zasebnem sektorju – društvo je namreč v 5. členu Zakona o
društvih (Ur. l. RS, št. 61/2006, v nadaljevanju ZDru-1) opredeljeno kot pravna oseba zasebnega prava –
navaja 10. člen ZVOP-1:
1. Osebni podatki v zasebnem sektorju se lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke,
ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev
posameznika.
2. Ne glede na prejšnji odstavek se lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni podatki posameznikov, ki so z
zasebnim sektorjem sklenili pogodbo ali pa so na podlagi pobude posameznika z njim v fazi pogajanj za
sklenitev pogodbe, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev
pogodbe ali za izpolnjevanje pogodbe.
3. Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni podatki, če je to nujno
zaradi uresničevanja zakonitih interesov zasebnega sektorja in ti interesi očitno prevladujejo nad interesi
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
Osebna privolitev posameznika pa je v skladu s 14. tč. 6. čl. ZVOP-1 prostovoljna izjava volje posameznika, da
se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih mora
zagotoviti upravljavec po tem zakonu; osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna
privolitev posameznika.
Pooblaščenec pojasnjuje, da si skladno z določbami ZDru-1 društvo samo določi namen in cilje, dejavnost
oziroma naloge ter način delovanja. Posameznik pa lahko postane član društva pod pogoji, ki jih društvo določi
v temeljnem aktu. Prav tako je tudi obdelava osebnih podatkov članov dopustna pod pogoji, kot jih določa
temeljni akt, pri čemer pa mora biti posameznik ob vstopu v društvo s tem aktom seznanjen in se tako šteje, da
je s takšno seznanitvijo seznanjen tudi z nameni obdelave svojih osebnih podatkov.
Pooblaščenec nadalje pojasnjuje, da 6. člen Statuta Kinološke zveze Slovenija (v nadaljevanju: Statut) določa,
da je delovanje Kinološke zveze Slovenije javno.
Nadalje 8. člen Statuta pravi, da zveza svoje članice in zainteresirano javnost obvešča preko revije Kinolog in
tudi preko sredstev javnega obveščanja, na uradni spletni strani Kinološke zveze Slovenije ter na druge načine.
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9. člen pa pri tem določa, da morajo vsi organi Kinološke zveze Slovenije vsa obvestila, sporočila ter sklepe
objaviti v reviji Kinolog.
Ker gre v konkretnem primeru za zadevo, ki je vezana na samo delovanje zveze, je le-ta lahko opredeljena s
pravili društva. V tem primeru lahko torej štejemo, da se posameznik z včlanitvijo v zvezo strinja s pravili
določenimi v Statutu.
Na podlagi določb Statuta Kinološke zveze Slovenije se imena in priimki članov zveze tako lahko objavijo v
sklopu objavljanja sklepov ter obvestil.
Prijazen pozdrav,
Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka
Poslati:
- naslovniku;
- arhiv, tu.
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