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V anketi Dela o informacijskih tehnologijah, ki smo jo izvedli v začetku
marca, smo anketirance spraševali, če so zasledili, da tretji mobilni
operater Vega toži državo. Tri četrtine vprašanih je pritrdilno odgovo-
rilo na postavljeno telefonsko vprašanje. Tožbo so opazili bolj starejši
kot mlajši, bolj izobraženi kot manj, več moških kot žensk, uporabniki
mobilnih telefonov pogosteje kot neuporabniki... Presenetljivo je, da
je tokrat razlika med odgovori anketirancev tudi glede na kraj bivanja,
kjer je v ospredju veliko mesto pred srednje velikim mestom in vasjo.
Javnost je bila torej dobro obveščena o tem primeru, res pa je, da tisti
anketiranci, ki so tožbo Vege zasledili, v večini poznajo njeno ozadje
slabo (38%) ali srednje (36%). V primerjavi podskupin glede poznava-
nja ozadja najbolj izstopata dve skupni anketirancev: tisti z visoko in
višjo šolo ter uporabniki mobilnih telefonov.
Anketiranci v obeh podskupinah ocenjujejo, da dobro poznajo ozadje
tožbe, saj je skoraj 80 odstotkov anketirancev znotraj teh dveh sku-
pin izbralo možnost, da poznajo ozadje "zelo dobro". Tistim anketi-
rancem, ki so zasledili primer Vege, smo postavili tudi nekaj trditev,
za katere so povedali, kako se z njimi strinjajo. Analiza je pokazala,
da je razmeroma visok delež anketirancev, ki se z odgovori ne želijo
opredeliti, takih je bilo skoraj tretjina. Tisti pa, ki so odgovarjali, so bili
najbolj kritični do dejstva, da je Vega upravičena do odškodnine. S tr-
ditvijo, da bi država morala Vegi izplačati odškodnino, do katere naj bi
bila Vega upravičena, se "sploh ni strinjalo" 53 odstotkov anketiran-
cev, le desetina se je s trditvijo v celoti strinjala. Na drugi strani pa so
anketiranci kritični tudi do države, saj se slaba tretjina anketiranih, ki
so zasledili tožbo Vege, v celoti strinja s trditvijo, da bi morala Vlada
urediti telekomunikacijski trg in Vegi zagotoviti preživetje. Manj, le do-
bra četrtina, pa se v celoti strinja s trditvijo, da je Vega dobro ocenila
trg, vendar zaradi neurejenih razmer ni mogla dobro poslovati – s to tr-
ditvijo se hkrati sploh ne strinja slaba četrtina anketiranih. I. T.
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Kaj so dejansko odkrili kitaj-
ski znanstveniki, še ni popolno-
ma jasno, saj so rezultati razi-
skave šele zaokrožili po svetov-
nem spletu. Načeloma gre za
pospeševanje iskanja blokov
podatkov, ki imajo enak rezul-
tat zgoščevanja. V primeru
SHA-1 je takšnih poizkusov 280
za en prstni odtis, Kitajcem naj
bi to uspelo v 269 primerih torej
2000-krat hitreje, kar je v resnici
na meji zmogljivosti današnjih
računalnikov. Zavedati se mo-
ramo tudi, da ne gre za prvi pri-
mer. Nedavno je bila ugotovlje-

na pomanjkljivost zgoščevalne-
ga algoritma 5 (message digest
5, MD5), zato ta ni več priporo-
čljiv za uporabo.

Digitalni podpisi ogroženi?
Pomanjkljivost ima lahko

vsekakor pomemben vpliv na
digitalni podpis. Gre predvsem
za podpise, ki so že bili ustvarje-
ni, saj lahko s tem, da izkoristi-
mo pomanjkljivost algoritma
SHA-1, povzročimo marsikate-
ro nevšečnost, če ne že škodo.
Za podpisovanje v prihodnje
odkrita pomanjkljivost ne pred-
stavlja velike težave, saj vedno
obstaja možnost uporabe moč-
nejših algoritmov, kar so sno-
valci digitalnega podpisa že
zdavnaj predvideli in nenaza-
dnje tudi formalno omejili ča-
sovno veljavnost podpisov.

Prstni odtisi so izredno upo-
rabna stvar, saj lahko z zelo

kratkim nizom (160 bitov) pre-
verjamo istovetnost podatkov.
Če bi spremenili samo en bit do-
kumenta, se prstni odtis popol-
noma spremeni. Prstni odtisi so
uporabni za preverjanje pravil-
nosti podatkov izmenjanih v
omrežju, zaznavanju sprememb
zapisov v podstkovnih zbirkah
ipd. Nenazadnje je prstni odtis
tudi ključnega pomena za samo
digitalno podpisovanje in s tem
povezanih varnostnih mehaniz-
mov (SSL, IPSec ipd.). Ko ope-
riramo z nizi konstantne dolži-
ne, lahko seveda pride do t. i. tr-

čenja (collision). V tem primeru
se zgodi, da imata dva bloka
enak prstni odtis in pri podpisu
ne vemo več, kaj je podpisnik
dejansko podpisal. Težave zgo-
ščevalnih algoritmov so torej
poznane in teoretično mogoče.

Rešitev?
Prva možnost je uporaba

močnejših algoritmov. Sam al-
goritem SHA nam omogoča iz-
delavo daljših nizov dolžine 256,
384, 512 itd., ki še niso proble-
matični. Organizacije za stan-
dardizacijo (W3C) že imajo ide-
je o vključevanju dodatnih in-
formacij v podpis, ki bi igrale
vlogo varovalk. Ti podatki so
recimo dolžina originalnega
bloka, vključevanje ime lastnika
podpisa ipd. Najbolj zanesljiva
rešitev pa so sistemi prezervaci-
je, katerih ključna naloga je
uporaba kompleksnih in napre-
dnih varnostnih mehanizmov za
zagotavljanje dolgoročne ve-
ljavnost digitalnih podpisov in
dokumentov samih, ne glede na
morebitne odkrite šibkosti al-
goritmov. Gre za varne elek-
tronske arhive, ki so med dru-
gim tudi edini odgovor na reše-
vanje problema časovne omeji-
tve digitalnih potrdil in digital-
nih podpisov. Tehnologija elek-
tronskih arhivov je že na voljo.
Z evolucijo elektronskega po-
slovanja postaja vedno bolj ak-
tualna, predvsem tam, kjer igra-
jo elektronski dokumenti osre-
dnjo vlogo poslovnih ali uprav-
nih procesih.
Aljoša Jerman Blažič

Zgoščevalni algoritmi igrajo pomembno vlogo pri identifikaciji
podatkov. Zgoščevanje informacij je natančna enosmerna
funkcija, pri kateri večino izvornih podatkov izgubimo, saj
algoritem iz poljubno velikega bloka podatkov (dokumenta
recimo) ustvari niz konstantne dolžine, 160 bitov za konkretni
primer varnega zgoščevalnega algoritma (secure hash algorithm,
SHA). Takšen niz sam po sebi ne pomeni ničesar, saj je večina
informacije v postopku izgubljena. Ker pripada vsakemu
dokumentu unikaten niz, se je takšne interpretacije podatkov tudi
oprijelo ime prstni odtis.

Informacijska varnost

Zlomljeno jedro
digitalnega podpisa

Trem kitajskim znanstvenikom naj bi uspelo razbiti zgoščevalno
funkcijo SHA-1. Gre za enega izmed dveh osnovnih tipov algoritmov,
na katerih temelji digitalni podpis. Razlog za preplah? Nikakor ne.

Jože Zrimšek, v. d. direktorja
direktorata za informacijsko
družbo na MVŠZT, nam je v
kratkem telefonskem pogovoru
povedal, da je nekaj razpisov, ki
imajo opraviti z oprto kodo, že
pripravljenih in da bodo izšli ta-
koj, ko bo novo ministrstvo do-
končno izpostavljeno. Natanč-

nejših informacij – kdaj bodo
objavljeni prvi razpisi, ali bo šlo
za subvencioniranje razvijanja
ali lokaliziranja programske
opreme – žal nismo izvedeli.

V kakšnih odnosih je z novo
vlado in ali so v njej že našli pra-
ve sogovornike, smo povprašali
pri predstavnikih odprtokodne
skupnosti. »Še vedno smo v sti-
ku z ljudmi, ki so ostali na mini-
strstvih in s katerimi smo sode-
lovali že prej. Zaradi kadrovskih
sprememb in spremenjenih pri-
stojnosti pa je sodelovanje ve-
dno težje. Novih sogovornikov
še nismo našli,« je povedal Jure
Čuhalev, vodja projekta Slo-
tech linux in sodelavec ljubljan-
skega zavoda Kiberpipa. Čuha-
lev je še poudaril, da ne gre le za
odprto kodo, temveč tudi za
druga vprašanja elektronske ci-
vilne družbe: »Nimamo več so-
govornika glede bodoče evrop-
ske direktive o retenciji komuni-
kacijskih podatkov, enako se je
zgodilo pri direktivi o računalni-
ško izvedenih izumih.« Peter
Tomaž Dobrila iz mariborskega
multimedijskega centra Kibla

pravi, da sogovornikov v novi
vladi še niso našli: »V prejšnji
vladi je bil MID, s katerim smo
sodelovali zelo dobro. Zdi se mi
škoda, da so ga razpustili, čeprav
ima vsaka oblast to pravico.«
Podobno izkušnjo imajo tudi v
društvu uporabnikov linuxa Slo-
venija (LUGOS), saj novega so-

govornika še niso našli, čeprav je
nova vlada zagotovila, da se bo
to zgodilo kljub ukinitvi MID.

Nova vlada še brez politike do
odprte kode

Predstavnika elektronske ci-
vilne družbe smo tudi vprašali,
ali menita, da bo nova vlada bolj
dovzetna za subvencioniranje
odprtokodnega programja in ali
obstajajo kakšni indici za to, da
bo za državno upravo vpeljala
več tovrstne programske opre-
me. »Razpise redno spremljamo

in za zdaj še nisem zasledila, da
bi MVŠZT izdalo kakšnega. Je
pa ministrstvo za kulturo pripra-
vilo razpis o promociji in širjenju
slovenskega jezika. Glede na to,
da je velik del aktivnih članov
društva usmerjen v prevajanje
odprtokodnih programov (open
office.org, KDE, mozilla, wiki-
pedia in drugi programi), hkrati
pa člani razvijajo tudi slovensko
distribucijo linuxa pingo, je ta
razpis dober začetek,« je razloži-
la Špela Kraner, predsednica
društva LUGOS.

»Ne vem, kakšna je politika
nove vlade glede odprtokodne
programske opreme, in za zdaj
ni nobenih indicev za to, da bo
vlada v državno upravo namesti-
la več odprtokodne programske
opreme,« je povedal Dobrila in
opozoril, da je nova vlada od sta-
re podedovala pogodbo z Mi-
crosoftom, ki bi lahko kakršne-
koli prehode močno omejevala.

»Upamo, da bo nova vlada na-
daljevala začeto delo prejšnje in
še naprej podpirala smernice, ki
so zapisane v dokumentu Politi-
ka Vlade RS pri razvijanju, uva-
janju in uporabi programske
opreme in rešitev, temelječih na
odprti kodi,« je odgovoril Čuha-
lev. Odnos vlade se bo pokazal
tudi pri e-storitvah državne
uprave, ki bi morale biti enako
dostopne vsem uporabnikom,
ne glede na to, ali uporabljajo
zaprto-ali odprtokodno, licenč-
no ali prosto programsko opre-
mo. Miha Ceglar

Odprtokodna programska oprema

Zrimšek: kmalu
prvi razpisi

Čeprav na ministrstvu za visoko šolstvo znanost in tehnologijo (MVŠZT) baje pripravljajo prve razpise,
ki zadevajo odprtokodne programske opreme, v odprtokodni skupnosti tarnajo, da v novi vladi še niso
našli sogovornika. Za zdaj še ni indicev, da bo nova vlada bolj naklonjena odprti kodi od prejšnje, v od-
prtokodni skupnosti pa je moč zaslediti tiho žalovanje za pokojnim ministrstvom za informacijsko
družbo (MID).

Optimizem, a z zadržki
Hannover – Ko je nemški kancler Gerhard Schröder (na fotografiji) v sredo zvečer otvoril letošnji sejem Ce-
bit, enega največjih dogodkov v svetu IT, ter spregovoril nekaj spodbudnih besed o rasti in pomenu indu-
strije IT, verjetno ni pričakoval, da ga bodo prve kritike dosegle že na govorniškem odru. Uvajanje novih
tehnologij v šolstvo in gospodarstvo je še vedno prepočasno, Evropa pa v razvoj IT nikakor ne vlaga dovolj
denarja, da bi lahko konkurirala združenim državam ali vse odločnejšim azijskim tekmecem, so menili no-
vinarji in nekateri drugi govorci (denimo ustanovitelj SAP Henning Kagermann). Precej lahkotnejšega
vzdušja so deležni obiskovalci sejma – teh naj bi bilo letos po napovedih prireditelja več kot pol milijona
– saj jih razstavljavci razvajajo z izdelki, namenjenimi zabavi, igram in mobilnosti. Med 6270 razstavljavci
letos izstopa izjemno veliko število azijskih izdelovalcev, saj se poleg znanih korejskih velikanov Samsun-
ga in LG predstavlja še 777 tajvanskih ter 310 kitajskih podjetij. Letošnja prireditev ne napoveduje revo-
lucionarnih novih trendov, saj gre pri večini prikazanih novosti le za izboljšave starejših storitev. Spremem-
be prinaša predvsem zlivanje zabavne elektronike, računalništva in telekomunikacij, ki pomeni nove na-
čine uporabe obstoječih tehnologij. Sejem bo odprt do 16. marca, več o Cebitu pa si lahko preberete na
naslednjih straneh Informacijske tehnologije in na Delovi spletni strani . L. J. K.
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Kakšna je definicija osebnih
podatkov?

Osebni podatek je v zakonu
definiran kot katerikoli podatek,
ki se nanaša na posameznika, ne
glede na obliko, v kateri je izra-
žen. Pomembno je, da je posame-
znik določena ali določljiva fizič-
na oseba in da za to niso potrebni
veliki stroški ali veliko časa.

Kako so definirani »nesoraz-
merno veliki napori, stroški ali
poraba časa«?

Presoja se od primera do pri-
mera. Včasih je mogoče posame-
znika identificirati, če se navede-
jo zgolj podatki, ki se nanašajo na
opravljanje neke dejavnosti ali
funkcije v manjšem kraju ali do-
ločeni organizaciji, po drugi stra-
ni pa posameznika včasih ni mo-
goče identificirati niti z navaja-
njem njegovega osebnega imena,
npr. »Janez Novak«, ker je Jane-
zov Novakov preveč in ni mogo-
če ugotoviti, na katerega Janeza
Novaka se podatki nanašajo.

Zakaj je bil potreben novi Za-
kon o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-1), ki je začel veljati 1.
januarja letos?

Zakon smo sprejeli zaradi
uskladitve z evropsko direktivo o
zaščiti posameznikov pri obdela-
vi osebnih podatkov in prostem
gibanju takšnih podatkov. Z no-
vim zakonom smo upoštevali tu-
di prakso evropskih in domačih
sodišč. Novi zakon je veliko na-
tančnejši od starega, saj ima 117
členov, stari pa jih je imel 37.

Katere so bistvene vsebinske
spremembe?

Z novim zakonom so se spre-
menile splošne definicije, opre-
deljena so načela zakonitosti, po-
štenosti in sorazmernosti. Bistve-
no so se povečale pristojnosti Dr-
žavnega nadzornega organa za
varstvo osebnih podatkov, ki bo
ustanovljen 1. januarja 2006. Po
novem pritožbe zoper odločbe in
sklepe inšpektorja in pozneje dr-
žavnega nadzornika za varstvo
osebnih podatkov ne bodo več
mogoče, dovoljen pa bo upravni
spor. Inšpektorat oziroma nad-
zorni organ bo po novem dovo-
ljeval uvedbo biometričnih ukre-
pov v zasebnem sektorju. Držav-
ni nadzorni organ bo odločal tu-
di, katere tretje države zagota-
vljajo ustrezno varstvo osebnih
podatkov. ZVOP-1 ni več le si-
stemski zakon, temveč je uredil
tudi nekaj področij: neposredno
trženje, videonadzor, evidence
vstopov in izstopov v prostoru,
uporabo javnih knjig, povezova-
nje zbirk osebnih podatkov, stro-
kovnega nadzora in avtomatizi-
rane obdelave.

Ali bo državni nadzorni organ
zamenjal inšpektorat za varstvo
osebnih podatkov?

Državni nadzorni organ za var-
stvo osebnih podatkov bo pre-
vzel delo inšpektorata, inšpek-
torji pa se bodo po novem imeno-
vali državni nadzorniki za var-
stvo osebnih podatkov. Nadzorni
organ bo vodil glavni državni
nadzornik, ki ga bo na predlog
ministra za pravosodje imenoval
državni zbor.

Kdaj neko podjetje postane
upravljavec osebnih podatkov?
Kakšne so njegove dolžnosti?

Pravzaprav so vsa podjetja
upravljavci zbirk osebnih podat-
kov, ker vodijo vsaj evidenco o
zaposlenih delavcih in evidenco
o plačah, nekateri pa tudi eviden-
co o poškodbah in uživalcih pra-
vic iz pokojninskega zavarova-
nja.

Zakaj potemtakem niso vsa
podjetja vpisana v register zbirk
osebnih podatkov?

Te določbe iz zakona podjetja
največkrat kršijo. Namen regi-
stra je, da se vsakdo lahko sezna-
ni, katere zbirke osebnih podat-
kov sploh obstajajo, kdo je upra-
vljavec posamezne zbirke, za ka-
kšne namene se podatki upora-
bljajo in kako so podatki zavaro-
vani. Minister za pravosodje bo v
kratkem izdal pravilnik o meto-
dologiji vodenja registra zbirk
osebnih podatkov. Vsi upravljav-
ci osebnih podatkov bodo morali
zatem v enem letu posredovati
manjkajoče podatke. Zoper tiste
upravljavce osebnih podatkov, ki
tega ne bodo storili, bomo uvedli
postopke o prekršku in postopke
inšpekcijskega nadzorstva.

Kateri podatki se smejo zbira-
ti po zakonu? Kateri po pisnem
in kateri po osebnem soglasju?

Treba je ločevati med obdela-
vo podatkov v zasebnem in jav-
nem sektorju. ZVOP-1 določa
samo pravila igre. V javnem sek-
torju se lahko zbirajo podatki, ki
jih izrecno določa zakon. Zakoni,
ki urejajo posamezna področja,
morajo določiti, katere zbirke
osebnih podatkov bodo vzposta-
vljene za posamezno področje,
katere vrste osebnih podatkov
bodo posamezne zbirke lahko
vsebovale. Področni zakoni mo-
rajo določiti način zbiranja, čas,
shranjevanje, predvsem pa na-
men uporabe osebnih podatkov.
Kar se tiče zbiranja podatkov na
podlagi osebne privolitve posa-

meznika, je pomembno, da se po-
samezniku, ki daje podatke, po-
sredujejo informacije o tem, kdo
je upravljavec podatkov (naziv,
sedež), kakšen je namen obdela-
ve osebnih podatkov, komu bo
osebne podatke še posredoval,
ali je zbiranje osebnih podatkov
obvezno (po pogodbi) ali prosto-
voljno in morebitne posledice.
Treba je upoštevati tudi načelo
sorazmernosti: podatki morajo
biti ustrezni in po obsegu primer-
ni glede na namene, zaradi kate-
rih se zbirajo.

Kaj dejansko pomeni osebna
privolitev posameznika?

Je prostovoljna izjava volje po-
sameznika. Tisti, ki zbira osebne
podatke na podlagi osebne pri-
volitve, bo moral obstoj osebne
privolitve dokazati. Novi zakon
dopušča tudi ustno ali drugo
ustrezno privolitev (predvsem
sredstva informacijske in komu-
nikacijske tehnologije), iz katere
je moč nedvoumno sklepati o so-
glasju posameznika.

Podatki, ki se zbirajo prek in-
terneta, so lahko tudi neverodo-
stojni ...

Problem avtomatske obdelave
– na primer po internetu – je v
tem, da podatki niso vedno točni.
Neka oseba lahko na primer da
podatke za svojega soseda ali
svojca. Upravljavec tako tvega,
da zbira netočne podatke za ne-
ko pogodbo, ki bo imela finančne
posledice. Po zakonu je upravlja-
vec za takšno tveganje odgovo-
ren sam.

Katere osebne podatke zbirajo
operaterji mobilne telefonije?

Operaterji lahko zbirajo tiste
podatke o svojih naročnikih, ki
jih določa Zakon o elektronskih
komunikacijah v posebnem po-
glavju Zaščita tajnosti in zaupno-
sti elektronskih komunikacij v
členih od 101 do 112. V 110. členu
ZEKom so ti podatki taksativno
določeni. Poleg teh podatkov
lahko zbirajo še nekatere podat-
ke, ki so nujni za izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti in pro-
metne podatke (na primer klica-
ne številke), vendar le do popol-
nega plačila storitve, vendar naj-
dlje do poteka zastaralnega roka,
kar pomeni približno pet let.

Ali ste kot inšpektor že obrav-
navali kakšnega mobilnega ope-
raterja, internetnega ponudnika
ali kakšno drugo informacijsko
ali telekomunikacijsko podjetje
zaradi zbiranja ali posredova-
nja osebnih podatkov?

Takšnih primerov je bilo že ne-
kaj. Šlo je predvsem za nezakoni-
to obdelavo osebnih podatkov in
uporabo podatkov za namene
neposrednega trženja. Letos
obravnavam primer pošiljanja
propagandnega gradiva.

Kaj pa zloglasni primer krše-
nja volilnega molka preko spo-
ročil SMS, ki so bili poslani s Si-
mobilovega sistema, Mobitel pa
je pozneje poslal opravičila svo-
jim uporabnikom?

Tega primera posebej še nismo
obravnavali, saj nismo dobili še
nobene prijave.

Kdo lahko vloži prijavo?
Kdorkoli. Inšpektorat mora

obravnavati tudi anonimne prija-
ve, če presodi, da je lahko resnič-
na.

Osebne podatke zbirajo tudi
ponudniki interneta. Zakaj Sio-
la ni v katalogu upravljavcev
zbirke osebnih podatkov?

Očitno krši zakon.
Ali lahko ponudniki interneta

zbirajo IP številke uporabnikov
interneta?

Če so ti podatki nujni za izpol-
njevanje naročniških pogodb,
potem lahko. Lahko pa jih prido-
bijo tudi s pisno privolitvijo posa-
meznika. Pri zbiranju osebnih
podatkov je z vidika varstva in-
formacijske zasebnosti pomemb-
no predvsem to, za kakšne name-
ne se osebni podatki zbirajo in
uporabljajo.

Novi zakon ureja tudi nepo-
sredno trženje, ki prepoveduje
posredovanje elektronskih na-
slovov tretjim osebam. Nekatera
tržna podjetja to vseeno počne-
jo. Ali ste kot inšpektor že kdaj
ukrepali?

Podjetje mora elektronski na-
slov dobiti na zakonit način, za
kar obstajata dve poti: posame-
znik svoj naslov podjetju zaupa
sam, ali pa ga podjetje dobi iz jav-
no dostopnih virov, vendar mora
v tem primeru dobiti soglasje po-
sameznika za uporabo za name-
ne neposrednega trženja, kar
predpisuje Zakon o varstvu po-
trošnikov. V Italiji so to uredili
tako, da je v telefonskem imeni-
ku poleg podatkov tudi ikona, ki
izrecno dovoljuje njihovo upora-
bo za neposredno trženje. Podje-
tje lahko posreduje elektronski
naslov tudi tretji osebi, a za to po-
trebuje soglasje posameznika. V
vsakem trenutku pa lahko posa-
meznik prepove nadaljnjo upo-
rabo osebnih podatkov za name-
ne neposrednega trženja, na kar
ga je treba ob izvajanju neposre-
dnega trženja še posebej opozo-
riti.

Kot inšpektor lahko ukrepate
le, ko gre za slovenske osebe ali
podjetja?

Ukrepamo lahko zoper tiste
upravljavce osebnih podatkov, ki
so ustanovljeni, imajo sedež ali so
registrirani v Republiki Sloveniji.
Če gre za tuja podjetja, lahko pri-
mer predamo nadzornemu orga-
nu dotične države. Posebno izku-
šnjo smo imeli s Tajsko in ud-
ba.net, kjer nismo mogli doseči
odklopa strežnika, na katerem so
bili podatki, saj Tajska nima za-
kona za varstvo osebnih podat-
kov.

Kaj bo ministrstvo storilo za
ozaveščanje državljanov o po-
menu osebnih podatkov?

Inšpektorat sodeluje s sredstvi
javnega obveščanja ter na sple-
tnih straneh Ministrstva za pra-
vosodje objavlja poročila o svo-
jem delu in tako ozavešča jav-
nost. Vsak posameznik ima pra-
vico do vpogleda v osebne podat-
ke, ki se nanašajo nanj, kar mu
mora upravljavec omogočiti v 15
dneh ali pa ga v tem roku pisno
obvestiti o razlogih, zakaj tega ne
bo storil. Izpis podatkov mora
upravljavec omogočiti v 30 dneh.
Pravice posameznika v zvezi s
podatki, ki se nanašajo nanj je
mogoče omejiti le z zakonom, na
primer v primeru evidenc, ki jih
vodijo Policija, Slovenska varno-
stno-obveščevalna agencija in
Urad za preprečevanje pranja
denarja.

Kaj prinaša novi zakon na po-
dročju biometrije?

V javnem sektorju se smejo bi-
ometrični podatki zbirati le, če to
določa zakon. V zasebnem sek-
torju morata biti izpolnjena dva
pogoja. Prvič: zbiranje biome-
tričnih podatkov mora biti nujno
za varovanje ljudi, premoženja
ali tajnih podatkov in tega varo-
vanja ni mogoče zagotoviti z mi-
lejšimi ukrepi. Drugič: pred za-
četkom izvajanja biometričnih
ukrepov mora podjetje dobiti
odločbo Državnega nadzornega
za varstvo osebnih podatkov.
Miha Ceglar

Jože Bogataj, inšpektorat za varstvo osebnih podatkov, za Delo

»Siol očitno krši zakon«
Letos je začel veljati nov Zakon o varstvu osebnih podatkov, ki je – glede na starega – strože postavil
pravila igre, meni Jože Bogataj, v.d. glavnega direktorja za varstvo osebnih podatkov. Prihodnje leto
bo Slovenija tudi formalno dobila Državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov, na čelu kate-
rega bo glavni državni nadzornik. Ta bo imel večja pooblastila kot dosedanji glavni inšpektor, saj v
njegove odločbe ne bo več posegalo ministrstvo za pravosodje, poleg tega pa bo imenovan za ose-
mletni mandat. Za zdaj to delo še vedno opravlja Jože Bogataj, ki nam je pojasnil, kaj prinaša novi za-
kon in kaj lahko Slovenci v bližnji prihodnosti pričakujemo na področju varovanja osebnih podatkov.
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