
 
V Policiji si prizadevamo za zakonito obdelavo osebnih podatkov. 
 
 
 
Uslužbenci  Policije  lahko  osebne  in  druge podatke obdelujejo le zaradi 
opravljanja   policijskih  nalog.  Policija  pri  nadzoru  strokovnosti  in 
zakonitosti  ter zaradi zagotavljanja notranje varnosti v policiji preverja 
tudi  obdelave  podatkov,  ki jih v policijskih zbirkah opravijo uslužbenci 
policije  in  je  ena  redkih  institucij,  ki  kršitve tudi sama prijavlja 
pristojnim  organom  (skoraj  vse kršitve v letu 2013 in 2014 so na podlagi 
lastnih zaznav). 
 
Predlog  za  uvedbo  postopka  o  prekršku  policija  poda  Informacijskemu 
pooblaščencu  v  vseh primerih, ko ugotovi, da uslužbenec policije podatkov 
ni  obdeloval  zaradi  opravljanja  policijskih  nalog.  Nikakor  ne držijo 
navedbe,  da  so med policisti "najpopularnejši" vpogledi v evidence znanih 
osebnosti.  V  večini  primerov  je  šlo  za  primere,  ko  je policist pri 
opravljanju   svojega  dela,  pri  zbiranju  informacij,  prekoračil  svoja 
pooblastila. 
 
Na  podlagi  zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov in predpisov, ki 
urejajo  naloge  in pooblastila policije, je vsakomur zagotovljeno ustrezno 
pravno  varstvo.  Vsakdo  lahko  tudi,  če  ve,  da so bili njegovi podatki 
obdelovani nezakonito, s prijavo sproži postopek, s katerim bomo v policiji 
preverili, ali so bili njegovi podatki obdelovani zakonito in strokovno. 
 
Uslužbenec  Policije  zato  nikakor  ni  sinonim  za nekoga, ki vsakodnevno 
nezakonito  obdeluje  osebne podatke posameznikov. Število kršitev (devet v 
zadnjih  treh  letih)  je  glede  na  veliko  število  vpogledov v različne 
evidence  s  strani  policistov  zelo majhno. Policija ima, najbolj dodelan 
sistem  varovanja  informacijskega  sistema  tudi navznoter: vsak dostop se 
absolutno  beleži  v log - v skladu z ZVOP - beleži se tudi razlog dostopa. 
Kot  smo  že  poudarili,  Policija sama izvaja redne kontrole in nadzore in 
večino  ugotovljenih  nepravilnosti  je  bilo  prijavljenih prav na podlagi 
lastne  zaznave.  Ali  tako ravnajo tudi vse ostale institucije? Najbrž ne, 
glede na tvitt do nedavnega informacijske pooblaščenke Nataše Pirc Musar: 
 
Nataša Pirc Musar · @nmusar 
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Prebrala članek z naslovom Najhuši kršitelji so policisti na 
http://www.dnevnik.si/objektiv/vec-vsebin/-najhujsi-krsitelji-so-policisti. 
Članek je dober, a mislim, da bi bilo fer, da bi avtor @podcrto povedal, da 
je @policija_si eden redkih državnih organov, ki redno dela notranji nadzor 
za vpoglede v baze podatkov in kršitve redno prijavlja Pooblaščencu. Zato 
je njihova statistika tako visoka. V bistvu je Policijo treba za to 
pohvaliti:) 
 
 
 
V  policiji se zavedamo svojega poslanstva, ki ga imamo v družbi in se zato 
trudimo, da so vse naše naloge opravljene zakonito in strokovno. Varovanje 
osebnih in drugih podatkov je eden izmed pogojev, da bomo svoje naloge 
izvedli tudi učinkovito. 

 


