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Ministrica Andreja Katič zagotavlja, da bodo pripadniki SV prejeli zahtevane evidence ur in plačilne liste za

zadnjih pet let pravočasno

Ministrica Andreja Katič je na sestanku s SVS 17. julija zagotovila, da bodo pripadniki, ki so po pozivu SVS zahtevali

podatke o opravljenih urah in plačilu dela za pet let nazaj, te prejeli v zakonitem roku. Zagotovilo iz njenega kabineta

smo v SVS naknadno prejeli tudi pisno. V kolikor zahtevanih podatkov pripadniki SV ne boste prejeli, objavljamo

vzorčno pritožbo informacijski pooblaščenki, ki jo uporabite v primeru, da zahtevanih podatkov v 30 dnevnem roku od

podane zahteve ne prejmete. V SVS verjamemo, da boste prejeli zahtevane podatke pravočasno, saj so globe za pravno

osebo, odgovorno osebo in posameznika pri tovrstnih kršitvah resnično visoke.

Pisno zagotovilo iz kabineta ministrice:

Zahteve pripadnikov za posredovanje podatkov (plače in mesečne evidence) 

Svoje člane ste pozvali, da na podlagi določil Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) zahtevajo izpise mesečnih

evidenc in plačnih list za 5 letno obdobje (december 2009 do maj 2015). V zvezi z navedenim vas obveščamo, da se

bodo njihove vloge obravnavale v skladu s 30. in 31. členom ZVOP ter 18. in 19. členom Pravilnika o vodenju in

varovanju osebnih podatkov v MORS (v nadaljevanju: pravilnik). V primeru, da zahtevek za seznanitev z lastnimi

osebnimi podatki poda pripadnik, ki je bil zaposlen v SV ali je še zaposlen v SV, je skrbnik podatkov, ki se nahajajo v

Zbirki osebnih podatkov: »Evidenca zaposlenih delavcev Ministrstva za obrambo« – Sektor za kadre J-1 GŠSV .

Odgovorna oseba za navedeno zbirko v J1, je zadolžena za opravljanje nalog s področja vodenja, vzdrževanja in

varovanja zbirke osebnih podatkov – ena izmed nalog je tudi zagotavljanje vpogleda in prepisa osebnih podatkov

posameznikom, na katere se ti podatki nanašajo.

V skladu z navedenim bo Sektor za kadre J-1 v rokih, ki jih določa ZVOP in pravilnik, posredoval pripadnikom

zahtevano dokumentacijo na način, kot so ga navedli v zahtevkih (po pošti ali osebno…).

 

Od informacijskega pooblaščenca je SVS v zvezi z zahtevo in vzorčno pritožbo prejel naslednje pojasnilo:Vzorec pripravljene zahteve, ki ste ga priložili je ustrezen.

Če upravljavec v 30-ih dneh ne odgovori na zahtevo prosilca, je možno pri Informacijskem pooblaščencu vložiti

pritožbo zaradi molka upravljavca. Na tej podlagi se potem vodi pritožbeni postopek. Pritožba se lahko vloži tudi po

e-pošti na naš uradni naslov. Pritožbi je treba priložiti kopijo zahteve ter podatek ali dokazilo o datumu, ko je bila

zahteva upravljavcu poslana ali vročena.

Pooblaščeni odvetnik SVS  je od mnogih članov SVS prejel mesečne urne kartice in plačilne liste za zadnjih pet let.

Mnogi so poslali le plačilne liste, ker so le te brez zahtevanih mesečnih urnih kartic tudi prejeli od Ministrstva za

obrambo. Odvetnik SVS pojasnjuje, da brez mesečnih urnih kartic tožbe za plačilo 30% dodatka za delo preko polnega

delovnega časa za vse že izkoriščene ure v preteklih petih letih in ure viška na datum 31.12.2015 ni možno vložiti in

zato pozivamo vse člane SVS in pripadnike SV , ki so podali zahtevo za Zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi

podatki in niso prejeli vseh zahtevanih podatkov ali nobenih , da uporabijo v povezavi spodaj pripravljeno 

vzorčno pritožbo , saj je Ministrstvo za obrambo dolžno posredovati vse zahtevane podatke. Odvetniku SVS pošljite

prejete kopije plačilnih list in mesečnih urnih kartic ko boste imeli oboje, da bo lahko vlagal tožbe, kot smo vas

nedavno pozvali.

V primeru ugotovljenih tovrstnih kršitev Zakona o varovanju osebnih med kazenskimi določbami v 91. členu določa:

(1) Z globo od 4.170 do 12.510 eurov  se kaznuje za prekršek pravna oseba , samostojni podjetnik posameznik ali

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:

    ...

    13. če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 30. člena ali če ravna v nasprotju z drugim, tretjim ali petim

odstavkom 31. člena;

    ...

(3) Z globo od 830 do 2.080 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba državnega organa ali organa

samoupravne lokalne skupnosti, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 200 do 830 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
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PRILOGA 1: Pritožba pripadnika SV zaradi kršitve pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
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