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Poziv SVS pripadnikom SV k podaji pritožbe informacijskemu pooblaščencu

Kapitalska družba na osnovi zahteve Ministrstva za obrambo brez pooblastila obdeluje osebne podatke pripadnikov

Slovenske vojske in jih nezakonito posreduje. Za obdelavo in posredovanje osebnih podatkov pripadnikov Kapitalska

družba nima pooblastila zavarovancev, ki bi ga ti podali s podajo zahtevka za uveljavitev pravice do poklicne

pokojnine.

Koncept poklicnega upokojevanja po ZPIZ-2 temelji na prosti odločitvi zavarovancev do uveljavitve pravice do

uživanja poklicne pokojnine ali odložitve njenega začetka.

Ministrstvo za obrambo ob sprejemanju poklicne reforme z ZPIZ-2 ob koncu leta 2012 ni bilo dovolj aktivno in je v

413. členu sodelovalo pri opredelitvi, da se do uskladitve Zakona o obrambi in Zakona o službi v slovenski vojski

uporabljajo za prenehanje delovnega razmerja na obrambnem področju pogoji za poklicno upokojitev in ne več za

starostno upokojitev, kot to določa Zakon o obrambi v 11. odstavku 92. člena.

Danes pa mora zato Kapitalska družba, upravljavka Sklada obveznega dodatnega zavarovanja in izvajalka poklicnega

upokojevanja, če želi zadostiti zahtevam Ministrstva za obrambo kršiti zakonodajo s področja varstva osebnih

podatkov, saj lahko v skladu s ZPIZ-2 poda zahtevo za izračun izpolnjevanja pogojev za poklicno upokojitev le sam

zavarovanec in ne delodajalec. Informativni izračun lahko pridobi tudi delodajalec najmanj tri leta pred izpolnitvijo

pogojev za poklicno upokojitev in tukaj se njegove pristojnosti končajo. Prekinitev delovnega razmerja na osnovi

informativnega izračuna pripadnikom Slovenske vojske, bi po mnenju SVS bila nezakonita in s sodnim varstvom, bi se

na osnovi informativnih izračunov odpuščeni pripadniki lahko vrnili na delo.

Da bi odpuščanja pripadnikov Slovenske vojske bila zakonita je Ministrstvo za obrambo po naših podatkih od

Kapitalske družbe zahtevalo za vse pripadnike, ki v naslednjih treh letih izpolnijo pogoje za poklicno upokojitev tudi

izračune o izpolnjevanju pogojev za poklicno upokojitev brez pooblastila pripadnikov. Kapitalska družba je zahtevi

obrambnega ministrstva ugodila in ob tem prekršila Zakon o varstvu osebnih podatkov (8. člen) s tem, ko je obdelovala

osebne podatke pripadnikov Slovenske vojske in le te posredovala ministrstvu.

Za opisano kršitev so predpisane visoke kazni v višinah, za pravno osebo od 4.170 do 12.510 evrov, za odgovorno

osebo pravne osebe 830 do 2.080 evrov in za posameznika od 200 do 830 evrov.

V preteklem tednu je mnogo pripadnikov, ki so že dobili obvestilo Generalštaba o predvideni prekinitvi delovnega

razmerja v mesecu maju prejelo v vednost izračune o datumu izpolnitve pogojev za poklicno upokojitev. Za ta obvestila

v SVS verjamemo, da so razlog zaradi katerega je Kapitalska družba prekinila postopke ugotavljanja izpolnjevanja

pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine do razjasnitve vseh nejasnosti, kot so zapisali na svoji spletni

strani. In enako je po našem vedenju Generalštab posredno iz istega razloga med drugimi po telefonu obveščal

pripadnike, da naj jemljejo obvestilo o predvideni prekinitvi delovnega razmerja za brezpredmetna in so se po teh klicih

pripadniki začeli vračati na delo.

Nekaj pripadnikov je zaradi kršitev 8. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov zaradi obdelave in posredovanja

njihovih osebnih podatkov brez pooblastila že podalo prijavo informacijskemu pooblaščencu, vse ostale, ki so izračun o

izpolnjevanju pogojev za poklicno upokojitev tudi prejeli pa pozivamo, da podajo prijavo, ki je objavljena v povezavi

spodaj kot vzorčna in je vanjo potrebno le vnesti svoje podatke.

Dopis Kapitalske družbe z izračunom je popolnoma enak dopisu z informativnim izračunom in oba v primeru

obveščanja Generalštaba za enega pripadnika objavljamo v povezavah spodaj.

Objavljamo tudi Zahtevek za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine, ki vsebuje pooblastilo za zbiranje in izmenjavo

osebnih podatkov za namen ugotovitve izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine, ki ga pripadniki

Slovenske vojske v večini primerov niso podali, razen tisti, ki se želijo poklicno upokojiti.

V SVS smo se vedno in se še danes zavzemamo za spoštovanje zakonodaje in kot so pripadniki Slovenske vojske

kaznovani za vsako najmanjšo kršitev menimo, da je prav, da se zaradi kršenja naših pravic kršitelji kaznujejo, kar

bomo dosegli z prijavami kršitev informacijskemu pooblaščencu kot pozivamo. Dosledno prijavljanje bo Kapitalsko

družbo prisililo k varovanju osebnih podatkov pripadnikov Slovenske vojske v skladu s predpisi, saj nam teh pravic vsaj
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do sedaj še niso odvzeli.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Vzorčna prijava kršitev varstva osebnih podatkov Informacijskemu pooblaščencu

PRILOGA 2: Obvestilo KAD-a pripadniku SV v vednost - informativni izračun

PRILOGA 3: Obvestilo KAD-a pripadniku SV v vednost -izračun

PRILOGA 4: Zahtevek za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine
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