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Nezakonito do podatkov
o spletnih uporabnikih?

Splet že dolgo ni več prostor, ki bi uporabnikom omogočal varnost in neomejeno anonimnost. ( Igor Napast )
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Nezakonito do podatkov o spletnih uporabnikih?

DENIS ŽIVČEC

POROČILO

Večer
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DENIS ŽIVČEC

Da splet že dolgo ni več prostor, ki bi
uporabnikom omogočal varnost in
neomejeno anonimnost , so se v zadnjih

letih prepričali tisti , ki so zaradi
spornih ali kako drugače neprimernih
objav na spletnih portalih in forumih
postali predmet kazenskih preiskav.

Podatke o uporabnikih je od upravljavcev

portalov v zadnjih letih zahtevala

tudi slovenska policija , ki pa
je po mnenju informacijskega pooblaščenca

v vsaj 31 primerih ravnala
v nasprotju z zakonom. IP-številke

in druge podatke o uporabnikih je
namreč leta 2012 zahtevala brez sodne
odredbe, razen v štirih primerih. Še
bolj presenetljivo je , da so upravljavci
spletnih portalov v kar 23 primerih

podatke tudi velikodušno posredovali.
Pooblaščenec je nadzor nad delom policije

opravil na podlagi prijave enega
izmed upravljavcev portalov, je razvidno

iz poročila , ki so ga pri portalu
Slo-tech.com dobili z zahtevo na podlagi

zakona o dostopu do informacij
javnega značaja.

Kot je povedal namestnik pooblaščenke

Andrej Tomšič, sodna odredba

pomeni osnovni element neodvisnega
nadzora kot jamstva pred neupravičenimi

posegi v človekove pravice,

ki preprečuje arbitrarnost delovanja
policije in drugih državnih organov.
Varstvo posameznika v razmerju do
policije je po njegovem mnenju eden
ključnih kazalcev stopnje demokratičnosti

države in neodvisna sodna presoja

pri izvajanju policijskih pooblastil
je eden temeljnih garantov uravnoteženosti

želja policije in varstva temeljnih
človekovih pravic.

Policija zavrača očitke
Ni povsem jasno , ali so se pri policiji
leta 2012 zavedali protizakonitosti

tega početja , so pa skladno s pravili
začeli delovati šele po objavi ugotovitev

informacijskega pooblaščenca.
Kot so nam povedali na Generalni policijski

upravi , policija zavrača očitke,
da je ravnala nezakonito , saj gre po
njihovem prepričanju v tem primeru
za uporabo različnih pravnih podlag.
Zato se z vsemi ugotovitvami pooblaščenca

ne strinjajo.
Za dokončno razjasnitev je po

njihovem potrebno mnenje pravosodnega

ministrstva o tolmačenju
nekaterih določb zakonodaje , za

katero je zaprosilo ministrstvo za notranje

zadeve in ga do sedaj še niso
prejeli. Na neskladje med različnimi

zakoni na tem področju so opozorili

tudi pri usklajevanju novele
zakona o kazenskem postopku.
" Informacijski pooblaščenec je v policiji

opravil inšpekcijski pregled , v
katerem so bile ugotovljene določene
nepravilnosti , ker so policijske enote
pri pridobivanju podatkov od upravljavcev

spletnih forumov uporabljale
različne pravne podlage. Zaradi ugotovitev

nadzora pooblaščenca smo v
policiji takoj sprejeli ustrezne ukrepe.
Policijske enote so pri pridobivanju
podatkov takoj začele ravnati skladno

z ugotovitvami pooblaščenca , "

pojasnjujejo na policiji , kjer so na ministrstvo

za pravosodje podali prošnjo
za pridobitev ustreznega pravnega tolmačenja

nekaterih določb zakonodaje ,

odgovora pa prav tako še niso prejeli.

Največkrat podatke posredovala
družba ProPlus
Po informacijah , ki jih je pridobil slotech.com

, naj bi bila podatke o svojih
uporabnikih policiji največkrat posredovala

družba ProPlus, ki upravlja
najbolj obiskani slovenski portal

24ur.com ter številne tematske podportale.

Posredovali naj bi bili IP-številke
in uporabniška imena petih

uporabnikov, v dveh primerih naj
bi bili posredovali tudi naslov elektronske

pošte , v enem pa celo ime in
priimek ter datum rojstva osebe. Podatke

o štirih uporabnikih je policiji
posredoval založnikNova obzorja, ki
upravlja portal politkis.si , na seznamu
portalov, ki so brez odredbe sodelovali

s policijo, so tudi bolha.com , izklop.
com , med.over.net in dnevnik.si.
Trenutno še ni znano, ali bodo v uradu
pooblaščenca policijo zaradi nezakonitega

delovanja sankcionirali , je pa
pooblaščenec poročilo o ugotovitvah

poslal na ministrstvo za notranje
zadeve, direktorat za policijo ter

na vrhovno državno tožilstvo. Glede
na njihov odziv se bo odločil o nadaljnjih

korakih.

Brez sodne odredbe
nekateri portali policiji
posredovali celo imena
uporabnikov
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