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10.1.2014 TV Slovenija 1 Stran/Termin: 22:00:00 SLOVENIJA

Naslov: Kaj sme in česa ne sme policija vedeti o vašem spletnem komuniciranju?

Vsebina: Slovenska policija je po mnenju Urada informacijske pooblaščenke v letu 2012 v kar 31 
primerih od 35 nezakonito prišla do podatkov o bralcih in komentatorjih nekaterih spletnih 
strani. Tega brez odredbe sodišča, ki je ni imela ne sme storiti, čeprav se je pozneje oglasil 

Avtor: Damjana Bakarič

Rubrika, Oddaja: ODMEVI Žanr: DIALOGIZIRAN Naklada:

Gesla: Primož Cimerman, MED.OVER.NET

13.1.2014 Žurnal 24 Stran/Termin: 13 SLOVENIJA

Naslov: Ko portal izda bralca

Vsebina: Osebni podatki. Policija je predlani od spletnih portalov v 27 primerih nezakonito zahtevala 
podatke o spletnih bralcih.

Avtor: IZAK KOŠIR

Rubrika, Oddaja: E-LIFE Žanr: POROČILO Naklada: 85.000,00

Gesla: MED.OVER.NET

10.1.2014 www.rtvslo.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: 'Podatke smo policiji odstopili zaradi suma pedofilije'

Vsebina: Policijsko zbiranje podatkov

Avtor: A. Č.

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: Primož Cimerman, MED.OVER.NET

MED.OVER.NET

KAZALO - zbirni list objav
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10.1.2014 Stran/Termin: 22:00:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: ODMEVI Žanr:

Površina/Trajanje: 00:05:57 Naklada:

Gesla: Primož Cimerman, MED.OVER.NET

//OBVESTILO O PRISPEVKU//

Slovenska policija je po mnenju Urada informacijske pooblaščenke v letu 2012 v kar 31
primerih od 35 nezakonito prišla do podatkov o bralcih in komentatorjih nekaterih spletnih
strani. Tega brez odredbe sodišča, ki je ni imela ne sme storiti, čeprav se je pozneje oglasil
uradnik portala Med.over.net in povedal, da je tudi policiji sporočil podatke. 

Izjave: 

Primož Cimerman (Med.over.net)
Dr. Andraž Teršek (ustavni pravnik)

V kolikor želite magnetogram, nam sporočite.
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Kaj sme in česa ne sme policija vedeti o vašem spletnem komuniciranju?

Damjana Bakarič

DIALOGIZIRANO POROČILO

TV Slovenija 1



13.1.2014 Stran/Termin: 13

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: E-LIFE Žanr:

Površina/Trajanje: 338,44 Naklada: 85.000,00

Gesla: MED.OVER.NET

Splet. Predlani je policija podatke

o bralcih spletnih portalov
od upravljalcev portalov v

31 primerih zahtevala brez sodne

odredbe, kar je v nasprotju
z zakonom , le v štirih primerih
pa so zanje imeli sodno odredbo.

Kljub nezakoniti poizvedbi
so upravljalci spletnih portalov

v 23 primerih podatke o
njihovih bralcih tudi posredovali.

Tako je navedeno v 2. decembra

izdanem poročilu informacijskega

pooblaščenca,

poroča portal Slo-tech.com.

Zakon kršili tudi mediji?
Največkrat je podatke brez zakonite

podlage policiji posredovala

družba Pro Plus ( 24ur.
com) , sledijo ji Nova obzorja
( Politikis.si ) , Bolha.com, Izklop.com

, Med.over.net in
Dnevnik.si. Podatkov svojih

Ko portal izda bralca
Osebni podatki.
Policija je predlani
od spletnih portalov

v 27 primerih
nezakonito zahtevala

podatke o
spletnih bralcih.

uporabnikov pa kljub zahtevi
policije niso posredovali

upravljalci portalov Avtomobilizem.com

, Slo-tech.com,

in Pozareport.si. So pri nezakonitem

posredovanju podatkov
zakon kršili tudi mediji ?

Andrej Tomšič iz urada informacijskega

pooblaščenca za
Žurnal24 pojasnjuje, da morajo

upravljalci osebnih podatkov
pred njihovim posredovanjem

preveriti pravni temelj ,

na katerega se sklicuje organ,

ki zahteva podatke: “ Če pravni
temelj ni podan oziroma

ni ustrezen, je lahko tudi tisti,
ki je posredoval podatke, kršil
zakonodajo. ”

Ustreznega odziva ni bilo
Torej kdo in kako bi moral
tu odgovarjati? “Menimo, da
ugotovitve zahtevajo ustrezen

odziv policije in tožilstva ,

saj upravljalci spletnih strani
in državljani pričakujemo, da
bodo represivni organi svoja
pooblastila uporabljali zakonito

, ” pravi Tomšič in dodaja,

da bi morali “spletni portali
– tako kot vsi drugi , ki zbirajo
osebne podatke – poznati zakon

o varstvu osebnih podatkov
in področno zakonodajo ,

ki ureja njihovo delovanje” .

Glede slednjega ima v mislih
predvsem zakon o elektronskem

poslovanju na trgu, ki
po Tomšičevem mnenju dovolj

natančno opredeljuje dolžnosti

in odgovornosti ponudnikov

storitev informacijske
družbe ter njihovo delovanje
na trgu. Posamezniki pa lahko

uveljavljajo sodno varstvo
svojih pravic.

Uporabnik je nemočen
Ker možnosti , da se spletni

uporabnik pred tem preventivno

zavaruje, praktično
ni, Tomšič meni , da je pomembno

predvsem , da policija
zakonito uporablja svoja

pooblastila in da upravljalci
spletnih strani poznajo zakonodajo

, ki ureja njihovo
delovanje.

-krat je

predlani policija
od upravljalcev

portalov
zahtevala
podatke o

bralcih , a le za
štiri je imela

sodno odredbo.
Njihova zahteva
je bila uspešna
v 23 primerih.

24dejstva

Odgovarja Andrej Tomšič iz
urada informacijskega
pooblaščenca: “ V teh primerih

težko govorimo o
možni zaščiti s strani uporabnikov

spleta. Pomembno
je predvsem, da policija

zakonito uporablja svoja
pooblastila in da upravljalci
spletnih strani poznajo zakonodajo

, ki ureja njihovo
delovanje.”

31
Se lahko uporabnik
zavaruje sam?

Informacijski
pooblaščenec
opozarja , da bi
morali vsi , ki

zbirajo osebne
podatke,

poznati zakon
o varstvu
osebnih
podatkov.

izak.kosir @ zurnal24.si

REUTERS

> > IZAK KOŠIR
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Ko portal izda bralca

IZAK KOŠIR

POROČILO

Žurnal 24

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=d82c55b8-8580-4901-8d78-a7aecc3138901694124840


10.1.2014 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1.239,00 Naklada:

Gesla: Primož Cimerman, MED.OVER.NET
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Slovenija

Ocena novice Vaša ocena
Ocena 0 0 od 0 glasov Ocenite to novico

Tweet

Kdaj je razkritje podatkov nad zasebnostjo uporabnikov
Foto EPA

Sorodne novice

9. januar 2014
Policija kar brez odredb sodišča zahteva podatke
o spletnih uporabnikih

Dodaj v

Facebook

Oddajte svoj komentar  Število komentarjev

Podatke smo policiji odstopili
zaradi suma pedofilije
Policijsko zbiranje podatkov

10. januar 2014 ob 22 31
zadnji poseg 10. januar 2014 ob 22 32
Ljubljana MMC RTV SLO

V javnosti je odjeknilo da je policija nezakonito
pridobivala podatke uporabnikov posameznih
spletnih strani. Lastnik portala Med.over.net pravi
da so podatke posredovali le enkrat saj je šlo za
sum pedofilije.

Kot smo že poročali je policija v letu 2012 v kar 31
primerih nezakonito zahtevala podatke uporabnikov
spletnih strani. Zakon je jasen so povedali pri
informacijski pooblaščenki ti podatki se lahko pridobijo
le z odredbo sodišča ki pa je policija ni imela v

nobenem primeru. Nadzor nad delom policije je opravil
informacijski pooblaščenec in sicer po prijavi enega
izmed upravljavcev portala ki je policiji očital da je
podatke o uporabnikih njegovega portala zahtevala brez
sodne odredbe.

Podatke o uporabnikih spletnih portalov je policija sicer
največkrat zahtevala zaradi suma javnega spodbujanja
sovraštva nasilja ali nestrpnosti zaradi suma kraje identitete in zaradi suma obrekovanja. Največ podatkov
naj bi posredovala družba Proplus zdaj pa se je oglasil tudi urednik portala Med.over.net Primož
Cimerman in povedal da je tudi on policiji posredoval podatke čeprav policija za to ni imela sodne
odredbe je za TV Slovenija poročala Damjana Bakarič.

V tem primeru je šlo za sum pedofilije
Vemo kakšen je zakon ampak kako je prav je pa vedno dilema še posebej če se pojavijo primeri kjer

so ogrožena človeška življenja. V tem konkretnem primeru je bilo ogroženo otroško življenje je pojasnil.
Šlo je za sum pedofilije zato s podatki niso odlašali.

Ko smo ta primer obravnavali smo bili mnenja da je posledica če damo te podatke veliko manjša kakor
bi bila če bi ta otrok dejansko nastradal je obrazložil svojo odločitev. V svojih 14 letih delovanja tega
portala so tako dobili že veliko zahtevkov po podatkih. Od policije in od odvetnikov.

Veliko smo dobili določenih prošenj uradnih zahtevkov kjer so bili citirani členi takšni in drugačni.
Nekateri zahtevki so bili zapisani v prijetnem tonu da si res želijo da pomagamo nekateri v zelo
zahtevnem tonu vendar je bil to edini primer kjer smo dejansko posredovali neki podatek je še povedal o
svoji izkušnji.

Postavlja se vprašanje koliko časa je potrebnega da policija dobi sodni nalog za pridobitev podatkov. V
primerih kot je sum pedofilije samomora ali kakršnega koli nasilja je lahko predolgo čakanje na sodni nalog
usodno je še poročala Bakaričeva.

Šele po posredovanju začeli upoštevati zakon
Policija se je sicer na razkritje svojega delovanja odzvala že v četrtek rekoč da so takoj po izdanih
ugotovitvah informacijskega pooblaščenca začeli delovati v skladu z njimi.

Policija tudi zavrača očitke o nezakonitem ravnanju. Kot so navedli gre za uporabo različnih pravnih podlag
zato se z vsemi ugotovitvami informacijskega pooblaščenca ne strinjajo. Poleg tega še čakajo na mnenje
pravosodnega ministrstva o tolmačenju zakonodaje na to temo. Informacijski pooblaščenec pa pravi da je
zakon jasen.

A. Č.
Prijavi napako

Za komentiranje morate biti prijavljeni Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike RTV Slovenija.
Prosimo da se pri komentiranju držite teme ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila

Ta novica trenutno še nima komentarjev.

Slovenija

14

Omerzel Iz objektivnih razlogov
spregledal kakšen manj
pomemben birokratski spodrsljaj
in nerodnost

300

Komisija DZja obravnavala umora
ki naj bi ju zagrešil SDV

33

Koliko je vredna državljanska
vzgoja Za Lukšiča vsaj 1 4

milijona evrov.

98

Jakič Če bi vedel za obisk
preiskovalcev bi se z avtom
odpravil iz Moskve v Ljubljano

541

Janša ob 25. obletnici SDZja Boj
proti diktaturi je še vedno aktualen

2

Če je sodelavec policije izdajal
informacije je lahko ob službo

16

Davčni dolg še narašča približuje
se milijardi evrov

89

Omerzel na nove očitke o poslih z

državo ne odgovarja

99

Letos se bomo zadolžili do 7 74
milijarde evrov

14

10. januar 2014 ob 13 23

Lastniki nepremičnin ki
se ne strinjajo s podatki v

registru se lahko naročijo
na sestanek na Gursu.
Svetujejo pa da
predhodno spremenijo
tiste podatke ki so v
pristojnosti drugih
organov.

Za spremembe podatkov o nepremičninah
na Gurs pojdite pripravljeni

Več novic

Novice Šport Kultura Zabava Ture avanture TTX Spored Avdio Video Moj splet Medijsko središče
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'Podatke smo policiji odstopili zaradi suma pedofilije'

A. Č.

SPLETNI ČLANEK

http://www.rtvslo.si/slovenija/podatke-smo-policiji-odstopili-zaradi-suma-pedofilije/327067

www.rtvslo.si

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=de7b9fd6-de21-4437-b831-c0b08df62ba81307804876


10.1.2014 www.rtvslo.si Stran/Termin:

SLOVENIJA
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