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Stevilka: 0613-257 l2OOg
Datum: 03.03.2010

ZAPISNIK

o inspekciiskem nadzoru, opravljenim dne 03.03.2010 na podlagi 51 ., 52. in 53. e tena zakona o varstvu osebnihpodatkov (uradni list Rs, 5t. 94/07 - uradno predisdeno besedilo-; v nadaljevanju ZVop-1 ) ,2. in g.dlena Zakona oinformacijskem pooblasaencu (uradni rist nb, st.-r r s fis in 51t07 - tt;td;'; iadatjevanju Ztnfp) ter 18., 19. in20 6lena zakona o inipekcijskem nadzoru luiaoni tisins, st. 43/07:*.0."'pr"eedeno besedilo; v nadaljevanju
6il1,"ff:ffi1?i.o'rfiff,#"uveljavrjanje 

pravic izva;atcev in proizvalaL"-u"io*nosr.'ou stovenije (Zavod rpF),

ZAVEZANEC: ,*ohrff
KRAJ lN eAS: prostori zavezanca, Smartinska 152, Ljubljana, dne 03.03,2010
Zadeto ob '10.30 uri

Navzodi: Ir4arijan coNc, drzavni nadzornik za varstuo osebnih podatkov
BlaZ pAVSlC, raziskovalec pri Informacijskem pooOUSeen-u 

-

Gregor Stibernik, direktor

Drzavni nadzornik za varstvo osebnih. podatkov (v nadaljevanju: narlzornik) in raziskovalec pri InformacijskempooblaScencu (razskovalec) se pri vstopu identificirata s sluzbeno izkaznico ozrroma poobrastilom, predsbvitasvoja pooblastila in oristoinosti ter poJasnita, oa se inspetclsr<t postopek'uooi poi,?.on, dotznosti po prijavah z one1106'2009 in 05092009, iz kate;ih'zhai;,J. ta oi"rr"ezanec prvid na tiskovni konferenci dne 09.06.2009 indrugii z objavo v dasopisu Delo dne ol.bezoo6 u nasprogu z dolodbami zvop-lobdeloval osebne podarKeZorana Predina V postopku rn.ff$li.k"s" ;;gig,.; i" uito naxnaono tuJi ,gojourj"no, da je zavezanec na svojispletni strani htto://zavod-iplsl obiavil seznam 500 upravidenceu z ireniin piiirn'Li porur"rnikov, ki so jim bira vobradunskem obdobju 2008 obiad.unana najvi5ja 
' 
nadomestila. r.r"r"" "i.tp"xcijskega 

ogleda je preveritizakonitost obdelave osebnih podatkov, niihovo' zavarovanje, posredovanje in evidentiranje posredovanja,izvajanje dolodb ZVOP-1 o katalogu in regisiru zbirk oseonin podatkov ter drugih dotodb zvop-1 pri zavezancu.
ereol,o{no je bil opravljen vpogled v Register zbirk.osebnih podatkov pri poobtaseencu, kjer je zavezanecprijavil dve zbirki osebnih podatkov: evid6nco uporabnikov u"'rouun"g" lup"ilrri, Zavoda lpF in evidencoimetnikov glasbenih sorodnihJttYl": oqgyljen je bil tudi ogteo sptei;-st-rJni )"u"="n"a in o tem sestavtjenzapisnik z dne 24'02'2010 5t 0613-257lioo6l9. V posto-pku 

li sp"r,"'irr."g"- n"oror" so bita po pozivihraziskovalca oziroma nadzornika ze podalo pisnih pojasnil' prioouriena 
'iud-i"f,rsna 

pojasnila zavezanca oz.njegovega pooblaSdenca odvetnika Boruta Bernika Bogataja z dne 2g.06.200g in 12.10.2009.

Po seznanitvi z navedenim namenom nadzora se zaslisi zakoniti zastopnik zavezancaGregor stibernik, direktor,EMSO 0303972500030, stan. Za casirsr<im oomom o"l rzeo Grosuplje, identiieta ugotovljena z osebno izkaznico,ki opozorlen na kazensko in materialno odgovornost, de bi dal xrivo'i4avo, pool rLo"eo izjavo oziromaodgovorena vpraSanja nadzornika:

;"rfi:i,j,iltj,l:"hT;::[.j:nih. 
Podatke v zvezi z upravidenci ima predvsem s. Virjem Marjan Hribar, vodja

Na vprasanje katere osebne podau<e. posameznikov-upravidencev zbiramo oz. obdelujemo, kratko pojasnim sistemnasega poslovanja z uporabniki, izvajalci in prowajatci fonogramov. v ot"i* r"ojl'o"Javnosti torej oboeluie ZavoJIPF osebne podat<e izvajalcev., in pioizvajalci fonogrimou, ki jih pridobi na podbgi pisnega pooblastila vsakegaposameznika za namene izpladila nadomeitil v skladlu z zakonom o avtorski in-sorodnih pravicah.Na vprasanie, v kakinem svojstvu je vclanjen v zavoJtPp zorcn pr"oin, pou"i',-d" se je vdlanil in je se vdlanjenkot izvajalec, trenutno pa ne razpolagam z dostopom do_ njegovih podif<ov, ker v odsotnosti g. Hribarja nrsodosegljivi Zelim povedati, da so tudi fodatki o g ioi"n, preoinu pod"tk, ;].i lirno n"rrl" in ne njegovi osebnipodatki' se posebej v kontekstu objavb n;egoveia izptaeanega nadbmestila in ob oemonstracrji sistema ADMlss.Glede slednjega pokazem dostop oz. vpogieo tinorriris r,iiiripi."." pJorrii v 15s. er. ZASp Vzpostavnevsistema za vpogled v repertoar avtorskih del kot zakonska zahteva se torej realiziraz elektronskim sistemom oz.bazo ADMtss. V svoii funkc[i.,direktorja nimam grede 9rg.qll"o"""s" p"i;fnega poobrastira, pad pa kotizvajalec kot upravideni uporabnik ranto bostofam iiJo noHarss. kot vsi dnroi rrnrilriicnni \/carz ,,^r-,,ix^^^^ ^-)pam v bazo ADMI\, kot vsi drugi upravidenci. Vsak upravidenec oz.' ,  
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6lan Zavoda lpF, ki to zahteva, pridobi uporabniiko ime in geslo, ki mu omogoea dostop do iskanja po naztvu

posnet(a, glavnem izvajalcu in naslovu albuma.

Na vprasanje, na kaksen nadin se obdelujejo ti podatki in kako se jih pridobiva in hrani, poiasnim, da kot 2e receno'

pridobivamo osebne podatt<e vsatega ufravidenca ob vdlanitvi-s pisnim formularjem, dokumentacija se hrani

ustrezno zavarovana z oosopomiario ootoeenin uslu2bencev v fasciklih v omari, v elektronski obliki pa so podatki

vneseni v elektronski ri.t"*-i." ooo"lavo podatkov oPls, ki se hrani na naiem stre2niku, backup pa se hrani v sefu

v NLB na zunanjem trdem disku. Del sistrema je izvedena baza ADMISS kot vmesnik' Dostop do sistema OPIS je

zavarovan z delnimi dostopi razlienih oz. posimeznih zaposlenih z individualnimi gesli, beleZi se vsak vhod oz'

izhod v oz. iz sistema. si;tem j; izdelalb podjege opat o.o.o., s katerim imamo sklenjeno pisno pogodbo z

ustreznimi doloebami o varstvu podatkov.
oprrui ." demonstracija sistema ADMlss, o demer se napravi slikovne posnetke strani in izroci nadzorntku

Tak5na demonstracija, f.i po *oi"t ne prika2e osebnih podaikov, je bila izvedena tudi na tiskovni konferenci dne

09.06.2009. sistem omogoda samo vsakemu uporabniku posebel tudi vpogled v izpladana oz. obradunana

nadomestila, kot to dotoea 155. dl. zAsp. To se demonstrira z vpogiedom v podatke Gregorja stibernika.in o tem

napravi slikovni posnetek. Sistem omogo6a vsakemu uporabniku- se prijavo fonogramov in preverjanje svojih

matienih podatkov, sprememba teh pa je mozna le pisno'
Na izrecno vpraianje, ee namen ondetave osebnih podatkov izvajalcev obsega tudi objavo osebnih podatkov,

povezanih z obraeunom nadomestil in 0e oziroma kako je izra2ena osebna privolitev posameznika v tq zvezi,

po""r, o, je bil v zvezi s to objavo sprejet sklep na st<upseini zavoda. Na vprasanje o pravni podlagi in namenu

objave seznama bOO upravidencev z imlni in pri imki, ki so j im bila v obradunskem obdobju 2008 obracunana

n"j"iSJ"-n"Oo1nestila, pojasnim, da za vsakega posameznika s tega seznama sicer ne morem povedati in bi bilo

tr"l" io ugotoviti v vsakem primeru posebej, 6e je bila za to podana osebna privolitev' eesar pa sam ne morem

ugotoviti, slaj, kot reeeno, s temi poda0<.i lahko razpolaga le g Hribar'
Oiebnih podafl<,ov, ki jih obdelujemo, ne posredujemo nikomur'
Neposrednega trZenja v zvezi z zbranimi osebnimi podatki ne izvajamo'
Evidenca vstopov in izstopov se ne vodi.<

Opravi se ogled prosbrov in zavarovanja in se ugotlvi' da so prosbri varovani z alarmom' skupne prGtore v stavbi

pa se varuje pogodbeno u lnop, celotnega BTC; streznik je nameseen v posebnem varovanem prostoru in z nJlm

upravlja pogodbeni izvajalec Opal d.o.o.

ob inSpekcijskem ogtedu se pridobi slededa dokumentacija, ki je sestavni del tega zapisnika: slikovni posnefl<i

strani, poobLstito podjetju Astrea d.o.o., pravilnik o varstvu osebnih podatkov, pogodba zOpal d o o'

Nadzornik izda na podlagi 1 . odstavka 18. dlena in 19. dlena ZIN sledeei

SkleP:

Zavezanecje dolian v roku sedem dni nadzorniku dostaviti fotokopijo pisne >izjave izvajalca< oz. imetnika

pravice Zorana Predina.

Zapisnik je bil zakonitemu zastopniku zavezanca prebran in nanj ni pripomb. Napisan je v dveh izvodih, od katerih

prejme en izvod zavezanec, drugega pa Pooblaieenec. G. Gregor Stibernik s svojim podpisom potrdi prejem tega

zapisnika in seznanitev z njegovo vsebino.

i,
\

Zakliudeno ob 12.1 0 uri.
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Za zavezanca: (.X
Gregor Stibernik, direktor Ll"
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