Vsem članicam UL

ZADEVA: Koronavirus in zasebnost / GDPR

V Ljubljani, 10. marca 2020

Spoštovani,
dovolite mi, da kot pooblaščena oseba za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani podam nekaj napotkov,
ki znajo z vidika zasebnosti in GDPR priti prav v primeru izrednih ukrepov v boju s koronavirusom.
1. Spoštovanje (širše) zasebnosti posameznikov

Ne pozabimo, da virus (upajmo, da vsi) prebolimo, stigma pa kljub temu ostane. Zato v primeru
okuženih posameznikov skušajte v prvi vrsti upoštevati njihovo zasebnost. Obdelujmo torej le tiste
osebne podatke, ki jih nujno moramo za namen preprečevanja nadaljnje okužbe z virusom in v skladu z
navodili epidemiologov. Dodatno močno priporočam, da ste posebej previdni pri komunikaciji z
novinarji in drugo javnostjo.
Posebej pri neformalnih pogovorih s kolegi se izogibajmo imenom in funkcijam okuženih z virusom –
predstavljajte si samo, da se z virusom sami okužite (sicer močno držim pesti, da nihče od nas) in si nato
predstavljajte, kako bi se počutili, ko bi drugi govorili o vas, da ste (bili) okuženi.
2. Uporaba GDPR pri izrednih ukrepih

V določenih primerih izrednih ukrepov, kot je denimo snemanje predavanj, lahko večinoma uporabite
zakoniti interes za obdelavo osebnih podatkov, ki ga lahko utemeljite na zaščiti življenja in zdravja
posameznikov ali v nujnosti za nemoteno nadaljevanje študijskega procesa (odvisno od primera).
Seveda je zloraba tovrstne pravne podlage še vedno kazniva, zato jo je treba uporabljati previdno.
Tovrsten način uporabe zakonitega interesa lahko traja samo toliko časa, kolikor bodo trajale izredne
razmere. V primerih, ko se boste odločili za obdelavo osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa,
ne pozabite izdelati kratko LIA (oceno, ali in zakaj zakoniti interes prevlada nad pravicami in
svoboščinami posameznika) – ni treba, da je dolga – če ste jedrnati, je ena A4 stran več kot dovolj. In
ne pozabite v tem primeru obvestiti posameznikov (tudi zaposlenih, če je treba) o informacijah iz člena
13 GDPR.
3. Primeri neposredne nevarnosti za življenje in zdravje ljudi

V primeru, da bi slučajno prišli v ekstremen položaj, ko bi šlo za neposredno zaščito življenja in zdravja
ljudi, se spomnite, da najprej varujete zdravje in življenje osebe in se šele nato “ukvarjate” z varstvom
osebnih podatkov. Pravno podlago za takšno ravnanje daje točka (d) prvega odstavka 6. člena GDPR.
Pri tem opozarjam, da mora res iti za izjemen primer, ki ga ni dovoljeno izkoriščati za “vsakodnevne”
obdelave osebnih podatkov.
Veliko zdravja vam želim,
Klemen Kraigher Mišič, univ. dipl. prav., MBA
pooblaščena oseba za varstvo podatkov UL

