REPUBLIKA HRVATSKA
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Zagreb, Martićeva 14
KLASA: UP/II-008-04/12-01/63
URBROJ: 567-06/05-12-02
Zagreb, 25. svibnja 2012.
Agencija za zaštitu osobnih podataka na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o
pravu na pristup informacijama (“Narodne novine“, broj 172/03., 144/10., 37/11. i
77/11.), povodom žalbe Hrvatskog uljudbenog pokreta iz Zagreba, ………, zastupanog
po predsjedniku, ………, izjavljene protiv rješenja Ministarstva uprave, klasa: UP/I-00801/12-01/1, urbroj: 515-03-02-01/4-12-1, od 21. veljače 2012. godine, u predmetu
ostvarivanja prava na pristup informacijama, donosi sljedeće

RJEŠENJE

Odbija se žalba Hrvatskog uljudbenog pokreta, izjavljena protiv rješenja
Ministarstva uprave, klasa: UP/I-008-01/12-01/1, urbroj: 515-03-02-01/4-12-1, od 21.
veljače 2012. godine, kao neosnovana.

Obrazloženje

Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev Hrvatskog uljudbenog pokreta za
ostvarivanje prava na pristup informacijama temeljem odredbe članka 15. stavka 3.
točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama.
Protiv navedenog rješenja žalitelj je pravovremeno uložio žalbu u kojoj u bitnome
navodi kako je Ministarstvo uprave rješenjem, Klasa: UP/I-008-01/12-01/1, Urbroj: 51503-02-01/4-12-1, od 21. veljače 2012. godine, koje mu je uručeno 27. veljače 2012.
godine, odbilo zahtjev Udruge Hrvatski uljudbeni pokret, sa sjedištem u Zagrebu, Pete
Poljanice, zastupane po predsjedniku, ………, radi ostvarivanja prava na pristup
informacijama. Žalitelj dalje navodi kako predmetno rješenje pobija u cijelosti, te
Agenciji za zaštitu osobnih podataka predlaže njegovo ukidanje i dopuštanje uvida u
biračke popise za izbor zastupnika u Hrvatski Sabor.
Žalba je neosnovana.
Prema odredbi članka 15. stavka 3. točke 1. Zakona o pravu na pristup
informacijama, tijelo javne vlasti prvostupanjskim rješenjem će odbiti zahtjev ako se
ispune uvjeti za odbijanje propisani u članku 8. ovoga Zakona.

Članak 8. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje kako će
tijela javne vlasti uskratiti pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem
tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se
propisuje tajnost podataka, ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite
osobnih podataka.
Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da je dana 14. veljače 2012. godine
Hrvatski uljudbeni pokret dostavio na znanje Ministarstvu uprave zahtjev upućen
Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, kojim traži podatke iz: „Popisa
birača na izborima za predsjednika Republike Hrvatske, održanim 27. prosinca 2009.
godine i 10. siječnja 2010. godine, s imenima i prezimenima, te adresama.“
Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi kako je Ministarstvo uprave odbilo
zahtjev iz razloga jer je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite
osobnih podatka, budući da je popis birača definiran kao zbirka osobnih podataka o
biračkom pravu.
Iako popise birača vode tijela državne uprave u županijama, odnosno u Gradu
Zagrebu, nadležna za poslove opće uprave, Ministarstvo uprave provodi nadzor nad
Zakonom o popisima birača, odnosno ima nadzor nad zatraženim informacijama, stoga
je odlučilo samostalno o zahtjevu.
Članak 13. i članak 14. Zakona o popisima birača (“Narodne novine“, broj 19/07.)
propisuju pod kojim uvjetima i u kojem periodu svaki građanin može pregledati svoj
upis u popis birača, tražiti njegovu dopunu ili ispravak, odnosno dobiti svoje podatke iz
popisa birača; u kojem slučaju se primjenjuju propisi o zaštiti osobnih podataka.
Članak 1. stavak 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine“, broj
103/03., 118/06., 41/08. i 130/11.) propisuje da se ovim Zakonom uređuje zaštita
osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i
korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.
Članak 11. stavak 3. istog Zakona propisuje da je zabranjeno davanje osobnih
podataka na korištenje drugim primateljima za čiju obradu, odnosno korištenje nisu
ovlašteni prema odredbama članka 7. i članka 8. stavka 2. ovoga Zakona te ako je
svrha za koju se osobni podaci traže na korištenje suprotna odredbi članka 6. stavka 2. i
3. ovoga Zakona.
Iako popisi birača u posljednje vrijeme predstavljaju aktualnu temu oko koje se
povela javna rasprava, sasvim je izvjesno da bi omogućavanje takve informacije
predstavljalo grubo kršenje Zakona o zaštiti osobnih podataka, budući da Tomislav
Dragun u svom zahtjevu traži da mu se dostavi kompletna baza podataka o biračima.
Kako u ovom postupku ne postoji nikakav zakonski temelj da se tražena
informacija da korisniku, odnosno, kako bi davanjem takve informacije bili ugroženi
zakonom zaštićeni osobni podaci fizičkih osoba, Ministarstvo uprave je ispravno
postupilo kada je rješenjem odbilo predmetni zahtjev.

Na temelju provedenog žalbenog postupka, Agencija za zaštitu osobnih
podataka je utvrdila da je prvostupanjski postupak pravilno proveden, a o zahtjevu
stranke je prvostupanjsko tijelo odlučilo sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama, te je osporeno rješenje pravilno i na zakonu osnovano.
Slijedom navedenog prigovori i navodi iznijeti u žalbi ne mogu se prihvatiti niti
utjecati na drugačije rješenje u ovoj upravnoj stvari.
Stoga je, na temelju članka 116. stavka 1. točka 1. Zakona o općem upravnom
postupku, odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred
mjesno nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.
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