
Godišnje izvješće Europskog odbora za 
zaštitu podataka za 2019 - Sažetak

1

COOPERATION & 
TRANSPARENCY

ANNUAL REPORT - EXECUTIVE SUMMARY
2018
GODIŠNJE IZVJEŠĆE - SAŽETAK

SURADNJA & 
TRANSPARENTNOST



Godišnje izvješće Europskog odbora za 
zaštitu podataka za 2019 - Sažetak

2

Godina 2018. je bila presudna godina za zaštitu podataka. Dugo 
očekivana Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) počela se 
primjenjivati 25. svibnja 2018. Osim ažuriranja pravila Europske 
unije o zaštiti podataka za digitalno doba tom uredbom osnovan 
je i Europski odbor za zaštitu podataka (EOZP) kako bi se 
osigurala dosljedna primjena novih pravila diljem EGP-a.

Europski odbor za zaštitu podataka stoga je novo tijelo EU-a, 
a ipak smo već u prvih sedam mjeseci rada ostvarili nekoliko 
važnih postignuća koja sad možemo uzeti u obzir.

Naša je uloga osigurati usklađenu provedbu Opće uredbe o 
zaštiti podataka diljem EGP-a. S tim smo na umu potvrdili 16 
smjernica Radne skupine iz članka 29., povezanih s Općom 
uredbom o zaštiti podataka, donijeli smo četiri dodatne 
smjernice, 26 mišljenja o procjenama učinka na zaštitu 
podataka koje su provela nacionalna nadzorna tijela te održali 
pet plenarnih sjednica na razne teme, od nacrta odluke EU-a i 
Japana o primjerenosti do elektroničkih dokaza i e-privatnosti. 

Povratne informacije koje smo primili od dionika o prvoj godini 
rada daju nam poticaj. Mnogi pojedinci i društva sad pozivaju 
na povećanu globalnu usklađenost u obradi osobnih podataka. 

Andrea Jelinek 
Predsjednica Europskog odbora za zaštitu podataka

Smatramo da koordinacijom dosljednog pristupa zaštiti 
podataka EU pokazuje da poštovanje prava pojedinaca na 
privatnost i zaštitu podataka može ići ruku pod ruku s razvijenim 
gospodarstvom, velikim dijelom i zato što poduzećima pruža 
jasan okvir i stvara konkurentne prednosti, poput veće lojalnosti 
klijenata i učinkovitijeg djelovanja.

Za sljedeću se godinu predviđa još više posla. Početkom 2019. 
donijeli smo svoje programe rada za razdoblje 2019. – 2020. U 
programu rada Europskog odbora za zaštitu podataka nastoje 
se razmotriti prioritetne potrebe svih dionika, uključujući 
zakonodavce EU-a. Nakon izdavanja smjernica za tumačenje 
novih odredaba uvedenih Općom uredbom o zaštiti podataka, 
Europski odbor za zaštitu podataka sad će obratiti pozornost na 
konkretne elemente i tehnologije.

Smatram da suradnja nacionalnih nadzornih tijela na 
ravnopravnoj osnovi i potpora dinamičnog tajništva Europskom 
odboru za zaštitu podataka omogućuju da bude spreman 
za obavljanje svoje zadaće, odnosno osiguravanje visoke 
razine zaštite podataka diljem EGP-a. Uvjerena sam da 
ćemo i u budućnosti biti primjer drugima kako treba težiti 
transparentnosti i suradnji u EGP-u i izvan njega.
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Europski odbor za zaštitu podataka neovisno je europsko tijelo 
osnovano Općom uredbom o zaštiti podataka, koje doprinosi 
dosljednoj primjeni pravila o zaštiti podataka diljem Europskog 
gospodarskog prostora (EGP) i promiče suradnju tijela za 
zaštitu podataka. 

Europski odbor za zaštitu podataka nastoji osigurati dosljednu 
primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka i Direktive o zaštiti 
pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u Europskom 
gospodarskom prostoru.

EOZP može donijeti opće smjernice za dodatno pojašnjenje 
europskih zakona o zaštiti podataka, pri čemu dionicima, a i 
pojedincima, omogućuje dosljedno tumačenje njihovih prava 
i obveza te nadzornim tijelima nudi referentne vrijednosti za 
provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka.

Europski odbor za zaštitu podataka ovlašten je i za izdavanje 
mišljenja ili odluka kako bi se zajamčilo da nacionalna 
nadzorna tijela dosljedno primjenjuju Opću uredbu o 
zaštiti podataka („mišljenja o dosljednosti” ili „odluke o 
dosljednosti”). Osim toga, savjetuje Europsku komisiju o svim 
pitanjima povezanima sa zaštitom osobnih podataka i novim 
prijedlozima zakonodavstva u Europskoj uniji.

Odbor djeluje u skladu s Poslovnikom i vodećim načelima.

Čine ga predstavnici nacionalnih tijela za zaštitu podataka 
i Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS). Nadzorna 
tijela država EFTA-e/EGP-a (Island, Lihtenštajn i Norveška) 
također su članice kad je riječ o pitanjima povezanima s Općom 
uredbom o zaštiti podataka, iako nemaju pravo glasa niti se 
njihovi članovi mogu izabrati za predsjednika ili zamjenika 

 3. About the European Data Protection Board

O Europskom odboru 
za zaštitu podataka

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/rules-procedure/rules-procedure_hr
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_hr#True
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predsjednika. Europska komisija i – kad je riječ o pitanjima 
povezanima s Općom uredbom o zaštiti podataka – nadzorno 
tijelo Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) imaju 
pravo sudjelovanja u aktivnostima i sastancima Odbora, ali 
nemaju pravo glasa.

Europski odbor za zaštitu podataka ima Tajništvo, koje 
osigurava Europski nadzornik za zaštitu podataka. 
Memorandumom o razumijevanju utvrđuju se uvjeti suradnje 
Europskog odbora za zaštitu podataka i Europskog nadzornika 
za zaštitu podataka. Memorandum je potpisan na prvoj 
plenarnoj sjednici EOZP-a održanoj 25. svibnja 2018.

O Europskom odboru 
za zaštitu podataka

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/edpb-secretariat_hr
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/memorandum-understanding/memorandum-understanding_hr
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Poslovnik je donesen na prvoj plenarnoj sjednici Europskog 
odbora za zaštitu podataka održanoj 25. svibnja 2018. 
Nekoliko izmjena doneseno je 23. studenoga 2018. 

U okviru Europskog odbora za zaštitu podataka osnovano je 
nekoliko stručnih podskupina kako bi pridonijele radu Odbora. 
Osim toga, Tajništvo Europskog odbora za zaštitu podataka 
osnovano je radi pružanja analitičke, administrativne i 
logističke potpore.  

3.1. DJELOVANJE EUROPSKOG ODBORA ZA ZAŠTITU PODATAKA
Europski odbor za zaštitu podataka održao je od 25. svibnja do 
31. prosinca 2018. pet plenarnih sjednica. Osim toga, održano 
je i 36 sastanaka podskupina. 

Tijekom prve plenarne sjednice održane 25. svibnja 2018. 
Europski odbor za zaštitu podataka potvrdio je 16 smjernica 
koje je prethodno utvrdila Radna skupina iz članka 29. (WP29). 
Europski odbor za zaštitu podataka do kraja te godine donio je 

još četiri smjernice kojima se nastoji pojasniti niz odredaba 
Opće uredbe o zaštiti podataka. Smjernice su se odnosile 
na certificiranje i utvrđivanje kriterija za certificiranje te 
odstupanja u vezi s međunarodnim prijenosima, teritorijalnim 
područjem primjene Opće uredbe o zaštiti podataka i 
akreditacijom certifikacijskih tijela. 

Kako bi se zajamčila dosljedna primjena Opće uredbe o zaštiti 
podataka u predmetima u kojima nadležno nadzorno tijelo 
želi donijeti posebne mjere s prekograničnim posljedicama, 
Europski odbor za zaštitu podataka izdaje mišljenja o 
dosljednosti. Nadležno nadzorno tijelo mora to mišljenje u 
što većoj mjeri uzeti u obzir. Od 25. svibnja do 31. prosinca 
2018. Europski odbor za zaštitu podataka donio je 26 mišljenja 
o nacionalnim popisima postupaka obrade koji su podložni 
procjeni učinka na zaštitu podataka. Na taj se način htjela 
osigurati usklađenost svih nacionalnih popisa. 

Europski odbor za zaštitu podataka djeluje i kao tijelo za 

 5. European Data Protection Board activities in 2018

Osnivanje Europskog 
odbora za zaštitu podataka i 

Tajništva 2018. – pregled

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/rules-procedure/rules-procedure_hr
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godine ti su postupci bili u različitim fazama: 20 je bilo u 
fazi neformalnog savjetovanja, 20 u fazi nacrta odluke, a 
za dva je donesena konačna odluka. Prve konačne odluke u 
okviru postupka „jedinstvenog mehanizma” odnosile su se na 
poštovanje prava pojedinaca, odgovarajuću pravnu osnovu za 
obradu podataka i obavješćivanje o povredi zaštite podataka.

Postupak uzajamne pomoći nadzornim tijelima omogućuje da 
zatraže informacije od drugih nadzornih tijela, ali i da zatraže 
druge mjere za učinkovitu suradnju. U razdoblju od 25. svibnja 
do 31. prosinca 2018. poslano je 397 službenih i neslužbenih 
zahtjeva za uzajamnu pomoć. Na 89 % zahtjeva odgovoreno je 
u roku od 23 dana.

Tijekom 2018. nisu pokrenute zajedničke operacije.

Nadzorna tijela 31 zemlje EGP-a prijavila su 2018. više od 
stotinu tisuća predmeta na nacionalnoj razini. Većina 
predmeta odnosila se ili na pritužbe ili su pokrenuti na temelju 
obavijesti o povredi zaštite podataka koje su poslali voditelji 
obrade.

3.3.  SAVJETOVANJE
Europski odbor za zaštitu podataka organizira javna 
savjetovanja o svojim smjernicama kako bi saznao što brine 
sve zainteresirane dionike i građane i kakva su njihova 
stajališta. EOZP je 2018. organizirao tri savjetovanja o nacrtu 
svojih smjernica: jedno o certificiranju, drugo o teritorijalnom 
području primjene Opće uredbe o zaštiti podataka i treće o 
akreditaciji certifikacijskih tijela.

U okviru godišnjeg preispitivanja djelovanja EOZP-a, 
utvrđenoga člankom 71. Opće uredbe o zaštiti podataka, 
provedena je anketa među dionicima u kojoj se usredotočilo 
na 20 smjernica Opće uredbe o zaštiti podataka. Ispitanici 
su bili iz trgovinskih udruženja iz Europe, Sjeverne Amerike i 
azijsko-pacifičkog područja. 

65 % dionika smatralo je da su smjernice korisne, 45 % da 
su dovoljno pragmatične i funkcionalne za ono što je njima 
potrebno, a 23 % tražilo je da se poboljšaju. Na primjer, 

rješavanje sporova i izdaje obvezujuće odluke. Međutim, 
od 25. svibnja do 31. prosinca 2018. nije pokrenut ni jedan 
postupak za rješavanje sporova. Iz toga se daje zaključiti da su 
nadzorna tijela dosad uspijevala postići konsenzus u pogledu 
svih trenutačnih prekograničnih predmeta. 

Europski odbor za zaštitu podataka savjetuje Europsku 
komisiju o svim pitanjima povezanima sa zaštitom osobnih 
podataka, uključujući procjene standarda zaštite podataka u 
trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. Na zahtjev 
Komisije Europski odbor za zaštitu podataka izdao je 2018. dva 
takva mišljenja: jedno o elektroničkim dokazima (e-dokazi) i 
jedno o nacrtu odluke EU-a i Japana o primjerenosti. Na vlastitu 
je inicijativu Europski odbor za zaštitu podataka donio i izjavu 
o gospodarskoj koncentraciji. 

U 2018. Europski odbor za zaštitu podataka usvojio je i dva 
dopisa. U prvome se daju smjernice Internetskoj organizaciji 
za dodijeljene nazive i brojeve (ICANN) o tome kako da 
razvije model za pristup osobnim podacima koji se obrađuju 
u kontekstu njihova sustava WHOIS, a koji je usklađen s 
Općom uredbom o zaštiti podataka. Drugi se dopis odnosio na 
revidiranu Direktivu o platnim uslugama. 

3.2.  DJELOVANJE NADZORNIH TIJELA
Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka nadzorna tijela dužna 
su surađivati kako bi osigurala dosljednu primjenu Uredbe 
u predmetima s prekograničnom komponentom. Postoje 
različiti postupci suradnje poput zajedničkih operacija, 
uzajamne pomoći ili posebnog postupka suradnje odnosno 
„jedinstvenog mehanizma”. 

U sustavu IMI od 25. svibnja do 31. prosinca 2018. zabilježeno 
je 255 predmeta s prekograničnom komponentom. U većini 
predmeta bila je riječ o pritužbama pojedinaca (176 predmeta), 
a ostali su predmeti (79 predmeta) proizašli iz drugih izvora. Tri 
glavne teme tih predmeta odnosile su se na prava osoba čiji se 
podaci obrađuju, prava potrošača i povrede zaštite podataka.

Nadzorna tijela iz 14 različitih zemalja EGP-a 2018. su 
pokrenula 43 postupka „jedinstvenog mehanizma”. Krajem 

Osnivanje Europskog 
odbora za zaštitu podataka i 

Tajništva 2018. – pregled
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predloženo je da smjernice budu kraće i pragmatičnije. 

Većina povratnih informacija o postupku savjetovanja i izrade 
smjernica bila je pozitivna ili neutralna. Određeni dionici 
pozvali su Europski odbor za zaštitu podataka da omogući više 
prilika za sudjelovanje i suradnju u sastavljanju smjernica. 
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Tijekom 2019. i 2020. Europski odbor za zaštitu podataka u 
svojim se smjernicama namjerava usredotočiti na prava osoba 
čiji se podaci obrađuju, koncept voditelja obrade i izvršitelja 
obrade te na legitimne interese. Nastavit će savjetovati 
Komisiju u pitanjima kao što su prekogranični zahtjevi za 
pristup podacima za e-dokaze, revizija ili uvođenje odluka 
o primjerenosti za prijenos podataka trećim zemljama i sve 

moguće revizije sporazuma između EU-a i Kanade o evidenciji 
podataka o putnicima. 

EOZP će 2019. nastaviti svoju misiju produbljivanjem postojećih 
odnosa s dionicima i ostvarivanjem novih odnosa s relevantnim 
stranama te će i dalje sudjelovati u relevantnim konferencijama i 
zadržati postojanu prisutnost na društvenim medijima. 

 9. Main objectives for 2019

Glavni ciljevi za 2019.
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Glavni ciljevi za 2019.
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Poštanska adresa
Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels

Službena adresa
Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels

E-pošta
edpb@edpb.europa.eu

Podaci za kontakt

@eu_edpb

eu-edpb

edpb.europa.eu


