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Leto 2018 je bilo za varstvo podatkov prelomno. 25. maja 2018

svetovni ravni. Menimo, da EU z usklajevanjem doslednega

je začela veljati dolgo pričakovana Splošna uredba o varstvu

pristopa k varstvu podatkov dokazuje, da spoštovanje

podatkov. Poleg posodobitve pravil Evropske unije o varstvu

posameznikovih pravic do zasebnosti in varstva podatkov

podatkov za digitalno dobo je ta uredba vzpostavila Evropski

lahko soobostaja z razvitim gospodarstvom, predvsem zato,

odbor za varstvo podatkov (v nadaljnjem besedilu: EOVP), da bi

ker podjetjem zagotavlja jasen okvir in ustvarja konkurenčne

zagotovila dosledno uporabo novih pravil po vsem EGP.

prednosti, kot so večja zvestoba strank in učinkovitejše
poslovanje.

EOVP je torej nov organ EU. Vendar smo kljub temu v prvih
sedmih mesecih obstoja dosegli več mejnikov, o katerih lahko

Za naslednje leto je predvidenega še več dela. Na začetku leta

zdaj razmislimo.

2019 smo sprejeli delovne programe za obdobje 2019–2020.
Namen delovnega programa EOVP je obravnavati prednostne

Naša vloga je zagotoviti usklajeno izvrševanje Splošne uredbe

potrebe vseh deležnikov, vključno z zakonodajalci EU. Ker je

o varstvu podatkov po vsem EGP. V ta namen smo podprli 16

EOVP že izdal smernice za razlago novih določb, ki jih uvaja

smernic Delovne skupine iz člena 29, povezanih s Splošno

Splošna uredba o varstvu podatkov, bo zdaj pozornost namenil

uredbo o varstvu podatkov, sprejeli še 4 smernice in 26

posameznim točkam in tehnologijam.

mnenj o ocenah učinka v zvezi z varstvom podatkov, ki so jih
pripravili nacionalni nadzorni organi, ter imeli pet plenarnih sej

Po mojem mnenju je EOVP ob sodelovanju nacionalnih

o različnih temah, kot so osnutek sklepa o ustreznosti med EU

nadzornih organov, ki sodelujejo pod enakimi pogoji, in

in Japonsko, elektronski dokazi in zasebnost na spletu.

podpori dinamičnega sekretariata dobro opremljen za
zagotavljanje visoke ravni varstva podatkov po celotnem EGP.

Povratne informacije o prvem letu dela, ki smo jih prejeli od

Prepričana sem, da bomo v prihodnosti pri prizadevanjih za

deležnikov, so spodbudne. Veliko državljanov in podjetij zdaj

preglednost in sodelovanje v EGP in širše še naprej vodili z

poziva k večji usklajenosti pri obdelavi osebnih podatkov na

zgledom.

Andrea Jelinek
Predsednica Evropskega odbora za varstvo podatkov
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O EOVP
Evropski odbor za varstvo podatkov je neodvisen evropski

EOVP je pooblaščen tudi za izdajanje mnenj ali odločitev

organ, ustanovljen s Splošno uredbo o varstvu podatkov,

za zagotovitev dosledne uporabe Splošne uredbe o varstvu

ki prispeva k dosledni uporabi pravil o varstvu podatkov v

podatkov s strani nacionalnih nadzornih organov (v nadaljnjem

celotnem Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) in spodbuja

besedilu: mnenja o skladnosti ali odločitve o skladnosti). EOVP

sodelovanje med njegovimi organi za varstvo podatkov.

tudi svetuje Evropski komisiji pri vseh vprašanjih v zvezi z
varstvom osebnih podatkov in novo predlagano zakonodajo v

EOVP želi zagotoviti dosledno uporabo Splošne uredbe o

Evropski uniji.

varstvu podatkov in evropske Direktive o varstvu podatkov za
namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona

EOVP deluje v skladu s svojim poslovnikom in vodilnimi načeli.

kaznivih dejanj.
EOVP sestavljajo predstavniki nacionalnih organov za varstvo
EOVP lahko sprejme splošne smernice za nadaljnjo pojasnitev

podatkov in evropski nadzornik za varstvo podatkov. Nadzorni

evropskih zakonov o varstvu podatkov, s čimer deležnikom –

organi držav EFTA, ki so del EGP (Islandija, Lihtenštajn in

vključno s posamezniki – zagotovi dosledno razlago njihovih

Norveška), so tudi člani in sodelujejo pri zadevah, povezanih s

pravic in obveznosti, nadzornim organom pa referenčno merilo

Splošno uredbo o varstvu podatkov, čeprav nimajo glasovalne

za izvrševanje Splošne uredbe o varstvu podatkov.

pravice in njihovi predstavniki ne morejo biti izvoljeni kot
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predsednik ali namestnik predsednika. Evropska komisija in,
kar zadeva Splošno uredbo o varstvu podatkov, nadzorni organ
Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) imata pravico,
da sodelujeta pri dejavnostih in na sejah odbora, vendar
nimata glasovalne pravice.
EOVP ima sekretariat, ki ga zagotavlja Evropski nadzornik za
varstvo podatkov. Memorandum o soglasju določa pogoje
sodelovanja med EOVP in Evropskim nadzornikom za varstvo
podatkov. Memorandum je bil podpisan na prvi plenarni seji
Evropskega odbora za varstvo podatkov 25. maja 2018.
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2018 Ustanovitev EOVP
in sekretariata – pregled
Poslovnik je bil sprejet na prvi plenarni seji Evropskega

certificiranje in opredelitev meril za certificiranje, odstopanja

odbora za varstvo podatkov, ki je potekala 25. maja 2018. 23.

v zvezi z mednarodnimi prenosi, ozemeljsko veljavnost

novembra 2018 je bilo odobrenih več sprememb.

Splošne uredbe o varstvu podatkov ter akreditacijo teles za
certificiranje.

V okviru EOVP je bilo v pomoč pri opravljanju nalog
ustanovljenih več strokovnih podskupin. Poleg tega je bil

Če želi pristojni nadzorni organ sprejeti posebne ukrepe s

ustanovljen sekretariat EOVP za zagotavljanje analitične,

čezmejnimi posledicami, EOVP izda mnenja o skladnosti,

upravne in logistične podpore Evropskemu odboru za varstvo

da se zagotovi dosledna uporaba Splošne uredbe o varstvu

podatkov.

podatkov. Pristojni nadzorni organ mora to mnenje čim bolj
upoštevati. Med 25. majem in 31. decembrom 2018 je EOVP

3.1.

DEJAVNOSTI EOVP

sprejel 26 mnenj o nacionalnih seznamih v zvezi z dejanji

Med 25. majem in 31. decembrom 2018 je imel EOVP pet

obdelave, za katere velja ocena učinka v zvezi z varstvom

plenarnih sej, podskupine pa so imele 36 sestankov.

podatkov. Namen tega je bilo zagotoviti skladnost vseh
nacionalnih seznamov.

Na svoji prvi plenarni seji 25. maja 2018 je EOVP potrdil 16
smernic, ki jih je predhodno pripravila Delovna skupina iz člena

EOVP deluje tudi kot organ za reševanje sporov in izdaja

29. V preostanku leta 2018 je EOVP sprejel še štiri smernice,

zavezujoče odločitve. Vendar od 25. maja do 31. decembra

katerih namen je pojasniti več določb v okviru Splošne

2018 ni bil začet noben postopek reševanja sporov. To kaže, da

uredbe o varstvu podatkov. Te smernice so se osredotočale na

so bili do zdaj nadzorni organi zmožni doseči soglasje o vseh
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tekočih čezmejnih zadevah.

in obveščanjem o kršitvah varstva podatkov.

EOVP Evropski komisiji svetuje o vseh vprašanjih v zvezi

Postopek medsebojne pomoči nadzornim organom omogoča,

z varstvom osebnih podatkov, vključno z oceno standarda

da od drugih nacionalnih organov zahtevajo informacije in tudi

varstva

mednarodnih

druge ukrepe za učinkovito sodelovanje. V obdobju od 25.

organizacijah. Leta 2018 je EOVP na zahtevo Komisije izdal dve

maja do 31. decembra 2018 je bilo sproženih 397 uradnih in

taki mnenji: eno o elektronskih dokazih (e-dokazi) in drugo o

neuradnih zahtev za medsebojno pomoč. Na 89 % zahtev je bil

osnutku sklepa o ustreznosti med EU in Japonsko. EOVP je na

odgovor zagotovljen v 23 dneh.

podatkov

v

tretjih

državah

ali

lastno pobudo sprejel tudi izjavo o koncentraciji gospodarskih
subjektov.

Leta 2018 ni bilo začeto nobeno skupno ukrepanje.

EOVP je leta 2018 sprejel dva dopisa; s prvim je Organizaciji

Leta 2018 so nadzorni organi 31 držav EGP poročali o več kot

za dodeljevanje spletnih imen in številk (ICANN) zagotovil

sto tisoč zadevah na nacionalni ravni. Večina zadev je bila

smernice o tem, kako razviti model, skladen s Splošno uredbo

povezana s pritožbami ali pa so se začele na podlagi obvestil

o varstvu podatkov, za dostop do osebnih podatkov, ki se

upravljavcev o kršitvah varstva podatkov.

obdelujejo v okviru sistema WHOIS, drugi pa se nanaša na
revidirano Direktivo o plačilnih storitvah (PSD2).

3.3.

POSVETOVANJA

EOVP organizira javna posvetovanja o svojih smernicah, da
3.2.

DEJAVNOSTI NADZORNIH ORGANOV

bi zbral stališča in pomisleke vseh zainteresiranih deležnikov

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov so nadzorni

ter državljank in državljanov. EOVP je leta 2018 objavil tri

organi dolžni sodelovati za zagotovitev dosledne uporabe

posvetovanja o osnutku smernic, in sicer o certificiranju, o

uredbe pri zadevah s čezmejnim elementom. Obstajajo

ozemeljski veljavnosti Splošne uredbe o varstvu podatkov in o

različni postopki sodelovanja, kot so skupno ukrepanje,

akreditaciji teles za certificiranje.

medsebojna pomoč ali posebni postopek sodelovanja „vse na
enem mestu“.

V okviru letnega pregleda dejavnosti EOVP, določenega v
členu 71 Splošne uredbe o varstvu podatkov, je bila opravljena

V sistemu IMI je bilo med 25. majem in 31. decembrom 2018

anketa deležnikov osredotočena na 20 smernic v zvezi s

registriranih 255 zadev s čezmejnim elementom. Večina zadev je

Splošno uredbo o varstvu podatkov. Anketiranci so bili iz

izhajala iz pritožb posameznikov (176 zadev). Ostale (79 zadev) pa

trgovinskih združenj iz Evrope, Severne Amerike in azijsko-

so izhajale iz drugih virov. Tri glavne teme teh zadev so povezane

pacifiške regije.

s pravicami posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki,

65 % deležnikov je menilo, da so smernice koristne. Čeprav

pravicami potrošnikov in kršitvami varstva podatkov.

jih je 45 % menilo, da so dovolj pragmatične in operativne za
njihove potrebe, je 23 % anketirancev pozvalo k izboljšanju

Leta 2018 so nadzorni organi iz 14 različnih držav EGP sprožili

smernic. Priporočena so bila na primer krajša in bolj

43 postopkov „vse na enem mestu“. Ob koncu leta so bili

pragmatična navodila.

postopki v različnih fazah: 20 jih je bilo na ravni neformalnega
posvetovanja, 20 na ravni osnutka sklepa, dva pa na ravni

Večina povratnih informacij v zvezi s postopkom posvetovanja

končne odločitve. Te prve končne odločitve po postopku „vse

in priprave osnutka smernic je bila pozitivna ali nevtralna.

na enem mestu“ so bile povezane z uveljavljanjem pravic

Nekateri deležniki so EOVP spodbudili, naj poveča priložnosti

posameznikov, ustrezno pravno podlago za obdelavo podatkov

za vključitev in sodelovanje pri oblikovanju smernic.
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Glavni cilji za leto 2019
V letih 2019 in 2020 se želi EOVP v usmeritvah, ki jih

EU in Kanado o evidenci podatkov o potnikih (PNR).

zagotavlja, osredotočiti na pravice posameznikov, na katere se
nanašajo osebni podatki, koncept upravljavca in obdelovalca

Leta 2019 bo EOVP nadaljeval svoje poslanstvo s poglabljanjem

ter na zakonite interese. EOVP bo Komisiji še naprej svetoval

obstoječih odnosov z deležniki in razvijanjem novih z

v zadevah, kot so čezmejni zahtevki za dostop do podatkov za

ustreznimi stranmi, hkrati pa bo še naprej sodeloval na

e-dokaze, revizija ali uvedba sklepov o ustreznosti za prenose

zadevnih konferencah in ohranil močno prisotnost v družbenih

podatkov v tretje države in morebitna revizija sporazuma med

medijih.
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Kontaktni podatki
Poštni naslov
Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels
Naslov pisarne
Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels
E-naslov
edpb@edpb.europa.eu
@eu_edpb
eu-edpb
edpb.europa.eu
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