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Izjava o obdelavi osebnih podatkov v okviru vnovičnega 
odprtja mej po izbruhu covida-19 

Sprejeta 16. junija 2020 

 

Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel naslednjo izjavo: 

 

1. Komisija v sporočilu o tretji oceni uporabe začasne omejitve nenujnih potovanj v EU od 11. junija 2020 

schengenske države članice in pridružene schengenske države poziva, naj do 15. junija 2020 odpravijo 

nadzor na notranjih mejah in podaljšajo začasno omejitev nenujnih potovanj v EU do 30. junija 2020. 

V sporočilu je tudi predstavljen pristop za poznejšo postopno odpravo omejitve, ki je skladen s 

skupnim evropskim načrtom za odpravo ukrepov v zvezi s covidom-19, o katerem se je 26. marca 2020 

dogovoril Evropski svet. 

2. V tem okviru je nekaj držav članic 15. junija 2020 začelo postopoma odpravljati sprejete ukrepe za boj 

proti pandemiji covida-19, vključno z omejitvami prostega gibanja oseb na notranjem trgu in 

schengenskem območju ter vstopa državljanov iz tretjih držav čez zunanje meje EU. Načrti za postopno 

odpravo vključujejo ukrepe, katerih namen je nadzirati gibanje oseb, ki vstopajo na ozemlje EGP in/ali 

potujejo znotraj njega. Države članice EGP/EFTA pri Evropskem odboru za varstvo podatkov (v 

nadaljevanju: odbor) kot pridružene schengenske države sprejemajo podobne nacionalne ukrepe. 

3. Čeprav se odbor v celoti zaveda pomena temeljne pravice do zdravja, ti ukrepi ne smejo v nobenem 

primeru predvidevati zmanjšanja temeljnih pravic in svoboščin posameznikov ter zlasti pravice do 

varstva podatkov. Ta izjava zato temelji na poskusu vzpostavitve ravnotežja med zadevnimi temeljnimi 

pravicami v okviru trenutne pandemije covida-19. 

4. Odpiranje mej delno omogoča obdelava različnih vrst osebnih podatkov na mejah. V splošnem je 

namen obdelave preprečiti in nadzirati pandemijo z nekaterimi ukrepi za zmanjšanje dejavnikov 

tveganja. Ukrepi, ki jih države članice trenutno predvidevajo ali izvajajo, vključujejo na primer 

testiranje na covid-19, zahtevanje potrdil, ki so jih izdali zdravstveni delavci, in uporabo aplikacije za 

prostovoljno sledenje stikom.1 Večina ukrepov vključuje neko stopnjo obdelave osebnih podatkov. 

 

1 Glej Smernice št. 04/2020 o uporabi podatkov o lokaciji in orodij za sledenje stikom v okviru izbruha bolezni 
COVID-19 in Izjavo o učinku interoperabilnosti aplikacij za sledenje stikom na varstvo podatkov. 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/linee-guida/guidelines-042020-use-location-data-and-contact-tracing_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/linee-guida/guidelines-042020-use-location-data-and-contact-tracing_sl
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Kategorije zbranih podatkov lahko na primer zajemajo kontaktne podatke, podatke o zdravstvenem 

stanju in lokacijske podatke. 

5. Kot je odbor že navedel, varstvo podatkov ne ovira boja proti pandemiji covida-19. Zakonodaja o 

varstvu podatkov se še naprej uporablja in omogoča učinkovit odziv na pandemijo, hkrati pa varuje 

temeljne pravice in svoboščine. Zakonodaja o varstvu podatkov, vključno z ustrezno veljavno 

nacionalno zakonodajo, že omogoča postopke obdelav podatkov, ki so potrebni za boj proti širjenju 

pandemije, kot je pandemija covida-19. 

6. Zato odbor države članice poziva, naj pri odločanju, katera obdelava osebnih podatkov je potrebna za 

zmanjšanje tveganja širjenja pandemije, uporabijo skupni evropski pristop, ob tem pa spoštujejo 

temeljne pravice in svoboščine posameznikov. Države članice morajo pri odločanju o tem, kateri 

ukrepi so potrebni, spoštovati temeljni pravici do zasebnosti in varstva podatkov, kot sta opisani v 

Listini, ter splošna pravila o varstvu podatkov. Odbor poudarja, da mora biti obdelava osebnih 

podatkov v tem okviru nujna in sorazmerna. Glede na ti načeli bi morali ukrepi temeljiti tudi na 

znanstvenih dokazih. Poleg tega odbor opozarja, da mora biti varstvo osebnih podatkov dosledno 

zagotovljeno v vsej EU/EGS, kjer koli so posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo. 

7. Odbor natančneje poudarja, da nekateri vidiki zakonodaje o varstvu podatkov zahtevajo posebno 

pozornost držav članic, in sicer: 

• zakonitost, poštenost in preglednost: obdelava podatkov, povezana z dogovorjenimi ukrepi, 

mora biti pregledna in poštena do posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, in 

mora temeljiti na ustrezni pravni podlagi iz člena 6 oziroma, kadar se obdelujejo posebne vrste 

podatkov, člena 9 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Poleg tega je treba posamezniku, na 

katerega se osebni podatki nanašajo, zagotoviti pomembne in ustrezne informacije na jasen 

in lahko dostopen način; 

• omejitev namena: obdelava mora biti omejena na namen boja proti pandemiji covida-19, 

preprečevanja širjenja pandemije čez meje in lažjega zagotavljanja potrebne zdravstvene 

oskrbe. Namen mora biti določen za vsakega upravljavca podatkov in vsak postopek obdelave; 

• čim manjši obseg podatkov: države članice lahko obdelajo samo podatke, ki so primerni, 

točni, ustrezni in omejeni na to, kar je potrebno za določeni namen, za katerega se obdelujejo; 

• omejitev shranjevanja: države članice morajo zagotoviti, da se podatki hranijo samo za kratek 

čas in nikakor ne dlje, kot je potrebno za obdelavo; 

• varnost osebnih podatkov: države članice morajo pri obdelavi podatkov zelo zasebne narave, 

kot so podatki o zdravstvenem stanju in o lokaciji, zagotoviti ustrezno raven varnosti z 

izvajanjem ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za varnost podatkov, ki temeljijo na 

oceni tveganja, na primer s psevdonimizacijo in ustreznim šifriranjem; 

• vgrajeno in privzeto varstvo podatkov ter ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov: države 

članice morajo izvajati načela vgrajenega in privzetega varstva podatkov, po potrebi skupaj z 

oceno učinka v zvezi z varstvom podatkov2; 

 

2 Glej: Smernice delovne skupine iz člena 29 glede ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov (wp248rev.01), ki 
jih je potrdil odbor. 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236
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• izmenjava osebnih podatkov: obdelovalci osebnih podatkov lahko osebne podatke prejmejo 

le, če je sklenjena pogodba o obdelavi podatkov. Države članice morajo, kadar je to primerno, 

skladno s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov v taki pogodbi jasno opredeliti 

odgovornosti javnega organa, ki deluje kot upravljavec podatkov, in obdelovalca podatkov. 

Podatki se lahko z drugimi upravljavci izmenjujejo le na ustrezni pravni podlagi; 

• avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev: odločitev, da se dovoli vstop v državo, ne 

sme temeljiti samo na tehnologiji, ki je na voljo. V vsakem primeru bi morali za tako odločitev 

veljati ustrezni zaščitni ukrepi, ki bi morali vključevati konkretno seznanitev posameznika, na 

katerega se osebni podatki nanašajo, ter pravico do osebnega posredovanja, pravico izraziti 

svoje stališče, pravico dobiti pojasnilo o odločitvi, ki je bila sprejeta po takem ocenjevanju, in 

pravico do izpodbijanja odločitve. Taki ukrepi ne bi smeli zadevati otroka. 

8. Nazadnje odbor poudarja, da se morajo države članice pred obdelavo osebnih podatkov v tem okviru 

posvetovati s pristojnimi nacionalnimi organi za varstvo podatkov, da se omogoči pravilna uporaba 

zakonodaje o varstvu podatkov. 

 

Za Evropski odbor za varstvo podatkov 

Predsednica 

(Andrea Jelinek) 


