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1 UVOD

1. Misija Europskog odbora za zaštitu podataka (EDPB) jest osigurati dosljednu primjenu europskih
pravila o zaštiti podataka i promicati učinkovitu suradnju među nadzornim tijelima u cijelom
Europskom gospodarskom prostoru (EGP).

2. EDPB je 25. svibnja 2018. počeo provoditi novi institucionalni i pravni okvir. Taj se okvir sastoji od Opće
uredbe o zaštiti podataka1 (GDPR) i Direktive za izvršavanje zakonodavstva2 (LED). U okviru GDPR-a i
LED-a, suradnja više nije opcija ili sporedni zadatak, već temeljni i integralni dio našeg rada. Iako je
mnogo toga postignuto, moramo se suočiti s nizom izazova da bismo poboljšali zaštitu osobnih
podataka unutar i izvan naših granica. Kako bi bio učinkovit u suočavanju s glavnim izazovima koji
predstoje, EDPB je odlučio definirati strategiju za razdoblje 2021.–2023.

3. Naš konačni cilj zaštite pojedinaca u obradi osobnih podataka i dalje pokreće naše postupke. Razvoj
zajedničke kulture zaštite podataka, koja služi kao inspiracija i globalni model, u središtu je naše
strategije.

4. Ova Strategija ne pruža iscrpan pregled rada EDPB-a u godinama koje dolaze. Umjesto toga, njome se
utvrđuju četiri glavna stupa naših strateških ciljeva, kao i niz ključnih mjera za postizanje tih ciljeva. U
okviru programa rada, EDPB će provesti ovu Strategiju te će u okviru svojih godišnjih izvješća
obavještavati o ostvarenom napretku u odnosu na svaki stup.

2 PRVI STUP: UNAPRJEĐENJE USKLAĐENOSTI I OLAKŠAVANJE
SUKLADNOSTI

5. EDPB će nastaviti težiti najvišoj razini dosljednosti u primjeni pravila o zaštiti podataka i ograničavanju
fragmentacije među državama članicama. Osim pružanja praktičnih, lako razumljivih i dostupnih
smjernica, EDPB će razviti i promicati alate koji pomažu u provedbi zaštite podataka u praksi, uzimajući
u obzir praktična iskustva različitih dionika na terenu.

 1. ključna mjera: EDPB će se usredotočiti na pružanje daljnjih smjernica o ključnim pojmovima
prava EU-a o zaštiti podataka (na primjer, o konceptu legitimnog interesa, o opsegu prava
ispitanika) koji su ključni za njegovu dosljednu primjenu. Organiziranjem posebnih manifestacija s
dionicima i javnih rasprava nastavit ćemo surađivati sa širokim spektrom vanjskih dionika (velikim
poduzećima i MSP-ovima, nevladinim organizacijama, službenicima za zaštitu podataka i drugim
stručnjacima za zaštitu podataka) kako bi se osigurala praktična važnost. Dodatni će napori biti

1 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom
osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća
uredba o zaštiti podataka).
2 Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s
obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona
kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage
Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP.
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usmjereni na proaktivniju upotrebu mehanizma dosljednosti, kao i drugih alata za uklanjanje
potencijalnih praznina ili razlika u tumačenju i praksi u državama članicama.

 2. ključna mjera: EDPB će dodatno promicati razvoj i provedbu mehanizama usklađivanja za
voditelje i izvršitelje obrade: ulagat će se povećani napori i resursi, naročito kroz posebne
radionice i obuku osoblja, kako bi se potaknuo razvoj alata za promicanje usklađenosti, posebice
kodeksa ponašanja i potvrda.

 3. ključna mjera: EDPB će poticati razvoj zajedničkih alata za širu publiku i sudjelovati u
aktivnostima podizanja svijesti i informiranja: EDPB već izdaje smjernice i mišljenja upućena
stručnjacima s bogatim stručnim znanjem. Na temelju sredstava koja su već dostupna na
nacionalnoj razini, Odbor će razviti alate posebno prilagođene profesionalcima koji nisu stručnjaci,
kao što su MSP-ovi, te osobama čiji se podaci obrađuju, posebice djeci.

3 DRUGI STUP: POTPORA UČINKOVITOJ PROVEDBI I DJELOTVORNOJ
SURADNJI MEĐU NACIONALNIM NADZORNIM TIJELIMA

6. EDPB je u potpunosti predan podršci suradnje među svim nacionalnim nadzornim tijelima koja
surađuju u provedbi europskog zakonodavstva o zaštiti podataka. Pojednostavit ćemo unutarnje
postupke, kombinirati stručnost i promicati bolju koordinaciju. Namjera nam je ne samo osigurati
učinkovitije funkcioniranje mehanizama suradnje i dosljednosti, nego i težiti razvoju istinske kulture
provedbe propisa među nadzornim tijelima na razini EU-a.

 1. ključna mjera: poticati i olakšati uporabu čitavog niza alata za suradnju sadržanih u VII.
poglavlju GDPR-a i VII. poglavlju LED-a, premošćivati praznine ili razlike između nacionalnih
provedbenih postupaka te kontinuirano ocjenjivati i poboljšavati učinkovitost i djelotvornost
tih alata. Također će se dodatno promicati zajedničku primjenu ključnih pojmova u postupku
suradnje i jačati komunikaciju među nadzornim tijelima.

 2. ključna mjera: provesti koordinirani okvir provedbe u svrhu omogućivanja zajedničkog
djelovanja, u rasponu od zajedničkog podizanja svijesti i prikupljanja informacija sve do
opsežnih provjera i zajedničkih istraga. Koordinirani okvir provedbe olakšat će usuglašavanje
provedbenih mjera koje pokreću zajednički utvrđeni prioriteti korištenjem zajedničkih
metodologija.

 3. ključna mjera: uspostaviti skupinu stručnjaka za podršku na temelju pilot-projekta, s ciljem
pružanja materijalne potpore u obliku stručnog znanja koje je korisno za istrage i provedbene
aktivnosti od značajnog zajedničkog interesa te unaprijediti suradnju i solidarnost među svim
nadzornim tijelima jačanjem i nadopunjavanjem snaga pojedinačnog nadzornog tijela i
rješavanjem operativnih potreba.
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4 TREĆI STUP: PRISTUP NOVIM TEHNOLOGIJAMA KOJI JE ZAJAMČEN
TEMELJNIM PRAVIMA

7. Zaštita osobnih podataka osigurava razvoj tehnologije, novih poslovnih modela i društva u skladu s
našim vrijednostima, kao što su ljudsko dostojanstvo, autonomija i sloboda. EDPB će kontinuirano
pratiti nove tehnologije i one u nastajanju te njihov potencijalni utjecaj na temeljna prava i svakodnevni
život pojedinaca. Zaštita podataka treba biti dostupna svima, posebice u pogledu aktivnosti obrade
koje predstavljaju najveći rizik za prava i slobode pojedinaca (na primjer, za suzbijanje diskriminacije).
Pomoći ćemo u oblikovanju digitalne budućnosti Europe u skladu s našim zajedničkim vrijednostima i
pravilima. Nastavit ćemo raditi s drugim regulatorima i donositeljima politika na promicanju
regulatorne usklađenosti i pojačane zaštite pojedinaca.

 1. ključna mjera: procjena novih tehnologija: proaktivno praćenje, ocjenjivanje i
uspostavljanje zajedničkih stajališta i smjernica u pogledu novih tehnoloških primjena u
područjima kao što su umjetna inteligencija (AI), biometrija, profiliranje, reklamna tehnologija
i kontinuirano ocjenjivanje postojećih stajališta o aplikacijama kao što su usluge u oblaku, lanac
blokova itd.

 2. ključna mjera: jačanje zaštite podataka oblikovanjem, automatski i odgovorno: pružanje
jasnih smjernica o tome kako učinkovito provoditi načela zaštite podataka, što pojedinci imaju
pravo očekivati i što organizacije mogu učiniti kako bi dodatno poboljšale sposobnost
pojedinaca da provode kontrolu nad svojim osobnim podatcima i dokazale usklađenost sa
svojim obvezama.

 3. ključna mjera: intenzivirati sudjelovanje i suradnju s drugim regulatorima (na primjer,
tijelima za zaštitu potrošača i nadležnim tijelima za tržišno natjecanje) i donositeljima politika
kako bi se osiguralo da pojedinci dobiju optimalnu zaštitu i spriječila pojava šteta, uključujući,
prema potrebi ili primjereno, u kontekstu otvorenih rasprava o novim nacrtima prijedloga ili
novim projektima.

5 ČETVRTI STUP: GLOBALNA DIMENZIJA

8. EDPB je odlučan postaviti i promicati visoke norme EU-a i globalne norme za međunarodne prijenose
podataka u treće zemlje u privatnom i javnom sektoru, uključujući sektor izvršavanja zakonodavstva.
Pojačat ćemo suradnju s međunarodnom zajednicom kako bismo promicali zaštitu podataka EU-a kao
globalni model i osigurali učinkovitu zaštitu osobnih podataka izvan granica EU-a.

 1. ključna mjera: promicanje upotrebe alata za prijenos kojima se osigurava u osnovi jednaka
razina zaštite i jača svijest o njihovoj praktičnoj provedbi: razvijanje i pružanje daljnjih
praktičnih smjernica o tome kako ti alati za prijenos, posebice novi, mogu održati visoku razinu
zaštite osobnih podataka prenesenih iz EGP-a u treće zemlje, uzimajući u obzir rizike povezane
s pristupom javnih tijela trećih zemalja osobnim podatcima i potrebu osiguranja primjenjivih
prava, djelotvorne pravne zaštite i zaštitnih mjera u vezi s daljnjim prijenosima.

 2. ključna mjera: suradnja s međunarodnom zajednicom: EDPB i njegovi članovi nastojat će
pokrenuti dijalog s međunarodnim organizacijama i institucijskim mrežama kako bi osigurali
vodeći položaj u zaštiti podataka i promicali visoke norme zaštite diljem svijeta.
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 3. ključna mjera: olakšati suradnju između članova EDPB -a i nadzornih tijela trećih zemalja s
naglaskom na suradnji u slučajevima provedbe koji uključuju voditelje/izvršitelje obrade
smještene izvan EGP-a.

Za Europski odbor za zaštitu podataka

Predsjednica

(Andrea Jelinek)


