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Predgovor
Naloga Evropskega odbora za varstvo podatkov je zagotoviti 
dosledno uporabo pravil o varstvu podatkov v vsem 
Evropskem gospodarskem prostoru. To je zapisano v Splošni 
uredbi o varstvu podatkov, ki pomeni začetek novega 
obdobja na področju spoštovanja pravic posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki.  

Splošna uredba o varstvu podatkov ni pomembna le, ker 
je vzpostavila usklajen pravni okvir za varstvo podatkov v 
Evropskem gospodarskem prostoru, s katerim so se razširile 
in okrepile pristojnosti nacionalnih organov za varstvo 
podatkov, temveč je začetek veljavnosti Splošne uredbe 
o varstvu podatkov spodbudil tudi večjo ozaveščenost 
posameznikov in organizacij o pravicah do varstva podatkov. 
To je pomembneje kot kadar koli prej, saj so na skoraj vseh 
področjih naših življenj čedalje bolj prisotne tehnologije, 
odvisne od podatkov.  

Pred drugo obletnico začetka veljavnosti Splošne uredbe o 
varstvu podatkov sem prepričana, da bo sodelovanje med 
organi za varstvo podatkov v Evropskem gospodarskem 
prostoru privedlo do nastanka skupne kulture varstva 
podatkov. Nekateri izzivi ostajajo, vendar Evropski odbor 
za varstvo podatkov pripravlja rešitve, da bi jih odpravil in 
zagotovil dosledno uporabo ključnih konceptov postopka 
sodelovanja. 

Evropski odbor za varstvo podatkov pripomore k dosledni 
razlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov s sprejemanjem 

Andrea Jelinek
Predsednica Evropskega odbora za varstvo podatkov

smernic in mnenj. Leta 2019 je sprejel pet novih smernic 
o temah, kot sta vgrajena in privzeta zasebnost ter 
pravica do pozabe, in dvoje smernic v končnih različicah 
po posvetovanju. Sprejel je tudi 16 mnenj, ki med drugim 
vključujejo ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov, 
zahteve za akreditacijo organov za spremljanje izvajanja 
kodeksov ravnanja in medsebojni vpliv Direktive o 
zasebnosti in elektronskih komunikacijah ter Splošne uredbe 
o varstvu podatkov. 

To je bilo mogoče zaradi usklajenih prizadevanj vseh 
akterjev v Evropskem odboru za varstvo podatkov ter 
okrepljenega prispevka in sodelovanja njegovih deležnikov 
prek dogodkov, delavnic in raziskav.  

Evropski odbor za varstvo podatkov se veseli prihodnjega 
leta in je pripravljen na obravnavo odprtih vprašanj v 
dvoletnem delovnem programu. Še naprej bo sprejemal 
smernice, spodbujal sodelovanje pri čezmejnem izvrševanju 
ter svetoval zakonodajalcu EU glede vprašanj v zvezi z 
varstvom podatkov. 

Zakonodajo o varstvu podatkov sprejema čedalje več 
držav zunaj EU. Pri tem pogosto upoštevajo temeljna 
načela Splošne uredbe o varstvu podatkov. V ne tako daljni 
prihodnosti bo varstvo pravic posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, zagotovo postalo svetovna norma. 
To bo postavilo temelje za varnejše tokove podatkov in večjo 
preglednost ter okrepilo zaupanje v pravno državo. 
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o osnutku seznama, ki ga je predložil Evropski nadzornik 
za varstvo podatkov glede dejanj obdelave, za katera velja 
zahteva po oceni učinka v zvezi z varstvom podatkov.

2.3.2.  Mnenja o skladnosti
Evropski odbor za varstvo podatkov izdaja mnenja o 
skladnosti, da bi se zagotovila dosledna uporaba Splošne 
uredbe o varstvu podatkov v primerih s čezmejnimi 
posledicami. Pristojni nadzorni organ mora mnenje čim bolj 
upoštevati. 

Evropski odbor za varstvo podatkov je leta 2019 sprejel 
16 mnenj o skladnosti. Osem jih je zadevalo osnutke 
seznamov, ki so jih predložili nadzorni organi v zvezi s 
postopki obdelave, za katere je potrebna ocena učinka 
v zvezi z varstvom podatkov, in tiste, ki so izvzeti. V 
preostalih mnenjih so bili obravnavani prenosi osebnih 
podatkov med finančnimi nadzornimi organi iz Evropskega 
gospodarskega prostora in zunaj njega ter medsebojni 
vpliv Direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah 
ter Splošne uredbe o varstvu podatkov, pa tudi pojasnitev 
standardnih pogodbenih določil, zavezujočih poslovnih 
pravil, pristojnosti nadzornih organov in meril za akreditacijo 
organov za spremljanje.

Evropski odbor za varstvo podatkov deluje tudi kot organ za 
reševanje sporov in izdaja zavezujoče odločitve. Vendar pa 
od 25. maja 2018 ni bil sprožen noben postopek reševanja 
sporov. To kaže na to, da so nadzorni organi doslej lahko 
dosegli soglasje o vseh tekočih čezmejnih primerih.

2.3.3.  Zakonodajno posvetovanje
Evropski odbor za varstvo podatkov Evropski komisiji svetuje o 
vseh vprašanjih v zvezi z varstvom osebnih podatkov, vključno 
z ustreznostjo ravni varstva podatkov v tretjih državah ali 
mednarodnih organizacijah. Leta 2019 je izdal poročili o drugem 
in tretjem letnem pregledu sklepa o ustreznosti zasebnostnega 
ščita EU-ZDA, ki ju je izvedla Evropska komisija, da bi ocenila 
njegovo zanesljivost in izvajanje v praksi. 

2.1.  POSLOVNIK
Poslovnik, ki določa najpomembnejša operativna pravila 
Evropskega odbora za varstvo podatkov, je bil sprejet na 
prvem plenarnem zasedanju 25. maja 2018. 

Evropski odbor za varstvo podatkov je leta 2019 sprejel 
revidirano besedilo členov 8, 10, 22 in 24 poslovnika, da bi 
pojasnil zahteve za podelitev statusa opazovalca, postopke 
po sprejetju mnenj in postopke glasovanja med plenarnimi 
zasedanji Evropskega odbora za varstvo podatkov.

Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel tudi nov člen 
37 poslovnika o ustanovitvi Odbora za usklajen nadzor 
v okviru obdelave podatkov z obsežnimi informacijskimi 
sistemi, ki se uporabljajo v institucijah EU, pa tudi s strani 
organov, uradov in agencij EU. 

2019 – Pregled

Odbor je bil leta 2019 odgovoren za usklajen nadzor nad 
informacijskim sistemom za notranji trg (IMI) in Eurojustom. 
Leta 2020 bo prevzel tudi nadzor nad Evropskim javnim 
tožilstvom (EJT). V prihodnosti bo postopno v celoti prevzel 
usklajen nadzor nad velikimi informacijskimi sistemi, organi, 
uradi in agencijami EU. 

2.2.  SEKRETARIAT EVROPSKEGA ODBORA ZA 
VARSTVO PODATKOV
Sekretariat Evropskega odbora za varstvo podatkov 
zagotavlja skladnost vseh dejavnosti odbora s pravnim 
okvirom, ki se uporablja zanj kot organ EU, in njegovim 
pravilnikom. Sekretariat je glavni pripravljavec mnenj in 
odločitev o skladnosti ter deluje kot institucionalni spomin, 
ki zagotavlja skladnost dokumentov skozi čas. Njegova vloga 
je tudi olajšati pošteno in učinkovito odločanje Evropskega 

odbora za varstvo podatkov ter omogočati jasno in dosledno 
komunikacijo.

Sekretariat Evropskega odbora za varstvo podatkov 
je v okviru svojih podpornih dejavnosti razvil rešitve 
informacijske tehnologije, ki omogočajo učinkovito in varno 
komunikacijo med člani odbora, vključno z informacijskim 
sistemom za notranji trg. 

Sekretariat Evropskega odbora za varstvo podatkov je leta 
2019 organiziral 11 plenarnih zasedanj in 90 sestankov 
strokovnih podskupin. Različne strokovne podskupine se 
osredotočajo na posebna področja varstva podatkov in 
Evropskemu odboru za varstvo podatkov pomagajo pri 
izvajanju njegovih nalog.

Poleg tega sekretariat Evropskega odbora za varstvo 
podatkov predsednici pomaga pri pripravi plenarnih 
zasedanj in njihovem vodenju ter pri javnih nastopih. 

2.3.  DEJAVNOSTI EVROPSKEGA ODBORA ZA 
VARSTVO PODATKOV V LETU 2019
2.3.1.  Splošne smernice
Evropski odbor za varstvo podatkov je leta 2019 sprejel pet 
novih smernic, s katerimi si je prizadeval pojasniti obseg 
določb iz Splošne uredbe o varstvu podatkov. V sprejetih 
smernicah je obravnaval kodekse ravnanja in organe za 
spremljanje na nacionalni in evropski ravni ter pojasnil 
obdelavo osebnih podatkov v različnih okoliščinah, in sicer 
med zagotavljanjem spletnih storitev, prek video naprav, v 
skladu z načeli vgrajenega in privzetega varstva podatkov 
ter v zvezi s pravico do pozabe v iskalnikih. 

Poleg tega je Evropski odbor za varstvo podatkov leta 
2019 po javnih posvetovanjih odobril končne različice treh 
smernic, sprejetih leta 2018. Te smernice pojasnjujejo merila 
za akreditacijo in certificiranje ter ozemeljsko veljavnost iz 
Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

Evropski odbor za varstvo podatkov je izdal tudi priporočilo 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/opinions_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/eu-us-privacy-shield-second-annual-joint-review-report-22012019_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/eu-us-privacy-shield-third-annual-joint-review-report-12112019_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/rules-procedure_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/zalecenia/recommendation-012019-draft-list-european-data-protection_sl
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Evropski odbor za varstvo podatkov je izdal tudi mnenje 
o medsebojnem vplivu Uredbe o kliničnem preskušanju in 
Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki ga je zahteval Generalni 
direktorat Evropske komisije za zdravje in varnost hrane (GD 
SANTE). 

Za Evropski odbor za varstvo podatkov velja tudi člen 42 
Uredbe (EU) 2018/1725 o zakonodajnem posvetovanju. To 
omogoča Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in 
Evropskemu odboru za varstvo podatkov, da usklajujeta svoje 
delo za izdajo skupnega mnenja. Evropski odbor za varstvo 
podatkov in Evropski nadzornik za varstvo podatkov sta leta 
2019 sprejela skupno mnenje o vidikih varstva podatkov v 
zvezi z infrastrukturo za digitalne storitve e-zdravja. To mnenje 
je bilo prav tako izdano na zahtevo Generalnega direktorata za 
zdravje in varnost hrane. 

Evropski odbor za varstvo podatkov je na lastno pobudo 
sprejel tudi izjavo glede osnutka uredbe o e-zasebnosti in izdal 
prispevek o vidikih varstva podatkov v Budimpeški konvenciji o 
kibernetski kriminaliteti.  

2.3.4.  Drugi dokumenti
Evropski odbor za varstvo podatkov je leta 2019 sprejel dve 
izjavi. Prva se je nanašala na ameriški Zakon o spoštovanju 
davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini (FATCA) na podlagi 
resolucije Evropskega parlamenta o škodljivih učinkih Zakona 
ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini 
na državljane EU. V drugi je bila obravnavana uporaba osebnih 
podatkov v političnih kampanjah glede na volitve v Evropski 
parlament leta 2019 in druge volitve v EU in zunaj nje.

Za obravnavo vprašanj varstva podatkov v primeru izstopa 
Združenega kraljestva iz EU brez dogovora je Evropski odbor 
za varstvo podatkov sprejel dve obvestili, in sicer o prenosih 
podatkov iz Evropskega gospodarskega prostora v Združeno 
kraljestvo na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov in 
o zavezujočih poslovnih pravilih za podjetja, za katera ima 
vlogo vodilnega nadzornega organa urad informacijskega 
pooblaščenca Združenega kraljestva.

Na zahtevo Odbora Evropskega parlamenta za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) je Evropski 

odbor za varstvo podatkov izdal poročilo odboru LIBE o 
izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki vsebuje 
pregled izvajanja in izvrševanja Splošne uredbe o varstvu 
podatkov ter zajema mehanizem sodelovanja in ugotovitve o 
skladnosti.

Predsednica Evropskega odbora za varstvo podatkov je 9. julija 
2019 nastopila pred Sodiščem Evropske unije, ki je zahtevalo 
zaslišanje v zadevi C-311/18 (Facebook Ireland in Schrems).  

2.4.  POSVETOVANJA
Evropski odbor za varstvo podatkov po predhodnem sprejetju 
smernic organizira javna posvetovanja, da bi deležnikom in 
državljanom omogočil, da izrazijo svoje mnenje in zagotovijo 
dodatne informacije. Leta 2019 je začel pet takšnih posvetovanj 
v zvezi s svojimi smernicami o kodeksih ravnanja, merilih za 
certificiranje, obdelavi osebnih podatkov v spletnih storitvah in 
video napravah, vgrajenem in privzetem varstvu podatkov ter 
pravici do pozabe.

Evropski odbor za varstvo podatkov organizira dogodke za 
deležnike za zbiranje mnenj o ključnih vprašanjih in informacij 
za pripravo prihodnjih smernic. Leta 2019 je organiziral tri 
take dogodke, ki so bili osredotočeni na revidirano Direktivo 
o plačilnih storitvah (PSD2), na koncepte in odgovornosti 
upravljavcev in obdelovalcev ter na pravice posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki.

Evropski odbor za varstvo podatkov je v okviru letnega pregleda 
svojih dejavnosti, ki je določen v členu 71(2) Splošne uredbe o 
varstvu podatkov, drugo leto zapored izvedel raziskavo med 
deležniki. Raziskava, ki je bila osredotočena na vsebino in 
postopek sprejetja smernic Evropskega odbora za varstvo 
podatkov, je bila namenjena razumevanju, koliko deležniki 
menijo, da so smernice koristne in praktične za razlago določb 
iz Splošne uredbe o varstvu podatkov.  

V raziskavo so bili vključeni organizacije in posamezna podjetja 
iz finančnega, bančnega in zavarovalniškega sektorja, trgovine 
na debelo in drobno, informacijske tehnologije, zdravstva in 
socialnega varstva ter temeljnih pravic. Večina sodelujočih 
je imela sedež v Evropi, več kot 60 odstotkov pa je bilo malih 
subjektov.

64 odstotkov deležnikov, ki so sodelovali v raziskavi, je menilo, 
da so smernice uporabne, 46 odstotkov pa je menilo, da so 
dovolj pragmatične. Skoraj 80 odstotkov jih je menilo, da so 
smernice lahko dostopne, kar je več kot 64 odstotkov leta 
2018. Druge pozitivne povratne informacije so se nanašale na 
dejanske primere iz smernic in široko uporabo, ki preprečuje 
nacionalno razdrobljenost. 

Sodelujoči so pozvali k nadaljevanju prizadevanj v zvezi z 
razlagami, ki bi med drugim pojasnile odnos med upravljavcem 
in obdelovalcem ter pravno podlago zakonitega interesa. 
Skladnost s Splošno uredbo o varstvu podatkov za mala in 
srednja podjetja ostaja izziv, vendar so deležniki opozorili, 
da so smernice Evropskega odbora za varstvo podatkov 
koristno orodje pri podpiranju njene uporabe. Na splošno je 
40 odstotkov deležnikov menilo, da je posvetovalni postopek 
ustrezen do zadovoljiv.

2.5.  DEJAVNOSTI NADZORNIH ORGANOV V LETU 2019
Nadzorni organi držav članic Evropskega gospodarskega 
prostora na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov 
tesno sodelujejo, da bi zagotovili dosledno varstvo pravic 
posameznikov do varstva podatkov v vsem Evropskem 
gospodarskem prostoru. Ena od nalog nadzornih organov je 
medsebojna pomoč in usklajevanje odločanja pri čezmejnih 
zadevah v zvezi z varstvom podatkov.

Nadzorni organi so v obdobju poročanja opredelili nekatere 
izzive pri izvajanju mehanizma za sodelovanje in skladnost. 
Zlasti je bilo ugotovljeno, da različnost nacionalnih procesnih 
ureditev vpliva na mehanizem sodelovanja zaradi razlik v 
postopkih obravnave pritožb, položaja strank v postopku, 
merilih glede dopustnosti, trajanju postopkov, rokih itd. 

Poleg tega je učinkovita uporaba pooblastil in nalog, ki so 
nadzornim organom dodeljeni v okviru Splošne uredbe o varstvu 
podatkov, večinoma odvisna od virov, ki so na voljo. To velja 
zlasti za mehanizem „vse na enem mestu“, katerega uspešnost je 
odvisna od tega, koliko časa in prizadevanj lahko nadzorni organi 
namenijo posameznim primerom in sodelovanju. 

Evropski odbor za varstvo podatkov je kljub tem izzivom 
prepričan, da bo sodelovanje med nadzornimi organi privedlo 

do skupne kulture varstva podatkov in doslednih praks 
spremljanja. Enoten sklop pravil je koristil upravljavcem 
in obdelovalcem podatkov v Evropskem gospodarskem 
prostoru, saj je prinesel večjo pravno varnost. Koristil je tudi 
posameznikom, saj je okrepil pravice posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki.

Od začetka uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov je 
v okviru informacijskega sistema za notranji trg potekalo 
807 postopkov čezmejnega sodelovanja, od katerih se jih 
je 585 začelo leta 2019. 425 od teh postopkov čezmejnega 
sodelovanja se je začelo na podlagi pritožbe, preostali pa so 
temeljili na drugih virih, kot so preiskave, pravne obveznosti 
ali poročila medijev.

Za mehanizem „vse na enem mestu“ je potrebno 
sodelovanje med vodilnim nadzornim organom in zadevnimi 
nadzornimi organi. Vodilni nadzorni organ vodi preiskavo 
in ima ključno vlogo v postopku doseganja soglasja med 
zadevnimi nadzornimi organi, poleg tega pa si prizadeva za 
usklajeno odločitev v zvezi z upravljavcem ali obdelovalcem 
podatkov. Nadzorni organi so do konca leta 2019 začeli 
izvajati 142 postopkov „vse na enem mestu“, od katerih je bilo 
79 zaključenih s končno odločitvijo.  

Postopek medsebojne pomoči nadzornim organom 
omogoča, da druge nadzorne organe zaprosijo za informacije 
ali zahtevajo druge ukrepe za učinkovito sodelovanje, kot 
so predhodna dovoljenja ali preiskave. Od 25. maja 2018 je 
bilo začetih 2.542 postopkov medsebojne pomoči. V veliki 
večini primerov (tj. 2.427) je šlo za neformalne postopke 
posvetovanja, 115 pa je bilo uradnih zahtev.

Nadzorni organi leta 2019 niso izvedli nobenega skupnega 
ukrepanja.

Na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov imajo 
nacionalni nadzorni organi na voljo različne popravljalne 
ukrepe. Nadzorni organi so leta 2019 opredelili več kršitev 
Splošne uredbe o varstvu podatkov in ustrezno izvajali 
svoja popravljalna pooblastila. 

Kršitve so vključevale neizvajanje določb, kot so vgrajena 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/avis-art-70/opinion-32019-concerning-questions-and-answers-interplay_sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-12019-processing_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/outros/statement-32019-eprivacy-regulation_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpb-contribution-consultation-draft-second-additional-protocol-council_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/edpb-statement-012019-us-foreign-account-tax-compliance-act-fatca_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/ostalo/statement-22019-use-personal-data-course-political-campaigns_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/muu/information-note-data-transfers-under-gdpr-event-no-deal-brexit_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/muu/information-note-data-transfers-under-gdpr-event-no-deal-brexit_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/information-note-bcrs-companies-which-have-ico-bcr-lead_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/edpb-libe-report-implementation-gdpr_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/edpb-libe-report-implementation-gdpr_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/court-cases/edpb-pleading-cjeu-case-c-31118-facebook-ireland-and_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704_sl
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in privzeta zasebnost, pravica do dostopa ter pravica do 
izbrisa. Številni primeri so pokazali na pomanjkanje ustreznih 
tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varstva 
podatkov, kar je privedlo do kršitev varnosti podatkov. Več 
pomembnih primerov je vključevalo obdelavo posebnih vrst 
podatkov, kot so politična mnenja, informacije o posojilih in 
biometrični podatki. Subjekti, ki jim je bila izrečena globa, so 
bili iz zasebnega in javnega sektorja.
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Glavni cilji za leto 2020
Evropski odbor za varstvo podatkov je do konca leta 2019, tj. 
v prvi polovici svojega delovnega programa, dosegel dober 
napredek pri vseh svojih navedenih ciljih in si bo v drugem 
delovnem letu prizadeval za njihovo dokončanje. 

Evropski odbor za varstvo podatkov si bo v letu 2020 
prizadeval zagotoviti smernice o upravljavcih in obdelovalcih 
podatkov, pravicah posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, in konceptu zakonitega interesa. Okrepil 
bo tudi delo v okviru naprednih tehnologij, kot so povezana 
vozila, veriženje podatkovnih blokov, umetna inteligenca in 
digitalni pomočniki. 

Evropski odbor za varstvo podatkov bo Evropski komisiji 

še naprej svetoval o vprašanjih, kot so čezmejni zahtevki 
za dostop do podatkov za e-dokaze, revizija ali sprejetje 
sklepov o ustreznosti za prenose podatkov v tretje države 
ter morebitna revizija sporazuma med EU in Kanado o 
evidenci podatkov o potnikih (PNR).

Poleg dela, opisanega v delovnem načrtu, bo Evropski 
odbor za varstvo podatkov v letu 2020 zagotovil smernice 
o posledicah za varstvo podatkov v okviru boja proti bolezni 
COVID-19, in sicer na lastno pobudo ter po posvetovanju z 
Evropsko komisijo.

Evropski odbor za varstvo podatkov si bo prizadeval tudi 
za poglobitev obstoječih odnosov z deležniki in razvoj 

novih. Člani Evropskega odbora za varstvo podatkov ter 
njegova predsednica in njena namestnika se bodo še naprej 
udeleževali področnih konferenc in bodo javno nastopali. 

Sekretariat Evropskega odbora za varstvo podatkov 
bo še naprej zagotavljal usklajen pristop na področju 
komuniciranja. To vključuje nadaljnje spodbujanje 
sodelovanja javnosti pri dejavnostih Evropskega odbora 
za varstvo podatkov prek njegove prisotnosti v družbenih 
medijih, pa tudi krepitev sodelovanja z nadzornimi organi. 
Evropski odbor za varstvo podatkov bo v ta namen ohranjal 
in krepil mrežo tiskovnih in komunikacijskih uradnikov 
nadzornih organov.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/work-program/edpb-work-program-20192020_sl
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