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Sprejeto

1 UVOD

1. Poslanstvo Evropskega odbora za varstvo podatkov je zagotavljati dosledno uporabo evropskih pravil
o varstvu podatkov in spodbujati uspešno sodelovanje nadzornih organov v celotnem Evropskem
gospodarskem prostoru (EGP).

2. Evropski odbor za varstvo podatkov je 25. maja 2018 začel izvajati nov institucionalni in pravni okvir.
Sestavljata ga Splošna uredba o varstvu podatkov1 ter Direktiva o varstvu podatkov pri preprečevanju,
odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj.2 V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in Direktivo
o varstvu podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj sodelovanje ni več
možnost ali pomožna naloga, temveč postaja osrednji in bistveni del delovanja odbora. Čeprav smo že
veliko dosegli, se moramo spoprijeti s številnimi izzivi, da izboljšamo varstvo podatkov znotraj in zunaj
naših meja. Da bi se lahko uspešno spopadli z glavnimi izzivi, ki so pred nami, se je odbor odločil, da bo
določil strategijo za obdobje 2021–2023.

3. Ukrepe Evropskega odbora za varstvo podatkov še naprej usmerja njegov končni cilj, ki je varovati
posameznike pri obdelavi osebnih podatkov. Osrednji del njegove strategije se nanaša na vzpostavitev
skupne kulture varstva podatkov, ki je navdih in zgled po vsem svetu.

4. Ta strategija ne prinaša celotnega pregleda dela Evropskega odbora za varstvo podatkov v naslednjih
letih, temveč opredeljuje štiri glavne stebre njegovih strateških ciljev ter sklop ključnih ukrepov, ki
bodo pomagali doseči navedene cilje. Odbor bo to strategijo izvajal v okviru svojega delovnega
programa, o doseženem napredku pri posameznih stebrih pa bo poročal v letnih poročilih.

2 PRVI STEBER: SPODBUJANJE HARMONIZACIJE IN SKLADNOSTI S
PREDPISI

5. Evropski odbor za varstvo podatkov si bo še naprej prizadeval za kar najvišjo stopnjo doslednosti pri
uporabi pravil o varstvu podatkov in zajezitev razdrobljenosti po državah članicah. Poleg dajanja
praktičnih, lahko razumljivih in dostopnih smernic bo razvil orodja za lažje izvajanje varstva podatkov
v praksi in spodbujal njihovo uporabo, pri čemer bo upošteval praktične izkušnje različnih
zainteresiranih strani na terenu.

 Ključni ukrep št. 1: odbor se bo osredotočil na zagotovitev dodatnih smernic glede ključnih pojmov
iz zakonodaje EU o varstvu podatkov (na primer glede koncepta zakonitega interesa in obsega
pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki), ki so bistveni za njeno dosledno
uporabo. V okviru prirejanja namenskih dogodkov za zainteresirane strani in javnih posvetovanj se

1 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna
uredba o varstvu podatkov).
2 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja
ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o
razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ.
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bo še naprej povezoval s številnimi zunanjimi zainteresiranimi stranmi (velikimi družbami in MSP,
nevladnimi organizacijami, mrežami pooblaščenih oseb za varstvo podatkov ter drugimi
strokovnjaki na področju varstva podatkov), da se zagotovi praktičen pomen. Dodatna
prizadevanja bodo usmerjena v bolj proaktivno uporabo mehanizma za skladnost in drugih orodij,
da se odpravijo morebitne vrzeli ali razhajanja v razlagi in praksah glede varstva podatkov v državah
članicah.

 Ključni ukrep št. 2: odbor bo še naprej spodbujal vzpostavitev in izvajanje mehanizmov za
skladnost za upravljavce in obdelovalce: vloženo bo več truda in virov, zlasti prek namenskih
delavnic in izobraževanja osebja, da se spodbudi razvoj orodij za spodbujanje skladnosti, predvsem
kodeksov ravnanja in certifikatov.

 Ključni ukrep št. 3: odbor bo podpiral razvoj skupnih orodij za širšo javnost in se vključeval v
dejavnosti, povezane z ozaveščanjem in terenskim delom: že zdaj izdaja smernice in mnenja,
namenjena odgovornim za varstvo podatkov, ki imajo obsežno strokovno znanje. Odbor bo na
podlagi virov, ki so že na voljo na nacionalni ravni, oblikoval orodja, posebej prilagojena osebam,
ki so sicer odgovorne za varstvo podatkov, niso pa strokovnjaki, kot so MSP, in posameznikom, na
katere se nanašajo osebni podatki, zlasti otrokom.

3 DRUGI STEBER: PODPIRANJE USPEŠNEGA IZVRŠEVANJA
ZAKONODAJE IN UČINKOVITEGA SODELOVANJA NACIONALNIH
NADZORNIH ORGANOV

6. Evropski odbor za varstvo podatkov je v celoti zavezan podpiranju sodelovanja vseh nacionalnih
nadzornih organov, ki si skupaj prizadevajo izvrševati evropsko zakonodajo o varstvu podatkov.
Racionaliziral bo notranje procese, združil strokovno znanje in spodbujal okrepljeno usklajevanje.
Njegov namen ni samo zagotoviti učinkovitejše delovanje mehanizmov za sodelovanje in skladnost s
predpisi, temveč si tudi prizadevati za vzpostavitev resnične kulture izvrševanja zakonodaje pri
nadzornih organih po vsej EU.

 Ključni ukrep št. 1: spodbujati in olajšati uporabo vseh orodij za sodelovanje, zajetih v
poglavju VII Splošne uredbe o varstvu podatkov in poglavju VII Direktive o varstvu podatkov
pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj, odpraviti vrzeli ali razlike med
nacionalnimi postopki izvrševanja zakonodaje ter nenehno ocenjevati in izboljševati
učinkovitost ter uspešnost teh orodij. Dodatno spodbujati skupno uporabo ključnih konceptov
pri postopku sodelovanja in krepiti komunikacijo med nadzornimi organi.

 Ključni ukrep št. 2: izvajati okvir za usklajeno izvrševanje, da se prožno in usklajeno izvajajo
skupni ukrepi, ki segajo od skupnega ozaveščanja in zbiranja informacij do usklajenih
izvršitvenih preiskav in skupnih preiskav. Okvir za usklajeno izvrševanje bo olajšal usklajevanje
izvršitvenih ukrepov na podlagi skupaj določenih prednostnih nalog in z uporabo skupnih
metodologij.

 Ključni ukrep št. 3: na podlagi poskusnega projekta vzpostaviti podporno skupino
strokovnjakov, da se zagotovi materialna podpora v obliki strokovnega znanja, ki je koristno
za preiskave in dejavnosti izvrševanja zakonodaje, pri katerih gre za pomemben skupni interes,
ter da se s krepitvijo in dopolnjevanjem zmožnosti posameznih nadzornih organov ter
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reševanjem operativnih potreb izboljšata sodelovanje nadzornih organov in solidarnost med
njimi.

4 TRETJI STEBER: PRISTOP K NOVIM TEHNOLOGIJAM NA PODLAGI
TEMELJNIH PRAVIC

7. Varstvo osebnih podatkov pomaga zagotoviti, da se tehnologija, novi poslovni modeli in družba
razvijajo v skladu z našimi vrednotami, kot so človeško dostojanstvo, avtonomija in svoboda. Evropski
odbor za varstvo podatkov bo nenehno spremljal nove tehnologije in tehnologije v vzponu ter njihovo
sposobnost vplivati na temeljne pravice in vsakodnevno življenje posameznikov. Varstvo podatkov bi
moralo biti v korist vseh ljudi, zlasti pri dejavnostih obdelave, ki pomenijo največja tveganja za pravice
in svoboščine posameznikov (na primer zaradi preprečevanja diskriminacije). Odbor bo pomagal
oblikovati digitalno prihodnost Evrope v skladu z našimi skupnimi vrednotami in pravili. Še naprej bo
sodeloval z drugimi regulatorji in oblikovalci politik pri spodbujanju regulativne skladnosti in
okrepljenega varstva za posameznike.

 Ključni ukrep št. 1: ocenjevanje novih tehnologij: proaktivno spremljati, ocenjevati in
oblikovati skupna mnenja ter smernice glede novih načinov tehnološke uporabe na področjih,
kot so umetna inteligenca, biometrija, oblikovanje profilov in oglasne tehnologije, ter nenehno
ocenjevati trenutno mnenje o načinih uporabe, kot so storitve v oblaku, veriženje podatkovnih
blokov itd.

 Ključni ukrep št. 2: krepitev vgrajenega in privzetega varstva podatkov ter odgovornosti: dati
jasne smernice, kako uspešno izvajati načela varstva podatkov, kaj lahko posamezniki
pričakujejo in kaj lahko organizacije storijo, da izboljšajo zmožnost posameznikov za izvajanje
nadzora nad svojimi osebnimi podatki in dokažejo skladnost s svojimi obveznostmi.

 Ključni ukrep št. 3: povečati povezovanje in sodelovanje z drugimi regulatorji (na primer
organi za varstvo potrošnikov in konkurence) ter oblikovalci politik za zagotovitev, da so
posamezniki optimalno zavarovani in da se prepreči škoda, vključno v okviru odprtih
posvetovanj o novih osnutkih predlogov ali novih projektih, kadar je to potrebno ali primerno.

5 ČETRTI STEBER: SVETOVNA RAZSEŽNOST

8. Evropski odbor za varstvo podatkov je odločen, da bo postavil in spodbujal visoke standarde EU in
svetovne standarde glede mednarodnih prenosov podatkov v tretje države v zasebnem in javnem
sektorju, vključno s sektorjem kazenskega pregona. Okrepil bo svoje povezovanje z mednarodno
skupnostjo, da se spodbudi uporaba modela varstva podatkov v EU po vsem svetu in zagotovi uspešno
varstvo osebnih podatkov zunaj meja EU.

 Ključni ukrep št. 1: spodbujanje take uporabe orodij za prenos, da se zagotovi v bistvu
enakovredna raven varstva in okrepi ozaveščenost glede njihovega praktičnega uvajanja:
oblikovati in dajati dodatne praktične smernice, kako lahko ta orodja za prenos, zlasti nova,
zagotovijo visoko raven varstva podatkov, prenesenih iz EGP v tretje države, ob upoštevanju
tveganj, povezanih z dostopom javnih organov tretjih držav do osebnih podatkov, in potrebe
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po zagotavljanju izvršljivih pravic, učinkovitih pravnih sredstev ter zaščitnih ukrepov glede
nadaljnjih prenosov.

 Ključni ukrep št. 2: povezovanje z mednarodno skupnostjo: odbor in njegovi člani si bodo
prizadevali za dialog z mednarodnimi organizacijami in institucionalnimi mrežami, da se
zagotovi vodilni položaj na področju varstva podatkov in spodbudijo visoki standardi varstva
po vsem svetu.

 Ključni ukrep št. 3: omogočiti povezovanje članov odbora z nadzornimi organi tretjih držav s
poudarkom na sodelovanju v zadevah, ki se nanašajo na izvrševanje in ki vključujejo
upravljavce/obdelovalce zunaj EGP.

Za Evropski odbor za varstvo podatkov

Predsednica

(Andrea Jelinek)


