Izjava o misiji Europskog odbora za zaštitu podataka
O nama
Europski odbor za zaštitu podataka (EOZP) sa sjedištem u Bruxellesu započeo je s radom
25. svibnja 2018., kada je na snagu stupila Opća uredba o zaštiti podataka. EOZP je neovisno
europsko tijelo s pravnom osobnošću koje pridonosi dosljednoj primjeni pravila o zaštiti podataka
diljem Europske unije i promiče suradnju među nadzornim tijelima. EOZP zamjenjuje Radnu
skupinu utvrđenu u članku 29., koju su prethodno činila nadzorna tijela EU-a, EOZP i Europska
komisija.
EOZP je sastavljen od predsjednika nadzornih tijela i Europskog nadzornika za zaštitu podataka
ili njihovih predstavnika. EOZP ima Tajništvo, koje osigurava Europski nadzornik za zaštitu
podataka. U Memorandumu o razumijevanju utvrđeni su uvjeti suradnje između EOZP-a i
Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Misija
Misije EOZP-a jesu sljedeće:


Cilj je EOZP-a osigurati dosljednu primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka i europske
Direktive o zaštiti podataka diljem Europske unije.



Ima mogućnost nadograđivanja na europske zakone o zaštiti podataka donošenjem, među
ostalim, mišljenja, smjernica i odluka s ciljem dosljednog tumačenja prava i obveza svih.



Općom uredbom o zaštiti podataka dodijeljena mu je i ovlast donošenja obvezujućih odluka
upućenih nadzornim tijelima u cilju jamčenja dosljedne primjene Opće uredbe o zaštiti
podataka.



EOZP postupa u skladu sa svojim Poslovnikom i vodećim načelima utvrđenima u Općoj
uredbi o zaštiti podataka.

Zadaće i dužnosti
Možemo:


pružati opće smjernice (uključujući smjernice, mišljenja, preporuke i primjere najbolje
prakse) u području prava koje se odnosi na zaštitu podataka,



savjetovati Europsku komisiju o svim pitanjima povezanima sa zaštitom osobnih podataka i
novim prijedlozima zakonodavstva u Europskoj uniji,



donositi odluke i mišljenja o dosljednosti u slučajevima prekogranične zaštite podataka,



promicati suradnju i djelotvornu razmjenu informacija i najbolje prakse među nacionalnim
nadzornim tijelima.

Objavljujemo i godišnje izvješće o svojim aktivnostima, koje je javno dostupno i šalje se
Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

