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Evropski odbor za varstvo podatkov je samostojen evropski 

organ, ustanovljen s Splošno uredbo o varstvu podatkov, 

katerega cilj je zagotoviti dosledno uporabo pravil o varstvu 

podatkov v vsem Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). 

Ta cilj dosega s spodbujanjem sodelovanja med nacionalnimi 

nadzornimi organi in izdajanjem splošnih smernic za ves EGP 

glede razlage in uporabe pravil o varstvu podatkov.

Evropski odbor za varstvo podatkov tvorijo vodje nadzornih 

organov EU in Evropski nadzornik za varstvo podatkov. 

Evropska komisija in, kar zadeva Splošno uredbo o varstvu 

podatkov, nadzorni organ Evropskega združenja za prosto 

trgovino imata pravico, da sodelujeta pri dejavnostih in na 

sejah Evropskega odbora za varstvo podatkov, vendar nimata 

glasovalne pravice. Nadzorni organi držav EGP (Islandija, 

Lihtenštajn in Norveška) so prav tako člani Evropskega odbora 

za varstvo podatkov, nimajo pa glasovalne pravice. Evropski 

odbor za varstvo podatkov ima sedež v Bruslju.

Evropski odbor za varstvo podatkov ima sekretariat, ki 

ga zagotavlja Evropski nadzornik za varstvo podatkov. 

Memorandum o soglasju določa pogoje sodelovanja med 

Evropskim odborom za varstvo podatkov in Evropskim 

nadzornikom za varstvo podatkov.

1. POUDARKI ZA LETO 2020 

1.1. Prispevek Evropskega odbora za 
varstvo podatkov k oceni Splošne 
uredbe o varstvu podatkov  

Evropski odbor za varstvo podatkov in nacionalni nadzorni 

organi so februarja 2020 prispevali k vrednotenju in pregledu 

Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki ju je opravila Evropska 

komisija v skladu s členom 97 Splošne uredbe o varstvu 

podatkov. 

Evropski odbor za varstvo podatkov meni, da je Splošna uredba 

o varstvu podatkov okrepila varstvo podatkov kot temeljno 

pravico in uskladila razlago načel varstva podatkov. Pravice 

posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, so se 

okrepile, ti pa se čedalje bolj zavedajo načinov za uveljavljanje 

svojih pravic do varstva podatkov. Splošna uredba o varstvu 
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Več podrobnosti o Evropskem odboru za varstvo podatkov je na voljo na našem spletišču na 

naslovu edpb.europa.eu.

https://edpb.europa.eu/edpb_sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/edpb-secretariat_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/memorandum-understanding/memorandum-understanding_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/contribution-edpb-evaluation-gdpr-under-article-97_sl
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2. EVROPSKI ODBOR ZA 
VARSTVO PODATKOV – 
DEJAVNOSTI V LETU 2020

Evropski odbor za varstvo podatkov je leta 2020 sprejel 

10 smernic o temah, kot sta pojem upravljavca in pojem 

obdelovalca, usmerjenih na uporabnike družbenih medijev, ter 

še tri smernice, ki so bile sprejete po javnem posvetovanju. 

Izdal je tudi dve priporočili.

Evropski odbor za varstvo podatkov je nadzoroval tudi 

postopke v zvezi z dejavnostmi za zagotavljanje doslednosti, 

da bi pojasnil postopek in zagotovil njegovo učinkovitost 

za nadzorne organe. Leta 2020 je izdal 32 mnenj na podlagi 

člena 64 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Večina teh mnenj 

se je nanašala na osnutke zahtev za akreditacijo organa za 

spremljanje kodeksa ravnanja ali certifikacijskega organa ter 

zavezujoča poslovna pravila za upravljavce za različna podjetja.   

3. DEJAVNOSTI NADZORNIH 
ORGANOV V LETU 2020   

Nacionalni nadzorni organi so neodvisni javni organi, ki 

spremljajo uporabo zakonodaje o varstvu podatkov. Nadzorni 

organi imajo ključno vlogo pri varovanju pravic posameznikov 

do varstva podatkov. To lahko dosežejo z izvajanjem popravnih 

pooblastil. 

Na spletnem mestu Evropskega odbora za varstvo podatkov 

je izbor nadzornih ukrepov nadzornih organov v zvezi z 

izvrševanjem Splošne uredbe o varstvu podatkov na nacionalni 

ravni. 

Evropski odbor za varstvo podatkov je na svojem spletnem 

mestu objavil register odločitev, ki so jih nacionalni nadzorni 

organi sprejeli v skladu s postopkom sodelovanja vse na enem 

mestu (člen 60 Splošne uredbe o varstvu podatkov). 

3.1. Čezmejno sodelovanje   

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov morajo 

nadzorni organi držav EGP tesno sodelovati, da bi zagotovili 

njeno dosledno uporabo in varovanje pravice posameznikov 

do varstva podatkov v vsem EGP. Ena od njihovih nalog 

je usklajevanje odločanja pri čezmejnih zadevah v zvezi z 

obdelavo podatkov.

Med 1. januarjem in 31. decembrom 2020 je bilo obravnavanih 

628 čezmejnih primerov, od tega 461 na podlagi pritožbe, 167 

pa na drugih podlagah, kot so preiskave, pravne obveznosti in/

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. 

Med 1. januarjem in 31. decembrom 2020 so bili pripravljeni 

203 osnutki odločitev, na njihovi podlagi pa je bilo sprejetih 93 

dokončnih odločitev, ki so objavljene v javnem registru. 

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. Med 1. januarjem 

2020 in 31. decembrom 2020 so nadzorni organi začeli 246 
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podatkov pripomore tudi k večji prepoznavnosti pravnega 

okvira EU na svetovni ravni in velja za vzor zunaj EU. Evropski 

odbor za varstvo podatkov v svojem poročilu meni, da se je 

Splošna uredba o varstvu podatkov uspešno uporabljala, 

vendar priznava, da še vedno ostajajo številni izzivi. Še naprej 

so na primer zaskrbljujoči nezadostni viri za nadzorne organe, 

pa tudi nedoslednosti v nacionalnih postopkih, ki vplivajo na 

mehanizem sodelovanja med nadzornimi organi. 

Evropski odbor za varstvo podatkov je kljub tem izzivom 

prepričan, da bo tekoče sodelovanje med nadzornimi organi 

spodbudilo skupno kulturo varstva podatkov in uveljavilo 

dosledne prakse. 

Poleg tega Evropski odbor za varstvo podatkov meni, da je 

prezgodaj za spremembo Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

1.2. Vprašanja v zvezi z 
odzivi na covid-19 

Med pandemijo covid-19 so države članice EGP začele 

sprejemati ukrepe za spremljanje, zajezitev in blažitev širjenja 

virusa. Številni od teh ukrepov, kot so aplikacije za sledenje 

stikov, uporaba podatkov o lokaciji ali obdelava zdravstvenih 

podatkov za raziskovalne namene, so zajemali obdelavo 

osebnih podatkov. Evropski odbor za varstvo podatkov je 

glede na to zagotovil smernice o tem, kako obdelovati osebne 

podatke v okoliščinah pandemije covid-19. V tem obdobju je 

tudi odgovarjal na dopise poslancev Evropskega parlamenta, v 

katerih so ti prosili za dodatna pojasnila o zadevah, povezanih 

s covid-19.

1.3. Mednarodni tokovi osebnih 
podatkov po sodbi Schrems II 

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: Sodišče EU) je 16. julija 

2020 izdalo sodbo v zadevi C-311/18 (Schrems II). Preučilo je 

dva mehanizma, ki omogočata prenose osebnih podatkov iz 

EGP v države zunaj EGP (tretje države), in sicer zasebnostni 

ščit EU-ZDA in standardne pogodbene klavzule. Sodišče EU 

je razveljavilo sklep o ustreznosti glede zasebnostnega ščita 

EU-ZDA, s čimer je slednji postal neveljaven kot mehanizem 

prenosa. Razsodilo je tudi, da je Sklep Evropske komisije 

2010/87 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos 

osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah 

veljaven, tako da se lahko standardne pogodbene klavzule 

še naprej uporabljajo za omogočanje mednarodnih prenosov 

podatkov. To velja pod pogojem, da izvoznik (po potrebi s 

pomočjo uvoznika) pred prenosom oceni raven varstva, ki se 

zagotavlja v okviru takih prenosov, ob upoštevanju standardnih 

pogodbenih klavzul in ustreznih vidikov pravnega sistema 

države uvoznika v zvezi z vsakim dostopom do podatkov, ki 

ga imajo javni organi te tretje države. Pri tej oceni je treba 

upoštevati dejavnike, ki so neizčrpno določeni v členu 45(2) 

Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Sodba ima obsežne posledice za subjekte s sedežem v EGP, ki 

te mehanizme uporabljajo za omogočanje prenosov osebnih 

podatkov v ZDA in druge tretje države. Evropski odbor za 

varstvo podatkov je temu ustrezno izdal več smernic, tudi 

seznam pogosto zastavljenih vprašanj, ter nekaj priporočil v 

zvezi s sodbo in njenim izvrševanjem.

1.4. Prva zavezujoča odločitev v 
skladu s členom 65 Splošne 
uredbe o varstvu podatkov  

Evropski odbor za varstvo podatkov je 9. novembra 2020 

sprejel svojo prvo odločitev v reševanju spora na podlagi člena 

65 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Ta zavezujoča odločitev 

se je nanašala na spor, ki je nastal po tem, ko je irski nadzorni 

organ v vlogi vodilnega nadzornega organa izdal osnutek 

odločitve v zvezi z družbo Twitter International Company in 

ko so nekateri zadevni nadzorni organi podali ustrezne in 

obrazložene ugovore.   

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/opinion-board-art-64_sl
https://edpb.europa.eu/news/news_sl?news_type=2&field_edpb_member_state_target_id=All
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_sl
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-311%252F18&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sl&avg=&cid=13029433
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/binding-decision-board-art-65/decision-012020-dispute-arisen-draft_sl
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formalnih postopkov medsebojne pomoči. Začeli so tudi 2.258 

neformalnih takih postopkov. Medsebojno pomoč uporabljajo 

tudi nadzorni organi, ki od pristojnega nadzornega organa 

zahtevajo obravnavo pritožb, ki so jih prejeli, in se ne nanašajo 

na čezmejno obdelavo, kot je opredeljena v Splošni uredbi o 

varstvu podatkov.   

4. POSVETOVANJE Z DELEŽNIKI 
IN PREGLEDNOST 

V obdobju pandemije covid-19 je Evropski odbor za varstvo 

podatkov odgovarjal tudi na dopise poslancev Evropskega 

parlamenta, v katerih so ti prosili za dodatna pojasnila o 

zadevah, povezanih s covid-19. Evropski odbor za varstvo 

podatkov je organiziral dogodek za deležnike o konceptu 

pravnega interesa, da bi zbral prispevke in mnenja o tem 

specifičnem vprašanju z namenom priprave prihodnjih smernic. 

Evropski odbor za varstvo podatkov po predhodnem sprejetju 

smernic organizira javna posvetovanja, da bi deležnikom in 

državljanom omogočil, da zagotovijo dodatne informacije, ki 

se nato upoštevajo v nadaljnjem postopku priprave. Leta 2020 

je začel in končal sedem takih posvetovanj.

Evropski odbor za varstvo podatkov je že tretje leto zapored 

opravil raziskavo v okviru letnega pregleda lastne dejavnosti 

v skladu s členom 71(2) Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

Vprašanja so bila osredinjena na njegovo delo in rezultate v 

letu 2020 s poudarkom na njegovih smernicah in priporočilih, 

da bi razumeli, koliko deležniki menijo, da smernice Evropskega 

odbora za varstvo podatkov koristijo pri razlagi določb Splošne 

uredbe o varstvu podatkov, ter da bi opredelili prihodnje poti za 

boljšo podporo posameznikom in organizacijam pri njihovem 

pristopu k varstvu podatkov.

 

5. STRATEGIJA IN CILJI 
ZA LETO 2021

Evropski odbor za varstvo podatkov je opredelil svojo strategijo 

za obdobje 2021–2023, ki vključuje štiri glavne stebre strateških 

ciljev, za vsak steber pa sklop treh ključnih ukrepov, namenjenih 

doseganju teh ciljev. Evropski odbor za varstvo podatkov je v 

začetku leta 2021 sprejel dvoletni delovni program za obdobje 

2021–2022 v skladu s členom 29 svojega poslovnika. Delovni 

program sledi prednostnim nalogam, določenim v strategiji 

Evropskega odbora za varstvo podatkov za obdobje 2021–

2023, in bo njegove strateške cilje uresničeval v praksi.

https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_strategy2021-2023_sl.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_strategy2021-2023_sl.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-03/edpb_workprogramme_2021-2022_en.pdf


Kontaktni podatki 

Poštni naslov
Rue Wiertz 60, 1047 Bruselj, Belgija

Naslov pisarne
Rue Montoyer 30, 1000 Bruselj, Belgija

 


