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Izjava o svežnju o digitalnih storitvah in podatkovni
strategiji

Sprejeta 18. novembra 2021

Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel naslednjo izjavo:

Evropska komisija je od novembra 2020 v okviru svojih digitalnih in podatkovnih strategij predstavila
več zakonodajnih predlogov, zlasti akt o digitalnih storitvah, akt o digitalnih trgih, akt o upravljanju
podatkov in uredbo o evropskem pristopu k umetni inteligenci. Peti predlog, tj. akt o podatkih, naj bi
bil kmalu predstavljen v okviru več pobud, napovedanih v evropski strategiji za podatke1.

Namen predlogov je olajšati nadaljnjo uporabo in izmenjavo (osebnih) podatkov med več javnimi in
zasebnimi strankami v „podatkovnem gospodarstvu“, podpreti uporabo posebnih tehnologij, kot so
veliko podatkovje in umetna inteligenca, ter regulirati spletne platforme in vratarje. Obdelava osebnih
podatkov je že zdaj ali pa bo v prihodnje temeljna dejavnost subjektov, poslovnih modelov in
tehnologij, ki jih urejajo predlogi. Skupni učinek sprejetja in izvajanja predlogov bo zato znatno vplival
na varstvo temeljnih pravic do zasebnosti in varstvo osebnih podatkov iz členov 7 in 8 Listine Evropske
unije o temeljnih pravicah ter člena 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Evropski odbor za varstvo podatkov in Evropski nadzornik za varstvo podatkov sta že izdala skupni
mnenji o aktu o upravljanju podatkov2 in uredbi o evropskem pristopu k umetni inteligenci, Evropski
nadzornik za varstvo podatkov pa je izdal mnenja o evropski strategiji za podatke, aktu o digitalnih
trgih in aktu o digitalnih storitvah3. V teh mnenjih je poudarjenih več pomislekov, pri čemer so podana
priporočila za boljšo uskladitev predlogov z veljavno zakonodajo Unije o varstvu podatkov. Evropski

1 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru
regij – Evropska strategija za podatke (COM(2020) 66 final).
2 Evropski odbor za varstvo podatkov je izdal tudi izjavo 05/2021 o aktu o upravljanju podatkov glede na razvoj
zakonodaje.
3 Evropski nadzornik za varstvo podatkov je izdal tudi predhodno mnenje o evropskem zdravstvenem
podatkovnem prostoru. V prilogi k tej izjavi je pregled vseh mnenj in izjav Evropskega odbora za varstvo podatkov
in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.
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odbor za varstvo podatkov obžaluje, da več priporočil sozakonodajalca doslej še nista v celoti
obravnavala4.

S to izjavo Evropski odbor za varstvo podatkov opozarja na številne splošne pomisleke in poziva
sozakonodajalca k odločnemu ukrepanju. Pomisleke lahko razvrstimo v tri kategorije: (1) odsotnost
varstva temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, (2) razdrobljen nadzor in (3) tveganja
nedoslednosti.

Evropski odbor za varstvo podatkov meni, da bodo predlogi brez nadaljnjih sprememb negativno
vplivali na temeljne pravice in svoboščine posameznikov ter povzročili precejšnjo pravno
negotovost, ki bi ogrozila tako obstoječi kot tudi prihodnji pravni okvir. Predlogi kot taki morda ne
bodo ustvarili pogojev za inovacije in gospodarsko rast, ki jih predvidevajo predlogi sami.

1. POMANJKANJE VARSTVA TEMELJNIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN
POSAMEZNIKOV

V predlogih so bile sprejete nekatere odločitve, ki bodo verjetno dolgoročno vplivale na temeljne
pravice in svoboščine posameznikov ter družbe kot celote. Splošni namen predlogov je zmanjšati
različna tveganja, vendar ima Evropski odbor za varstvo podatkov resne pomisleke glede številnih
sprejetih odločitev ter meni, da je treba temeljne pravice in svoboščine posameznikov dodatno
zaščititi. Nekaj konkretnih primerov:

- Predlog uredbe o evropskem pristopu k umetni inteligenci bi omogočil uporabo sistemov
umetne inteligence, ki posameznike razvrščajo na podlagi biometričnih podatkov (na primer
prepoznavanja obraza) glede na etnično pripadnost, spol, politično ali spolno usmerjenost
ali druge prepovedane razloge za diskriminacijo, oziroma sistemov umetne inteligence,
katerih znanstvena veljavnost ni dokazana ali ki so v neposrednem nasprotju z bistvenimi
vrednotami EU5. Evropski odbor za varstvo podatkov meni, da bi morali biti taki sistemi v EU
prepovedani, in poziva sozakonodajalca, naj takšno prepoved vključita v uredbo o evropskem
pristopu k umetni inteligenci. Poleg tega Evropski odbor za varstvo podatkov meni, da je
uporaba umetne inteligence za sklepanje o čustvih fizične osebe zelo nezaželena in bi jo bilo
treba prepovedati, razen v nekaterih natančno določenih primerih uporabe, in sicer za
zdravstvene ali raziskovalne namene, pri čemer je treba upoštevati ustrezne zaščitne ukrepe,
pogoje in omejitve6.

- V istem smislu Evropski odbor za varstvo podatkov glede na znaten škodljiv učinek na temeljne
pravice in svoboščine posameznikov vnovič poudarja, da bi morala uredba o evropskem
pristopu k umetni inteligenci vključevati prepoved vsakršne uporabe umetne inteligence za
samodejno prepoznavanje človekovih lastnosti na javnih mestih – med te lastnosti spadajo

4 Pomisleki, poudarjeni v tej izjavi, se nanašajo na prvotno besedilo predlogov Komisije in se ne sklicujejo na
nobeno poznejše stališče Evropskega parlamenta ali Sveta Evropske unije, razen če je izrecno navedeno drugače.
5 Na primer poligraf, Priloga III, točki 6(b) in 7(a), k uredbi o evropskem pristopu k umetni inteligenci. Skupno
mnenje Evropskega odbora za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o uredbi o
evropskem pristopu k umetni inteligenci, točka 32.
6 Skupno mnenje Evropskega odbora za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o uredbi
o evropskem pristopu k umetni inteligenci, točka 35.
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obraz, pa tudi način hoje, prstni odtisi, DNK, glas, udarci na tipke in drugi biometrični ali
vedenjski znaki – ne glede na okoliščine7. Predlagana uredba o evropskem pristopu k umetni
inteligenci trenutno v nekaterih primerih v javno dostopnih prostorih omogoča uporabo
sistemov za biometrično identifikacijo na daljavo v realnem času za namene kazenskega
pregona8. Evropski odbor za varstvo podatkov pozdravlja nedavno sprejeto resolucijo
Evropskega parlamenta, v kateri so poudarjena znatna s tem povezana tveganja9.

- Evropski odbor za varstvo podatkov meni tudi, da bi bilo treba spletno ciljno oglaševanje v
aktu o digitalnih storitvah strožje urediti ter dati prednost manj vsiljivim oblikam oglaševanja,
pri katerih ni potrebno sledenje interakciji uporabnikov z vsebino, in poziva sozakonodajalca,
naj premislita o postopni odpravi, ki bi privedla do prepovedi ciljnega oglaševanja na podlagi
vseprisotnega sledenja10, profiliranje otrok pa bi moralo biti na splošno prepovedano.

- Evropski odbor za varstvo podatkov priporoča, da se v akt o digitalnih storitvah in akt o
digitalnih trgih uvedejo zahteve glede interoperabilnosti za spodbuditev digitalnega okolja, ki
bo bolj odprto za konkurenco, kar bo posameznikom olajšalo izbiro med storitvami, ki
zagotavljajo boljše varovanje zasebnosti in podatkov11.

2. RAZDROBLJEN NADZOR

Vsi predlogi določajo vzpostavitev nadzornih organov in novih evropskih struktur za sodelovanje med
temi organi (v nadaljevanju evropski odbori)12. Čeprav je obdelava osebnih podatkov osrednjega
pomena za dejavnosti, ki jih urejajo predlogi, kot glavni pristojni organi niso določeni nadzorni organi
za varstvo podatkov. Evropski odbor za varstvo podatkov opozarja, da se, kar zadeva varstvo in prosti
pretok osebnih podatkov, v členu 16(2) Pogodbe o delovanju EU in členu 8(3) Listine EU o temeljnih
pravicah zahteva, da se nadzor nad obdelavo osebnih podatkov zaupa neodvisnim organom za varstvo
podatkov13.

Poleg tega je Evropski odbor za varstvo podatkov zelo zaskrbljen, ker v predlogih ni jasno določeno,
kako bi morali novi nadzorni organi (in spremljajoči evropski odbori) sodelovati z nadzornimi organi za

7 Skupno mnenje Evropskega odbora za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o uredbi
o evropskem pristopu k umetni inteligenci, točka 32.
8 Določeno v členu 5(1)(d)(i)–(iii) uredbe o evropskem pristopu k umetni inteligenci.
9 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. oktobra 2021 o umetni inteligenci v kazenskem pravu in njeni
uporabi v policiji in pravosodnih organih na področju kazenskih zadev (2020/2016(INI)).
10 Glej tudi mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o aktu o digitalnih storitvah, točki 69 in 70; ter
Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 20. oktobra 2020 s priporočili Komisiji o aktu o digitalnih storitvah:
prilagoditev pravil poslovnega in civilnega prava za poslovne subjekte, ki poslujejo na spletu (2020/2019(INL)),
točka 15.
11 Glej tudi mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o aktu o digitalnih storitvah, točki 84 in 85; ter
mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o aktu o digitalnih trgih, točki 37 in 38.
12 V aktu o digitalnih trgih Svetovalni odbor za digitalne trge; v aktu o digitalnih storitvah Evropski odbor za
digitalne storitve; v uredbi o evropskem pristopu k umetni inteligenci Evropski odbor za umetno inteligenco; v
aktu o upravljanju podatkov Evropski odbor za podatkovne inovacije.
13 Glej izjavo Evropskega odbora za varstvo podatkov 05/2021 o aktu o upravljanju podatkov glede na razvoj
zakonodaje, stran 3; ter Skupno mnenje Evropskega odbora za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za
varstvo podatkov o uredbi o evropskem pristopu k umetni inteligenci, stran 14.
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varstvo podatkov (in Evropskim odborom za varstvo podatkov). Predlogi zlasti ne obravnavajo
ustrezno primerov morebitnega prekrivanja pristojnosti ali medsebojnega posvetovanja v zadevah
skupnega interesa. To ustvarja tveganje vzporednih nadzornih struktur, ko različni pristojni organi
brez strukturiranega medsebojnega sodelovanja nadzorujejo iste subjekte glede istih dejavnosti
(obdelave).

Nekaj konkretnih primerov:

- Predlagani akt o digitalnih storitvah od pristojnih organov zahteva nadzor nad priporočilnimi
sistemi14 zelo velikih spletnih platform (ki pogosto vključujejo oblikovanje profilov
posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v smislu Splošne uredbe o varstvu
podatkov) ter ukrepov, sprejetih za oceno in zmanjšanje sistemskih tveganj, vključno s
tveganjem za pravico do zasebnosti15. Isti predlog vsebuje tudi določbe o kodeksih ravnanja,
ki lahko zadevajo obdelavo osebnih podatkov16. Vendar se od pristojnih organov ne zahteva,
da se uradno posvetujejo ali sodelujejo z Evropskim odborom za varstvo podatkov ali
njegovimi člani. To pomeni tveganje, da bi pri izvršilnih ukrepih nadzornih organov prišlo do
nasprotujočih si smernic ali celo različnih rezultatov.

- Predlagani akt o upravljanju podatkov opredeljuje nove vrste ponudnikov storitev in
organizacij, ki bi obdelovale velike količine potencialno občutljivih podatkov, zlasti storitve
posredovanja podatkov in organizacije za podatkovni altruizem. Vendar je sistem preverjanja
za te subjekte skoraj deklarativni in kot tak ne zagotavlja zadostnega varstva za
posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki17, saj je omejen na preverjanje (večinoma
formalnih) zahtev s strani pristojnega organa18, ki se izvede v zelo kratkem roku19.

- Predlagana uredba o evropskem pristopu k umetni inteligenci določa certifikacijske sheme in
kodekse ravnanja za umetnointeligenčne sisteme velikega tveganja, vendar ni jasno, ali in
kako se lahko ta potrdila ter kodeksi povežejo z zahtevami iz Splošne uredbe o varstvu
podatkov20. To bi lahko privedlo do primerov, v katerih umetnointeligenčni sistemi, ki bi v
skladu z uredbo o evropskem pristopu k umetni inteligenci imeli potrdilo (z oznako CE) za
dajanje na trg ali v uporabo, ne bi bili skladni s pravili in načeli varstva podatkov (zlasti

14 Člen 29 akta o digitalnih storitvah.
15 Zlasti v okviru člena 27 (opredelitev in ocena najpomembnejših in ponavljajočih se sistemskih tveganj ter
dobrih praks za zmanjšanje takih tveganj), ki se sklicuje na člen 26, vključno s členom 26(1)(b), ter členov 35 in
36 akta o digitalnih storitvah (kodeksi ravnanja).
16 Glej člena 35 in 36 akta o digitalnih storitvah.
17 Glej Skupno mnenje Evropskega odbora za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o
aktu o upravljanju podatkov, točke 136, 140, 151, 155, 175, 180 in 191.
18 Določeno v členu 11 akta o upravljanju podatkov za ponudnike storitev souporabe podatkov oziroma v členih
16–19 za organizacije za podatkovni altruizem.
19 En teden od datuma priglasitve za ponudnike storitev souporabe podatkov (člen 10(7) akta o upravljanju
podatkov); dvanajst tednov od datuma prijave za organizacije za podatkovni altruizem (člen 17(5) akta o
upravljanju podatkov).
20 Glej skupno mnenje Evropskega odbora za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o
uredbi o evropskem pristopu k umetni inteligenci, točka 74.
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vgrajenega in privzetega varstva podatkov)21. Poleg tega v predlagani uredbi o evropskem
pristopu k umetni inteligenci ni nobenega sklicevanja na (obvezne) mehanizme spremljanja za
kodekse ravnanja, ki bi bili namenjeni preverjanju, ali ponudniki umetnointeligenčnih
sistemov, ki ne pomenijo velikega tveganja, izpolnjujejo njihove določbe22.

- Predlagani akt o digitalnih trgih od vratarjev zahteva, da olajšajo uveljavljanje prenosljivosti
podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov ter pod določenimi pogoji zagotovijo
dostop do podatkov, vključno z osebnimi podatki, v skladu s členom 6(1)(h) in (i) ter do
anonimiziranih podatkov v skladu s členom 6(1)(j), ne da bi ob tem zagotovil jasno pravno
podlago za obdelavo osebnih podatkov ali dolžnost posvetovanja in sodelovanja katerega koli
pristojnega organa, imenovanega na podlagi akta o digitalnih trgih, s pristojnim organom za
varstvo podatkov pri nadzoru skladnosti z zadevnimi določbami akta o digitalnih trgih.

Da bi zagotovili dopolnjevanje pri nadzoru in okrepili pravno varnost, Evropski odbor za varstvo
podatkov močno priporoča, da se v vsakem od predlogov nadzorni organi za varstvo podatkov jasno
navedejo med ustreznimi pristojnimi organi, s katerimi poteka sodelovanje. Poleg tega bi moral vsak
predlog določiti izrecno pravno podlago za izmenjavo informacij, potrebno za učinkovito
sodelovanje, in opredeliti okoliščine, v katerih bi moralo potekati sodelovanje. Prav tako bi morali
predlogi pristojnim nadzornim organom v okviru vsakega predloga omogočiti izmenjavo informacij,
pridobljenih v okviru revizij in preiskav v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, s pristojnimi organi za
varstvo podatkov na zahtevo ali na lastno pobudo23. Evropski odbor za varstvo podatkov želi poudariti,
da je treba nadzornim organom za varstvo podatkov zagotoviti zadostna sredstva za opravljanje teh
dodatnih nalog.

3. TVEGANJA NEDOSLEDNOSTI

Vsi predlogi so namenjeni urejanju tehnologij ali dejavnosti, ki vključujejo obdelavo osebnih podatkov.
Glede na to se v celoti uporablja veljavni okvir za varstvo podatkov. Vendar bi lahko operativno
besedilo predlogov v nekaterih primerih povzročilo dvoumnost glede uporabe okvira za varstvo
podatkov. Sozakonodajalca bi morala rešiti vse nejasnosti, da se zagotovi pravna varnost in poveča
skladnost z veljavnim okvirom za varstvo podatkov za zagotovitev njegove učinkovite uporabe. V
vsakem primeru bi bilo treba v predlogih jasno navesti, da ne vplivajo na uporabo veljavnih pravil o
varstvu podatkov ter je ne spodkopavajo, in zagotoviti, da pravila o varstvu podatkov prevladajo,
kadar koli gre za obdelavo osebnih podatkov24.

Poleg tega se v nekaterih določbah uporablja isto izrazje kot v Splošni uredbi o varstvu podatkov ali
Direktivi o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, brez izrecnega sklicevanja na navedeno
zakonodajo. To bi lahko vplivalo na razlago temeljnih pojmov Splošne uredbe o varstvu podatkov (kot

21 Glej skupno mnenje Evropskega odbora za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o
uredbi o evropskem pristopu k umetni inteligenci, točka 76.
22 Glej skupno mnenje Evropskega odbora za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o
uredbi o evropskem pristopu k umetni inteligenci, točka 79.
23 Glej tudi mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o aktu o digitalnih storitvah, točke 87–89; in
mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o aktu o digitalnih trgih, točke 39–41.
24 V skladu s temeljnima pravicama do zasebnosti in varstva osebnih podatkov iz členov 7 in 8 Listine EU o
temeljnih pravicah ter člena 16 Pogodbe o delovanju EU.



6
Sprejeto

sta ključna pojma „privolitev“ ali „posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“)25. Ustvarja
tudi tveganje, da bi se za nekatere določbe lahko razumelo, da odstopajo od Splošne uredbe o varstvu
podatkov ali Direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah. Zato bi bilo mogoče nekatere
določbe zlahka razlagati na način, ki ni v skladu z veljavnim pravnim okvirom, kar bi povzročilo
pravno negotovost.

Nekaj konkretnih primerov:

- Predlog akta o digitalnih storitvah od ponudnikov storitev zahteva, da uporabnikom ponudijo
vsaj eno možnost za prejemanje priporočil glede vsebine, ki ne vključuje uporabe
oblikovanja profilov26. Vendar v skladu z načelom vgrajenega in privzetega varstva podatkov
sistemi, ki ponujajo ta priporočila, ne bi smeli privzeto temeljiti na oblikovanju profilov27.

- V številnih primerih iz pravnega besedila predlogov ni razvidna pravna podlaga za obdelavo
osebnih podatkov. Primer iz predlaganega akta o upravljanju podatkov je nejasnost glede
ponovne uporabe osebnih podatkov, ki jih hranijo organi javnega sektorja28. V predlagani
uredbi o evropskem pristopu k umetni inteligenci je navedeno, da ne zagotavlja splošne
pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, hkrati pa je navedeno, da lahko ponudniki
umetnointeligenčnih sistemov velikega tveganja „obdelujejo posebne kategorije osebnih
podatkov“ za namene zagotavljanja spremljanja, odkrivanja in odpravljanja pristranskosti, pri
čemer se zahtevajo dodatni zaščitni ukrepi za to obdelavo29.

- Prekrivanje izrazja (delno) z očitno različnimi pomeni, kot so „spletne posredniške storitve“ v
predlaganem aktu o digitalnih trgih in „storitve posredovanja podatkov“ v predlaganem aktu
o upravljanju podatkov, povzroča zmedo in zmanjšuje jasnost predlogov.

- Eden glavnih pomislekov glede predlaganega akta o upravljanju podatkov je, da določbe ne
določajo dovolj natančno, ali se nanašajo na neosebne podatke, osebne podatke ali oboje,
in prav tako ne določajo dovolj natančno, da se v primeru „mešanih podatkovnih nizov“
uporablja Splošna uredba o varstvu podatkov. Zato ni jasno, da se okvir za varstvo podatkov
še naprej uporablja, kadar koli se obdelujejo osebni podatki in kadar je treba upoštevati
posebna tveganja za ponovno identifikacijo anonimiziranih osebnih podatkov30. To
pomanjkanje razlikovanja lahko na primer povzroči zmedo glede tega, ali je potrebna pravna

25 Evropski odbor za varstvo podatkov pozdravlja dejstvo, da sta bila v mandatu Sveta za akt o upravljanju
podatkov, sprejetem 24. septembra 2021, pojma privolitve in posameznika, na katerega se nanašajo osebni
podatki, usklajena z zahtevami za privolitev iz Splošne uredbe o varstvu podatkov.
26 Člen 29 akta o digitalnih storitvah.
27 Glej mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o aktu o digitalnih storitvah, točka 73.
28 Člen 5(6) akta o upravljanju podatkov.
29 Člen 10(5) uredbe o evropskem pristopu k umetni inteligenci.
30 Glej Skupno mnenje Evropskega odbora za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o
aktu o upravljanju podatkov, stran 16.
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podlaga na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov (kar velja za vsako obdelavo osebnih
podatkov, ki spada na njeno področje uporabe)31.

Obeti za prihodnost:

Evropski odbor za varstvo podatkov se zaveda, da je ena od ključnih pobud evropske strategije za
podatke oblikovanje skupnih evropskih podatkovnih prostorov v strateških sektorjih in na področjih
javnega interesa, tudi na področju zdravja („evropski zdravstveni podatkovni prostor“). V skupnem
mnenju o aktu o upravljanju podatkov sta Evropski odbor za varstvo podatkov in Evropski nadzornik
za varstvo podatkov že poudarila, da je treba pri vseh prihodnjih pobudah, kot je akt o podatkih, ki bi
lahko vplivale na obdelavo osebnih podatkov, zagotoviti in ohraniti spoštovanje in uporabo pravnega
reda EU na področju varstva osebnih podatkov32.

V času priprave te izjave cilj in vsebina predlogov o aktu o podatkih in evropskem zdravstvenem
podatkovnem prostoru še nista na voljo. Vendar je jasno, da bo cilj obeh pobud povečati dostop do
(osebnih) podatkov in njihovo ponovno uporabo za namene izmenjave podatkov med zasebnimi in
javnimi subjekti.

V podobnem smislu Evropski odbor za varstvo podatkov zato poziva Komisijo, naj se izogiba
dvoumnostim v novih predlogih, da se zagotovita pravna varnost in skladnost z veljavnim okvirom za
varstvo podatkov za zagotovitev njegove učinkovite uporabe. V vsakem primeru bi bilo treba v
predlogih jasno navesti, da ne vplivajo na uporabo veljavnih pravil o varstvu podatkov ter je ne
spodkopavajo, in zagotoviti, da pravila o varstvu podatkov prevladajo, kadar koli gre za obdelavo
osebnih podatkov33.

Poleg tega Evropski odbor za varstvo podatkov ob upoštevanju posebnih izzivov, ki jih prinaša večja
izmenjava podatkov, poziva, naj se v prihodnjih zakonodajnih predlogih o evropskih podatkovnih
prostorih in aktu o podatkih že na začetku opredelijo posebni zaščitni ukrepi za varstvo podatkov, s
čimer se zagotovi visoka raven varstva podatkov, pri čemer se po potrebi upošteva obdelava posebnih
vrst podatkov, kot so zdravstveni podatki. Z izrecno opredelitvijo teh zaščitnih ukrepov že na začetku
lahko zagotovimo ustrezno raven varstva osebnih podatkov in preprečimo morebitno pravno
negotovost.

31 Glej tudi točke 47–56 Skupnega mnenja Evropskega odbora za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za
varstvo podatkov o aktu o upravljanju podatkov, v katerem je poudarjena pravna negotovost glede pravne
podlage za obdelavo osebnih podatkov.
32 Skupno mnenje Evropskega odbora za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o aktu
o upravljanju podatkov, točka 19.
33 V skladu s temeljnima pravicama do zasebnosti in varstva osebnih podatkov iz členov 7 in 8 Listine EU o
temeljnih pravicah ter člena 16 Pogodbe o delovanju EU.
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Poleg zgoraj opredeljenih splošnih pomislekov želi Evropski odbor za varstvo
podatkov poudariti naslednje:

(i) Neodtujljivost pravice do varstva osebnih podatkov kot pravice, ki jo ima vsaka fizična oseba in je
določena v členu 16(1) Pogodbe o delovanju EU in členu 8 Listine EU o temeljnih pravicah ter se ji ni
mogoče odpovedati34.

(ii) Potrebo po vključitvi posebnih zaščitnih ukrepov za zagotovitev skladnosti z vsemi načeli varstva
podatkov, zlasti najmanjšega obsega podatkov, omejitve namena in preglednosti. Ustrezni zaščitni
ukrepi med drugim vključujejo: opredelitev vrst podatkov, ki se lahko obdelujejo, namenov, za katere
se podatki lahko obdelujejo, zadevnih posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, strani, s
katerimi se osebni podatki lahko izmenjujejo, in obdobij hrambe. Posebno pozornost bi bilo treba
nameniti zaščitnim ukrepom za obdelavo za namene znanstvenih raziskav, ki zagotavljajo zakonito,
odgovorno in etično upravljanje podatkov, kot so zahteve glede preverjanja za raziskovalce, ki bodo
imeli dostop do velikih količin potencialno občutljivih osebnih podatkov35.

(iii) Pomen obveznosti vgrajenega in privzetega varstva podatkov, ki je zlasti pomembno v zvezi s
„povezanimi proizvodi“ (na primer internetom stvari in internetom teles36) zaradi znatnih tveganj za
temeljne pravice in svoboščine zadevnih oseb37.

Za Evropski odbor za varstvo podatkov

predsednica

(Andrea Jelinek)

34 Glej izjavo Evropskega odbora za varstvo podatkov o aktu o upravljanju podatkov glede na razvoj zakonodaje,
stran 4.
35 Glej na primer pogoje iz člena 31(4) in (5) akta o digitalnih storitvah.
36 Glej začetno oceno učinka za akt o podatkih, stran 6, sklic na „pametne gospodinjske aparate, nosljive naprave
in gospodinjske pomočnike“, ki je na voljo na:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13045-Akt-o-podatkih-in-
spremenjena-pravila-o-pravnem-varstvu-podatkovnih-zbirk_sl.
37 Glej mnenje Delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29, Mnenje št. 8/2014 o nedavnem razvoju na
področju interneta stvari, str. 6–9, na voljo na:
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp223_en.pdf.
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PRILOGA: Seznam predhodnih mnenj in izjav Evropskega odbora za varstvo podatkov in
Evropskega nadzornika za varstvo podatkov

 Skupno mnenje Evropskega odbora za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo
podatkov št. 03/2021 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem
upravljanju podatkov (akt o upravljanju podatkov), sprejeto 11. marca 2021, na voljo na:
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-
joint-opinion-032021-proposal_sl.

 Izjava Evropskega odbora za varstvo podatkov 05/2021 o aktu o upravljanju podatkov glede
na razvoj zakonodaje, sprejeta 19. maja 2021, na voljo na: https://edpb.europa.eu/our-work-
tools/our-documents/other-guidance/statement-052021-data-governance-act-light-
legislative_sl.

 Evropski odbor za varstvo podatkov – Evropski nadzornik za varstvo podatkov: Skupno mnenje
5/2021 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi harmoniziranih pravil
o umetni inteligenci (Akt o umetni inteligenci), sprejeto 18. junija 2021, na voljo na:
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-
joint-opinion-52021-proposal_sl.

 Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov 01/2021 o predlogu akta o digitalnih
storitvah, sprejeto 10. februarja 2021, na voljo na: https://edps.europa.eu/data-
protection/our-work/publications/opinions/digital-services-act_en.

 Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov 02/2021 o predlogu akta o digitalnih
trgih, sprejeto 10. februarja 2021, na voljo na: https://edps.europa.eu/system/files/2021-
02/21-02-10-opinion_on_digital_markets_act_en.pdf

 Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov 03/2020 o evropski strategiji za podatke,
sprejeto 16. junija 2020, na voljo na:
https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/20-06-
16_opinion_data_strategy_en.pdf.

 Predhodno mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov 8/2020 o evropskem
zdravstvenem podatkovnem prostoru, sprejeto 17. novembra 2020, na voljo na
https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/20-11-
17_preliminary_opinion_european_health_data_space_en.pdf.


