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POGLABLJANJE IN ŠIRITEV
VARSTVA PODATKOV

POVZETEK

Več podrobnosti o Evropskem odboru za varstvo podatkov je na voljo na našem spletišču na naslovu
 edpb.europa.eu.

POVZETEK 

https://edpb.europa.eu/edpb_sl
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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 celoten 

EGP v zvezi z razlago in uporabo pravil o varstvu podatkov.

Evropski odbor za varstvo podatkov tvorijo vodje nadzornih 

organov EU in Evropski nadzornik za varstvo podatkov. 

Nadzorni organi držav EGP (Islandija, Lihtenštajn in Norveška) 

so prav tako člani Evropskega odbora za varstvo podatkov, 

nimajo pa glasovalne pravice. 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. 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. 

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
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1. 2021 – POUDARKI 

1.1. SMERNICE PO SODBI SCHREMS II

Evropski odbor za varstvo podatkov je v okviru svojega 

dela pri dajanju smernic po sodbi Sodišča Evropske unije 

v zadevi C-311/18, Schrems II, izdal priporočila in skupno 

mnenje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov. Po 

javnem posvetovanju posodobljena Priporočila št. 01/2020 

o ukrepih, ki dopolnjujejo orodja za prenos, za zagotovitev 

skladnosti z ravnjo varstva osebnih podatkov na ravni EU 

dopolnjujejo standardne pogodbene klavzule Evropske 

komisije za mednarodne prenose podatkov in so skladna 

z njimi. Skupno mnenje Evropskega nadzornika za varstvo 

podatkov in Evropskega odbora za varstvo podatkov št. 

02/2021 o standardnih pogodbenih določilih za prenos 

osebnih podatkov v tretje države izvoznike usmerja k pravilni 

uporabi standardnih pogodbenih klavzul ob upoštevanju 

novih zahtev iz Splošne uredbe o varstvu podatkov in sodbe v 

zadevi Schrems II.

1.2. SKUPNO MNENJE EVROPSKEGA 
ODBORA ZA VARSTVO PODATKOV 
IN EVROPSKEGA NADZORNIKA 
ZA VARSTVO PODATKOV O AKTU 
O UMETNI INTELIGENCI 

Potem ko je Evropska komisija objavila predlog uredbe o 

določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci, sta 

Evropski odbor za varstvo podatkov in Evropski nadzornik 

za varstvo podatkov sprejela Skupno mnenje št. 05/2021 o 

predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi 

harmoniziranih pravil o umetni inteligenci (akt o umetni 

inteligenci). V skupnem mnenju so obravnavane točke v 

zvezi s področjem uporabe predloga, pristopom na podlagi 

tveganja in uskladitvijo s Splošno uredbo o varstvu podatkov, 

pa tudi v zvezi s prepovedano uporabo umetne inteligence, 

umetnointeligenčnimi sistemi velikega tveganja, upravljanjem 

in Evropskim odborom za umetno inteligenco, regulativnimi 

peskovniki ter interakcijo z okvirom za varstvo podatkov.

1.3. ZAVEZUJOČA ODLOČITEV O 
WHATSAPP IRELAND V SKLADU 
S ČLENOM 65 SPLOŠNE UREDBE 
O VARSTVU PODATKOV

Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel zavezujočo 

odločitev na podlagi člena 65(1)(a) Splošne uredbe o varstvu 

podatkov, katere namen je bil obravnavati pomanjkanje 

soglasja o nekaterih vidikih osnutka odločitve, ki jo je irski 

nadzorni organ izdal kot vodilni nadzorni organ v zvezi z 

WhatsApp Ireland Ltd. (v nadaljevanju: WhatsApp IE), in 

naknadne ugovore, ki jih je podalo več zadevnih nadzornih 

organov. Evropski odbor za varstvo podatkov je sklenil, da bi 

moral irski nadzorni organ svoj osnutek odločitve o WhatsApp 

IE spremeniti v zvezi s kršitvami preglednosti, obdobjem za 

uskladitev postopkov obdelave s pravili ter izračunom globe.

1.4. PRVA NUJNA ZAVEZUJOČA 
ODLOČITEV V SKLADU S 
ČLENOM 66 SPLOŠNE UREDBE 
O VARSTVU PODATKOV

Evropski odbor za varstvo podatkov je na zahtevo hamburškega 

nadzornega organa, ki je sprejel začasne ukrepe proti družbi 

Facebook Ireland Ltd. (v nadaljevanju: Facebook IE) v skladu s 

členom 66(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov, sprejel prvo 

nujno zavezujočo odločitev na podlagi člena 66(2) Splošne 

uredbe o varstvu podatkov. Začasni ukrepi so družbi Facebook 

IE za tri mesece prepovedali obdelavo podatkov prebivalcev 

Nemčije, ki uporabljajo WhatsApp, za lastne namene družbe 

Facebook IE, potem ko so bili spremenjeni pogoji uporabe in 

politika zasebnosti, ki se uporabljajo za evropske uporabnike 

WhatsApp IE.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_sl
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Evropski odbor za varstvo podatkov je odločil, da pogoji za 

dokaz obstoja kršitve Splošne uredbe o varstvu podatkov 

in nujnosti sprejetja končnih ukrepov niso bili izpolnjeni, 

zato je navedel, da irskemu nadzornemu organu ni treba 

sprejeti končnih ukrepov proti družbi Facebook IE. Vendar je 

Evropski odbor za varstvo podatkov od irskega nadzornega 

organa zahteval, naj prednostno izvede zakonsko predpisano 

preiskavo, da se ugotovi, ali so se take dejavnosti obdelave 

izvajale, in če so se, ali so imele ustrezno pravno podlago 

v skladu s členom 5(1)(a) in členom 6(1) Splošne uredbe 

o varstvu podatkov, ter naj nadalje razišče vlogo družbe 

Facebook IE. 

1.5. MNENJI EVROPSKEGA ODBORA ZA 
VARSTVO PODATKOV O OSNUTKIH 
SKLEPOV O USTREZNOSTI ZA 
ZDRUŽENO KRALJESTVO

Evropski odbor za varstvo podatkov je leta 2021 izdal dve 
mnenji o osnutkih izvedbenih sklepov Evropske komisije o 
ustreznem varstvu osebnih podatkov v Združenem kraljestvu 
ter priporočila o referenčnem dokumentu o ustreznosti v 
skladu z Direktivo o varstvu podatkov pri preprečevanju, 
odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj.

Mnenje št. 14/2021 se nanaša na ustrezno varstvo osebnih 
podatkov v Združenem kraljestvu v skladu s Splošno uredbo 
o varstvu podatkov. Ocenjuje splošne vidike varstva podatkov 
v pravnem okviru Združenega kraljestva. Mnenje obravnava 
tudi dostop javnih organov Združenega kraljestva do iz EGP v 
Združeno kraljestvo prenesenih osebnih podatkov za namene 
kazenskega pregona in državne varnosti. Mnenje št. 15/2021 
se prav tako nanaša na ustrezno varstvo osebnih podatkov v 
Združenem kraljestvu, vendar temelji na Direktivi o varstvu 
podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 
kaznivih dejanj. V njem je analiziran osnutek sklepa o 
ustreznosti ob upoštevanju Priporočil št. 01/2021 in upoštevne 
sodne prakse, ki se odraža v Priporočilih št. 02/2020 glede 

evropskih temeljnih jamstev za nadzorne ukrepe. To je bil prvi 
osnutek izvedbenega sklepa o ustreznosti za tretjo državo 
v skladu z Direktivo o varstvu podatkov pri preprečevanju, 
odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj, ki ga je kdaj 
predstavila Evropska komisija in ocenil Evropski odbor za 
varstvo podatkov. Priporočila št. 01/2021 o referenčnem 
dokumentu o ustreznosti v skladu z Direktivo o varstvu 
podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 
kaznivih dejanj Evropski komisiji zagotavljajo smernice o 
ravni varstva podatkov v tretjih državah in mednarodnih 
organizacijah v okviru direktive o varstvu podatkov pri 
preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj.

2.             DEJAVNOSTI EVROPSKEGA 
ODBORA ZA VARSTVO 
PODATKOV V LETU 2021

Da bi zagotovili dosledno uporabo Splošne uredbe o varstvu 

podatkov v celotnem EGP, Evropski odbor za varstvo podatkov 

izdaja splošne smernice za pojasnitev evropske zakonodaje 

o varstvu podatkov. Evropski odbor za varstvo podatkov je 

leta 2021 sprejel 14 smernic in priporočil o temah, kot so 

obveščanje o kršitvah varstva podatkov, kodeksi ravnanja kot 

orodja za prenos podatkov, shranjevanje podatkov o kreditnih 

karticah, virtualni govorni pomočniki in pomen posameznih 

izrazov v Splošni uredbi o varstvu podatkov. Izmed teh 

smernic in priporočil je Evropski odbor za varstvo podatkov 

šest dokumentov sprejel po javnem posvetovanju.

Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel tudi 15 

zakonodajnih posvetovanj ali izjav, naslovljenih na 

zakonodajalca EU ali države članice.

Evropski odbor za varstvo podatkov je izdal mnenja o 

skladnosti, da se zagotovi, da nacionalni nadzorni organi 

dosledno uporabljajo Splošno uredbo o varstvu podatkov. Leta 

2021 je izdal 35 mnenj na podlagi člena 64 Splošne uredbe 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-art-70/opinion-142021-regarding-european-commission-draft_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-led/opinion-152021-regarding-european-commission-draft_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-022020-european-essential-guarantees_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-022020-european-essential-guarantees_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/recommendations_sl
https://edpb.europa.eu/positions-edpb-legislative-proposals_sl
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/statements_sl
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o varstvu podatkov. Ta mnenja so se nanašala predvsem na 

osnutke sklepov v zvezi z zavezujočimi poslovnimi pravili, 

osnutke zahtev za akreditacijo organa za spremljanje kodeksa 

ravnanja ali certifikacijskega organa ter osnutke standardnih 

pogodbenih klavzul.

3.             DEJAVNOSTI NADZORNIH 
ORGANOV V LETU 2021

Nacionalni nadzorni organi so neodvisni javni organi, ki 

zagotavljajo dosledno uporabo zakonodaje o varstvu podatkov. 

Imajo ključno vlogo pri varovanju pravic posameznikov 

do varstva podatkov, zlasti z izvajanjem popravljalnih 

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 tudi vodi 

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

Ena od nalog nadzornih organov je usklajevanje odločanja pri 

čezmejnih zadevah v zvezi z obdelavo podatkov.

Med 1. januarjem in 31. decembrom 2021 je bilo v podatkovni 

zbirki 506 čezmejnih primerov, od tega 375 na podlagi 

pritožbe, 131 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 2021 in 31. decembrom 2021 je bilo 

pripravljenih 209 osnutkov odločitev, na njihovi podlagi pa je 

bilo sprejetih 141 dokončnih odločitev.

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 

2021 in 31. decembrom 2021 so nadzorni organi začeli 243 

formalnih postopkov medsebojne pomoči in 2.418 postopkov 

prostovoljne medsebojne pomoči.

4.             POSVETOVANJA Z DELEŽNIKI

Evropski odbor za varstvo podatkov je opravil raziskavo v 
okviru letnega pregleda dejavnosti Evropskega odbora za 
varstvo podatkov v skladu s členom 71(2) Splošne uredbe 
o varstvu podatkov. Vprašanja so bila osredinjena na delo 
in rezultate Evropskega odbora za varstvo podatkov v letu 
2021 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 srečevanju z okvirom EU za varstvo podatkov.

5.             STRATEGIJA IN CILJI ZA LETO 
2022

Strategija Evropskega odbora za varstvo podatkov za obdobje 

2021–2023 vključuje štiri glavne stebre, 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 poslovnika Evropskega odbora za varstvo 

podatkov. Delovni program sledi prednostnim nalogam, 

določenim v strategiji, in jih bo uresničeval v praksi. 

https://edpb.europa.eu/news/news_en?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/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/our-work-tools/our-documents/strategy-work-programme/edpb-work-programme-20212022_sl
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KONTAKTNI PODATKI

Poštni naslov
Rue Wiertz 60, 1047 Bruselj, Belgija

 
Naslov pisarne 

Rue Montoyer 30, 1000 Bruselj, Belgija


