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IV.
(Obavijesti)

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

EUROPSKI NADZORNIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
ODLUKA EUROPSKOG NADZORNIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA
od 3. prosinca 2015.
o uspostavi vanjske savjetodavne skupine za etičke dimenzije zaštite podataka („Savjetodavna
skupina za etička pitanja”)
(2016/C 33/01)
EUROPSKI NADZORNIK ZA ZAŠTITU PODATAKA,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti osoba u vezi
s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (1), a posebno
njezin članak 41. stavak 2. i članak 46. točku (e),
budući da:
(1)

članci 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, kao i članak 16. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije jamče poštovanje privatnog i obiteljskog života te zaštitu osobnih podataka.

(2)

Članak 41. stavak.), druga rečenica Uredbe (EZ) 45/2001 propisuje da je nadzornik odgovoran za savjetovanje
institucija i tijela EU-a i subjekata podataka o svim pitanjima koja se odnose na obradu osobnih podataka.

(3)

Članak 46. točka (e) Uredbe (EZ) 45/2001, kako je razrađeno u članku 38. stavku 1. Poslovnika o radu
Europskog nadzornika za zaštitu podataka od 17. prosinca 2012. godine (2), propisuje dužnost te institucije za
nadzor razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija te identifikaciju novih trendova s potencijalnim
utjecajem na zaštitu podataka.

(4)

Tehnološki napredak, kao što su računalna obrada velikih podataka i strojno učenje, omogućuje prikupljanje i
uporabu osobnih podataka na sve netransparentnije i složenije načine, stoga predstavlja značajnu prijetnju
privatnosti i ljudskom dostojanstvu.

(5)

Europski nadzornik za zaštitu podataka ima za cilj poticanje otvorene i informirane rasprave o digitalnoj etici, što
Europskoj uniji omogućava uočavanje prednosti tehnologije za društvo i gospodarstvo, uz istodobno jačanje
prava i slobode pojedinaca, posebice njihova prava na privatnost i zaštitu podataka.

(6)

Mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka od 11. rujna 2015. – Prema novoj digitalnoj etici: podatci,
dostojanstvo i tehnologija – kojim se najavljuje osnivanje Savjetodavne skupine za etička pitanja,

(1) SL L 8, 12.1.2001., str. 1.
(2) SL L 273, 15.10.2013., str. 41.
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ODLUČIO JE SLJEDEĆE:

Članak 1.
Predmet
1.
Ovime se uspostavlja vanjska savjetodavna skupina za etičke dimenzije zaštite podataka („Savjetodavna skupina za
etička pitanja”, u daljnjem tekstu: „Savjetodavna skupina”).
2.

Članovi Savjetodavne skupine imenuju se od 1. veljače 2016. do 31. siječnja 2018. godine.

Članak 2.
Zadatci
1.

Savjetodavna skupina:

(a) analizira etičke dimenzije zaštite podataka;
(b) dostavlja preporuke Europskom nadzorniku za zaštitu podataka na zahtjev;
(c) dostavlja prijedloge za istraživanje, potiče interdisciplinarnu suradnju;
(d) priprema barem dva javna izvještaja;
(e) uključuje druge stručnjake u svoj rad na stalnoj ili ad hoc osnovi, ako je potrebno, posebno kada ti drugi stručnjaci
mogu pridonijeti dodatnim znanjem i iskustvom koje nije zastupljeno u Savjetodavnoj skupini, uključujući iskustvo
u području medicine, zdravlja, financija, energije, političkog upravljanja, policije ili sigurnosti;
(f) predstavlja pretpostavke ključnoj publici i mjeri ishode razmatranja Savjetodavne skupine u odnosu na iskustva
drugih dionika.
2.
Izvještaji Savjetodavne skupine temelje se na pouzdanim i stabilnim znanjima, empirijskim dokazima i temeljitom
preispitivanju.
3.
Europski nadzornik za zaštitu podataka predstavlja rezultate Savjetodavne skupine širokoj publici u sklopu
radionica ili konferencija.

Članak 3.
Savjetovanje
EDPS se može posavjetovati sa Savjetodavnom skupinom o svakom pitanju koje se odnosi na etičke dimenzije zaštite
podataka.

Članak 4.
Članstvo – Imenovanje
1.
Savjetodavna skupina sastoji se od najviše šest istaknutih osoba s dokazanim rezultatima u polju analize i
istraživanja u područjima relevantnim za etičke dimenzije zaštite podataka.
2.

Članovi se imenuju u osobnom svojstvu.

3.
Članovi djeluju potpuno samostalno i bez bilo kakvog stvarnog ili potencijalnog sukoba interesa koji proizlazi iz
veza s javnim ili privatnim organizacijama koje mogu imati politički ili gospodarski interes u aktivnostima ili
zaključcima Savjetodavne skupine.
4.
Kao uvjet za imenovanje, od pojedinaca se može tražiti izjava o svim prethodnim ili postojećim vezama s organiza
cijama iz trećeg stavka ako je to relevantno za sprječavanje sukoba interesa.
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Članak 5.
Djelovanje
1.

Savjetodavna skupina bira predsjedatelja među svojim članovima.

2.
Osim osobnog prisustvovanja na sastancima, Savjetodavna skupina može se sastati putem videokonferencije ili
drugih odgovarajućih komunikacijskih tehnika.
3.
U dogovoru sa Savjetodavnom skupinom, Europski nadzornik za zaštitu podataka može pozvati kvalificirane
stručnjake izvan skupine na sudjelovanje u radu Savjetodavne skupine na stalnoj ili na ad hoc osnovi.
4.

Predsjedatelj također može pozvati promatrače da prisustvuju aktivnostima skupine na ad hoc osnovi.

5.
Članovi skupine, kao i pozvani stručnjaci i promatrači, moraju djelovati u skladu s obvezama čuvanja profesionalne
tajne utvrđenim člankom 45. Uredbe (EZ) 45/2001. Predsjedatelj redovito izvještava Europskog nadzornika za zaštitu
podataka o radu skupine.

Članak 6.
Obveze EDPS-a
1.
Članove Savjetodavne skupine imenuje Europski nadzornik za zaštitu podataka nakon poziva za iskazivanje
interesa i na temelju savjeta prethodnog odabira odbora.
2.
Europski nadzornik za zaštitu podataka organizira tajništvo Savjetodavne skupine. Službenika Europskog
nadzornika za zaštitu podataka imenuje se tajnikom skupine.
3.

Europski nadzornik za zaštitu podataka donosi Opis poslova i Poslovnik o radu Savjetodavne skupine.

4.
Europski nadzornik za zaštitu podataka stavlja na raspolaganje sve relevantne informacije o aktivnostima koje
provodi Savjetodavna skupina u namjenskom dijelu na svojim internetskim stranicama.

Članak 7.
Troškovi sastanaka
1.

Članovi Savjetodavne skupine neće dobiti naknadu za usluge koje pružaju.

2.
Putne troškove i dnevnice sudionika u aktivnostima Skupine mora nadoknaditi Europski nadzornik za zaštitu
podataka.
3.
Pod istim uvjetima mogu biti plaćeni pozvani stručnjaci i promatrači ako tajnik Savjetodavne skupine potvrdi da
su za njihovo sudjelovanje osigurana sredstva u proračunu.

Članak 8.
Javni pristup dokumentima i obrada osobnih podataka
1.
Javnost ima uvid u dokumente nastale radom Savjetodavne skupine u skladu s načelima utvrđenim Uredbom (EZ)
br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog
parlamenta, Vijeća i Komisije (1).
2.
Europski nadzornik za zaštitu podataka prikuplja, obrađuje i objavljuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EZ)
br. 45/2001.
(1) SL L 145, 31.5.2001., str. 43.
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Članak 9.
Stupanje na snagu
Ove odredbe stupaju na snagu na dan nakon njihova potpisa te se objavljuju u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. prosinca 2015.
Giovanni BUTTARELLI

Europski nadzornik za zaštitu podataka

