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|| U v o d
V letu 2018 smo bili priča moči varstva podatkov pa tudi omejitvam v zvezi s tem.
Splošna uredba o varstvu podatkov se je dve leti po sprejetju, tj. 25. maja 2018, začela uporabljati v celoti.
Ljudje so to opazili, saj so bili kar naenkrat zasipani s številnimi podobnimi obvestili o posodobljeni politiki zasebnosti,
ki so jo v večini primerov morali sprejeti, da bi lahko storitev uporabljali še naprej. Zdi se, da so podjetja Splošno uredbo
o varstvu podatkov do zdaj obravnavala bolj kot pravno zagonetko, ki jo morajo razrešiti, da bi ohranila dosedanji način
delovanja, namesto da bi poslovanje prilagodila tako, da bi bolje ščitila interese uporabnikov svojih storitev.
Vendar pričakujemo, da se bo to v naslednjem letu spremenilo.
Največja grožnja za svobodo in dostojanstvo posameznika izvira iz prevelike informacijske moči nekaterih podjetij ali
upravljavcev ter razprostranjenega ekosistema sledilcev, oblikovalcev profilov in določevalcev ciljnih skupin z možnostjo
zbiranja in uporabe teh informacij, ki ga pravzaprav ni mogoče zmanjšati.
Le tri mesece, preden je Splošna uredba o varstvu podatkov postala v celoti izvršljiva, je zloraba osebnih podatkov
postala glavna tema novic in predmet uradnih preiskav ne le v Evropskem parlamentu, ampak tudi v nacionalnih
prestolnicah od Washingtona do Londona in Delhija. Oblikovalci javnih politik se zdaj zelo dobro zavedajo grožnje, ki jo
sedanje razmere pomenijo ne le za svobodo potrošnikov v okolju elektronskega trgovanja, ampak tudi za samo
demokracijo.
Celoten sistem je dovzeten za kršitve, pa tudi manipulacije akterjev s političnimi agendami, katerih cilj je spodkopati
zaupanje in socialno kohezijo. Preizkus dejanske trdnosti pravnega sistema EU bo neokrnjenost volitev v Evropski
parlament leta 2019.
Ključnega pomena pri tem bo dosledno izvrševanje vseh pravil, vključno varstva podatkov, za preprečevanje in
sankcioniranje nezakonitih vmešavanj v volitve. Zato globoko obžalujemo zamudo pri sprejemanju posodobljenih pravil
o e-zasebnosti. Podjetja in posamezniki bodo brez teh posodobljenih pravil, ki bodo zagotavljala spoštovanje
najintimnejših in najobčutljivejših informacij ter zasebne komunikacije, ostali izpostavljeni in ranljivi ter odvisni od skupka
zakonov EU in pravne negotovosti, ki nam ne zagotavljajo nadzora nad lastno digitalno identiteto.
Kljub temu je bila v okviru načrta reforme varstva podatkov EU pred koncem leta dosežena pomembna zmaga.
Z začetkom veljavnosti Splošne uredbe o varstvu podatkov za institucije EU na dan 11. decembra 2018 se je zagotovilo,
da se za vseh 66 institucij in organov EU, ki jih nadziramo, pa tudi za sam ENVP zdaj uporabljajo enako stroga pravila
kot za upravljavce na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Institucije EU so po dveh letih intenzivnih priprav, med katerimi smo tesno sodelovali s partnerji na področju varstva
podatkov v institucijah, pa tudi z najvišjim vodstvom in drugimi zaposlenimi v EU, zdaj lahko zgled za izvajanje pravil
o varstvu podatkov.
Na mednarodni konferenci komisarjev za varstvo podatkov in zasebnost, ki je potekala oktobra, smo imeli čast
predstaviti predanost EU etiki in človekovemu dostojanstvu. Organi za varstvo podatkov na svetovni ravni so pod
drobnogled postavili vpliv umetne inteligence na človeka, izjemno bogata in raznolika skupina glasov z vsega sveta pa
se je zbrala na javnem srečanju v okviru konference, da bi razpravljala o tem, kako tehnologija moti naša življenja, ter
pozvala k sprejetju novega soglasja o tem, kaj je v digitalnem svetu prav in kaj narobe. Te pogovore bomo spodbujali
tudi v letu 2019 in naprej.
Na svetovni ravni se še naprej kaže geostrateški pomen varstva podatkov. Razviden je iz stalne razprave
o zasebnostnem ščitu in skoraj sprejete (vzajemne) odločitve o ustreznosti zaščitnih ukrepov za varstvo podatkov na
Japonskem. Dokazuje ga tudi pomen, ki ga varstvu podatkov pripisujejo organi pregona. Vloga, ki jo imamo kot
neposredni regulator Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja
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kaznivih dejanj, tj. Europola, je zdaj dobro vzpostavljena, ob koncu leta 2019 pa bomo prevzeli podobno vlogo za Urad
za evropsko pravosodno sodelovanje, tj. Eurojust.
Novi Evropski odbor za varstvo podatkov, ki je z delom začel 25. maja 2018, se sooča z velikim izzivom dokazati, da
lahko 29 neodvisnih organov deluje kot en organ, pri čemer vsi vzajemno spoštujejo pristope in metode, ki jih uporabljajo
drugi organi, in se obenem usklajujejo s prepoznavno in zanesljivo verodostojno evropsko kulturo na področju
izvrševanja. Veseli nas, da je bil sekretariat, ki ga je zagotovil ENVP, v celoti delujoč od prvega dne veljavnosti Splošne
uredbe o varstvu podatkov, pomoč pa bomo še naprej zagotavljali, kadar koli bo mogoče.
Z Wojciechom Wiewiórowskim sva vstopila v zadnje leto najinega mandata. Marca 2015 smo objavili strategijo, v kateri
so bili določeni vizija, cilji in področja ukrepanja za naslednja leta. V prihodnjih mesecih bomo objavili pregled naših
prizadevanj za izpolnitev strategije, pri čemer bova sprejela odgovornost za cilje, določene leta 2015.

Giovanni Buttarelli
Evropski nadzornik za varstvo
podatkov
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Wojciech Wiewiórowski
Pomočnik nadzornika

2018 ‒ Pregled

|| 2 0 1 8

‒ Pregled

@EU_EDPS
#EDPS strategy envisions #EU as a whole
not any single institution, becoming a
beacon and leader in debates that are
inspiring at global level

V strategiji ENVP za obdobje 2015–2019 smo začrtali
vizijo o EU, ki daje zgled v svetovnem dialogu o varstvu
podatkov in zasebnosti v digitalni dobi. Zastavili smo si
zahteven in ambiciozen načrt, ki smo si ga v sedanjem
mandatu prizadevali izpolniti.
V letu 2018, tj. letu, ki bi se lahko štelo za zgodovinsko
glede varstva podatkov in ENVP, smo poskrbeli za velik
napredek pri doseganju teh ciljev.

Nova zakonodaja za novo obdobje
Eden od treh ciljev strategije je bil začetek novega
poglavja o varstvu podatkov EU. Tehnološki razvoj je
izjemno hiter, zato se hitro spreminja tudi način življenja
posameznikov in družbe, da bi se mu prilagodil. Seveda
je bila potrebna tudi posodobitev pravil EU o varstvu
podatkov, katere namen ni bil upočasnitev inovacij,
ampak zagotovitev, da bodo v digitalni dobi zaščitene
temeljne pravice posameznikov.
Nova zakonodaja o varstvu podatkov se je
25. maja 2018 v celoti začela uporabljati za vsa podjetja
in organizacije, ki poslujejo v državah članicah EU.
Splošna uredba o varstvu podatkov je pomenila prvi
korak k zagotovitvi celovite in učinkovite zaščite osebnih
podatkov in zasebnosti vseh posameznikov v EU.
S to novo zakonodajo je bil ustanovljen Evropski odbor
za varstvo podatkov. Naloga tega novega organa, ki ga
sestavljajo organi za varstvo podatkov 28 držav članic
EU in ENVP, je zagotoviti dosledno izvajanje Splošne
uredbe o varstvu podatkov v celotni EU. Ker smo bili
zadolženi za zagotovitev sekretariata za ta nov
organ EU, smo veliko časa in prizadevanj v začetku
leta 2018 namenili temu, da bo odbor od prvega dne

veljavnosti nove uredbe pripravljen na veliko delovno
obremenitev. Sekretariat Evropskega odbora za varstvo
podatkov smo upravno podpirali skozi celo leto ter
v celoti sodelovali kot član odbora.

@EU_EDPS
Memorandum of Understanding signed
between European Data Protection Board
(EDPB) & European Data Protection
Supervisor (EDPS) during 1st EDPB
plenary meeting today outlining way in
which EDPB and EDPS will cooperate
@Buttarelli_G & Andrea Jelinek
#GDPRDay https://t.co/piKtWb5Yys

S sprejetjem novih pravil za institucije in organe EU
smo še korak bliže k celovitemu okviru za varstvo
podatkov. Uredba (EU) 2018/1725 je začela veljati
11. decembra 2018 in pravila za institucije EU uskladila
s pravili iz Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Kot nadzorni organ za varstvo podatkov v institucijah in
organih EU smo se soočali z velikim izzivom, kako
zagotoviti, da bodo vsi pripravljeni na ta nova pravila.
Leta 2017 smo začeli kampanjo obiskov, usposabljanj
in sestankov (glej Usposabljanja ENVP 2018), ki se je
v letu 2018 okrepila. Namenjena je bila ozaveščanju
o novih pravilih, pri čemer je institucijam EU pomagala
zagotoviti znanje in orodja za njihovo izvajanje.
Eden od posebnih poudarkov teh dejavnosti je bil
spodbujanje razvoja kulture odgovornosti v institucijah
EU. Želeli smo zagotoviti, da ne bodo zgolj izpolnjevale
pravil o varstvu podatkov, ampak bodo lahko to
skladnost tudi dokazale. Ključno za to je bilo doseči
ozaveščenost, da lahko obdelava osebnih podatkov
ogrozi pravice in svoboščine posameznikov, tudi kadar
je obdelava zakonita. Te dejavnosti se bodo nadaljevale
v letu 2019, saj si prizadevamo zagotoviti, da bodo
institucije EU zgled pri uporabi novih pravil o varstvu
podatkov.
5
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@EU_EDPS
Regulation 2018/1725 on protection of
natural persons w/ regard to processing of
#personaldata by #EUInstitutions, bodies,
offices & agencies enters into force today,
bringing #dataprotection rules for #EUI in
line w/ standards imposed by #GDPR
https://europa.eu/!Kx84fu #GDPRforEUI

Leta 2018 sta bili zloraba osebnih podatkov za namene
sledenja in oblikovanja profilov ter vloga tehnologije
v naši družbi temi pomembne javne razprave. Na čelu
te razprave sta bila ENVP in skupnost s področja
varstva podatkov na splošno, pri čemer je ENVP
zagotovil prispevek na dveh glavnih področjih:
z mnenjem o spletni manipulaciji in osebnih podatkih
ter mnenjem o vgrajeni zasebnosti.
Prvo mnenje je bilo osredotočeno na potrebo po
razširitvi obsega zaščite, zagotovljene v zvezi z interesi
posameznikov v sedanji digitalni družbi, drugo pa je
obravnavalo nov izziv, ki izhaja iz tehnološkega razvoja
in razvoja dogodkov na področju zakonodaje. Kar
zadeva pravni vidik, morajo upravljavci v skladu z novo
generacijo pravil o varstvu podatkov, določenih
v Splošni uredbi o varstvu podatkov, Direktivi 2016/680
in Uredbi (EU) 2018/1725 o obdelavi osebnih podatkov
v institucijah EU, upoštevati najnovejše tehnične in
organizacijske ukrepe za izvajanje načel varstva
podatkov ter zaščitnih ukrepov za varstvo podatkov.
Nadzorni organi morajo biti tudi seznanjeni
z najnovejšimi dogodki na tem področju in upoštevati
njegov razvoj. Za zagotovitev dosledne uporabe teh
načel je osrednjega pomena sodelovanje na tem
področju. Mnenje je temeljilo tudi na našem
sodelovanju z mrežo za inženiring spletne zasebnosti
(IPEN), ki je bilo namenjeno spodbujanju dialoga med
oblikovalci politik, regulatorji, industrijo, akademijo in
civilno družbo o tem, kako nove tehnologije zasnovati
tako, da bodo koristile posamezniku in družbi.
Z novimi pravili o varstvu podatkov je bilo uvedeno tudi
načelo odgovornosti. Vsi upravljavci, vključno
z institucijami in organi EU, morajo zagotoviti, da so
zmožni dokazati skladnost z novimi pravili. To velja tudi
za upravljanje in vodenje njihove informacijske
infrastrukture in sistemov. Za pomoč pri tem smo
razširili našo zbirko posebnih smernic, tako da med
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drugim vključuje smernice za uporabo storitev v oblaku
v upravnih organih EU in dodatne smernice
o upravljanju in vodenju na področju informacijske
tehnologije. V letu 2018 smo začeli izvajati tudi
sistematični program za preverjanje skladnosti organov
EU s smernicami ENVP.

Iskanje ravnotežja med varnostjo
in zasebnostjo
1. maja 2018 je preteklo eno leto, odkar je ENVP
prevzel odgovornost za nadzor nad obdelavo osebnih
podatkov za operativne dejavnosti agencije EU za
kazenski pregon, tj. Europola. Eno od področij
ukrepanja iz naše strategije, ki je ključno za začetek
novega poglavja o varstvu podatkov v EU, je
spodbujanje zrelih pogovorov o varnosti in zasebnosti.
Europol je kot agencija EU, zadolžena za zagotavljanje
varnosti EU ob sočasnem varovanju temeljnih pravic do
zasebnosti in varstva podatkov, odličen primer
napredka, ki smo ga dosegli na tem področju.

@EU_EDPS
1.5 year of very fruitful & sincere
cooperation: #EDPS supervision of
@Europol aiming to ensure that #Europol
as #controller embeds #dataprotection in
all operations under their responsibility
#accountability @W_Wiewiorowski
at the Joint Parliamentary Scrutiny Group
on Europol

Še naprej vzdržujemo tesen odnos z Europolovo
pooblaščeno osebo za varstvo podatkov in enoto za
funkcijo za varstvo podatkov, zaradi česar smo zmožni
predvideti morebitne težave in načrtovati prihodnje
dejavnosti. V agenciji smo maja 2018 izvedli drugo
inšpekcijo dejavnosti obdelave podatkov ter še naprej
zagotavljali nasvete in po potrebi obravnavali pritožbe.
Aktualna tema ostaja varnost meja EU, pri čemer je
zakonodajalec EU v letu 2018 predložil več novih
predlogov za povečanje varnosti in izboljšanje upravljanja
meja. Čeprav priznavamo potrebo po večji varnosti EU, se
ta ne sme doseči na račun varstva podatkov in zasebnosti.

Usposabljanja
ENVP
2018
Bruselj – 31. januar

Luxembourg – 30. in 31. januar

Leto smo začeli z usposabljanji v bližini
našega sedeža, in sicer smo organizirali
usposabljanje za urad Evropskega varuha
človekovih pravic v Bruslju (usposabljanje
je bilo prek videopovezave na voljo tudi
uslužbencem urada Evropskega varuha
človekovih pravic v Strasbourgu). Tečaja
so se udeležili vodje oddelkov in sektorjev
ter drugi zadevni uslužbenci.

Drugi sodelavci iz urada ENVP so šli še
korak dlje, saj so zaposlenim v institucijah
EU v Luxembourgu omogočili dvodnevno
usposabljanje. Pri tem je sodelovalo več
kot 200 udeležencev. Usposabljanje za
visoke vodstvene položaje smo izvedli za
predstavnike Evropskega parlamenta,
Evropske komisije, Sodišča Evropske unije
(SEU), Evropskega računskega sodišča
(ERS), Evropske investicijske banke (EIB),
Prevajalskega centra za organe Evropske
unije (CdT), Evropskega investicijskega sklada
(EIF) ter Izvajalske agencije za potrošnike,
zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea).

Bruselj – 16. februar (in drugi
termini)
V Evropski šoli za upravo (EUSA) smo
pripravili dvourno usposabljanje za vodstvene
delavce EU. To ni bil enkraten dogodek –
šolo EUSA smo v celotnem letu obiskali še
šestkrat. Zahvaljujoč našim usposabljanjem
v šoli EUSA so zaposleni v institucijah EU
zdaj pripravljeni na novo Uredbo 2018/1725.

Lizbona – 25. maj
Dne 25. maja smo skupaj s sodelavci iz
Evropske agencije za pomorsko varnost
(EMSA) in Evropskim centrom za spremljanje
drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)
obeležili začetek veljavnosti splošne
uredbe o varstvu podatkov (GDPR) tako,
da smo pripravili izobraževalni dogodek, ki
je udeležence pripravil na prehod na novo
uredbo.

Bruselj – 7. junij
Poletje je bilo v polnem razmahu, ko smo
se podali na ulico Avenue de Beaulieu
v Bruslju, kjer smo za uslužbence GD za
podnebne ukrepe in GD za mobilnost in
promet ter drugo zainteresirano osebje izvedli
usposabljanje glede novih obveznosti v zvezi
z varstvom podatkov.

Maastricht – 26. junij
Dne 26. junija, nato pa ponovno 3. decembra,
je imel vodja inšpekcijskih pregledov iz
urada ENVP v Maastrichtu predstavitev
za udeležence certifikacijskega programa
s področja varstva podatkov Evropskega
inštituta za javno upravo (EIPA). Naslov
dvournega pogovora je bil „Nadzor skladnosti
pri varstvu podatkov: vloga organov za
varstvo podatkov“.

Atene – 1. in 2. marec
Ta dvodnevni dogodek, ki je bil namenjen
zaposlenim pri agenciji ENISA in centru
Cedefop, je bil enkratna priložnost za potrditev
obstoječih obveznosti glede varstva podatkov
in uvajanje novih obveznosti v skladu
s spremenjeno uredbo. Prav tako smo izvedli
študijo primera o upravljanju dogodkov, ki
se je izkazala za tako koristno, da se je
uporabljala tudi na drugih usposabljanjih
skozi vse leto.

Bruselj – 29. maj
Samo štiri dni po začetku veljavnosti splošne
uredbe o varstvu podatkov je ENVP za
23 nedavno imenovanih pooblaščenih
oseb za varstvo podatkov in pomočnikov
pooblaščenih oseb za varstvo podatkov iz
institucij in organov EU organiziral program
usposabljanja o učinkovitem varstvu osebnih
podatkov v okviru njihove nove vloge. Še
en podoben dogodek usposabljanja za
pooblaščene osebe za varstvo podatkov je
potekal 10. decembra.

Bruselj – 14. junij
Osebju Urada za publikacije EU in drugim
zaposlenim v institucijah EU, ki delajo na
področju publikacij, komunikacij, družbenih
omrežij in spletnih strani, smo predstavili
spletni seminar. Naše delo pa s tem še ni
bilo končano. Na isti dan smo organizirali
usposabljanje za Evropsko službo za zunanje
delovanje (ESZD).

Luxembourg – 1. in 2. oktober
Na povabilo Sodišča Evropske unije smo se
vrnili v Luxembourg, da bi izvedli usposabljanje
o novi uredbi. Prisotnih je bilo več kot
400 udeležencev iz številnih institucij EU.

Stockholm – 18. september
Izvedli smo usposabljanje na letnem srečanju
mreže upravljavcev spletnih strani iz agencij
in organov EU. To je bila odlična priložnost
za neposredno sodelovanje z uradniki za
komuniciranje iz EU s področja varstva
podatkov.

Bruselj – 7. november
Za Generalni direktorat Komisije, odgovoren
za politiko EU s področja bančnih in finančnih
storitev (GD FISMA), smo organizirali
usposabljanje o varstvu podatkov, ki je
zajemalo osnove varstva podatkov, pravice
posameznikov, na katere se nanašajo osebni
podatki, in študijo primera o upravljanju
dogodkov.

Bruselj – 20. november
Samo
en
dan
pred
objavo
Uredbe (EU) 2018/1725 je potekalo zadnje
usposabljanje v letu 2018, in sicer za osebje
Nadzornega organa Efte.

Pariz – 26. november
Ob približujočem se koncu leta je urad ENVP
z namenom ugotavljanja skladnosti obiskal
Inštitut Evropske unije za varnostne študije.
Ob prisotnosti pomočnika nadzornika za
varstvo podatkov Wojciecha Wiewiórowskega
je skupina za nadzor in izvrševanje nudila
usposabljanje o novi uredbi.
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Bruselj – 23. oktober
Evropska komisija in nacionalni organi,
pristojni za konkurenco, iz vseh držav članic
EU sodelujejo v okviru Evropske mreže za
konkurenco (ECN). Oktobra smo obiskali GD
za konkurenco, kjer smo ECN poučili glede
vprašanj s področja varstva podatkov pri
preiskavah in inšpekcijskih pregledih.

Torino – 20. in 21. september
Na prošnjo Evropske fundacije za
usposabljanje (ETF) smo s pomočjo številnih
sodelavcev, vključno z udeleženci iz ETF,
Evropske agencije za varnost hrane (EFSA),
Skupnega raziskovalnega središča (JRC) in
Evropskega univerzitetnega inštituta (EUI)
izvedli pregled študij primerov s področja
varstva podatkov.

Frankfurt – 12. november
V sredini novembra nas je pot zanesla
v Nemčijo, kjer smo v sodelovanju
s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov
Evropske centralne banke (ECB), zasebnim
sektorjem (Union Investment) za osebje
ECB ter osebjem Evropskega organa za
zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) iz
Frankfurta organizirali usposabljanje o vidikih
varstva podatkov v zvezi z bančnim nadzorom.

Bruselj – 21. november
Urad ENVP je 21. novembra na GD za
mobilnost in promet izvedel predstavitev za
Odbor za varnost civilnega letalstva.

Bruselj – 3. december
Urad ENVP je letna usposabljanja zaključil
v istem mestu, kjer so se ta tudi začela
– v domačem Bruslju. Organizirali smo
usposabljanje za GD za komuniciranje in druga
predstavništva Evropske komisije o tem, kako
bo nova uredba vplivala na njihove dogodke.

2018 ‒ Pregled

@EU_EDPS
#EDPS calls for wider debate on the
future of information sharing in the #EU.
Read the EDPS opinion on the
#interoperability between the EU largescale information systems http://europa.
eu/!Rv88rR and the press release
http://europa.eu/!uW44UM

Drugo področje ukrepanja, potrebno za začetek
novega poglavja o varstvu podatkov EU, je spodbujanje
odgovornega in informiranega oblikovanja politike. Ob
upoštevanju navedenega smo v letu 2018 objavili več
mnenj o predlagani politiki upravljanja meja EU. Eno od
mnenj je bilo osredotočeno na prihodnost izmenjave
informacij v EU in je obravnavalo predlog dveh uredb,
ki bi vzpostavili okvir za interoperabilnost obsežnih
informacijskih sistemov EU. Ker posledice teh
predlogov za varstvo podatkov ter druge temeljne
pravice in svoboščine niso povsem jasne, bomo na
začetku leta 2019 začeli razpravo o tem vprašanju, da
bi zagotovili njihovo temeljito preučitev.
Še naprej smo tesno sodelovali tudi z organi za varstvo
podatkov, da bi zagotovili učinkovit in usklajen nadzor
obsežnih informacijskih zbirk podatkov EU, ki se
uporabljajo za podporo politikam EU o azilu, upravljanju
meja, policijskem sodelovanju in migracijah.

Razvijanje partnerstev
Spodbujanje odgovornega in informiranega oblikovanja
politik nikakor ni omejeno na področje varnostne
politike in politike upravljanja meja EU. ENVP je
v letu 2018 objavil 11 mnenj, vključno z dvema na
zahtevo Sveta, o različnih zadevah, na primer
pristojnosti v zakonskih sporih in interoperabilnosti
obsežnih informacijskih sistemov EU.
Objavili smo tudi 14 sklopov uradnih pripomb. Te so
enakovredne mnenjem, vendar običajno krajše in bolj
tehnične. Nekatere naše pripombe je izrecno zahteval
Evropski parlament ali kateri od njegovih odborov,
nanašale pa se niso na prvotne zakonodajne predloge,
temveč na osnutke sprememb in rezultate pogajanj
med sozakonodajalcema.

Glede na to, da smo obravnavali tudi več kot 30
neuradnih posvetovanj o osnutkih predlogov Komisije,
je iz teh številk javno razvidno, da so se povečali
potreba po neodvisnem strokovnem svetovanju
o posledicah pobud EU za varstvo podatkov in njegov
pomen ter zanimanje institucionalnih deležnikov EU.
Veselimo se nadaljnjega vzajemno koristnega
sodelovanja v prihodnjih letih, ki bo potekalo v okviru
okrepljenih pooblastil za zakonodajno posvetovanje na
podlagi nove uredbe (EU) 2018/1725.
Še naprej smo si tudi prizadevali zagotoviti, da bi se
dejavnosti v institucijah EU izvajale v skladu
z ustreznimi zakoni na področju varstva podatkov, pri
čemer smo objavili mnenja po predhodnem preverjanju,
preiskovali pritožbe in z različnimi orodji, ki smo jih imeli
na voljo, spremljali skladnost.
ENVP se je v strategiji zavezal k oblikovanju
partnerstev v okviru prizadevanj za večjo konvergenco
v zvezi z varstvom podatkov na svetovni ravni. Čeprav
so tokovi podatkov mednarodni oziroma čezmejni, se
pravila o varstvu podatkov določajo zlasti na nacionalni
ravni ali v najboljšem primeru na regionalni ravni.
Ob upoštevanju navedenega še naprej sodelujemo
z regionalnimi in mednarodnimi partnerji, da bi varstvo
podatkov vključili v mednarodne sporazume in
zagotovili dosledno varstvo osebnih podatkov po vsem
svetu.

@EU_EDPS
Glad #EDPS has strongly contributed to a
balanced @EU_EDPB opinion of
paramount importance on the first #GDPR
adequacy finding: Not a red light, but
improvements are recommended to
achieve a robust #EU & #Japan
#dataprotection deal

Sodelujemo tudi v razpravah o ugotovitvah v zvezi
z ustreznostjo. Te sporazume Evropska komisija sklepa
v imenu držav članic EU, omogočajo pa prenos
podatkov iz držav članic EU v države nečlanice EU, za
katerih pravila o varstvu podatkov se šteje, da
zagotavljajo ustrezno varstvo. V letu 2018 smo

9

2018 ‒ Pregled

p r i s p eva li k dr u g e mu s kup n e mu p r e g l e du
zasebnostnega ščita EU–ZDA in mnenju Evropskega
odbora za varstvo podatkov o predlogu sporazuma
o ustreznosti z Japonsko.

Digitalna etika in mednarodna konferenca
Leta 2015 smo v okviru zaveze za oblikovanje globalnih
partnerstev začeli izvajati pobudo ENVP za etiko.
Spodbuditi smo želeli globalno razpravo o tem, kako
v digitalni dobi ohraniti temeljne pravice in vrednote.
Tri leta pozneje je digitalna etika visoko na
mednarodnem seznamu prednostnih nalog.
Leto 2018 smo začeli z objavo poročila svetovalne
skupine za etiko. To poročilo je uporabno, saj nam
pomaga razumeti, kako je digitalna revolucija
spremenila način, kako živimo kot posamezniki in kot
družba. V njem so opisani tudi spremembe in izzivi, ki
jih digitalna revolucija pomeni za varstvo podatkov. Na
podlagi tega smo lahko naše poizvedovanje razširili, da
bi z javnim posvetovanjem, ki smo ga začeli na začetku
poletja 2018, dosegli veliko večje občinstvo. Iz
rezultatov posvetovanja sta razvidna pomen napredka
na področju etike in poziv organom za varstvo
podatkov, naj pri tem proaktivno sodelujejo.

@EU_EDPS
#EDPS @Buttarelli_G opens the 2018
Olympic Games on #Privacy “Choose humanity: putting the dignity
back into digital”. The 40th International
Conference will explore the human
dimension of new technologies.
#DebatingEthics @icdppc2018

Vendar se je razprava o digitalni etiki na mednarodni
seznam prednostnih nalog dejansko uvrstila šele
z mednarodno konferenco komisarjev za varstvo
podatkov in zasebnost, ki jo je Giovanni Buttarelli iz
ENVP označil kot olimpijske igre varstva podatkov.
Javni del mednarodne konference je bil osredotočen na
temo razprave o etiki: dostojanstvo in spoštovanje
v življenju, ki ga usmerjajo podatki. Dogodek, ki se ga
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je udeležilo več kot 1 000 ljudi iz različnih okolij ter
različnih nacionalnosti in poklicev, pa tudi prepoznavnih
govorcev, ter je bil medijsko izjemno pokrit, je spodbudil
razpravo o tem vprašanju ter etična in pravna vprašanja
postavil visoko na dnevni red organov za varstvo
podatkov in drugih deležnikov po vsem svetu. ENVP je
zdaj prepoznaven kot vodilni akter na tem področju, pri
čemer si bo zelo prizadeval za napredek v tej razpravi.

Notranje upravljanje
Naše vloga in odgovornosti se povečujejo, zato je za
zagotovitev naše zmogljivosti doseganja ciljev bolj kot
kdaj koli prej pomembno dobro notranje upravljanje.
Enota ENVP za človeške vire, proračun in upravljanje
se je v letu 2018 spopadla z dvema posebno velikima
pripravljalnima nalogama. Delo v zvezi s pripravami za
novi sekretariat Evropskega odbora za varstvo
podatkov se je znatno povečalo, da bi bil odbor
25. maja 2018 upravno in logistično pripravljen na
začetek dela. To je med drugim vključevalo zagotovitev,
da se za vse člane osebja Evropskega odbora za
varstvo podatkov uporabljajo enaka pravila kot za tiste,
ki delajo za ENVP, pri čemer lahko uveljavljajo enake
pravice.
Preden je začela veljati nova uredba o varstvu podatkov
za institucije EU, smo morali zagotoviti tudi, da so vse
odločitve ENVP v zvezi s človeškimi viri v skladu
z novimi pravili. Zato smo izvedli celovit pregled
dejavnosti obdelave podatkov ENVP na področju
človeških virov in po potrebi pregledali svoje pristope.
Poleg številnih pobud, namenjenih izboljšanju naših
politik na področju človeških virov, smo objavili nov
javni natečaj za nabor visokokvalificiranih strokovnjakov
za varstvo podatkov, na podlagi katerega bi lahko
izpolnili svoje prihodnje potrebe po zaposlovanju. Naš
glavni cilj v letu 2019 je zagotoviti učinkovito in prijetno
delovno okolje za vse, ki delajo v ENVP.

Obveščanje na področju varstva podatkov
V zadnjih nekaj letih se je pomen dejavnosti obveščanja
ENVP precej povečal. Učinkovito obveščanje je ključno
za zagotovitev, da lahko dosežemo cilje iz naše
strategije. Če naše delo ni vidno, ne more imeti
potrebnega vpliva.
Poleg utrditve naših prizadevanj za izboljšanje in
povečanje vpliva naše prisotnosti na spletu smo uvedli
in začeli izvajati dve komunikacijski kampanji. S svojimi
prizadevanji za obveščanje v zvezi z mednarodno
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konferenco leta 2018 smo pomagali zagotoviti, da je
bila konferenca uspešna in da je razprava o digitalni
etiki dosegla čim večje občinstvo.

@EU_EDPS
The key word of #GDPRforEUI is
#accountability. It means that personal
data protection should be embedded in
culture of organizations. Comply with
#dataprotection law & demonstrate your
compliance! Read our factsheet
https://europa.eu/!PY43hU & watch video
https://europa.eu/!MM88bY

Decembra 2018 smo pozornost namenili novi uredbi
o varst vu podatkov za institucije EU. Naša
komunikacijska kampanja je bila zasnovana tako, da je
dopolnila in okrepila tekoče dejavnosti ozaveščanja.
Namenjena ni bila le članom osebja EU, ampak tudi
ozaveščanju ljudi zunaj institucij EU o novih pravilih in
tem, kako bi ta lahko vplivala nanje.
Prisotnost ENVP na svetovni ravni in njegov vpliv se
bosta le še povečevala, zato pričakujemo zelo dejavno
leto 2019.

Ključni kazalniki uspešnosti za leto 2018
Pri spremljanju svoje uspešnosti si pomagamo
s številnimi ključnimi kazalniki uspešnosti (KPI). To nam
zagotavlja, da lahko po potrebi svoje dejavnosti
prilagodimo ter povečamo vpliv našega dela in
učinkovitost porabe sredstev. Ti ključni kazalniki
uspešnosti odražajo strateške cilje in akcijski načrt,
opredeljene v strategiji za obdobje 2015–2019.
Spodnja preglednica ključnih kazalnikov uspešnosti
vsebuje kratek opis vsakega kazalnika in rezultate na
dan 31. decembra 2018. Ti rezultati se v večini primerov
merijo glede na prvotno zastavljene cilje.
V letu 2018 smo izpolnili ali v nekaterih primerih znatno
presegli cilje pri večini ključnih kazalnikov uspešnosti.
To pomeni, da je izvajanje pomembnih strateških ciljev
na dobri poti in da v zvezi z njimi niso potrebni
korektivni ukrepi.
V dveh primerih ni rezultatov spremljanja. V primeru KPI 6
smo se v letu 2018 namesto za objavo seznama
prednostnih nalog odločili za spremljanje in prednostno
opredelitev dejavnosti politike v zvezi s pomembnimi
prednostnimi ukrepi, opisanimi v strategiji. To odločitev
smo sprejeli, ker smo menili, da je tako mogoče bolj
učinkovito zagotoviti izpolnjevanje ciljev iz strategije ENVP.
V primeru KPI 7 zaradi spremenjene politike o piškotkih in
sledenju na našem spletišču trenutno ne moremo točno
izmeriti števila obiskovalcev spletišča ENVP. Namen te
spremembe je uporabnikom omogočiti zavestno vključitev
sledenja njihove dejavnosti na spletišču ENVP. To bo
zagotovilo, da spletišče čim bolj spoštuje varstvo podatkov.
Zato rezultati za KPI 7 niso popolni.
Cilj za KPI 4 se v skladu z zakonodajnim ciklom letno
prilagaja.
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REZULTATI NA DAN
31. 12. 2018

KLJUČNI KAZALNIKI USPEŠNOSTI (KPI)

CILJ ZA LETO 2018

Cilj 1 – Digitalizacija varstva podatkov
KPI 1
notranji
kazalnik
KPI 2
notranji in
zunanji
kazalnik

Število pobud za spodbujanje uporabe tehnologij za
izboljšanje zasebnosti in varstva podatkov, ki jih je
ENVP organiziral ali pomagal organizirati

9

9 pobud

Število dejavnosti, osredotočenih na meddisciplinarne
rešitve politik (notranje in zunanje)

8

8 dejavnosti

31

10 primerov

Raven zanimanja deležnikov (EK, EP, Svet, organi za
varstvo podatkov itd.)

15

10 posvetovanj

Raven zadovoljstva pooblaščenih oseb/koordinatorjev
za varstvo podatkov/upravljavcev s sodelovanjem
z ENVP ter smernicami, vključno z zadovoljstvom
posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki,
v zvezi z usposabljanjem

95%

70%

Stopnja izvajanja primerov s prednostnega seznama
ENVP (ki se redno posodablja) v obliki neuradnih
pripomb in uradnih mnenj

N. r.

N. r.

Cilj 2 – Oblikovanje globalnih partnerstev
KPI 3
notranji
kazalnik

Število primerov, ki so bili obravnavani na mednarodni
ravni (Evropski odbor za varstvo podatkov, Svet
Evrope, OECD, GPEN, mednarodne konference) in za
katere je ENVP pripravil obsežne pisne prispevke

Cilj 3 – Začetek novega poglavja o varstvu podatkov EU
KPI 4
zunanji
kazalnik
KPI 5
zunanji
kazalnik

KPI 6
notranji
kazalnik

Podpora – Komunikacije in upravljanje virov
KPI 7

Število obiskov spletišča ENVP

N. r.

• Doseči 195 715
(rezultati za leto 2015)
obiskov

Sestavljeni
zunanji
kazalnik

Število sledilcev računa ENVP na Twitterju

14 000

• 9 407 sledilcev
(rezultati za leto 2017)
+ 10 %

KPI 8

Stopnja zadovoljstva osebja

75%

75%

Izvrševanje proračuna

93,8%

90%

notranji
kazalnik
KPI 9
notranji
kazalnik
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|| G l a v n i

c ilji z a leto 2019

Za leto 2019 so bili na podlagi splošne strategije za
obdobje 2015–2019 izbrani naslednji cilji. O rezultatih
bomo poročali v letnem poročilu za leto 2019.

Zagotovitev pravilne uporabe Uredbe (EU)
2018/1725
Nova pravila o varstvu podatkov za institucije in organe EU
so v celoti postala veljavna 11. decembra 2018. V letu 2019
bomo nadaljevali kampanjo za zagotovitev, da bodo lahko
tisti, ki delajo za institucije EU, in tisti, ki ne, bolje razumeli
zahteve nove uredbe ter bodo bolje ozaveščeni
o tveganjih, povezanih z obdelavo osebnih podatkov.
V institucijah EU bomo še naprej osredotočeni na
spodbujanje razvoja kulture odgovornosti. To vključuje
zagotavljanje znanja in orodij pooblaščenim osebam za
varstvo podatkov, vodstvu in članom osebja EU,
s katerimi ne bodo le dosegali skladnosti, temveč jo
bodo lahko tudi dokazali.

Nova pravna podlaga za dejavnosti na
področju politike in posvetovanj
Z Uredbo (EU) 2018/1725 se je okrepila vloga ENVP pri
dejavnostih na področju politike in posvetovanj.
Evropska komisija se mora zdaj na nekaterih področjih
izrecno posvetovati z ENVP, ki ji mora nasvet zagotoviti
v osmih tednih po prejemu prošnje. Nova zakonodaja
omogoča tudi pripravo skupnih mnenj z Evropskim
odborom za varstvo podatkov.
V letu 2019 bomo sodelovali s Komisijo in Evropskim
odborom za varstvo podatkov, da bi zagotovili
vzpostavitev ustreznih postopkov, ki bi podpirali te nove
določbe, ter pregledali in posodobili svoja notranja
pravila in druge pomembne smernice. Evropski komisiji,
Evropskemu parlamentu in Svetu bomo še naprej na
voljo za uradno ali neformalno svetovanje v vseh fazah
postopka odločanja.

Oblikovanje smernic o nujnosti in
sorazmernosti
V letu 2019 bomo končali delo v zvezi s pripravo
metodologije, ki jo bo moral zakonodajalec EU
upoštevati pri ocenjevanju nujnosti in sorazmernosti

zakonodajnih ukrepov z vplivom na temeljni pravici do
zasebnosti in varstva podatkov. Pripravili bomo zlasti
smernice o sorazmernosti ter tako končali delo, ki smo
ga aprila 2017 začeli z objavo sklopa orodij za nujnost.
Pri tem želimo institucijam EU zagotoviti okvir, ki jim bo
pomagal proaktivno pristopiti k vključitvi zaščitnih
ukrepov za varstvo podatkov v politiko EU.

Spodbujanje širše razprave
o interoperabilnosti
V mnenju iz leta 2018 o interoperabilnosti obsežnih
informacijskih sistemov EU smo pozvali k širši razpravi
o prihodnosti teh sistemov, njihovem upravljanju in
načinih za zaščito temeljnih pravic na tem področju.
V letu 2019 bomo to razpravo začeli s panelno razpravo
na visoki ravni o tej temi v okviru letne konference
o računalnikih, zasebnosti in varstvu podatkov (CPDP),
ki bo potekala v Bruslju od 30. januarja do
1. februarja 2019.
Nova uredba (EU) 2018/1725 določa enoten model
usklajenega nadzora obsežnih informacijskih sistemov
EU ter organov, uradov in agencij EU, ki ga morajo
izvajati ENVP in nacionalni nadzorni organi. Skupaj
s partnerji v nacionalnih organih za varstvo podatkov
bomo v letu 2019 razmislili o prihodnosti usklajenega
nadzora.

Varovanje informacij
Z novo uredbo o varstvu podatkov v institucijah EU so
bili uvedeni novi koncepti, ki poudarjajo pomen varnosti
informacij. Med njimi so obvezna obvestila o kršitvi
varnosti podatkov in uporaba psevdonimizacije kot
priznanega varnostnega ukrepa.
Da bi lahko to upoštevali, bomo morali povečati
zmogljivost in kompetence za nadzor in oceno ukrepov,
ki so jih institucije EU sprejele za doseganje skladnosti.
Poleg tega se moramo biti zmožni hitro odzvati na
obvestila o kršitvi varnosti podatkov in drugih varnostnih
incidentih, da bomo lahko omejili vse morebitne
negativne učinke na temeljne pravice. Še naprej bomo
izvajali inšpekcije, ki bodo osredotočena na tehnološke
vidike, zlasti tiste v zvezi z obsežnimi informacijskimi
sistemi EU ter tiste s področja varnosti in kazenskega
pregona.
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Obvladovanje prehoda na nadzor
Eurojusta

za varstvo osebnih podatkov v telekomunikacijah
(IWGDPT, znana kot Berlinska skupina).

Glede na to, da je nadzorna vloga ENVP v Europolu
dobro vzpostavljena, bomo v letu 2019 prevzeli nadzor
obdelave osebnih podatkov v drugi agenciji EU
s področja pravosodja in notranjih zadev, tj. Eurojustu.

Z izvajanjem inšpekcij in preiskav si bomo še naprej
prizadevali za ocenjevanje skladnosti institucij EU
z zakonodajo o varstvu podatkov. Kadar bo mogoče, si
bomo prizadevali te inšpekcije in preiskave izvajati na
daljavo iz laboratorija ENVP.

Nov pravni okvir za Eurojust, ki vključuje nova posebna
pravila o varstvu podatkov za dejavnosti agencije, je bil
sprejet 6. novembra 2018. V njem je določeno, da bo
nadzorno vlogo imel ENVP. Da bi se ENVP pripravil na
novo vlogo, bo njegovo osebje organiziralo notranja in
zunanja usposabljanja v zvezi z nadzorom Eurojusta, ki
bodo vsa namenjena temu, da bo ENVP ob koncu
leta 2019 pripravljen prevzeti novo vlogo.

Izvajanje vgrajenega in privzetega varstva
podatkov v institucijah EU
Institucije EU morajo na podlagi novih pravil o varstvu
podatkov pri razvoju in upravljanju sistemov za
obdelavo podatkov izvajati načela vgrajenega in
privzetega varstva podatkov. Zato si bomo v letu 2019
še bolj prizadevali za opredelitev in spodbujanje
praktičnih tehnoloških rešitev. Med drugim bomo redno
spremljali razvoj na področju IKT, da bi zagotovili
smernice in usposabljanje o tehničnem izvajanju
varstva podatkov.

Smernice o tehnologiji in varstvu
podatkov
V letu 2018 smo objavili smernice o varstvu osebnih
podatkov pri upravljanju in vodenju na področju
informacijske tehnologije, računalništvu v oblaku in
obvestilih o kršitvah varnosti podatkov. V letu 2019
bomo objavili posodobljene smernice, da bi izboljšali
odgovornost na področju informacijske tehnologije, in
zagot avljali svetovanje o politikah v z vezi
s posameznimi tehnologijami ali metodologijami
s posebnim poudarkom na varnosti.
Da bi zagotovili skladnost z nasveti in prakso drugih
organov za varstvo podatkov, bomo upoštevali
smernice Evropskega odbora za varnost podatkov
o teh temah in prispevali k njegovemu delu v zvezi
z usklajenimi smernicami.
Še naprej bomo tudi sodelovali z mednarodnimi
partnerji na področju tehnologije in varstva podatkov,
vključno z mednarodno konferenco komisarjev za
varstvo podatkov in zasebnost (ICDPPC) in njenimi
delovnimi skupinami ter Mednarodno delovno skupino
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Podpora mreži za inženiring spletne
zasebnosti (IPEN)
Mreža IPEN bo kot mreža strokovnjakov za tehnologijo
in zasebnost iz organov za varstvo podatkov, industrije,
akademije in civilne družbe imela pomembno vlogo pri
prenosu načel varstva podatkov v tehnične zahteve.
Mrežo bomo podpirali pri povečanju prizadevanj za
spodbujanje tehnologije, ki spoštuje zasebnost, in
tehnike inženiringa, v katerih je upoštevana zasebnost.
Osredotočili se bomo zlasti na prenos načela vgrajene
zasebnosti v tehnične zahteve ter na olajšanje
izmenjave tehničnih rešitev za vprašanja zasebnosti
med inženirji in strokovnjaki za zasebnost, in sicer
s pomočjo delavnic in predstavitev na javnih dogodkih.
Zaradi nove zahteve po uporabi načela vgrajenega in
privzetega varstva podatkov v zasnovo in delovanje
informacijskih sistemov, ki se uporabljajo za obdelavo
osebnih podatkov, se je povečal pomen dela na tem
področju, zlasti v zvezi z ugotavljanjem najnovejšega
tehnološkega stanja in njegovega razvoja kot merila za
dejavnosti nadzora in izvrševanja.

Nadaljnje sodelovanje s partnerji v EU in
mednarodnimi partnerji
Zdaj, ko se nova zakonodaja EU uporablja v celoti, je
sodelovanje s partnerji na področju varstva podatkov
v EU in zunaj EU pomembnejše kot kdaj koli prej.
Sodelovanje z organi za varstvo podatkov držav članic
se bo nadaljevalo na več ravneh in zlasti v okviru
Evropskega odbora za varstvo podatkov, pri čemer se
bomo osredotočili na nadaljnjo dejavno vključenost
v delo podskupine za glavne določbe in vlogo člana
skupine za pripravo osnutka, ki mora pripraviti predloge
sprememb poslovnika Evropskega odbora za varstvo
podatkov.
V okviru nadaljnjega sodelovanja z mednarodnimi
organizacijami bomo sredi leta 2019 organizirali
delavnico, ki bo potekala v Parizu. Prednostna naloga
bodo ostala tudi naša prizadevanja za spodbujanje
mednarodnega dialoga z organi, organizacijami in
drugimi skupinami zunaj EU.

Glavni cilji za leto 2019

Ohranitev zagona za pobudo za etiko
Po uspehu mednarodne konference komisarjev za
varstvo podatkov in zasebnost leta 2018 je naš glavni
izziv zagotoviti nadaljevanje tega zagona. Na dogodku
v okviru konference o računalnikih, zasebnosti in
varstvu podatkov (CPDP), ki bo potekala na začetku
leta 2019, bomo začeli izvajati več novih dejavnosti, ki
bodo namenjene ohranitvi tega zagona. Med njimi
bodo:
•

vrsta javnih pogovorov v obliki konferenčnih klicev,
razprav, predvajanih na spletu, ali poddaj
s strokovnjaki z različnih področij, vključno z organi
za varstvo podatkov;

•

mnenja mnenjskih voditeljev o temi digitalne etike, ki
bodo objavljena na spletu;

•

novo mnenje Evropskega odbora za varstvo
podatkov o etiki, ki bo temeljilo na našem poročilu iz
leta 2015 in poročilu svetovalne skupine za etiko;

•

spremljevalni dogodek o etiki, ki bo potekal med
mednarodno konferenco komisarjev za varstvo
podatkov in zasebnost 2019.

S temi dejavnostmi želimo doseči stalni napredek pri
doseganju mednarodnega soglasja o digitalni etiki.
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Stik z EU
Osebno
Po vsej Evropski uniji je na stotine informacijskih točk Europe Direct. Naslov najbližje lahko najdete na spletni strani:
https://europa.eu/european-union/contact_sl.
Po telefonu ali elektronski pošti
Europe Direct je služba, ki odgovarja na vaša vprašanja o Evropski uniji. Nanjo se lahko obrnete:
— s klicem na brezplačno telefonsko številko: 00 800 6 7 8 9 10 11 (nekateri ponudniki lahko klic zaračunajo),
— s klicem na navadno telefonsko številko: +32 22999696 ali
— po elektronski pošti s spletne strani: https://europa.eu/european-union/contact_sl.

Iskanje informacij o EU
Na spletu
Informacije o Evropski uniji v vseh uradnih jezikih EU so na voljo na spletišču Europa:
https://europa.eu/european-union/index_sl.
Publikacije EU
Brezplačne in plačljive publikacije EU lahko prenesete s http://publications.europa.eu/sl/publications ali jih tam
naročite. Za več izvodov brezplačnih publikacij se obrnite na Europe Direct ali najbližjo informacijsko točko
(https://europa.eu/european-union/contact_sl).
Zakonodaja EU in drugi dokumenti
Do pravnih informacij EU, vključno z vso zakonodajo EU od leta 1952 v vseh uradnih jezikovnih različicah, lahko
dostopate na spletišču EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu.
Odprti podatki EU
Do podatkovnih zbirk EU lahko dostopate na portalu odprtih podatkov EU (http://data.europa.eu/euodp/sl). Podatke
lahko brezplačno prenesete in uporabite tudi v komercialne namene.
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