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Vedno veã dejavnosti Evropske unije
je odvisnih od zakonite uporabe osebnih
podatkov. Varstvo podatkov ima zato
za njihov uspeh velik pomen.

● Na medinstitucionalni ravni evropski nad-
zornik sodeluje z uradnimi osebami za varstvo
podatkov.

● Evropski nadzornik sodeluje tudi z nadzor-
nimi organi za varstvo podatkov, ustanovlje-
nimi v okviru policijskega in pravosodnega
sodelovanja v Evropski uniji (Europol, Schen-
gen, Eurojust itd.).

Organ za nadzor sistema Eurodac

Evropski nadzornik spremlja obdelavo podatkov,
ki jo izvaja centralna enota sistema Eurodac.

Za veã informacij:

www.edps.eu.int

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

URAD:
Rue Montoyer 63, 6. nadstropje

B-1047 Bruxelles

PO·TNI NASLOV: 
Rue Wiertz 60, MO 63

B-1047 Bruxelles

E-PO·TA: edps@edps.eu.int

TEL. (32-2) 283 19 00

FAKS (32-2) 283 19 50

S Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta z dne
22. decembra 2003 je bil Peter Hustinx imenovan
za evropskega nadzornika za varstvo podatkov in
Joaquín Bayo Delgado za pomoãnika nadzornika za
obdobje petih let.

Peter Hustinx je bil od 1. julija 1991 predsednik
nizozemskega nacionalnega organa za varstvo podat-
kov (College bescherming persoonsgegevens). Od
leta 1996 do 2000 je predsedoval Delovni skupini
iz ãlena 29, organu, znotraj katerega nacionalni
organi za varstvo podatkov sodelujejo pri izvajanju
doloãb Direktive 95/46/ES.

Joaquín Bayo Delgado, sodnik od leta 1989, je bil
1997 izvoljen in 2001 ponovno izvoljen za pred-
sednika sodni‰ke zbornice v Barceloni. Bil je ãlan
Odbora za informacijsko tehnologijo pri ‰panskem
svetu magistrature.

Peter Hustinx in Joaquín Bayo Delgado sta na ãelu
multidisciplinarne skupine, ki ‰teje okoli 20 posa-
meznikov.
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EVROPSKI NADZORNIK
ZA VARSTVO PODATKOV

Ustanovitev evropskega
nadzornega organa

● âlen 286 Pogodbe ES predvideva ustanovitev
neodvisnega nadzornega organa, odgovornega
za spremljanje uporabe aktov Skupnosti v zvezi
z varstvom osebnih podatkov v institucijah in
organih Skupnosti.

● Evropski parlament in Svet sta sprejela Uredbo
(ES) ‰t. 45/2001 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov v institucijah in orga-
nih Skupnosti in o prostem pretoku takih podat-
kov.

● Uredba doloãa ustanovitev neodvisnega nad-
zornega organa, evropskega nadzornika, odgo-
vornega za spremljanje obdelave osebnih podat-
kov v institucijah in organih Skupnosti.

● Poleg tega ima vsaka institucija uradno osebo za
varstvo podatkov, ki sodeluje z evropskim nad-
zornikom in ga obve‰ãa zlasti o postopkih obde-
lave, ki vkljuãujejo obãutljive podatke, kot so
podatki v zvezi z zdravjem.

● Pravila in splo‰ne pogoje za opravljanje nalog
evropskega nadzornika doloãa Sklep ‰t.
1247/2002/ES z dne 1. julija 2002.

VARSTVO OSEBNIH 
PODATKOV

„Varstvo podatkov“ v splo‰nem pomeni varstvo
temeljnih pravic in svobo‰ãin fiziãnih oseb ter zlasti
njihovo pravico do zasebnosti pri obdelavi osebnih
podatkov. 

Varstvo osebnih podatkov je v Evropski uniji
doloãeno v:

— ãlenu 6 Pogodbe EU

— ãlenu 286 Pogodbe ES

— ãlenu 8 Listine EU o temeljnih pravicah

— Direktivi 95/46/ES

— Direktivi 2002/58/ES

Ta naãela so za institucije in organe Evropske unije
doloãena v Uredbi (ES) ‰t. 45/2001.

Naloge evropskega nadzornika

Spremljanje

● Spremljanje obdelave podatkov v evropskih
institucijah in organih v sodelovanju z uradnimi
osebami za varstvo podatkov, ki so v vsaki ins-
tituciji ali organu Skupnosti. V tem okviru
evropski nadzornik obravnava in preiskuje
pritoÏbe ter opravlja poizvedbe na lastno pobudo
ali na podlagi pritoÏbe. Sprejema potrebne
ukrepe ter posameznike, na katere se osebni
podatki nana‰ajo, obve‰ãa o rezultatih svojega
dela.

● Obravnavanje uradnih obvestil uradnih oseb
za varstvo podatkov o primerih, ki bi lahko
pomenili posebno tveganje. Evropski nad-
zornik opravlja predhodno preverjanje obde-
lave zadevnih podatkov.

Svetovanje

● Evropski nadzornik je odgovoren za sveto-
vanje vsem institucijam in organom Skup-
nosti, bodisi na lastno pobudo ali kot odgovor
na posvetovanje, o vseh zadevah v zvezi z
obdelavo osebnih podatkov.

● Evropski nadzornik se s Komisijo posvetuje
o sprejetju zakonodajnih predlogov o varstvu
osebnih podatkov. Institucije in organi Skup-
nosti obve‰ãajo evropskega nadzornika o
upravnih ukrepih, ki vkljuãujejo obdelavo
osebnih podatkov.

Sodelovanje

● Evropski nadzornik je ãlan Delovne skupine
iz ãlena 29, ustanovljene z Direktivo 95/46/ES,
ki zdruÏuje nacionalne organe za varstvo
podatkov.
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