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Ali imam pravico ugovarjati obdelavi
mojih podatkov?
Kadar koli lahko na podlagi zakonitih in
nujnih razlogov ugovarjate obdelavi
podatkov, ki se nanašajo na vas.

Za več informacij:
www.edps.eu.int
Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Kaj naj storim, če se pojavijo težave?
· Najprej se prepričajte, da svoje pravice uveljavljate pri instituciji ali organu Skupnosti, ki je
pristojen za obdelavo.
· Če ne dobite odgovora ali če z njim niste zadovoljni, se obrnite na uradno osebo za varstvo
podatkov v ustrezni instituciji ali organu
(seznam uradnih oseb za varstvo podatkov je na
voljo na spletni strani evropskega nadzornika,
glejte spodaj).
· Pri evropskem nadzorniku lahko tudi vložite
pritožbo in ta bo preučil vašo prošnjo ter
sprejel potrebne ukrepe.
· Zoper odločitve evropskega nadzornika se
lahko pritožite na Sodišču Evropskih skupnosti.

URAD:
Rue Montoyer 63, 6. nadstropje
B-1047 Bruxelles

QT-64-05-216-SL-D

Upravičeni ste tudi do obvestila, preden se vaši
podatki dajo prvič na voljo tretjim strankam ali
preden jih te v svojem imenu uporabijo za
namene neposrednega trženja. Takemu razkritju
ali uporabi podatkov pa imate pravico
ugovarjati.

Evropski nadzornik
za varstvo podatkov

Navodila v zvezi z
varstvom osebnih
podatkov v
institucijah in
organih Skupnosti

POŠTNI NASLOV:
Rue Wiertz 60, MO 63
B-1047 Bruxelles

E-pošta: edps@edps.eu.int
Tel. (32-2) 283 19 00
Faks (32-2) 283 19 50

Vse institucije obdelujejo
osebne podatke,
morda tudi vaše…
Urad za publikacije
Publications.eu.int
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KLJUČNE BESEDE

VAŠE PRAVICE

• Osebni podatki

Ali imam pravico vedeti, če institucija ali organ
Skupnosti obdeluje podatke, ki se nanašajo
name?

Vsi podatki, ki se neposredno ali posredno
nanašajo na določeno ali določljivo osebo,
zlasti s sklicevanjem na identifikacijsko
številko. Ti podatki so na primer ime, datum
rojstva, telefonska številka, biometrični
podatki, zdravstveni podatki, podatki v zvezi s
poklicno kariero itd.

• Obdelava
Kakršen koli postopek, ki se izvaja v zvezi z
osebnimi podatki, bodisi z avtomatskimi
sredstvi ali brez njih: zbiranje, beleženje,
predelava, posvetovanje, razkritje itd.

• Upravljavec
Institucija ali organ Skupnosti (na primer
Komisija, Parlament, Svet ali katera izmed
agencij) ali generalni direktorat, enota ali
kateri koli drug organizacijski subjekt, ki v
njihovem imenu določa namene in sredstva
obdelave osebnih podatkov.

Uredba (ES) št. 45/2001
Uredba (ES) št. 45/2001 (UL L 8, 12.1.2001) določa
izvajanje člena 286 Pogodbe ES, saj vzpostavlja
pravni okvir za obdelavo osebnih podatkov v
institucijah in organih Skupnosti.
Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Evropski nadzornik je neodvisen nadzorni organ,
odgovoren za spremljanje in zagotavljanje uporabe
določb Uredbe št. 45/2001 in vseh drugih aktov
Skupnosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov.
Svetuje tako institucijam in organom Skupnosti kot
tudi posameznikom, na katere se nanašajo osebni
podatki, o vseh zadevah v zvezi z obdelavo osebnih
podatkov.

Da. Upravljavec mora posameznika, na katerega se
nanašajo osebni podatki, vnaprej ali takoj ko so
podatki zabeleženi, obvestiti zlasti o naslednjem:
–
–
–
–

identiteti upravljavca,
namenu obdelave,
prejemnikih podatkov,
pravicah posameznikov, na katere se nanašajo
osebni podatki.

Ali imam pravico preveriti podatke, ki se
nanašajo name in jih institucije obdelujejo?
Upravljavec vam mora brezplačno nuditi naslednje:

Uradne osebe za varstvo podatkov
Uredba št. 45/2001 določa, da mora vsaka institucija
ali organ Skupnosti imeti uradne osebe za varstvo
podatkov. Te uradne osebe za varstvo podatkov
zagotavljajo uporabo določb Uredbe in skrbijo za to,
da postopki obdelave ne bi škodljivo vplivali na
pravice in svoboščine posameznikov, na katere se
osebni podatki nanašajo.

– dostop do vaših osebnih podatkov in nekaterih
informacij v zvezi z obdelavo,
– popravke netočnih ali nepopolnih podatkov,
– blokiranje podatkov, če se oporeka njihovi
točnosti,
– izbris podatkov, če je njihova obdelava
nezakonita,
– uradno obvestilo o izbrisu, popravkih ali
blokiranju vaših podatkov tretji stranki, ki je imela
te podatke na voljo.

