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O NAMA
Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)
neovisno je tijelo Europske unije za zaštitu podataka, koje je odgovorno za nadzor obrade
osobnih podataka u europskim institucijama,
tijelima i agencijama.

Savjetujemo europske institucije, tijela i agencije u pogledu novih zakonodavnih prijedloga
i inicijativa povezanih sa zaštitom osobnih podataka.
Pratimo utjecaj novih tehnologija na zaštitu podataka i surađujemo s nadzornim tijelima kako
bismo zajamčili dosljednu provedbu pravila
EU-a o zaštiti podataka.
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NAŠA MISIJA

Zaštita podataka temeljno je pravo zaštićeno europskim pravnim aktima. Nadzornik za zaštitu podataka u
svakodnevnom radu brani i promiče privatnost pojedinaca i zaštitu podataka.

NAŠE
VRIJEDNOSTI
I NAŠA
NAČELA
Nepristranost
radimo unutar postojećeg
zakonodavnog okvira i okvira
politika uz neovisan i objektivan
pristup te pronalazimo ravnotežu
među različitim interesima
koji su prisutni.

Transparentnost

Integritet
održavamo najviše
standarde ponašanja i
nastojimo uvijek činiti ono
što je ispravno.

objašnjavamo ono što
činimo i razloge zbog kojih
to činimo, i to jasnim i svima
razumljivim jezikom.

Pragmatičnost
razumijemo potrebe naših
dionika i tražimo rješenja
primjenjiva u praksi.
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ČIME SE BAVIMO

EDPS ima četiri glavna područja rada:
• Nadzor i provedba: pratimo obradu osobnih
podataka u europskim institucijama, tijelima i
agencijama kako bismo zajamčili da se pridržavaju pravila o zaštiti podataka.

O RIZICIMA I ZAŠTITITI PRAVA I SLO-

jemo Europsku komisiju, Europski parlament

BODE GRAĐANA U OKVIRU OBRADE

i Vijeće u pogledu zakonodavnih prijedloga i

NJIHOVIH OSOBNIH PODATAKA. PO-

inicijativa povezanih sa zaštitom podataka.

DUZIMAMO KORAKE U VEZI S POVRE-

• Tehnologija i privatnost: pratimo i procjenju-

DAMA PRAVILA O ZAŠTITI PODATAKA,

jemo tehnološki razvoj koji utječe na zaštitu

RJEŠAVAMO PRITUŽBE POJEDINACA I

osobnih podataka.

ORGANIZIRAMO TEČAJEVE OSPOSO-

• Suradnja: surađujemo s nadzornim tijelima
s ciljem promicanja dosljedne zaštite podataka u cijelom EU-u. Naša je glavna platforma za suradnju s tijelima za zaštitu podataka
Europski odbor za zaštitu podataka.
Među ostalim europskim tijelima i agencijama
nad kojima provodimo nadzor su Europol u skladu s Uredbom (EU) 2016/794, Eurojust u skladu
s Uredbom (EU) 2018/1727 i EPPO u skladu s
Uredbom (EU) 2017/1939.
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NAŠA MISIJA JE I PODIZATI SVIJEST

• Oblikovanje politika i savjetovanje: savjetu-

BLJAVANJA ZA INSTITUCIJE, TIJELA I
AGENCIJE EU-A.

NAŠE OVLASTI

Europske institucije, tijela i agencije od EDPS-a

U slučaju neusklađenosti institucija, tijela i

traže konkretne savjete, koje pružamo u obliku

agencija EU-a s pravilima o zaštiti podataka

mišljenja, primjedbi, odluka, dopisa i stajališta.

EDPS može primijeniti sljedeće provedbene

Općenite savjete o temama koje su relevantne

ovlasti koje su mu dodijeljene na temelju Uredbe

za sve institucije, tijela i agencije EU-a iznosimo u

(EU) 2018/1725:

svojim smjernicama, koje redovito izdajemo.

• upozoriti ili opomenuti instituciju EU-a koja
nezakonito ili nepošteno obrađuje vaše

Nadalje, provodimo istrage i revizije u području
zaštite

podataka

kako

bismo

osobne podatke;

provjerili

• narediti instituciji EU-a da poštuje zahtjeve za

usklađenost s pravnim aktima o zaštiti podataka

ostvarivanje vaših prava (npr. pristup vlastitim

u praksi.

podatcima);
• privremeno ili konačno zabraniti određene
postupke obrade podataka;
• izreći upravnu novčanu kaznu institucijama
EU-a;
• uputiti predmet Sudu Europske unije.
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NAŠI DJELATNICI

EDPS nastoji okupiti raznolik tim pravnih i tehničkih stručnjaka, ali i stručnjaka iz drugih područja iz svih dijelova Europske unije, koji će
zajedno raditi na oblikovanju svijeta zaštite podataka i naše organizacije.
Takav višedimenzionalni pristup i različite
perspektive omogućuju nam da pronađemo
kreativne odgovore na izazove povezane sa
zaštitom podataka i pronađemo rješenja koja
koriste društvu u cjelini, a posebno najosjetljivijim članovima tog društva.
Naš je zajednički cilj zaštititi podatke građana.
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POGLED U BUDUĆNOST

U svijetu koji je povezan i obilježen prekogranič-

• Predviđanje: naše predano nastojanje da

nim protokom podataka, solidarnost na europ-

djelujemo kao pametna institucija koja dugo-

skoj i međunarodnoj razini može pomoći jačanju

ročno promatra trendove u pravnom, druš-

prava na zaštitu podataka i pridonijeti učinkoviti-

tvenom i tehnološkom kontekstu te u kon-

joj upotrebi podataka za građane u EU-u i izvan
njega.

tekstu zaštite podataka.
• Djelovanje: proaktivan razvoj alata nami-

Strategija EDPS-a za razdoblje 2020. – 2024. te-

jenjenih europskim institucijama, tijelima i

melji se na trima stupovima: predviđanju, djelo-

agencijama kako bismo bili svjetski predvod-

vanju i solidarnosti s ciljem oblikovanja sigurnije,

nici u području zaštite podataka. Promicanje

pravednije i održivije digitalne budućnosti.

usklađenosti aktivnosti tijela nadležnih za izvršavanje zakonodavstva u EU-u sa snažnijim
naglaskom na izvornoj europskoj solidarnosti, podjeli obveza i zajedničkom pristupu.
• Solidarnost: vjerujemo da pravda zahtijeva
zaštitu privatnosti svakog pojedinca u svim
politikama EU-a, dok bi pokretač obrade podataka u javnom interesu trebala biti održivost.
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