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KDO SMO? 

Evropski nadzornik za varstvo podatkov 

(ENVP) je neodvisni organ za varstvo podatkov 

Evropske unije, ki je odgovoren za nadzor 

obdelave osebnih podatkov v evropskih 

institucijah, organih in agencijah. 

Svetujemo evropskim institucijam, organom 

in agencijam glede novih zakonodajnih 

predlogov in pobud na področju varstva 

osebnih podatkov. 

Spremljamo vpliv novih tehnologij na varstvo 

podatkov in sodelujemo z nadzornimi organi, 

da se zagotovi dosledno izvrševanje določb 

EU o varstvu podatkov. 
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Nepristranskost 
delujemo v zakonodajnem in 

političnem okviru, ki nam je 

bil zaupan, smo neodvisni in 

nepristranski, prizadevamo si 

za ustrezno ravnovesje med 

različnimi interesi.

Poštenost 
trudimo se ohraniti najvišje 

standarde ravnanja in da 

vedno delamo to, kar

je prav.

Preglednost 
prizadevamo si, da bi 

na enostaven in vsem 

razumljiv način pojasnili, 

kaj delamo in zakaj to 

delamo.

Stvarnost 
trudimo se razumeti 

potrebe naših deležnikov in 

iščemo rešitve, ki delujejo 

v praksi.

NAŠE 
VREDNOTE 
IN NAČELA  

NAŠE 
POSLANSTVO 

Varstvo podatkov je temeljna pravica, ki jo zagotavlja 

evropsko pravo. Nadzornik za varstvo podatkov pri 

svojem vsakodnevnem delu ščiti in se zavzema za 

zasebnost posameznikov in varstvo podatkov. 
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KAJ DELAMO? 

NAŠE POSLANSTVO JE TUDI OZAVE-

ŠČANJE GLEDE TVEGANJ IN ZAŠČITA 

ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN, 

KO SE OBRAVNAVAJO POSAMEZNI-

KOVI OSEBNI PODATKI. ODZIVAMO 

SE NA KRŠITVE VARSTVA PODATKOV, 

PRITOŽBE POSAMEZNIKOV IN ORGA-

NIZIRAMO TUDI USPOSABLJANJA ZA 

INSTITUCIJE, ORGANE IN AGENCIJE 

EU. 

Evropski nadzornik za varstvo podatkov ima štiri 

glavna področja dela: 

•  Nadzor in izvrševanje: nadzorujemo, kako 

evropske institucije, organi in agencije obde-

lujejo osebne podatke, in zagotavljamo, da pri 

tem upoštevajo predpise o varstvu podatkov. 

•  Politika in svetovanje: Evropski komisiji, 

Evropskemu parlamentu in Svetu svetujemo 

glede zakonodajnih predlogov in pobud v zve-

zi z varstvom podatkov.

•  Tehnologija in zasebnost: nadzorujemo in oce-

njujemo tehnološki razvoj, ki vpliva na varstvo 

zasebnosti podatkov.

•  Sodelovanje: sodelujemo z nadzornimi or-

gani in spodbujamo dosledno varstvo po-

datkov v EU. Naša glavna platforma za so-

delovanje z organi za varstvo podatkov je  

Evropski odbor za varstvo podatkov.

Drugi primeri evropskih organov in agencij, 

ki jih nadzorujemo, so Europol v skladu 

z  Uredbo  2016/794,  Eurojust v skladu 

z Uredbo 2018/1727 in Evropsko javno tožilstvo 

v skladu z Uredbo (EU) 2017/1939.



 

Evropske institucije, organi in agencije se 

obrnejo na Evropskega nadzornika za varstvo 

podatkov, kadar potrebujejo določene nasvete, 

ki jih zagotavljamo v obliki mnenj, pripomb, 

sklepov, dopisov in pisnih prispevkov. V naših 

rednih smernicah podajamo tudi splošne nasvete 

glede tem, pomembnih za vse institucije, organe 

in agencije EU.

Poleg tega izvajamo tudi preiskave in revizije 

na področju varstva podatkov, da bi preverili 

upoštevanje zakonodaje glede varstva podatkov 

v praksi.

NAŠA POOBLASTILA

Kadar Evropski nadzornik za varstvo podatkov 

odkrije, da institucije, organi in agencije  EU ne 

upoštevajo predpisov glede varstva podatkov, 

lahko uporabi naslednja izvršilna pooblastila, ki 

so določena z Uredbo (EU) 2018/1725:

•  opozori ali opomni institucijo EU, ki nezakonito 

ali nepošteno obdeluje vaše osebne podatke;

•  pozove institucijo EU, naj ravna v skladu z 

zahtevami, da so upoštevane vaše pravice 

(npr. glede dostopa do vaših osebnih 

podatkov);

•  začasno ali dokončno prepove določen 

postopek obdelave podatkov;

•  instituciji EU naloži upravno kazen;

•  zadevo preda v odločanje Sodišču Evropske 

unije.
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Evropski nadzornik za varstvo podatkov 

si prizadeva ustvariti raznoliko skupino 

pravnih in tehničnih strokovnjakov ter drugih 

strokovnjakov z določenega področja iz vse 

Evropske unije, ki se zavzemajo za varstvo 

podatkov in učinkovito prispevajo k delovanju 

naše organizacije.

Mnogovrstne izkušnje in različna stališča nam 

omogočajo, da se odzovemo na izzive varstva 

podatkov na ustvarjalen način in najdemo 

rešitve, ki koristijo družbi kot celoti, še posebej 

pa najbolj ranljivim skupinam.

Naš skupni cilj je varovati osebne podatke 

posameznikov.

NAŠI ZAPOSLENI
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V čedalje bolj povezanem svetu, kjer podat-

ki prehajajo meje, bo solidarnost v Evropi in na 

mednarodni ravni pomagala okrepiti pravico do 

varstva podatkov in oblikovati svet, kjer bodo po-

datki delovali za ljudi znotraj in zunaj EU. 

Strategija ENVP za obdobje 2020–2024 se osre-

dotoča na tri stebre: predvidevanje, ukrepanje in 

solidarnost za oblikovanje varnejše, pravičnejše 

in bolj trajnostne digitalne prihodnosti.

•  Predvidevanje: prizadevamo si, da bi bili 

pametna institucija, ki trende na področju 

varstva podatkov spremlja z dolgoročnega 

vidika in pri tem upošteva pravno, družbeno 

in tehnološko ozadje.

•  Ukrepanje: proaktivno razvijamo orodja za 

evropske institucije, organe in agencije, da 

bi zavzeli vodilno vlogo v svetu na področju 

varstva podatkov. Spodbujamo usklajenost 

dejavnosti izvršilnih organov v EU, pri čemer 

si prizadevamo, da bi se močneje izrazila 

pristna evropska solidarnost, bremena ena-

komerno porazdelila in uveljavil skupni pri-

stop.

•  Solidarnost: prepričani smo, da je varstvo 

zasebnosti pravica vsakega posameznika, v 

vseh politikah EU, medtem ko naj bo trajnost 

gonilo obdelave podatkov v javnem interesu.

OBETI ZA PRIHODNOST 
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