
Definicije 

 

• Člankom 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (bivši članak 286. Ugovora o osnivanju Europske zajednice) 
navodi se da „[…] svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka” te se zahtijeva izrada zakonodavstva za 
zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. To se zakonodavstvo 
primjenjuje na institucije i tijela EU-a koji su osnovani Ugovorom ili na temelju njega. 

• Uredba 2018/1725 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i 
agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka sastavljena je kako bi bila u skladu s Ugovorom, 
pojedincima osigurala prava koja su zakonito ostvariva te kako bi se utvrdile dužnosti voditelja obrade pri obradi 
podataka i uspostavilo neovisno nadzorno tijelo. 

• Ciljevi su Uredbe 2018/1725 zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima 
i agencijama Unije i slobodno kretanje osobnih podataka među njima ili prema drugim primateljima s poslovnim 
nastanom u Uniji. U nastavku su navedene neke definicije u vezi sa zaštitom osobnih podataka i povezanim 
ispitanicima, zajedno s informacijama o zaštiti osobnih podataka na Sudu: 

Načela zaštite podataka 

Voditelj obrade odgovoran je za usklađenost […] te je mora moći dokazati („odgovornost”). Svatko tko obrađuje osobne 
podatke trebao bi biti svjestan određenih temeljnih načela u skladu s kojima ti podatci moraju biti: 

• obrađivani zakonito, pošteno i transparentno s obzirom na ispitanika 
• obrađivani u posebne, izričite i zakonite svrhe („ograničavanje svrhe”) 
• primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju („smanjenje količine 

podataka”) 
• točni i, prema potrebi, ažurni („točnost”) 
• čuvani samo onoliko dugo koliko je potrebno („ograničenje pohrane”) 
• obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost („cjelovitost i povjerljivost”) 
• neprenošeni trećoj strani bez odgovarajućih zaštitnih mjera 
• obrađivani u skladu s pravima ispitanika”. 

Što su osobni podatci? 

- Osobni podatci znači svi podatci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”). 

- Pojedinac čiji se identitet može utvrditi osoba je koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć 
identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podatci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više 
čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet. 

- Obrada posebnih kategorija osobnih podataka, koji se definiraju kao osobni podatci koji otkrivaju rasno ili etničko 
podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, 
biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o 
seksualnoj orijentaciji pojedinca zabranjeno je, no moguće su određene iznimke (vidi članak 10. Uredbe 2018/1725). 

Voditelj obrade i ispitanik 

Voditelj obrade institucija je ili tijelo EU-a, glavna uprava, odjel ili druga organizacijska jedinica koja, pojedinačno ili zajedno 
s drugima, određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka. 

Voditelji obrade na Sudu mogu biti članovi Suda, glavni tajnik, ravnatelji i glavni rukovoditelji. 

Za svaki postupak obrade mora se utvrditi voditelj obrade i prethodno se o tome mora obavijestiti službenika za zaštitu 
podataka relevantne institucije. 

Ispitanik je osoba čije osobne podatke voditelj obrade prikuplja, posjeduje ili obrađuje. 

Izvršitelj obrade 

U slučajevima u kojima voditelji obrade sami ne obrađuju osobne podatke, obradu u njihovo ime provodi izvršitelj obrade. 
Izvršitelj obrade mora u zadovoljavajućoj mjeri pružiti jamstva u pogledu potrebnih tehničkih i organizacijskih sigurnosnih 
mjera te zajamčiti usklađenost s tim mjerama. Izvršitelj obrade može biti fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, 
agencija ili drugo tijelo koje djeluje u skladu s uputama – i samo u skladu s uputama – voditelja obrade. I voditelj i izvršitelj 
obrade obvezani su ugovorom ili pravnim aktom kojim je uređena obrada osobnih podataka. 

 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%206655%202008%20REV%207
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EN


Osoba za kontakt (zamjenik voditelja obrade)  

Osobu za kontakt (ili „zamjenika voditelja obrade”) imenuje voditelj obrade i ta osoba postupa u skladu s uputama voditelja 
obrade. Njezin je zadatak pripremati obavijesti koje nadležni voditelj obrade (nakon potvrde) šalje službeniku za zaštitu 
podataka i, prema potrebi, surađivati sa službenikom za zaštitu podataka.  

Službenik za zaštitu podataka 

- Svaka bi institucija trebala imenovati jednoga službenika za zaštitu podataka ili više njih kako bi se na neovisan način 
zajamčila primjena načela zaštite osobnih podataka u relevantnoj instituciji. Svaki službenik za zaštitu podataka vodi 
registar svih postupaka obrade osobnih podataka u svojoj instituciji. Također pruža savjete i daje preporuke o pravima i 
obvezama. Službenik za zaštitu podataka obavješćuje Europskog nadzornika za zaštitu podataka ako obrada osobnih 
podataka uključuje element rizika (koji je opisan u nastavku) i odgovara na zahtjeve Europskog nadzornika za zaštitu 
podataka. Službenik za zaštitu podataka na tuđi zahtjev ili na vlastitu inicijativu istražuje pitanja i incidente. 

- Položaj službenika za zaštitu podataka na Europskom revizorskom sudu od lipnja 2010. godine obnaša 
Johan Van Damme, a pomoćnik mu je Dominique Savonitto.  

Što je obavješćivanje („evidencija o aktivnostima obrade”) i tko je za nju odgovoran? 

- Obavješćivanje je prethodna obavijest koju voditelj obrade dostavlja službeniku za zaštitu podataka u vezi sa svakim 
(manualnim ili elektroničkim) postupkom obrade koji uključuje osobne podatke. Obavješćivanje je potrebno samo u 
slučajevima obrade osobnih podataka.  

Što je registar službenika za zaštitu podataka? 

- Registar je baza podataka koja sadržava sve obavijesti koje voditelji obrade šalju službeniku za zaštitu podataka u vezi 
s obradom osobnih podataka. U skladu s člankom 31. Uredbe 2018/1725 službenik za zaštitu podataka ima obvezu voditi 
registar aktivnosti obrade te taj registar mora biti javno dostupan. 

Što je sustav pohrane? 

- Uredba 2018/1725 primjenjuje se na sve slučajeve u kojima se obrađuju osobni podatci koji čine dio sustava pohrane ili 
su namijenjeni da budu dio sustava pohrane. „Sustav pohrane” znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih 
prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi. 
- Lokacija na kojoj se sustav nalazi nije važna. Sustav se može nalaziti na razini Suda, ali također na institucijskoj, 
nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj ili čak „privatnoj” razini (društva nad kojim se provodi revizija).  

Što je obrada?  

Obrada je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podatcima, bilo automatiziranim bilo 
neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, pohrana, obavljanje uvida, uporaba, 
otkrivanje prijenosom, brisanje, uništavanje itd. 

Što je zakonita obrada? 

- U članku 5. Uredbe navodi se da obrada osobnih podataka mora biti nužna ili se za nju mora dati privola. Osobni podatci 
smiju se obrađivati samo ako je: 

a) obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa na temelju zakonodavstva EU-a ili pri izvršavanju službene 
ovlasti EU-a 

b) je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade 

c) obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika 
prije sklapanja ugovora 

d) ispitanik dao nedvosmislenu privolu (drugim riječima, svaka dobrovoljno dana, posebna i informirana naznaka želja 
ispitanika kojom se izražava pristanak na obradu njihovih osobnih podataka) 

e) je obrada nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika. 

- Voditelj obrade odgovoran je za jamčenje poštene i zakonite obrade osobnih podataka. 

 



Opseg 

- Svaki puta kada pojedini odjel Suda obrađuje osobne podatke sadržane u (ručnom ili elektroničkom) sustavu pohrane, 
gdje god da se taj sustav nalazi, bez obzira na to kakva vrsta osobnih podataka je u njemu sadržana i neovisno o svrsi u 
koju se ta obrada provodi, taj se čin smatra obradom osobnih podataka u smislu Uredbe 2018/1725. Uredba 2018/1725 
također se primjenjuje na slučajeve u kojima pojedini odjel Suda obrađuje osobne podatke koji su namijenjeni da budu dio 
sustava pohrane. 
- Nadležnoga službenika za zaštitu podataka mora se obavijestiti o takvoj obradi s pomoću sustava obavješćivanja 
(evidencije aktivnosti obrade) koji se upotrebljava na Sudu.  

Informacije koje treba dostaviti ispitaniku prije prikupljanja osobnih podataka (članak 15. 
Uredbe 2018/1725) i prava ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka (članci 17. do 24. 
Uredbe 2018/1725) 

- Voditelj obrade ispitaniku mora dostaviti sljedeće informacije o podatcima koji se obrađuju:  

• identitet i podatke za kontakt voditelja obrade 
• podatke za kontakt službenika za zaštitu podataka 
• svrhe obrade kojima su namijenjeni osobni podatci i pravnu osnovu za obradu 
• primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, ako postoje 
• ako je primjenjivo, činjenicu da voditelj obrade namjerava osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj 

organizaciji […] te postojanje ili nepostojanje odluke Komisije o primjerenosti ili, u slučaju prijenosâ iz članka 48., 
upućivanje na odgovarajuće ili prikladne zaštitne mjere i načine pribavljanja njihove kopije ili mjesta na kojem su 
stavljene na raspolaganje  

• razdoblje u kojem će se osobni podatci pohranjivati ili, ako to nije moguće, kriterije na temelju kojih se to 
razdoblje utvrdilo 

• pravo na pristup osobnim podatcima, kao i na njihov ispravak bez odgode u slučaju da su netočni ili nepotpuni  
• pod određenim uvjetima pravo traženja od Suda da izbriše osobne podatke ili ograniči njihovu obradu  
• u relevantnim slučajevima pravo ispitanika da se u svakom trenutku, pozivajući se na osobne okolnosti, usprotivi 

obradi svojih osobnih podataka te također pravo na prenosivost podataka 
• pravo da se u bilo kojem trenutku povuče privola (ako se obrada temelji na privoli) 
• pravo ispitanika da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući 

izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili koja znatno na njega utječe 
• pravo na podnošenje pritužbe EDPS-u 
• informaciju o tome je li pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje 

ugovora te ima li ispitanik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne 
pruže 

• ako voditelj obrade namjerava dalje obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su 
prikupljeni, pružanje informacija o toj drugoj svrsi i svih drugih relevantnih informacija (razdoblje na koje se 
podatci zadržavaju, prava itd.) 

• pravo na zahtjev o obavješćivanju, u mjeri u kojoj je to moguće, drugih strana kojima su podatci dani na uvid o 
svim promjenama osobnih podataka 
 
Zahtjevi se moraju obraditi bez odgode i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od njihova zaprimanja. Ako je 
potrebno, taj se rok može produžiti za dva dodatna mjeseca 

Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS) 

- EDPS neovisno je nadzorno tijelo uspostavljeno u skladu s Uredbom 2018/1725. U vezi s obradom osobnih podataka 
Europski nadzornik za zaštitu podataka dužan je osigurati da institucije i tijela EU-a poštuju temeljna prava i slobode 
pojedinaca, a posebno njihovo pravo na privatnost. EDPS je također odgovoran za savjetovanje institucija i tijela EU-a te 
ispitanika o svim pitanjima u vezi s obradom osobnih podataka. 

- Voditelji obrade obvezni su surađivati s EDPS-om, osobito odobravanjem pristupa informacijama. 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/
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