
Opredelitev pojmov 

 

• V členu 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije (nekdanjem členu 286 Pogodbe o Evropski skupnosti) je navedeno, 
da ima vsakdo pravico do varstva osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, zahteva pa se tudi sprejetje zakonodaje o 
varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku podatkov. Ta zakonodaja se uporablja za 
institucije in organe EU, ki so bili ustanovljeni s Pogodbo ali na podlagi Pogodbe. 

• Uredba 2018/1725 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah 
Unije in o prostem pretoku takih podatkov je bila pripravljena zaradi izpolnjevanja zahtev iz Pogodbe ter zato, da bi 
se zagotovile pravno izvršljive pravice posameznikov, določile obveznosti upravljavcev podatkov v zvezi z obdelavo 
podatkov in ustanovil neodvisni nadzorni organ. 

• Cilj Uredbe 2018/1725 je varovati posameznike pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in 
agencijah Unije in prostem pretoku takih podatkov med njimi ali drugimi uporabniki, ustanovljenimi v Uniji. Nekatere 
opredelitve pojmov v zvezi z varstvom osebnih podatkov in z njimi povezanimi posamezniki so skupaj z 
informacijami o varstvu osebnih podatkov v okviru Sodišča navedene v nadaljevanju. 

Načela varstva podatkov 

Upravljavec je odgovoren za skladnost, kar mora znati tudi dokazati – „odgovornost“. Vsakdo, ki obdeluje osebne podatke, 
mora poznati nekatera osnovna načela, v skladu s katerimi so ti podatki: 

• obdelani zakonito, pošteno in transparentno glede na posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, 
• obdelani za točno in jasno navedene ter zakonite namene – „omejitve glede namena“, 
• ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo – „najmanjši obseg 

podatkov“, 
• točni in po potrebi posodobljeni – „točnost“, 
• shranjeni le toliko časa, kot je potrebno – „omejitve glede hranjenja“, 
• obdelani na način, ki zagotavlja ustrezno varnost – „celovitost in zaupnost“, 
• posredovani tretjim osebam le ob uporabi ustreznih previdnostnih ukrepov, 
• obdelani v skladu s pravicami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. 

Kaj so „osebni podatki“? 

- Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo („posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki“). 

- Določljiva oseba je oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti na podlagi identifikatorjev, kot so ime, 
identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali na podlagi enega ali več dejavnikov, ki so značilni za 
njeno fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali socialno identiteto. 

- Obdelava posebnih kategorij podatkov, opredeljenih kot osebni podatki, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično 
prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje, članstvo v sindikatu, ter obdelava genskih in biometričnih podatkov za 
namene edinstvene identifikacije posameznika in podatkov v zvezi z zdravjem ali spolno usmerjenostjo posameznika sta 
razen nekaterih izjem prepovedani (glej člen 10 Uredbe 2018/1725). 

Upravljavec podatkov in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki 

Upravljavec podatkov je institucija ali organ, generalni direktorat, enota ali kateri koli drug organizacijski subjekt EU, ki sam 
ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov. 

Upravljavci podatkov pri Sodišču so njegovi člani, generalni sekretar, direktorji in vodilni upravni uslužbenci. 

Za vsak postopek obdelave se mora upravljavec podatkov identificirati, pred tem pa mora biti o tem postopku obveščena 
tudi pooblaščena oseba za varstvo podatkov znotraj institucije. 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je oseba, katere osebne podatke upravljavec podatkov zbira, hrani ali 
obdeluje. 

Obdelovalec 

Če upravljavec podatkov osebnih podatkov ne obdela sam, to v njegovem imenu naredi obdelovalec. Obdelovalec mora 
zagotoviti ustrezna jamstva glede potrebnih tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov ter skladnost z njimi. 
Obdelovalec je lahko fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali kateri koli drugi organ, ki deluje po navodilih – in 
samo po navodilih – upravljavca podatkov. Tako upravljavca podatkov kot tudi obdelovalca zavezuje pogodba ali pravni akt, 
ki ureja obdelavo osebnih podatkov. 

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


Kontaktna oseba (namestnik upravljavca)  

Kontaktno osebo (ali „namestnika upravljavca“), ki deluje po navodilih upravljavca podatkov, imenuje upravljavec 
podatkov. Njuna naloga je pripraviti obvestila, ki jih mora odgovorni upravljavec podatkov (po potrditvi) poslati pooblaščeni 
osebi za varstvo podatkov, in s to osebo sodelovati, kadar je to potrebno.  

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov 

- Vsaka institucija ima eno ali več pooblaščenih oseb za varstvo podatkov, s čimer je na neodvisen način zagotovljeno, da 
se v instituciji uporabljajo načela varstva osebnih podatkov. Vsaka pooblaščena oseba za varstvo podatkov vodi register 
vseh postopkov obdelave osebnih podatkov v svoji instituciji. Daje tudi nasvete in priporočila v zvezi s pravicami in 
obveznostmi. Obvesti Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, če obdelava osebnih podatkov vsebuje elemente 
tveganja (glej spodaj), in odgovarja na njegove zahteve. Na zahtevo ali po lastni pobudi lahko tudi preiskuje zadeve in 
zaplete. 

- Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Sodišču je od junija 2010 Johan Van Damme, pomaga pa mu Dominique 
Savonitto.  

Kaj je obvestilo („evidenca dejavnosti obdelave “) in kdo je zanj odgovoren? 

- Obvestilo je predhodno obvestilo, ki ga upravljavec podatkov pošlje pooblaščeni osebi za varstvo podatkov v zvezi s 
kakršnim koli (ročnim ali elektronskim) postopkom obdelave, ki vključuje osebne podatke. Pošlje se samo takrat, kadar se 
obdelujejo osebni podatki.  

Kaj je register pooblaščene osebe za varstvo podatkov? 

- Register je podatkovna zbirka, ki vsebuje vsa obvestila, ki so jih upravljavci podatkov poslali pooblaščeni osebi za 
varstvo podatkov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Skladno s členom 31 Uredbe 2018/1725 mora pooblaščena oseba za 
varstvo podatkov voditi register dejavnosti obdelave, ki mora biti javno dostopen. 

Kaj je zbirka? 

- Uredba 2018/1725 se uporablja za vse primere, v katerih se obdelujejo osebni podatki, ki so del zbirke ali so namenjeni 
oblikovanju dela zbirke. „Zbirka“ pomeni vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi merili, 
niz pa je lahko centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi. 
- Kje se sistem nahaja, ni pomembno. Lahko je na ravni Sodišča, pa tudi na institucionalni, nacionalni, regionalni, lokalni 
ali celo „zasebni“ (v revidiranem podjetju) ravni.  

Kaj je obdelava?  

Obdelava je vsak postopek ali niz postopkov, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki z avtomatiziranimi sredstvi ali brez 
njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, shranjevanje, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, izbris, uničenje itd. 

Kaj je zakonita obdelava? 

- V členu 5 uredbe je navedeno, da mora biti obdelava osebnih podatkov bodisi potrebna ali da mora posameznik vanjo 
privoliti. Osebni podatki se lahko obdelujejo samo, če: 

a) je obdelava potrebna zaradi naloge, ki se izvede v javnem interesu na podlagi zakonodaje EU ali v okviru delovanja 
uradnega organa EU; 

b) je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca podatkov; 

c) je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe; 

d) je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nedvoumno dal svojo privolitev (tj. kakršno koli prostovoljno, 
konkretno in informirano izjavo o volji posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero izrazi soglasje z 
obdelavo osebnih podatkov); 

e) je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. 

- Upravljavec podatkov je odgovoren za to, da so osebni podatki obdelani pošteno in zakonito. 

 



Področje uporabe 

- Kadar služba Sodišča obdeluje osebne podatke iz (ročno ali elektronsko vodene) zbirke, ne glede na to, kje se ta zbirka 
nahaja, kakšne vrste podatkov vsebuje in za katere namene se podatki obdelujejo, se to šteje kot obdelava osebnih 
podatkov v smislu Uredbe 2018/1725. Uredba 2018/1725 se uporablja tudi v primerih, kadar službe Sodišča obdelujejo 
osebne podatke, ki so namenjeni oblikovanju dela zbirke. 
- Pooblaščena oseba za varstvo podatkov mora biti o tovrstni obdelavi obveščena prek sistema obveščanja (evidence 
dejavnosti obdelave), ki se uporablja na Sodišču.  

Informacije, ki se dajo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, pred zbiranjem 
osebnih podatkov (člen 15 Uredbe 2018/1725), in pravice posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (členi 17 do 24 Uredbe 2018/1725) 

- Upravljavec podatkov mora posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, dati naslednje informacije v zvezi s 
podatki, ki se obdelujejo:  

• identiteto in kontaktne podatke upravljavca, 
• kontaktne podatke pooblaščene osebe za varstvo podatkov, 
• namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, kakor tudi pravno podlago za njihovo obdelavo, 
• podatke o uporabnikih ali kategorijah uporabnikov osebnih podatkov, kadar obstajajo, 
• kadar je ustrezno, dejstvo, da upravljavec namerava prenesti osebne podatke v tretjo državo ali mednarodno 

organizacijo, ter obstoj ali neobstoj sklepa Komisije o ustreznosti ali v primeru prenosov iz člena 48 sklic na 
ustrezne ali primerne zaščitne ukrepe in sredstva za pridobitev njihove kopije ali kje so na voljo,  

• obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, 
• obstoj pravice do dostopa do osebnih podatkov in njihovega takojšnjega popravka, če so ti netočni ali nepopolni,  
• obstoj pravice, na podlagi katere lahko posameznik pod nekaterimi pogoji zahteva izbris svojih osebnih podatkov 

ali omejitev njihove obdelave,  
• če je ustrezno, obstoj pravice, na podlagi katere lahko posameznik na podlagi razlogov, povezanih z njegovim 

posebnim položajem, kadar koli nasprotuje obdelavi svojih osebnih podatkov, in pravice do prenosljivosti 
podatkov, 

• obstoj pravice, na podlagi katere lahko posameznik kadar koli prekliče privolitev (če obdelava temelji na privolitvi), 
• obstoj pravice, na podlagi katere za posameznika ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, 

vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke ali na podoben način nanj znatno vpliva, 
• obstoj pravice do vložitve pritožbe pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov, 
• ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev 

pogodbe, ter ali je treba zagotoviti osebne podatke in kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne 
zagotovijo, 

• kadar namerava upravljavec nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni 
podatki zbrani, zagotovitev informacij o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije (obdobje 
hranjenja, pravice itd.), 

• obstoj pravice, na podlagi katere lahko posameznik zahteva, da so o spremembah njegovih osebnih podatkov, 
kolikor je to mogoče, obveščene druge osebe, ki so jim bili podatki razkriti. 
 
Zahteve je treba obravnavati brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od njihovega prejema. Ta 
rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca. 

Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP) 

- Evropski nadzornik za varstvo podatkov je neodvisen nadzorni organ, ustanovljen v skladu z Uredbo 2018/1725. 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov je v zvezi z obdelavo osebnih podatkov odgovoren za zagotovitev, da institucije in 
organi EU spoštujejo temeljne pravice in svoboščine posameznikov ter zlasti njihovo pravico do zasebnosti. Evropski 
nadzornik za varstvo podatkov je odgovoren tudi za svetovanje institucijam in organom EU ter posameznikom, na katere se 
nanašajo osebni podatki, o vseh zadevah v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. 

- Upravljavci podatkov morajo sodelovati z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, zlasti z zagotavljanjem dostopa 
do informacij. 

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