
  Dobro došli na stranicu službenika za zaštitu podataka 

Europski revizorski sud (Sud) dužan je ispunjavati posebne pravne obveze u vezi sa zaštitom osobnih podataka i 
njihovom obradom. Te su obveze utvrđene u Uredbi (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 
23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i 
agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka. 

Osim što se njome utvrđuju pravna načela kojima je uređena obrada osobnih podataka u europskim 
institucijama, Uredbom (EU) 2018/1725 propisano je da su sve institucije i tijela dužni imenovati najmanje 
jednog službenika za zaštitu podataka.  

Glavna je zadaća službenika za zaštitu podataka djelovati neovisno u svrhu jamčenja primjene predmetne 
Uredbe u njegovoj instituciji. 

Službenik za zaštitu podataka obavlja sljedeće zadaće: 

- obavještava i savjetuje osobu odgovornu za obradu osobnih podataka, članove osoblja i/ili podizvođače 
koji obrađuju osobne podatke o njihovim obvezama i pravima u vezi sa zaštitom podataka 

- prati usklađenost s Uredbom o zaštiti podataka i drugim zakonskim aktima EU-a koji sadržavaju odredbe 
o zaštiti podataka 

- prati usklađenost s politikama koje primjenjuju osoba odgovorna za obradu podataka ili izvršitelj obrade 
u vezi sa zaštitom osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti 

- podiže svijest osoblja i održava tečajeve osposobljavanja za osoblje koje radi na obradi osobnih 
podataka 

- provodi ili organizira revizije u okviru kojih se provjerava ispunjavanje obveza u vezi sa zaštitom 
podataka 

- vodi računa o tome da osobe čiji se osobni podatci obrađuju budu obaviještene o svojim pravima i 
obvezama u skladu s Uredbom o zaštiti podataka 

- pruža savjete u slučajevima potrebe za slanjem obavijesti ili priopćenja o povredi osobnih podataka u 
pogledu njihove povjerljivosti, cjelovitosti i/ili dostupnosti 

- pruža savjete pri provedbi procjene učinka u pogledu zaštite podataka, prati provedbu te procjene i 
savjetuje se s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka (EDPS) u slučaju dvojbe o potrebi za 
procjenom učinka u pogledu zaštite podataka 

- pruža savjete o potrebi za prethodnim savjetovanjem s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka ako 
bi obrada osobnih podataka dovela do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca, a voditelj obrade 
smatra da se taj rizik ne može umanjiti razumnim mjerama u pogledu dostupnih tehnologija i troškova 
provedbe 

- odgovara na zahtjeve Europskog nadzornika za zaštitu podataka 
- jamči da postupci obrade ne utječu nepovoljno na prava i slobode osoba čiji se osobni podatci obrađuju. 

Službenik za zaštitu podataka također vodi registar svih aktivnosti obrade osobnih podataka na Europskom 
revizorskom sudu. Registar mora sadržavati informacije kojima se objašnjava u koju se svrhu i pod kojim 
uvjetima provode aktivnosti obrade podataka te je dostupan svim zainteresiranim stranama. 

Službenik za zaštitu podataka može iznijeti praktične preporuke za poboljšanje zaštite podataka na Sudu te 
pružati Sudu i njegovim voditeljima i izvršiteljima obrade podataka savjete o zaštiti podataka. 

Odbor osoblja, voditelji i izvršitelji obrade podataka te svi ostali pojedinci mogu se savjetovati sa službenikom za 
zaštitu podataka o svim pitanjima povezanima s tumačenjem ili primjenom Uredbe te se za to ne moraju služiti 
službenim kanalima. 

Službenik za zaštitu podataka može na vlastitu inicijativu ili na zahtjev osobe odgovorne za obradu podataka ili 
osobe koja obrađuje podatke, relevantnog odbora osoblja ili bilo kojeg pojedinca istražiti pitanja i događaje koje 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1554282520868&uri=CELEX:32018R1725
http://www.eca.europa.eu/sites/dpo/documents/Accesstotheregister/Inventory-Internet-Intranet.pdf


je zapazio i koji su izravno povezani s njegovim zadaćama te o tome povratno izvijestiti osobu koja je zatražila 
istragu, odnosno voditelja ili izvršitelja obrade podataka.  

Nitko ne smije pretrpjeti štetu zbog stupanja u kontakt sa službenikom za zaštitu podataka u vezi s navodnim 
kršenjem Uredbe. 
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