
 

 

Dobrodošli na strani pooblaščene osebe za varstvo podatkov 

Za Evropsko računsko sodišče (v nadaljevanju: Sodišče) veljajo posebne pravne obveznosti v zvezi z 
varovanjem osebnih podatkov in njihovo obdelavo. Te obveznosti so določene v Uredbi (EU) 2018/1725 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov. 

V Uredbi (EU) 2018/1725 so določena pravna načela, ki veljajo za obdelavo osebnih podatkov v 
evropskih institucijah, poleg tega pa se zahteva, da vsaka institucija ali organ vsaj eno osebo imenuje za 
pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.  

Glavna naloga pooblaščene osebe za varstvo podatkov je, da deluje neodvisno in zagotavlja, da se 
uredba v njeni instituciji izvaja. 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov opravlja naslednje naloge: 

- odgovorne za obdelavo osebnih podatkov, uslužbence in/ali podizvajalce, ki obdelujejo osebne 
podatke, obvešča o njihovih obveznostih in pravicah v zvezi z varstvom podatkov in jim svetuje 
v zvezi z njimi, 

- spremlja skladnost z uredbo o varstvu podatkov in drugo zakonodajo EU z določbami o varstvu 
podatkov, 

- spremlja, ali odgovorni za obdelavo ali obdelovalci osebnih podatkov delujejo v skladu s 
politikami v zvezi z varstvom osebnih podatkov, vključno z dodelitvijo odgovornosti, 

- ozavešča uslužbence in zagotavlja usposabljanje za uslužbence, ki obdelujejo osebne podatke, 
- izvaja ali organizira revizije za preverjanje upoštevanja obveznosti v zvezi z varstvom podatkov, 
- zagotavlja, da so osebe, katerih osebni podatki se obdelujejo, obveščene o svojih pravicah in 

obveznostih v skladu z uredbo o varstvu podatkov, 
- svetuje o tem, ali je potrebno obvestilo ali sporočilo v primeru kršitve varnosti osebnih 

podatkov v zvezi z zaupnostjo, celovitostjo in/ali razpoložljivostjo, 
- svetuje pri izvajanju ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov, spremlja njeno izvajanje ter se 

posvetuje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v primeru dvoma glede potrebe po 
oceni učinka v zvezi z varstvom podatkov, 

- svetuje v zvezi s potrebo po posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v 
primerih, v katerih bi obdelava osebnih podatkov povzročila veliko tveganje za pravice in 
svoboščine posameznikov in v katerih upravljavec meni, da tveganja ni mogoče ublažiti 
z razumnimi sredstvi ob upoštevanju razpoložljivih tehnologij in stroškov izvajanja, 

- odgovarja na zahteve Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, 
- zagotavlja, da postopki obdelave nimajo negativnega vpliva na pravice in svoboščine 

posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo. 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov vodi tudi evidenco vseh postopkov obdelave osebnih podatkov 
na Sodišču. Evidenca, v kateri so informacije o namenu in pogojih za vse postopke obdelave, je 
dostopna za vse zainteresirane strani. 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov lahko daje praktična priporočila za izboljšanje varstva 
podatkov na Sodišču ter Sodišču in njegovim upravljavcem in obdelovalcem podatkov svetuje o varstvu 
podatkov. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1544512904613&uri=CELEX:32018R1725
http://www.eca.europa.eu/sites/dpo/documents/Accesstotheregister/Inventory-Internet-Intranet.pdf


 

S pooblaščeno osebo za varstvo podatkov se lahko neuradno posvetujejo odbor uslužbencev, 
upravljavci in obdelovalci podatkov ali kateri koli drugi posameznik, in sicer o kateri koli zadevi v zvezi s 
tolmačenjem ali uporabo uredbe. 

Poleg tega lahko na lastno pobudo ali na zahtevo odgovornega za obdelavo ali tistega, ki obdeluje 
osebne podatke, zadevnega odbora uslužbencev ali katerega koli posameznika preiskuje zadeve in 
dogodke, ki se neposredno nanašajo na njegove naloge in za katere izve, ter poroča osebi, ki je naročila 
preiskavo ali upravljavcu ali obdelovalcu.  

Nihče ne sme trpeti škode, ker je v zvezi z domnevno kršitvijo uredbe kontaktiral pooblaščeno osebo za 
varstvo podatkov. 
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