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1. Krepitev evropske ureditve varstva podatkov: sprejeti ukrepi in pot naprej

V razpravi o novi ureditvi varstva podatkov, ki jo je Evropska komisija predlagala januarja 
2012, je v institucijah EU in v državah članicah prišlo do napredka. Kot sta v svojem prvem 
delovnem dokumentu1 pojasnila poročevalec za uredbo in poročevalec za direktivo, sveženj 
reform v veliki meri upošteva priporočila Parlamenta glede (a) izvajanja celovitega pristopa, 
(b) krepitve pravic posameznikov, (c) nadaljnjega razvoja razsežnosti notranjega trga in 
zagotavljanja boljšega izvrševanja pravil o varstvu podatkov ter (d) okrepitve globalne 
razsežnosti. Treba je poudariti, da je varstvo podatkov zdaj zavezujoča temeljna pravica 
skladno s členom 8 Listine o temeljnih pravicah in ima posebno pravno podlago v členu 16 
PDEU. Zato moramo v tej dobi digitalizacije in globalizacije okrepiti varstvo potrošnikov in 
državljanov („osebe, na katere se podatki nanašajo“).

V institucijah še vedno potekajo razprave o temah, kot so delegirani in izvedbeni akti, 
upravna bremena in „mehanizem za skladnost“. Predsedstvo Sveta je zagnalo mehanizem 
„prijatelji predsedstva“ za razpravo o tovrstnih horizontalnih področjih, medtem ko bo 
Parlament zaslišal strokovnjake in razpravljal z zainteresiranimi stranmi na letnem srečanju 
odbora LIBE in z odbori nacionalnih parlamentov 9. in 10. oktobra 2012. Predstavitev 
osnutka poročila o uredbi je načrtovana za konec leta 2012, sledila ji bosta daljši rok, ki bo 
poslancem omogočil pravočasno vlaganje predlogov sprememb (konec februarja 2013), in 
orientacijsko glasovanje aprila 2013, kar bo omogočilo začetek pogajanj med irskim 
predsedovanjem Svetu. Temu primerno svoje delo načrtujejo odbori, ki so bili zaprošeni za 
mnenje. Zaradi nujne potrebe po skladnem pravnem okviru v hitro razvijajočem se okolju je 
cilj poročevalca in poročevalcev v senci še v tem zakonodajnem obdobju doseči dogovor s 
Svetom o svežnju ukrepov. 

Po štirih izmenjavah mnenj v odboru LIBE, na delavnici odbora LIBE z zainteresiranimi 
stranmi in po obširnih razpravah s poročevalci v senci, odbori, zaprošenimi za mnenje, 
Komisijo, predsedstvom Sveta in zainteresiranimi stranmi, vam poročevalec predstavlja bolj 
konkretne predloge in ocene. Na tej stopnji je nemogoče najti končni odgovor na vsa zadevna 
vprašanja. Je pa mogoče predstaviti nekaj načel, ki lahko služijo kot oporne točke za osnutek 
poročila. Ta načela temeljijo na obstoječi direktivi o varstvu podatkov2 in so bila poudarjena v 
resoluciji Parlamenta z dne 6. julija 2011 (Vossovo poročilo).3 Poročevalec bi rad dosegel 
soglasje glede naslednjih temeljnih točk osnutka poročila. Ta delovni dokument bo 
obravnaval vsebinske vidike, medtem ko bodo institucionalni vidiki zajeti v Delovnem 
dokumentu 3.

2. Krepitev ključnih načel in pojasnitev definicij

Definiciji „osebnih podatkov“ in „osebe, na katere se podatki nanašajo“ sta bistvenega 
pomena, saj določata obseg in učinkovito uporabo zaščitnih ukrepov, ki jih uredba vsebuje za 
razne vrste obdelave osebnih podatkov. Vsebinsko področje uporabe uredbe v tem smislu bi 
moralo biti enako sedanji Direktivi 95/46/ES. Ker je okvir za varstvo podatkov izraz temeljne 
pravice, omejitev vsebinskega vidika ni v pristojnosti zakonodajalca. Vendar je utemeljene 

                                               
1 PE491.322v01-00, 6. julij 2012.
2 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, UL L 281, 23.11.1995, str. 31–50.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0323, 6. julij 2011.
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skrbi v zvezi s specifičnimi poslovnimi modeli kljub temu mogoče ustrezno zajeti v različnih 
delih uredbe. 

Da bi dosegli kar se da visoko stopnjo varstva podatkov in omogočili nove poslovne modele, 
moramo spodbujati psevdonimno in anonimno uporabo storitev. Jasna definicija 
„anonimnosti“ bi morala upravljavcem podatkov pomagati razumeti, kdaj se nahajajo zunaj 
obsega uredbe. Za uporabo psevdonimnih podatkov v smislu, da lahko upravljavec podatkov 
izloči posamezne osebe glede na psevdonim, bi lahko določili olajšave v zvezi z obveznostmi 
za upravljavca podatkov. 

Soglasje mora ostati temelj pristopa EU k varstvu podatkov. Ker gre za pomembno pravno 
osnovo, ki se običajno uporablja za utemeljitev obdelave podatkov, mora nujno biti jasno 
opredeljeno v uredbi. Zavedanje oseb, na katere se podatki nanašajo, o tem, kaj se dogaja z 
njihovimi „digitalnimi podobami“, bo okrepilo njihovo neposredno udeležbo in njihovo 
svobodno odločanje. Pojasniti moramo, da so tehnični standardi, ki izražajo želje osebe, 
veljavna oblika posredovanja izrecne privolitve1. Informacije za osebe, na katere se podatki 
nanašajo, je treba predstaviti v lahko razumljivi obliki, kot so „večslojne politike varovanja 
zasebnosti“ (ang. layered privacy policies) in standardizirani logotipi in ikone2. Da bi ustvarili 
spodbude za upravljavce podatkov, lahko breme zmanjšamo z uporabo preprostih in 
enostavnih načinov zahtevanja odobritve, če je bila opravljena ocena učinka na zasebnost in 
ima sistem certifikat, da ustreza načelom vgrajene in privzete zasebnosti. Treba je pojasniti 
pojem „velikega neravnovesja“. Zlasti je treba jasno opredeliti, kateri primeri izkrivljanja 
trga, kot so monopoli in oligopoli, vodijo v tako neravnovesje. Posebno pozornost je treba 
posvetiti načinu pridobivanja privolitve za obdelavo osebnih podatkov otrok.
Ob privolitvi je treba jasno opredeliti tudi druge pravne podlage za obdelavo. V primerih, ko 
je določba o obdelavi podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, jo je treba razširiti na 
zagotavljanje storitve, ki jo je zahtevala oseba, na katero se podatki nanašajo. Opredelitev 
„pravnih interesov“ ne bi smela biti prepuščena delegiranemu aktu.

Omejitev namena je bistveni del varstva podatkov, saj varuje osebe, na katere se podatki 
nanašajo, pred nepredvidenim podaljšanjem obdelave podatkov s strani javnih organov ali 
zasebnih podjetij. Sprememba namena osebnih podatkov po tem, ko so bili zbrani, naj ne bi 
bila možna le na podlagi pravnega interesa upravljavca podatkov.

Profiliranje, torej ocenjevanje podatkov o osebnih preferencah, vedenju in odnosu 
posameznikov, da bi se nato o njih sprejemale odločitve, je postalo močno razširjena praksa. 
Da bi zagotovili privolitev po predhodni seznanitvi k dejavnostim profiliranja, morajo te biti 
opredeljene in urejene. Pri tem so lahko v oporo priporočila Sveta Evrope.3 Zaradi profiliranja 
lahko osebe, na katere se podatki nanašajo, plačujejo višje obrestne mere ali zavarovalne 
premije zgolj zato, ker ustrezajo nekaterim merilom in napovednim modelom, katerih niti ne 
razumejo. Pomembno je, da vse neželene posledice profiliranja vedno preveri človek.

                                               
1 Na primer „Do Not Track“, ki ga trenutno razvija World Wide Web Consortium (W3C), bi lahko postal tak 
standard, če bo imel ustrezen pravni okvir.
2 Delovna skupina iz člena 29, 11987/04/SL, WP 100: Mnenje 10/2004 o bolj usklajenih določbah v zvezi z 
dajanjem informacij, 25. november 2004.
3 Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope št. CM/Rec(2010)13 državam članicam o varstvu posameznika 
glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov v okviru profiliranja, 23. november, 2010.
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Ozemeljski obseg uredbe je pomembna točka za dosledno izvajanje prava EU o varstvu 
podatkov. Poročevalec in poročevalci v senci podpirajo uporabo predvidene uredbe, kadar se 
obdelujejo podatki o državljanih in prebivalcih EU, ne glede na to, kje je upravljavec 
registriran. Za nadaljnje prenose v tretje države bo morda treba okrepiti merila za odločitev o 
ustreznosti. Za prenose, ki ne temeljijo na odločitvi o ustreznosti, se poraja vprašanje, kako 
izvrševati zasebne dogovore, kot so pogodbene klavzule in zavezujoča poslovna pravila v 
državah, ki nimajo zakonov o varstvu podatkov ali kjer pravni sistem preprečuje to 
izvrševanje. Zahtevke za dostop javnih organov ali sodišč v tretjih državah do osebnih 
podatkov, ki so shranjeni in obdelani v EU, naj se odobri le, če imajo pravno podlago v pravu 
EU.1 To bo postalo še pomembnejše z razvojem računalništva v oblaku.

3. Krepitev posameznih pravic in zaupanja potrošnikov

Specifične pravice za posameznika v razmerju do upravljavca podatkov so vedno bile osnova 
za varstvo podatkov. Treba jih je zagotoviti, pa tudi okrepiti in razjasniti, da bi tako 
odgovorili na izzive digitalne dobe in zagotovili pravno varnost za potrošnike in podjetja. Po 
drugi strani pa je predlagano ureditev moč poenostaviti z združevanjem tistih pravic, ki so si 
zelo podobne in so dve plati iste medalje. To bo zmanjšalo upravna bremena za upravljavce 
podatkov in posameznikom olajšalo razumevanje in uveljavljanje svojih pravic.

Informacije, ki so na voljo osebam, na katere se podatki nanašajo, so lahko v osnovi enake 
interni dokumentaciji, če se uporabi pristop obvestil o večslojnem varovanju zasebnosti, kjer 
se uporabniku najprej pokaže standardiziran ali stiliziran povzetek politike varovanja 
zasebnosti in lahko potem po želji prejme vso dokumentacijo. Treba je ohraniti pravico do 
prejemanja razumljivih informacij o logiki obdelave podatkov, ki je že vključena v Direktivo 
95/46 in je bila poudarjena v resoluciji Parlamenta z dne 6. julija 2011. Osebe, na katere se 
podatki nanašajo, morajo biti sposobne razumeti, kaj se z njihovimi podatki zgodi, medtem ko 
je treba zaščititi podrobne poslovne skrivnosti.

Pravica do prenosljivosti podatkov – možnost prenosa podatkov z ene platforme na drugo – je 
zgolj ustrezna oblika že dolgo uveljavljene pravice do dostopa do podatkov. V digitalni dobi 
lahko državljani, tudi v vlogi potrošnikov, upravičeno pričakujejo, da bodo svoje osebne 
informacije prejeli v splošno uporabljani elektronski obliki. To omogoča več konkurence na 
področju, kjer redno prihaja do naravnih monopolov, ki temeljijo na mrežnih učinkih, in uvaja 
tržno gnano spodbudo za ponudbo storitev za pritožbe glede varstva podatkov.

Pravica do izbrisa in pravica do popravka ostajata pomembni za osebe, na katere se podatki 
nanašajo, saj se objavlja vse več informacij, ki lahko imajo znatne posledice. Pravico biti 
pozabljen je treba obravnavati v tem smislu, saj pojasnjuje nekatere pravice za digitalno 
okolje, medtem ko ohranja splošno izjemo za svobodo izražanja. To mora biti opredeljeno v 
besedilu. 

Pravica do ugovora proti nadaljnji obdelavi podatkov bi vedno morala biti zastonj. Prav tako 
so potrebne boljše možnosti za učinkovito povračilo škode, tudi skupinam potrošnikov. 

                                               
1 Politične skupine so močno zaskrbljene zaradi dostopa tujih organov do podatkov o evropskem bančništvu, 
zdravstvu ali komunikacijah; glej vprašanja za ustni odgovor in z njimi povezano razpravo s podpredsednico 
Evropske komisije in komisarko za pravosodje Viviane Reding, 15. februar 2012, CRE 15/2/2012 – 19. 
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4. Krepitev odgovornosti in zmanjšanje upravnih bremen

Obdelava osebnih podatkov nudi številne poslovne priložnosti upravljavcem in obdelovalcem 
podatkov. A ker je varstvo osebnih podatkov temeljna pravica, ta obdelava vsebuje tudi 
odgovornosti. Te dolžnosti naj bodo jasne in razumljive, da se prepreči pravna negotovost za 
podjetja, upravne organe in osebe, na katere se podatki nanašajo. Zato je potrebna mnogo 
jasnejša ločitev dolžnosti in odgovornosti med upravljavci in obdelovalci podatkov. Potrebna 
je bolj obširna razprava o zamisli „skupnih upravljavcev“. Prav tako potrebujemo bolj jasno 
opredelitev mej glede tega, kar lahko obdelovalec podatkov stori brez navodil upravljavca, 
tudi ko obdelovalec za obdelavo najame podizvajalca.

Uradne osebe za varstvo podatkov v podjetjih in javnih organih so pomemben element 
sodobne prakse varstva podatkov in njihova obvezna uvedba po vsej Uniji ter predlogi o 
njihovem položaju in nalogah uživajo splošno podporo. Morda bo potrebnih nekaj pojasnil v 
zvezi s podrobnostmi o njihovi neodvisnosti, pooblastilih in dolžnostih. Vlada splošno 
soglasje, da prag za obvezno imenovanje uradne osebe za varstvo podatkov ne sme temeljiti 
zgolj na velikosti podjetja, pač pa predvsem na pomembnosti obdelave podatkov. Ustrezno 
merilo bi morda lahko bilo število posameznikov, katerih podatki se obdelujejo. 

Kršitve varovanja osebnih podatkov in določbe o varovanju podatkov je treba uskladiti z 
direktivo o e-zasebnosti1 in prihajajočo direktivo o napadih na informacijske sisteme. 

Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov je poželo odobravanje kot temeljna novost, ki jo 
prinaša reforma. Zagotovilo bo, da bo denimo aplikacija na pametnem telefonu dostopala le 
do podatkov na telefonu, ki so resnično potrebni za opravljanje posamezne storitve, kot so 
iskanje poti ali podatki o vremenu. Vendar pa proizvajalci in ponudniki storitev za uvedbo teh 
načel potrebujejo mnogo bolj jasna navodila in močnejše spodbude. Presoja vplivov na 
zasebnost prav tako potrebuje pojasnitev in bolj jasne smernice. Oba pristopa tudi zahtevata 
močno vlogo uradnih oseb za varstvo podatkov.

Pravila ravnanja ter certifikati in pečati so splošno podprti, vendar tudi oni potrebujejo 
spodbude in bolj jasna pravila o posledicah v zvezi z zakonitostjo obdelave podatkov, 
odgovornostjo in sorodnimi vprašanji.

                                               
1 Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in 
varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah), 
UL L 201, 31.7.2002, str. 37–47;.


