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STRASBOURG

Zaslišanje kandidatke ge. Cinzie BIONDI

– Zakaj ste se prijavili na to delovno mesto in zakaj menite, da ste primerni zanj?

Veseli me, da se lahko predstavim kot kandidatka za naslednjo pomočnico evropskega 
nadzornika za varstvo podatkov.

Na položaj sem se prijavila, ker trdno verjamem v temeljne pravice in svoboščine državljanov 

EU pri obdelavi osebnih podatkov in pravico do zasebnosti. Sem zagnana ter imam 

prepričljivo kombinacijo znanja, izkušenj in spretnosti, da bom lahko uspešna zagovornica in 

varuhinja teh temeljnih pravic.

V Evropi in drugod po svetu smo sredi edinstvenega in ključnega časa za varstvo podatkov in 

zasebnosti. Soočamo se z izzivi in grožnjami, o katerih je treba ustrezno razpravljati in jih 

uspešno razrešiti. So pa tudi priložnosti, ki jih bomo lahko izkoristili le, če bomo doma 

ustvarili ustrezno okolje preglednosti in zaupanja, v katerem se bomo lahko popolnoma 

posvetili svetu in inovacijam, ki jih ta nudi. Za institucije in organe EU imam visoke cilje. 

Želim, da imajo vodilno vlogo na teh področjih, tako v Evropi kot v svetovnem okviru.  Svoj 

trud želim usmeriti v uresničenje teh ciljev.

Vloga pomočnika nadzornika za varstvo podatkov s seboj prinaša privilegij in odgovornost 

vplivanja na politiko in kulturo. Pozdravljam priložnost, ki jo bom imela za krepitev osrednje 

vrednote, da sta varstvo podatkov in zasebnost temeljni pravici državljanov EU. Že sami po 

sebi sta izjemno pomembni in če ju bomo zanemarjali ter ju ne bomo varovali, lahko to slabo 
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vpliva na druge pravice in svoboščine.

Menim, da sem zaradi svojih prepričanj in vizije primerna za to vlogo ter da mi bodo izkušnje 

in odlike pomagale uspešno opraviti delo.

Tesno sem sodelovala z organizacijami in industrijami v vseh sektorjih, tudi z javnimi in 

regulativnimi organi, še posebej veliko izkušenj sem pridobila pri delu na najvišjih ravneh v 

zasebnem sektorju, in sicer tako v nacionalnem kot mednarodnem okviru. Osebno sem 

izkusila, da je na področju varstva podatkov in zasebnosti več različnih stališč, mnenj, strahov 

in mitov. Iz izkušenj vem, da običajno ni težava v tem, kaj želijo organi doseči, temveč v tem, 

kako naj to dosežejo. Poznavanje teh vidikov in uspehi, ki sem jih imela pri njihovi obravnavi 

drugje, mi bodo pomagali pri nalogah, ki jih bom imela kot pomočnica nadzornika za varstvo 

podatkov.

V delo urada Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (ENVP) bom prispevala svež in 

neobremenjen pristop ter prepričljivo kombinacijo znanja, spretnosti in izkušenj, ki bodo po 

mojem mnenju okrepila in dopolnila znanja, spretnosti in izkušnje novega nadzornika za 

varstvo podatkov, zaradi česar bova močna ekipa.

Rada pomagam pri povezovanju ljudi, ki si prizadevajo za skupni interes in doseganje 

skupnega cilja, kar tudi dobro počnem. S pomočjo svojih meddisciplinarnih znanj in spretnosti 

na področju varstva podatkov in regulacije finančnih storitev sem v razpravi o predlagani 

splošni uredbi o varstvu podatkov uspešno povezala vplivne organizacije, združenja in 

posameznike, ki so razpravljali o področjih v skupnem interesu, ter sem tako spodbudila 

sodelovanje in izmenjavo informacij.

S specializacijo na področju tehnološkega prava in upravljanja večjih projektov s področja 

informacijske tehnologije in podatkovnih zbirk sem pridobila neprecenljiv vpogled v 

tehnološke in informacijske sektorje. Ker poznam njihove motive, zmogljivost in operativne 

prakse, imam dobro izhodišče za podporo, svetovanje in nadzor nad institucijami EU, pri 

čemer pa ne bom upoštevala  le njihovih tehnoloških potreb in ciljev, temveč tudi kako 

razvijajo politike na področjih tehnologije in digitalnih storitev.

Na vseh mojih preteklih položajih se je zahtevala sposobnost neodvisnega razmišljanja in 

delovanja. Integriteta in strokovnost sta v vsej moji karieri osrednjega pomena. Če bom 

imenovana na mesto pomočnice nadzornika za varstvo podatkov, bom tudi v tej vlogi 

upoštevala in dosledno sledila tem načelom in standardom.

– Kako si predstavljate nadzorno delo ENVP? Kako si predstavljate vlogo ENVP pri 
nadzoru obdelave podatkov v institucijah in telesih EU in kako nameravate uporabiti 
pristojnosti ukrepanja ENVP za zagotovitev skladnosti?



Uredba 45/2001 določa zahteve, dolžnosti in pooblastila evropskega nadzornika za varstvo 

podatkov. Poslovnik z dne 17. decembra 2012 pa določa okvir za uresničevanje in izvajanje 

teh zahtev, dolžnosti in pooblastil, kot tudi ureja notranjo strukturo urada. Zavedam se, da 

dokumenta skupaj določata pristojnosti evropskega nadzornika za varstvo podatkov in 

parametre njegovega delovanja, tako da bom delovala v okviru njunih sedanjih in prihodnjih 

struktur. Na tej točki ne bom ponavljala njune vsebine, temveč bom raje na kratko predstavila 

svoje ideje o tem, kaj želim doseči v okviru nadzornih dejavnosti in kaj bom pričakovala od 

institucij in organov EU, ki obdelujejo podatke.

Po mojem mnenju je za ENVP nujno, da izkaže močno, neomajno in neodvisno vodstvo in 

zagotovi, da institucije in organi EU spoštujejo pravice državljanov EU. Če bom imenovana,  

bom pravici do varstva podatkov in zasebnosti neomajno in dosledno uvrščala med 

zavezujoče temeljne pravice, saj to tudi sta; pravici, ki ju je Evropska skupnost desetletja z 

zelo utemeljenimi razlogi oblikovala in varovala. Obenem pa se je treba sprijazniti s tem, da ti 

pravici nista absolutni. V izjemnih primerih se bodo morda morale institucije EU odločiti, da 

bodo sledile konkurenčnemu in nezdružljivemu interesu, če se bo za zelo specifične in 

omejene namene resnično izkazalo, da je to potrebno. Preden se pa bodo za to odločile, bom 

pričakovala ostro razpravo in popolno razkritje. Poleg tega bo treba temeljito raziskati vse 

smiselne druge možnosti za dosego želenega izida in v vseh okoliščinah uporabiti najstrožje 

zaščitne ukrepe in nadzorne mehanizme.

Menim, da se moramo osredotočiti na glavni cilj: varovanje temeljnih pravic državljanov EU. 

Najboljše in najlažje ga lahko dosežemo s sodelovanjem ter z zgodnjim odkritim soočanjem z 

vsemi vprašanji, spoštljivim sodelovanjem, iskrenim dialogom in postavljanjem jasnih 

pričakovanj.  Menim, da je pomemben del moje vloge voditi in spodbujati institucije in organe 

EU, da bodo sprejemali dobre odločitve in bodo pri dejavnostih obdelave zgodaj poiskali 

razumne rešitve, tako da bo pozneje čim manj delnih popravkov.  Uvedla bom redna formalna 

in neformalna srečanja, usmerjena usposabljanja, izmenjave strokovnega znanja, orodja za 

praktično vodenje,

analize trendov in temeljnih vzrokov, preučevanje prihodnjih razmer in vzpostavila tesno 

povezavo z mrežo uradnih oseb za varstvo podatkov, da se omogoči doslednost dejavnosti 

obdelave v institucijah in organih EU.

Institucije in organi EU so odgovorni za vpliv, ki ga imajo na pravice in svoboščine 

državljanov EU. Tisti, ki zbirajo in uporabljajo osebne podatke ter imajo od njih koristi, 

morajo ponovno vzpostaviti zaupanje v to, da je mogoče podatke obdelovati odgovorno in za 

dobre namene. To bo zahtevalo preglednost, morda celo do mere, ki je nekatere institucije 

doslej še niso vajene. Brez preglednosti ne moremo govoriti o ozaveščeni izbiri, privolitvi ali 
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nadzoru državljanov. Brez teh pa ni podlage za zaupanje.

Če bo po koncu mojega mandata odnos med ENVP ter institucijami in organi EU bolj 

proaktiven in bolje integriran, kot je bil sprva, bo to zame pomenilo, da sem delo v svojem 

mandatu opravila uspešno.

Pooblastila za posredovanje so nujen element uspešnega nadzora. Menim, da imajo 

pooblastila iz člena 47(1)(c), (e) in (f) (odreditev, da se zahtevkom po izvajanju pravic 

posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugodi; odreditev poprave, blokiranja, 

izbrisa ali uničenja podatkov ter naložitev prepovedi obdelave) potencialno največji učinek na 

postopke obdelave v institucijah in organih EU. Upam, da ENVP z boljšimi protokoli 

ravnanja, ki so na kratko opisani zgoraj, ne bo treba pogosto uporabiti svojih pooblastil. 

Vseeno pa želim vsem institucijam in organom EU jasno sporočiti, da bo nadzornik ukrepal, 

če bo to potrebno.

Menim, da so neodvisnost, dosledno ukrepanje, učinkovit nadzor in smiselno posredovanje 

temelji uspeha evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Vsa posredovanja ENVP morajo 

temeljiti na pragmatičnem razumevanju, kaj želi s svojimi dejanji doseči, in sicer si lahko med 

drugim prizadeva za uresničitev pozitivnega izida ali pa skuša preprečiti posebno grožnjo.

Če sprejmemo bistvo tega, kar sem opisala,  lahko nekatera  pooblastila ENVP iz člena 47 

Uredbe 45/2001postanejo le še vprašanje vsakdanjega dela. Če bi bila sodelovanje in 

izmenjava informacij dovolj dobra, mu, denimo, ne bi bilo treba uporabiti formalnega 

pooblastila za pridobitev informacij ali dostopa do prostorov.

V primeru, da bi ga moral uporabiti, pa to njegovo posredovanje ne bi smelo biti popolno 

presenečenje. ENVP bo glede vprašanj, za katera bo nameraval sprejeti izvršilne ukrepe, 

ponudil možnost sodelovanja in zastopanja, kar bi lahko potekalo v okviru rednih izmenjav, 

na primer v skladu s postopkom predhodnega preverjanja ali strukturiranega pregleda ali kot 

del pritožbe. Menim, da bo posredovanje najbolj verjetno v dveh scenarijih, in sicer: kadar 

zadevna institucija sicer v celoti sodeluje, vendar  medsebojno sprejemljive rešitve ni mogoče 

doseči, ENVP pa meni, da gre za precejšnjo kršitev, tveganje ali grožnjo; ali, kadar zadevna 

institucija ali organ EU očitno ne pokaže, da je pripravljen ustrezno sodelovati. Slednje bi 

lahko kazalo na splošno kulturo, ki je lahko že sama po sebi tveganje.

V vseh primerih bo ENVP skušal pojasniti svoje ravnanje in razloge zanj. Naše analize bodo 

dostopne širši publiki. Spremljati nameravam tudi učinkovitost naših posredovanj, ne le s 

stališča zadevne institucije ali organa, temveč tudi širše skupnosti. Vse institucije in organe 

EU bom pozivala, naj se učijo iz vseh ukrepov ENVP.



– Ob upoštevanju vloge, ki bi jo ENVP lahko imel v prihodnosti kot sekretariat 
Evropskega odbora za varstvo podatkov, če bo sedanji sveženj ukrepov za varstvo 
podatkov na tej točki sprejet, ali lahko pojasnite, kako si zamišljate organizacijo in delovne 
metode Evropskega odbora za varstvo podatkov ter kako bi bilo treba po vašem mnenju 
spremeniti Uredbo (ES) št. 45/2001, da bo ta nova vloga upoštevana?

Skupne naloge in pristojnosti Evropskega odbora za varstvo podatkov (EOVP) na podlagi 

besedila Evropske komisije iz leta 2012 in besedila Evropskega parlamenta iz leta 2014, so 

precejšnje. Njegova osrednja naloga in poudarek njegovega dela bo uveljavitev harmonizacije 

varstva podatkov v vsej EU. Na podlagi kolektivne odgovornosti bo zagotavljal 

harmonizirano razlaganje, izvajanje in izvrševanje predlaganega svežnja ukrepov za varstvo 

podatkov. Imel bo ključno vlogo pri varovanju mehanizma za skladnost.

Po mojem mnenju mora ta odbor delovati v okviru dobrega upravljanja, odličnih protokolov 

za ravnanje in komuniciranje, kolektivne odgovornosti, popolne izmenjave informacij, 

učinkovitega sistema nadzora in ravnotežja, jasnih stopnjevalnih mehanizmov ter 

odgovornosti. Vsi nacionalni nadzorni organi in ENVP bi morali imeti v vseh dejavnostih 

možnost poštene in enakopravne zastopanosti svojih stališč in mnenj. Kot odbor moramo z 

jasno vizijo in cilji sprejemati izzive in biti motivirani.

Želim, da bi bil EOVP organiziran odzivno in pametno ter bi vedno deloval kolegialno in bi 

se čim bolj izogibal enostranskemu ravnanju. To pa še ne pomeni, da posamezni člani ne 

bodo prevzeli vodenja za posamezne vidike dela odbora in jih predložili celotnemu odboru v 

razpravo in odločanje.

Uvesti je treba tudi mehanizem, v skladu s katerim bo odbor vprašanja analiziral objektivno 

in na podlagi dokazov ter nepristransko sprejemal sklepe. Vsa sprejeta stališča in ukrepi 

morajo imeti popolno javno podporo vseh članov odbora, ne glede na posamezne nacionalne 

interese in perspektive, ki jih je odbor morda obravnaval pri sprejemanju svoje odločitve.

Ne nazadnje je pomembno, da so odločitve, priporočila, mnenja, smernice in drugi prispevki 

odbora dostopni, in sicer, naj bodo lahko razumljivi splošnemu občinstvu, ne le tistim, ki 

imajo diplomo s pravnega področja ali dovolj tehničnega znanja o varstvu podatkov in 

zasebnosti, da bodo lahko dešifrirali pomen in praktično uporabo teh dokumentov. Delo 

odbora bi se moralo enostavno odražati v vsakdanjem življenju državljanov EU in pri 

dejavnostih obdelave podatkov, ki jih izvajajo upravljavci.

Kar zadeva sekretariat, menim, da bo naša naloga oblikovati potrebne procese v podporo 

zgoraj omenjenega okvira. Vodili in usklajevali bomo dejavnosti odbora in omogočali stike, s 
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čimer mu bomo pomagali pravočasno in učinkovito opraviti svoje naloge.

Razmišljala sem o tem, kako utegne ustanovitev Evropskega odbora za varstvo podatkov 

vplivati na ENVP, in sicer z vidika dveh ločenih vlog, ki ju bo imel: kot član EOVP in kot 

njegov sekretariat.

Kot član odbora bo moral skupaj z drugimi člani delovati neodvisno. Obenem pa ne bo smel 

pozabiti, da mora še vedno izpolnjevati  posebno zahtevo in mora torej v skladu z Uredbo 

45/2001delovati neodvisno. Skrbi me zaradi morebitnih spornih področij, ki bodo zahtevala 

nadaljnjo razjasnitev in zelo previdno ravnanje. Naloga EOVP, da svetuje institucijam EU v 

zvezi z obdelavo osebnih podatkov v Uniji (člen 66(1)(a) Splošne uredbe o varstvu 

podatkov), se še posebej očitno prekriva s ključno odgovornostjo ENVP.

ENVP bo v vlogi sekretariata skrbel za to, da bo Evropski odbor za varstvo podatkov deloval 

uspešno, učinkovito in ustrezno. Upravljati bo moral široko paleto dejavnosti, pomagati pri 

pripravi načrtov in programov, usklajevati notranje in zunanje odnose evropskega odbora za 

varstvo podatkov ter skrbeti za splošne upravne in operativne zadeve odbora. To bo precej 

obremenilo zmogljivosti ENVP in se utegne izkazati kot občutljivo vprašanje pri 

prednostnem razvrščanju dejavnosti, zlasti ker se bo sekretariat pri nudenju opore ravnal po 

navodilih predsednika odbora.

Uredbo 45/2001 in poslovnik ENVP bo treba v vsakem primeru spremeniti, tako da se bo 

upoštevala in uveljavila splošna uredba o varstvu podatkov. V spremenjenih besedilih bo 

treba obravnavati vprašanja neodvisnosti in virov, omenjena zgoraj, kar pa bo treba 

upoštevati tudi pri oblikovanju poslovnika EOVP. Trenutno menim, da bo moral biti 

sekretariat EOVP za ustrezno delovanje in nudenje predvidene podpore ločena služba v 

okviru ENVP, ki bo imela po možnosti celo svojega direktorja. Delovala bo neodvisno od 

drugih dejavnosti nadzornika, čeprav bo direktor del upravnega odbora ENVP. Če bom 

imenovana, bom svoje stališče ponovno ocenila, ko se bom pri svojem delu bolje seznanila z 

delom ENVP ter ko bo zakonodajni sveženj končan.

Uredbo 45/2001 in poslovnik ENVP bo treba na različnih področjih tudi tehnično spremeniti, 

vključno s:  pravno podlago in pristojnostmi ENVP kot sekretariata; jasnimi opisi dodatnih 

nalog, dolžnosti in pooblastil; revidirano strukturo ENVP, kjer bodo urejene ločene funkcije 

in njihovo upravljanje; zahtevami za poročanje ter črpanjem in načrtovanjem zmogljivosti.
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