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„Rad bi, da bi lahko evropski državljani naslednjega maja svoje politične
odločitve sprejemali na poštenih, varnih in preglednih evropskih volitvah.
V današnjem svetu, ki mu vlada splet, tveganje za vmešavanje in manipulacijo
še nikoli ni bilo tako visoko. Čas je, da pravila o volitvah uskladimo z digitalno
dobo in s tem zaščitimo evropsko demokracijo.“
Jean-Claude Juncker, 12 september 2018

Politične stranke vse bolj izkoriščajo osebne podatke za to, da bi med volilnimi obdobji dosegle državljane prek družbenih
medijev. Razkritja iz primera Cambridge Analytica kažejo, kako tvegane so lahko sodobne tehnologije za volilni proces. Komisija
je danes oblikovala smernice o uporabi obstoječih pravil EU za obravnavanje tega vprašanja in zagotavljanje poštenosti
volilnega procesa, kar je zlasti pomembno pred volitvami v Evropski parlament leta 2019.
V Splošni uredbi EU o varstvu podatkov, ki se je začela uporabljati maja 2018, so določena jasna pravila o tem, kako mora
vsak akter v volitvah ravnati, da bi spoštoval nova pravila o varstvu podatkov.

Obveznosti političnih strank in fundacij
Politične stranke in fundacije so upravljavci podatkov, saj se odločajo, za kaj in kako se bodo obdelovali osebni podatki.

KAJ SE PRIPOROČA:

KAJ SE ODSVETUJE:

Izberite ustrezno pravno podlago za obdelavo osebnih
podatkov in upoštevajte posebne pogoje za obdelavo
občutljivih osebnih podatkov.
Poskrbite za varnost sistemov, ki jih uporabljate, in
v primeru kršitve varstva podatkov o tem nemudoma
obvestite zadevne osebe.
Ko začnete obdelovati osebne podatke posameznikov, jih
o tem obvestite, obvestite pa jih tudi, če ste jih pridobili
od tretjih oseb.
Poskrbite, da bodo podatki, ki jih obdelujete, točni, zlasti
kadar jih zbirate iz več virov.
Če uporabljate storitve tretje osebe, na primer podjetja
za analizo podatkov, preverite, ali so bili podatki, ki ste jih
prejeli, pridobljeni zakonito.

Ne obdelujte osebnih podatkov, če so vam jih ljudje dali za
drug namen, ki ni povezan s konkretnimi volitvami.
Ne omogočajte širokega dostopa do osebnih podatkov, ki
jih imate. Preverite, kdo v vaši organizaciji ima dostop do
podatkov in za katere zakonite namene.

Podjetja za analizo podatkov / posredniki podatkov
Podjetja za analizo podatkov / posredniki podatkov so glede na stopnjo nadzora, ki jo imajo nad obdelavo, bodisi upravljavci
bodisi obdelovalci podatkov. Na primer, če podjetje za analizo podatkov obdeluje osebne podatke po naročilu politične skupine,
je obdelovalec podatkov.

KAJ SE PRIPOROČA:

KAJ SE ODSVETUJE:

Izberite ustrezno pravno podlago za obdelavo osebnih
podatkov.
Spodnje besedilo velja samo, če je podjetje za analizo
podatkov / posrednik podatkov upravljavec podatkov.
Za obdelavo občutljivih osebnih podatkov (npr.
narodnosti) morate pridobiti izrecno dovoljenje zadevne
osebe ali uporabiti druge izjeme, predvidene v plošni
uredbi o o varstvu podatkov.
Poskrbite za varnost sistemov, ki jih uporabljate, in
v primeru kršitve varstva podatkov o tem nemudoma
obvestite zadevne osebe.
Če kombinirate več podatkovnih naborov o ljudeh,
poskrbite, da boste delo opravili natančno in zakonito.
Zadnje velja samo, če je podjetje za analizo podatkov /
posrednik podatkov obdelovalec podatkov.
Pomagajte tretjim osebam, s katerimi delate, na
primer političnim strankam, če potrebujejo vašo pomoč,
na primer pri pripravi ocene učinka v zvezi z varstvom
podatkov.

Ne obdelujte osebnih podatkov, če so vam jih ljudje dali za
drug namen, ki ni povezan s konkretnimi volitvami.
Ljudi vsakič obvestite o namenu obdelave osebnih
podatkov, zlasti kadar jih prodajate tretji osebi, na primer
politični stranki.

Nacionalni volilni organi
Nacionalni volilni organi so upravljavci podatkov, saj upravljajo volilni imenik.

KAJ SE PRIPOROČA:
Izvedba ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov, s katero se tveganje oceni še pred obdelavo osebnih podatkov.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je običajno izpolnitev pravne obveznosti ali opravljanje nalog javnega
interesa na podlagi zakona.

Platforme družbenih medijev
Platforme družbenih medijev so upravljavci podatkov, ker na njihovih platformah poteka obdelava osebnih podatkov.

KAJ SE PRIPOROČA:

KAJ SE ODSVETUJE:

Izberite ustrezno pravno podlago za obdelavo osebnih
podatkov.
Za obdelavo občutljivih osebnih podatkov (npr.
narodnosti) morate pridobiti izrecno dovoljenje zadevne
osebe ali uporabiti druge izjeme, določene v Splošni
uredbi o varstvu podatkov.
Ljudem dajte navodila, da bodo lahko učinkovito
uveljavljali svoje pravice, na primer ko zahtevajo
popravek ali izbris svojih podatkov.
Poskrbite za varnost sistemov, ki jih uporabljate, in
v primeru kršitve varstva podatkov o tem nemudoma
obvestite zadevne osebe.

Podatkov ne delite s tretjimi osebami, na primer
s podjetjem za analizo podatkov, razen če vam uporabniki
tega niso izrecno dovolili.
Če osebne podatke svojih uporabnikov delite s tretjimi
osebami, to jasno navedite v pogojih na svoji platformi.
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