Kako će se reformom u području
zaštite podataka pridonijeti borbi protiv
međunarodnog kriminala?
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Povjerenica za pravosuđe,
zaštitu potrošača
i ravnopravnost spolova

Policijska direktiva o
zaštiti podataka dio je
novih pravila EU-a o zaštiti
podataka donesenih u
travnju 2016. Reforma je provedena
u cilju prilagodbe standarda zaštite
podataka EU-a digitalnom dobu i
njihove pripreme za budući tehnološki
razvoj.
Direktivom se štite pojedinci čije
podatke nadležna tijela obrađuju u
svrhu sprečavanja, istraživanja,
otkrivanja ili progona kaznenih
djela ili izvršavanja kaznenopravnih
sankcija.
Pravilima se u djelo provodi Europski
program sigurnosti, strategija
EU-a za borbu protiv terorizma,
organiziranog kriminala i kibernetičkog
kriminala. Razmjena takvih podataka
nužna je u borbi protiv terorizma
i prekograničnog kriminala.
Zahvaljujući novim pravilima takvi će
se podaci učinkovitije razmjenjivati
i na razini EU-a i na međunarodnoj
razini. S pomoću njih uspostavit će
se prekogranično povjerenje i pravna
sigurnost.

Glavna uprava za pravosuđe
i zaštitu potrošača

SKAKO SE TOM DIREKTIVOM
OSIGURAVA ZAŠTITA TEMELJNIH
PRAVA?
Prema novoj Direktivi svi se osobni
podaci moraju obrađivati u skladu sa
zakonom, pošteno i samo u određenu
svrhu, a ta svrha mora uvijek biti
povezana s borbom protiv kriminala.
Tom se Direktivom osigurava da
obrada osobnih podataka diljem EU-a
bude u skladu s načelima zakonitosti,
proporcionalnosti i nužnosti, uz
odgovarajuće zaštitne mjere za
pojedince. Njome se osiguravaju i
potpuno neovisan nadzor nacionalnih
tijela za zaštitu podataka te djelotvorni
pravni lijekovi.
Uvođenje standardne zaštite podataka
Policijska i pravosudna tijela na početku
će svakog procesa koji uključuje osobne
podatke automatski primijeniti načela
tehničke zaštite podataka i integrirane
zaštite podataka, primjerice pri razvoju
novih baza podataka. Osobe nadležne
za obradu osobnih podataka snosit
će veću odgovornost za svoj rad.
Na primjer, tijela moraju imenovati
službenike za zaštitu podataka koji

Pravosuđe
i potrošači

Pravo na zaštitu osobnih podataka
temeljno je pravo u EU-u. U okviru
kaznene istrage ili mjere kaznenog
progona pravo na propisnu zaštitu
podataka imaju žrtve i svjedoci, ali i
osobe osumnjičene za kaznena djela.
Usklađenijim će se zakonima istodobno
olakšati suradnja policije ili tužitelja u
prekograničnim istragama te omogućiti
učinkovitija borba protiv kriminala i
terorizma diljem Europe.
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će biti odgovorni za zaštitu osobnih
podataka u svojoj organizaciji. Usto,
moraju što prije obavijestiti nacionalno
nadzorno tijelo u slučaju ozbiljne
povrede podataka.

KAKO SE DIREKTIVOM
UNAPREĐUJE RAD TIJELA
KAZNENOG PROGONA?

Imate pitanja?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Odgovore potražite pri servisu
Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

Kako bi uspješno suzbijala kriminal,
tijela kaznenog progona trebaju
učinkovita i čvrsta pravila o razmjeni
osobnih podataka na nacionalnoj,
europskoj i međunarodnoj razini.
Uvođenjem pravila o zaštiti osobnih
podataka u području kaznenog
pravosuđa na razini EU-a olakšat će se
suradnja policijskih i pravosudnih tijela
diljem EU-a.

Prema starim pravilima
Pojedinci diljem EU-a već imaju pravo pristupa svojim osobnim podacima koje
obrađuju policija, državni odvjetnici ili kazneni sudovi. Međutim, u različitim se
državama članicama to pravo ostvaruje na različite načine.
Na primjer, neka nacionalna tijela naplaćuju naknade. Druga ne odgovaraju na
pojedinačne zahtjeve u razumnom roku i dopuštaju samo neizravan pristup
osobnim podacima (npr. preko nacionalnih nadzornih tijela). Odgovor na upit
pojedinca često ne pruža dostatne informacije o statusu osobnih podataka i
dostupnim pravnim lijekovima. Pojedince se tako dovodi u tešku situaciju, osobito
s obzirom na porast prekogranične obrade osobnih podataka.

Ušteda vremena i novca
Na obradu podataka trošit će se
manje vremena i novca. Policijska i
pravosudna tijela neće više morati
primjenjivati različite skupove pravila o
zaštiti podataka s obzirom na podrijetlo
osobnih podataka. Nova se pravila
primjenjuju na obradu podataka u zemlji
i na prekogranične prijenose osobnih
podataka.

Prema novim pravilima
Svaki građanin EU-a ima jednako pravo pristupa svojim osobnim podacima.
Pojedinci uvijek imaju pravo izravno se obratiti policijskim i pravosudnim tijelima
i zatražiti pristup svojim osobnim podacima.

Jačanje međunarodne suradnje

Ako ta tijela odluče prihvatiti zahtjev, pristup osobnim podacima moraju pružiti
besplatno. Nadležna tijela mogu odlučiti ograničiti pravo pristupa, osobito kada
žele spriječiti ometanje pokrenute istrage ili zaštititi nacionalnu sigurnost ili prava
i slobode drugih. Takva ograničenja moraju biti u skladu s uvjetima nužnosti
i proporcionalnosti u okviru prava EU-a, kako ih tumače Sud Europske unije i
Europski sud za ljudska prava.

Zbog jasnijih pravila za međunarodni
prijenos podataka povezan s kaznenim
djelima ojačat će i suradnja policijskih
i pravosudnih tijela EU-a s trećim
zemljama. Novim će se pravilima
osigurati prijenos uz odgovarajuću
razinu zaštite podataka.

U posebnim slučajevima u kojima tijela pojedincu daju neodređen odgovor
(„ne možemo ni potvrditi ni opovrgnuti tvrdnju da obrađujemo vaše osobne
podatke”) moraju ga obavijestiti o pravu na podnošenje pritužbe nacionalnom
nadzornom tijelu za zaštitu podataka. Nadzorna tijela provode potrebne provjere
ili preispitivanja osobnih podataka koji su u posjedu nadležnih tijela. Konačno,
pojedinci uvijek imaju pravo zatražiti sudski nadzor cijelog tog postupka.
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