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Direktiva o varstvu
podatkov za policijo je del
novih pravil EU o varstvu
podatkov, sprejetih aprila
2016. Reforma je bila izvedena z
namenom, da bi bili standardi EU
za varstvo podatkov primerni za
digitalno dobo in pripravljeni na izzive
tehnološkega razvoja v prihodnosti.
Direktiva varuje posameznike pri
obdelavi njihovih osebnih podatkov
s strani organov za namene
preprečevanja, preiskovanja,
odkrivanja ali pregona kaznivih
dejanj ali izvrševanja kazenskih
sankcij.
S temi pravili se izvaja evropska
agenda za varnost, ki je strategija EU
za boj proti terorizmu, organiziranemu
kriminalu in kibernetski kriminaliteti.
Izmenjava takih podatkov je
bistvenega pomena v boju proti
terorizmu in čezmejnemu kriminalu.
Z novimi pravili bo izmenjava takih
podatkov učinkovitejša tako na ravni
EU kot na mednarodni ravni. Poleg
tega bodo prispevala k večjemu
zaupanju in zagotavljala čezmejno
pravno varnost.

Generalni direktorat za
pravosodje in potrošnike

KAKO SE S TO DIREKTIVO
ZAGOTAVLJA SPOŠTOVANJE
TEMELJNIH PRAVIC?
V skladu z novo direktivo je treba vse
osebne podatke obdelovati zakonito,
pošteno in samo za določene namene,
ki morajo biti vedno povezani z bojem
proti kriminalu.
Direktiva zagotavlja, da je obdelava
osebnih podatkov v EU v skladu z načeli
zakonitosti, sorazmernosti in nujnosti
ter da se uporabljajo ustrezni zaščitni
ukrepi za posameznike. Poleg tega
zagotavlja tudi popolnoma neodvisen
nadzor, ki ga izvajajo nacionalni organi
za varstvo podatkov, in učinkovita
pravna sredstva.
Uvedba standarda varstva podatkov
Policijski organi in organi kazenskega
pravosodja bodo uporabljali načeli
vgrajenega in privzetega varstva
podatkov na začetku vsakega postopka
v zvezi z osebnimi podatki, na primer
pri razvoju novih podatkovnih baz.
Osebe, zadolžene za obdelavo
osebnih podatkov, bodo imele strožjo
odgovornost za svoje delo. Organi
morajo na primer imenovati uradne
osebe za varstvo podatkov, ki bodo
Pravosodje
in potrošniki

Pravica do varstva osebnih podatkov je
temeljna pravica v EU. Žrtve in priče ter
tudi osumljenci kaznivih dejanj imajo
pravico do ustreznega varstva njihovih
podatkov v okviru kazenske preiskave
ali ukrepa kazenskega pregona. Hkrati
pa bo bolj usklajena zakonodaja
olajšala sodelovanje policijskih organov
ali tožilcev v čezmejnih preiskavah
ter omogočila učinkovitejši boj proti
kriminalu in terorizmu v Evropi.
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odgovorne za varstvo osebnih podatkov
v svoji organizaciji. Prav tako morajo
zagotoviti, da je nacionalni nadzorni
organ čim prej obveščen o hudih
kršitvah varstva podatkov.

KAKO DIREKTIVA IZBOLJŠUJE
DELO ORGANOV KAZENSKEGA
PREGONA?

Imate vprašanja?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_sl.htm.
Pokličite Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

Za učinkovit boj proti kriminalu organi
kazenskega pregona potrebujejo
učinkovita in stroga pravila o izmenjavi
osebnih podatkov na nacionalni,
evropski in mednarodni ravni. Z
določitvijo vseevropskih pravil o
varstvu osebnih podatkov na področju
kazenskega pravosodja se bo olajšalo
sodelovanje policijskih organov in
organov kazenskega pravosodja v EU.

V skladu s starimi pravili
Posamezniki v EU že imajo pravico dostopati do svojih osebnih podatkov, ki jih
obdelujejo policija, tožilci ali kazenska sodišča. Vendar se uveljavljanje te pravice
po državah članicah razlikuje.
Nekateri nacionalni organi na primer zaračunavajo pristojbine. Drugi ne
odgovarjajo na posamezne zahteve v razumnem času in omogočajo le posreden
dostop do osebnih podatkov (npr. prek nacionalnih nadzornih organov). Odgovor
posamezniku, ki je vložil zahtevo, pogosto ne zagotavlja zadostnih informacij
o statusu njegovih osebnih podatkov in razpoložljivih pravnih sredstvih. Tako
so posamezniki v težkem položaju, zlasti glede na to, da se vedno več osebnih
podatkov obdeluje v tujini.

Prihranek časa in denarja
Obdelava podatkov bo cenejša in
manj zamudna. Policijskim organom in
organom kazenskega pravosodja ne bo
več treba uporabljati različnih sklopov
pravil o varstvu podatkov glede na izvor
osebnih podatkov. Nova pravila veljajo
tako za domače kot tudi za čezmejne
prenose osebnih podatkov.

V skladu z novimi pravili
Vsak državljan EU ima enako pravico dostopati do svojih osebnih podatkov.
Posamezniki imajo vedno pravico, da se obrnejo neposredno na policijske
organe in organe kazenskega pravosodja ter zahtevajo dostop do svojih osebnih
podatkov.

Okrepljeno mednarodno sodelovanje
Z jasnejšimi pravili o mednarodnih
prenosih podatkov v zvezi s kaznivimi
dejanji bo okrepljeno tudi sodelovanje
policijskih organov in organov
kazenskega pravosodja EU s tretjimi
državami. Nova pravila bodo zagotovila,
da se prenosi izvajajo ob ustrezni ravni
varstva podatkov.

Če se ti organi odločijo taki zahtevi ugoditi, morajo predložiti osebne podatke
brezplačno. Odločijo se lahko tudi omejiti pravico do dostopa, zlasti kadar želijo
preprečiti oviranje tekoče preiskave ali zaščititi nacionalno varnost ali pravice
in svoboščine drugih. Take omejitve morajo biti v skladu z zahtevami prava
EU glede nujnosti in sorazmernosti, kot jih razlagata Sodišče Evropske unije in
Evropsko sodišče za človekove pravice.
V posebnih primerih, ko organi posamezniku dajo nevtralen odgovor („ne
moremo niti potrditi niti zanikati, da obdelujemo vaše osebne podatke“), ga
morajo obvestiti, da ima pravico vložiti pritožbo pri nacionalnem nadzornem
organu za varstvo podatkov. Slednji opravi potrebna preverjanja ali pregled
osebnih podatkov, ki jih hranijo organi. Poleg tega imajo posamezniki vedno
pravico zahtevati sodni nadzor nad celotnim takim postopkom.
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