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EDPB sprejel smernice o obdelavi podatkov o lokaciji in orodjih za sledenje stikom v okviru 

izbruha COVID-19 

Na svojem 23. plenarnem zasedanju je EDPB sprejel smernice o obdelavi podatkov o lokaciji in 

drugih orodjih za sledenje stikom v okviru izbruha COVID-19.  

 

Vlade in različni pobudniki zasebnega sektorja se pri odzivu na pandemijo COVID-19 množično 

usmerjajo k uporabi tehnologij, ki temeljijo na obdelavi osebnih podatkov, kar sproža številne 

pomisleke glede varstva zasebnosti. EDPB je v smernicah poudaril, da je v primeru obdelave 

osebnih podatkov kot nujnega ukrepa za obvladovanje pandemije COVID-19,  varstvo osebnih 

podatkov predpogoj za vzpostavitev zaupanja, ustvarjanja pogojev za družbeno sprejemljivost 

katere koli rešitve in s tem tudi zagotovitev učinkovitosti takšnih ukrepov.  

 

Smernice so bile sprejete z namenom vzpostavitve enotnega evropskega pristopa kot odgovor na 

trenutno krizno situacijo. EDPB v smernicah uvodoma izpostavlja, da so podatki in tehnologija 

sicer pomembna orodja v zajezitvi širjenja virusa COVID-19, vendar pa imajo omejitve in kot taki 

lahko zgolj nudijo podporo pri učinkovitost drugih javnozdravstvenih ukrepov.  

 

Cilj smernic je osvetlitev pogojev in načel za obdelavo lokacijskih podatkov in za uporabo orodij za 

sledenje stikom med posamezniki, pri čemer se smernice omejujejo na uporabo lokacijskih 

podatkov in orodij za sledenje za dva jasno določena namena, in sicer: 

 

1. za obdelavo lokacijskih podatkov za namen izdelave modelov širjenja virusa, z namenom 

podaje oceno splošne učinkovitosti omejevalnih ukrepov; 

 

2. za uporabo orodij za sledenje stikom, katerih namen je obveščanje posameznikov, ki so bili 

morda v neposredni bližini nekoga, za katerega je potrjeno, da je okužen z virusom COVID-

19, zato, da se prekinejo nadaljnji  stiki z že okuženim oz. morebiti okuženim 

posameznikom. 

 
Smernice izpostavljajo, da tako Splošna uredba o varstvu podatkov kot tudi Direktiva o zasebnosti 

in elektronskih komunikacijah že vsebujeta določbe, ki omogočajo uporabo anonimnih ali osebnih 

podatkov, za podporo javnim organom in drugim akterjem, tako na nacionalni ravni kot tudi na 

ravni EU pri njihovih prizadevanjih za spremljanje in omejevanje širjenja COVID-19, pri čemer so 

splošna načela učinkovitosti, nujnosti in sorazmernosti tista, ki morajo voditi vse ukrepe, ki jih 

sprejmejo države članice ali institucije EU, ki vključujejo obdelavo osebnih podatkov za boj proti 

COVID-19.  V tem okviru EDPB zastopa stališče, da bi morala biti uporaba aplikacij za sledenje 

stikom prostovoljna in ne bi smela temeljiti na sledenju gibanja posameznikov, temveč zgolj na 

sledenju razdalje med posameznimi uporabniki takšne aplikacije. 

 

Kot prilogo k smernicam je EDPB sprejel tudi usmeritve za analizo aplikacij za sledenje stikom, ki 

niso izčrpne, njihov namen pa je predvsem podati splošna navodila oblikovalcem in razvijalcem 

aplikacij za sledenje stikov.  Pri tem  EDPB poudarja, da je pred razvojem in uporabo vsake takšne 

aplikacije potrebno opraviti skrbno presojo vpliva na zasebnost v vsakem primeru posebej. 
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Smernice o obdelavi podatkov o lokaciji in orodjih za sledenje v okviru izbruha COVID-19 s prilogo 

so objavljene na spletni strani EDPB in dostopne na naslednji povezavi: 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-042020-use-location-

data-and-contact-tracing_en 
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