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Varstvo osebnih podatkov je temeljna pravica v Evropski uniji. "Vsakdo ima pravico do varstva osebnih
podatkov, ki se nanj nanašajo" - Listina o temeljnih pravicah Evropske unije.
Osebni podatki in informacije o posameznikih se obdelujejo v mnogih vidikih vsakdanjega življenja,
na primer, pri odpiranju bančnega računa, vpisu v telovadno društvo, rezervaciji letalske karte, izdaji
kreditne kartice, registraciji za promocijske kartice trgovin itn.

Kaj so osebni podatki?
‘Osebni podatki’ pomenijo vse informacije, ki se na vas nanašajo in s pomočjo katerih je mogoče
neposredno ali posredno ugotoviti vašo identiteto, na primer vaše ime in priimek, telefonska številka,
e-poštni naslov, kraj in datum rojstva itn.

Katere so vaše pravice?
Pri obdelavi vaših osebnih podatkov imate pravice, ki jih lahko uveljavite, kot so:
pravica biti jasno in razumljivo obveščeni, da se vaši osebni podatki obdelujejo,
pravica do dostopa do lastnih podatkov,
pravica do popravka morebitnih napačnih ali nepopolnih podatkov,
pravica, da v nekaterih primerih na zakonski podlagi ugovarjate obdelavi,
pravica, da se za vas ne sprejme samodejna odločitev za ocenitev nekaterih osebnih vidikov,
kakor na primer vaše uspešnosti pri delu, kreditne sposobnosti, zanesljivosti in vedenja, in
pravica, da od upravljavca podatkov prejmete odškodnino za škodo, ki ste jo utrpeli, itn.

Katere so obveznosti upravljavca podatkov?
Obveznosti upravljavca podatkov (ki je subjekt zasebnega ali javnega sektorja, odgovoren za obdelavo
osebnih podatkov, na primer zdravnik, podjetje, športni klub, javna uprava itn.) so naslednje:
zagotoviti, da se vaše pravice spoštujejo (npr. mora vas obveščati, vam omogočiti dostop do
vaših podatkov),
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zagotoviti, da se podatki zbirajo samo za določene, posebne in zakonite namene, da so točni in
posodabljani ter da se ne hranijo dlje, kot je potrebno,
zagotoviti, da so izpolnjena merila za zakonito obdelavo podatkov, na primer, da daste soglasje,
podpišete pogodbo ali ste pravno zavezani itn.,
zaupnost obdelave,
varnost obdelave,
v nekaterih primerih obveščanje organa za varstvo podatkov,
zagotoviti, da v primeru prenosa podatkov v države zunaj EU te države jamčijo ustrezno raven
varstva.

Kaj lahko storite, če so vaše pravice kršene?
Lahko vložite pritožbo pri organih za varstvo podatkov, ki delujejo v vseh državah članicah. Ti organi
morajo poskrbeti, da se vaše pravice in obveznosti spoštujejo. V njihovi pristojnosti je tudi obravnavanje
vaših pritožb in prepoved obdelave.
Na razpolago vam je pravno sredstvo za vsako kršitev pravic in obveznosti, zajamčenih z nacionalno
zakonodajo.
Evropski varuh osebnih podatkov je odgovoren za spremljanje obdelave, ki jo izvajajo institucije ali
organi Skupnosti.
Evropska zakonodaja o varstvu podatkov
Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 (Direktiva o varstvu
podatkov) usklajuje nacionalne zakonodaje, ki od "upravljavcev podatkov" zahtevajo
visokokakovostne prakse upravljanja podatkov in zajamčen sveženj pravic posameznikom.
Direktiva 2002/58/ES o zasebnosti in elektronskih komunikacijah z dne 12. julija 2002 jamči
obdelavo osebnih podatkov in varstvo zasebnosti na področju elektronskih komunikacij.
Uredba 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih
Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov z dne 18. decembra 2000 ureja obdelavo osebnih
podatkov posameznikov, kadar ta obdelava poteka v institucijah in organih Skupnosti.

Dodatne informacije so na voljo na naslovu:
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_en.htm
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