
ŠČIT ZASEBNOSTI EU-ZDA 

OBRAZEC ZA VLOŽITEV ZAHTEVE AMERIŠKEMU VARUHU PRAVIC 

 

Varuh pravic je nov mehanizem, ki je bil vzpostavljen v okviru Ščita zasebnosti, da bi olajšali 

obravnavo vaše zahteve in posredovanje odgovorov v zvezi z možnimi dostopi ameriških 

obveščevalnih služb do osebnih podatkov, prenesenih iz EU v ZDA, za namene nacionalne varnosti. 

Varuh pravic bo obravnaval zahteve glede podatkov, prenesenih ne le na podlagi Ščita zasebnosti, 

ampak tudi na podlagi alternativnih mehanizmov za prenos, kot so standardne pogodbene klavzule 

ali zavezujoča poslovna pravila (angl. BCR). V nobenem primeru vam ni treba dokazati, da so 

ameriške obveščevalne službe dejansko dostopale do vaših podatkov.  

Varuh pravic bo obravnaval le zahteve, ki se nanašajo na dostop ameriških obveščevalnih služb za 

namene nacionalne varnosti. Nadzorni organi EU so pripravili nadaljnje informacije o drugih vidikih 

Ščita zasebnosti in kako se pritožiti v zvezi s tem.1 

Iz odgovora Varuha pravic ne bo razvidno, ali ste dejansko (bili) pod nadzorom ali ne, prav tako pa 

ne bodo razvidni ukrepi, ki so bili sprejeti za rešitev zadeve. 

Kot izhaja iz Aneksa III k Ščitu zasebnosti, je Varuh pravic višji uradnik pri Ministrstvu za zunanje 

zadeve ZDA, ki deluje neodvisno od ameriških obveščevalnih služb. Varuh pravic s pomočjo številnega 

osebja zagotavlja, da se zahteve ustrezno preiščejo in pravočasno obravnavajo ter da prejmete 

potrditev o tem, da je bila zadevna zakonodaja ZDA spoštovana, v primeru kršitev zakonodaje pa o 

tem, da so bile kršitve odpravljene. 

Varuh pravic pri opravljanju svojih nalog in obravnavanju prejetih zahtev tesno sodeluje z drugimi 

neodvisnimi nadzornimi in preiskovalnimi organi ter od njih pridobiva vse informacije, ki jih potrebuje 

za ukrepanje v zvezi s skladnostjo nadzora z zakonodajo ZDA. Gre za organe, ki so odgovorni za 

nadzor nad različnimi obveščevalnimi službami ZDA. 

Preden bo vaša zahteva posredovana Varuhu pravic, jo bo pregledal nadzorni organ v EU. Ta bo 

preveril vašo istovetnost in samo zahtevo (ali vlagate zahtevo le glede svojih podatkov, ali vaša 

zahteva vsebuje vse potrebne informacije, ali se zahteva nanaša na osebne podatke, ki so bili 

preneseni v ZDA in ali ni neresna, šikanozna ali nedobroverna, tj. da odraža dejansko skrb2). Vašo 

zahtevo bo preverjal tisti nadzorni organ, pri kateremu ste jo vložili, ki jo bo, če bo to potrebno, 

posredoval Centraliziranemu organu EU, pristojnemu za posredovanje vaše zahteve Varuhu pravic. 

Od vas se bodo zahtevali podatki o spletnih računih ali prenosih podatkov, do katerih menite, da se je 

dostopalo za namene dejavnosti nadzora; lahko gre za vaš naslov elektronske pošte, uporabniška 

imena na računih, kot npr. Twitter, SnapChat ali WhatsApp, ali podatke o letih oziroma nastanitvah 

(hotel). Vaša zahteva mora vsebovati navedbo družbe, ki ste ji posredovali svoje podatke. 

Ker morajo nadzorni organi EU v okviru mehanizma Varuha pravic preveriti podatke, ki ste jih 

posredovali v zahtevi, vključno z vašim naslovom elektronske pošte in uporabniškimi imeni, lahko gre 

vaša zahteva v nadaljnjo obravnavo le, če izkažete, da so ti podatki resnično vaši. To lahko storite na 

                                                             
1 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083 (v angleškem jeziku). 
2 European Commission, Guide to the EU-U.S Privacy Shield (available at http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/files/eu-us_privacy_shield_guide_en.pdf?wb48617274=20B3E23E).  

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/eu-us_privacy_shield_guide_en.pdf?wb48617274=20B3E23E
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/eu-us_privacy_shield_guide_en.pdf?wb48617274=20B3E23E


različne načine. Lahko posredujete potrditev ponudnika storitve, ki jo uporabljate, ali zaslonsko sliko, 

ki jasno izkazuje, da ste vi dejansko uporabnik predmetnega računa. Ti podatki ne bodo posredovani 

ameriškemu Varuhu pravic. 

Ščit zasebnosti ne vključuje pravil o obdelavi podatkov s strani Varuha pravic in drugih ameriških 

služb. Ameriško notranje ministrstvo za na svoji spletni strani potrdilo, da informacije, posredovane v 

okviru zahteve Varuhu pravic po pregledu, ne bodo uporabljene ali hranjene za druge namene, razen 

v primeru, da to zahteva zakonodaja3Nadzorni organi za varstvo osebnih podatkov v EU so od 

ameriške vlade zahtevali nadaljnje informacije in zagotovila v zvezi z obdelavo vaših podatkov, 

posredovanih v okviru mehanizma Varuha pravic, vključno z zagotovilom, da bodo podatki 

uporabljeni le za namene obravnave vaše zahteve. 

Varuh pravic bo pravočasno zagotovil odziv Centraliziranemu organu EU. 

Ta odziv bo potrdil: 

(i) da je bila vaša pritožba ustrezno obravnavana in 

(ii) da je bila zadevna zakonodaja ZDA, ki določa omejitve in varovalke, spoštovana, v 

primeru ugotovljenih kršitev pa, da so bile te odpravljene.  

 

Ko bo odgovor sporočen Centraliziranemu organu EU, bo posredovan nacionalnemu nadzornemu 

organu, pri katerem ste oddali vlogo. Ta organ bo tudi pristojen za komunikacijo z vami.  

Za preverjanje vaše zahteve pri nadzornih organih EU in za nadaljnjo obravnavo vaše zahteve pri 

Varuhu pravic so potrebne naslednje informacije: 

1. Posredujte naslednje podatke za preverjanje vaše istovetnosti: 

a. Priimek: 

b. Ime: 

c. Dekliški / drugi priimek: 

d. Kraj rojstva: 

e. Datum rojstva: 

f. Naziv (kjer je to potrebno): 

g. Telefonska številka4:  

h. Naslov prebivališča:  

 

2. Potrdite vašo istovetnost bodisi s sistemom elektronske identifikacije, ki ga zagotavlja 

nacionalna zakonodaja (ki ga podpira vaš nacionalni organ za varstvo osebnih podatkov) ali s 

posredovanjem kopije katerega od naslednjih dokumentov:  

a. Potni list:  

b. Osebna izkaznica: 

c. Vozniško dovoljenje:  

 

Na posredovani kopiji lahko prekrijete podatke, ki niso potrebni za preverjanje podatkov iz  

št. 1 a.-h. zgoraj. 

 

                                                             
3 https://www.state.gov/e/privacyshield/ombud/   
4
 Ta podatek bo uporabljen le za namene kontaktiranja.  



3. Posredujte informacije ali podrobnosti o spletnem računu oziroma prenosu podatkov, do 

katerega menite, da se je dostopalo za namene dejavnosti nadzora, vključno z ustreznimi 

naslovi elektronske pošte ali uporabniškimi imeni, vezanimi na ta račun (npr. Twitter, 

SnapChat, WhatsApp) ali druge pomembne informacije, kot npr. podatke o letu, hotelu ali 

pogodbi. Nadzornemu organu EU boste morali izkazati, da vsi računi, ki jih  navajate, 

pripadajo vam. Nadaljnje informacije o tem, zakaj je to potrebno, so navedene na koncu prve 

strani tega dokumenta. 

a. Ali veste katero podjetje je posredovalo vaše podatke v ZDA? V tem primeru, 

prosimo, navedite podrobnosti. Morda niste prepričani, katero podjetje je 

posredovalo vaše podatke, vendar posredujte vse pomembne informacije. 

 

b. Ali veste katero podjetje v ZDA je prejelo vaše podatke? V tem primeru, prosimo, 

posredujte vse podrobnosti, s katerimi razpolagate. 

 

4. Ali to zahtevo vlagate zase osebno torej v svojem svojstvu? 

 

5. Kateri državni subjekti ZDA naj bi po vašem mnenju za namene dejavnosti nadzora dostopali 

do vaših osebnih podatkov? 

 

6. Kakšen odgovor oz. rešitev pričakujete? 

 

7. Posredujte informacije glede morebitnih drugih ukrepov, ki so že bili sprejeti v okviru 

obravnave vaše zahteve, in morebitne že prejete odgovore (npr. na podlagi zahteve za 

dostop do informacij javnega značaja po zakonodaji ZDA). 

 

8. Podpišite ta obrazec, da potrdite, da so posredovane informacije pravilne in posredovane v 

dobri veri ter da potrjujete, da se zavedate posredovanja vaše zahteve s strani ustreznega 

nacionalnega nadzornega organa Centraliziranemu organu EU in nadalje Varuhu pravic v 

okviru Ščita zasebnosti EU-ZDA. 

 

 

Podpis:     __   Datum zahteve: 

 

 

 

 

Informacije glede obdelave vaših osebnih podatkov:  

- Osebni podatki, ki jih zahtevamo, so potrebni za obdelavo vaše zahteve in se hranijo pri vašem 

nacionalnem nadzornem organu ter Centraliziranemu organu EU. Do njih bo dostopalo omejeno 

število oseb, pooblaščenih za obdelavo takšnih zahtev, če bo to potrebno. Pravico do dostopa in 

popravka do osebnih podatkov, ki ste jih posredovali, lahko izvršujete pri nacionalnem nadzornem 

organu, kjer ste vložili zahtevo.  



- Da bi odgovorili na vašo zahtevo glede domnevne obdelave vaših osebnih podatkov za namene 

nacionalne varnosti in z vašo privolitvijo, bodo osebni podatki, ki ste jih posredovali, posredovani 

Centraliziranemu organu EU in nato Varuhu pravic v okviru Ščita zasebnosti EU-ZDA.   


