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ZADEVA: Pobuda glede pridobitve pisnega mnenja pristojnega organa
Evropske komisije o imenovanju zunanjega nadzornega organa za nadzor nad
izvajanjem kodeksov ravnanja po 40. členu Splošne Uredbe Evropske komisije
2016/678 o varstvu podatkov v zasebnem sektorju kot pogoju za potrditev
navedenih kodeksov s strani nacionalnega nadzornega organa za varstvo
osebnih podatkov
Na podlagi 66. in 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) predlagam, da Državni svet podpre in naslovi na
Ministrstvo za pravosodje naslednjo pobudo:
Ministrstvo za pravosodje naj pri pristojnem organu Evropske komisije pridobi
pisno mnenje o naslednjih vprašanjih:
-

Ali je po Splošni Uredbi Evropske komisije 2016/678 o varstvu podatkov (v
nadaljevanju: GDPR) imenovanje zunanjega nadzornega organa za nadzor
nad izvajanjem kodeksov ravnanja po 40. členu GDPR v zasebnem sektorju
pogoj za potrditev predloženega kodeksa ravnanja s strani nacionalnega
nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov?

-

Ali lahko v vlogi zunanjega nadzornega organa nad izvajanjem kodeksov
ravnanja v zasebnem sektorju nastopa tudi nadzorni organ v posamezni
državi članici EU?
Obrazložitev:

Kodeksi ravnanja so v skladu s 40. členom GDPR instrument, ki prispeva k pravilni
uporabi GDPR, ob upoštevanju posebnih značilnosti različnih sektorjev za obdelavo
ter posebnih potreb mikro, malih in srednjih podjetij. Kodekse pripravijo združenja in
druga telesa, ki predstavljajo vrste upravljavcev ali obdelovalcev, z namenom
podrobnejše obrazložitve uporabe GDPR. Kodeks je hkrati tudi mehanizem, ki
upravljavcem in obdelovalcem osebnih podatkov lahko pomaga pri izkazovanju

skladnosti njihovega ravnanja z GDPR. Kodeksi ravnanja za posamezne panoge
oziroma branže naj bi bili v prvi vrsti namenjeni debirokratizaciji ter uporabi zdrave
mere pri izpolnjevanju zahtevanih pogojev po splošni uredbi.
GDPR določa, da spremljanje skladnosti s Kodeksom ravnanja po 40. členu GDPR
lahko izvaja poseben zunanji organ, ki ima vlogo nadzornika izvajanja kodeksa. Iz
navedenega po našem mnenju smiselno izhaja, da GDPR ne prepoveduje, da je za
nadzor nad kodeksi lahko pristojen tudi nacionalni nadzorni organ v posamezni
državi članici, če se tako opredeli v posameznem Kodeksu ravnanja. Ali je takšna
razlaga GDPR ustrezna ali ne?
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