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PREDSTAVITEV
AKTUALNO

Kaj je DPIA in zakaj je pomembna?
..Kratica »DPIA« izhaja iz angleške besede zveze Data Protection Impact Assessment in je oznaka za postopek ocene vplivov na
varstvo osebnih podatkov..
Pomen DPIA
Ocena učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov je v osnovi proces, namenjen ugotavljanju
tveganj za nastanek kršitve pri obdelovanju osebnih podatkov in njihovemu preprečevanju. Izvedba DPIA pomaga upravljavcu ugotoviti, ali pri obdelovanju osebnih podatkov na želeni način izpolnjuje zahteve zakonodaje, dokaže, da je sprejel vse
potrebne ukrepe za zagotovitev zakonske skladnosti obdelave in zmanjša tveganje za nastanek
kršitev. Upravljavec osebnih podatkov oceno učinka skladnosti obdelave pripravi pred samo obdelavo osebnih podatkov in si tako zagotovi, da so
morebitna tveganja in nepravilnosti odkrite ter sanirane, še preden bi do kršitve dejansko prišlo.
Upravljavec se tako izogne kršitvam in s tem povezanim neugodnim posledicam, ki bi mu jih kršitve
pravil varstva osebnih podatkov prinesle v obliki
inšpekcijskih opozoril, glob, izgube zaupanja
strank, negativne publicitete …

Način izvedbe DPIA
Izvedba DPIA je v domeni upravljavca, ki mora
pred začetkom obdelave osebnih podatkov
oceniti, ali obdelava predstavlja veliko tveganje
za pravice in svoboščine posameznikov. Primarno mora pripraviti podroben opis projekta, v katerem se bodo osebni podatki obdelovali, ter si
odgovoriti na vprašanja: kateri podatki se bodo
obdelovali, na kakšen način, za kakšen namen,
kako se bodo pridobivali, koliko časa se bodo
podatki hranili ter katere osebe bodo udeležene
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pri obdelovanju in upravljanju osebnih podatkov pri navedenem projektu.
Nadalje mora upravljavec ugotoviti raven tveganja
za kršitev zakonodaje. Ugotavljanje tveganja poteka skozi določanje stopnje verjetnosti za uresničenje tveganj in ugotavljanje resnosti posledic, ki bi
jih uresničitev tveganja za upravljavca povzročila.
V tretji fazi mora upravljavec sprejeti ukrepe, s katerimi se ugotovljena tveganja v predhodnih fazah
obvladujejo. Upravljavec mora ugotoviti in izvesti
ukrepe, s katerimi se tveganjem izogne, oziroma
njihovo intenzivnost zniža na sprejemljivo raven.
V zadnji fazi mora upravljavec pripraviti poročilo
o izvedbi DPIA, v katerem predstavi izvedbo
vseh faz postopka ter svoje ugotovitve o prisotnih tveganjih in predvidenih ukrepih za njihovo zmanjšanje.

Priporočljivost ali
obveznost izvedbe DPIA
GDPR ne določa obveznosti izvedbe DPIA za
vsako obdelavo osebnih podatkov, ampak je izvedba ocene obvezna le v primerih, ko bi obdelava osebnih podatkov lahko pomenila veliko
tveganje za pravice in svoboščine posameznikov. Čeprav je na prvi pogled pojem »veliko tveganje« nedoločen, pa nam GDPR v tretjem odstavku 35. člena taksativno določa primere, ko
obdelava osebnih podatkov pomeni veliko tveganje in je zato izvedba DPIA obvezna. V skladu
z navedenim členom mora upravljavec DPIA
obvezno izvesti v primerih:

1. Sistematičnega in obsežnega vrednotenja
osebnih vidikov v zvezi s posamezniki, ki temelji na avtomatizirani obdelavi, vključno z
oblikovanjem profilov, in je osnova za odločitve, ki imajo pravne učinke v zvezi s posameznikom ali nanj na podoben način znatno vplivajo.
2. Obsežne obdelave posebnih vrst osebnih
podatkov ali osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški.
3. Obsežnega sistematičnega spremljanja javno dostopnega območja.
Navedeni primeri pa niso edini, ki lahko pomenijo veliko tveganje za kršitev pravic in svoboščin posameznika v zvezi z obdelavo osebnih
podatkov, ampak mora upravljavec od primera
do primera ugotoviti, ali želeni način obdelave
predstavlja veliko tveganje za nastanek kršitev.
Izvedba DPIA torej ni vedno obvezna, vsekakor pa je za upravljavca priporočljivo, da DPIA
izvede v vseh primerih, ko meni, da bi obdelava lahko pomenila tveganje za kršitev zakonodaje varstva osebnih podatkov oziroma ni
gotovo, ali dejanje obdelave pomeni veliko
tveganje za nastanek kršitev. V primeru, da
DPIA za upravljavca predstavlja preveliko breme, pa je smiselno, da pripravo ocene posreduje zunanjemu izvajalcu.
Če vas zanima več v zvezi z varstvom osebnih
podatkov, se lahko obrnete na družbo za svetovanje in razvoj projektov Eudace d.o.o.
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