OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA (GDPR)
Tehnološkim razvojem i novim načinima obrade osobnih podataka, postalo je nužno
donošenje novog instrumenta koji će osigurati zaštitu prava i temeljnih sloboda
pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka.
Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti
pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih
podataka - „Opća uredba o zaštiti podataka“ ili GDPR, izravno će se primjenjivati u
Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine. Ista predstavlja bitan napredak u
području zaštite osobnih podataka i njome se osigurava ujednačeno i jednoobrazno
postupanje nadzornih tijela za zaštitu osobnih podataka, što će imati za posljedicu
jednostavniju i jednaku zaštitu prava svih pojedinaca u Europskoj uniji.
Općom uredbom o zaštiti podataka uvode se neke nove i pojednostavljuju već
postojeće definicije, određuju biometrijski i genetski podaci, preciznije opisuju postojeći
pojmovi, jačaju prava ispitanika te se smanjuju i pojednostavljuju pojedine
administrativne obveze voditelja zbirke osobnih podataka, jačaju nadzorne ovlasti te
mogućnost izricanja kazni od strane tijela za zaštitu osobnih podataka.
Uz navedenu Opću uredbu, sastavni dio usvojenog zakonodavnog paketa je i Direktiva
o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe
sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih
sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka. Tom će se Direktivom ujednačiti
zaštita osobnih podataka koje obrađuju pravosudna i policijska tijela u državama
članicama Europske unije. Ista jasno definira mogućnosti obrade osobnih podataka
ispitanika, uključujući njihovo iznošenje u treće zemlje, pri čemu se osiguravaju visoki
standardi zaštite pojedinaca razmjerno s potrebama provedbe odgovarajućih policijskih
i pravosudnih postupaka. Ovom Direktivom jasno se određuje nadzor neovisnog tijela
za zaštitu osobnih podataka nad obradom istih.

Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata
koji obrađuju osobne podatke poput voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade.
Uredba također propisuje koje su zadaće i ovlasti Agencije, a možemo reći da su to
savjetodavne, istražne i korektivne ovlasti. Kada govorimo o organizacijama može se
reći da se Uredba primjenjuje na sve organizacije i da tu nema iznimaka, a također se
primjenjuje i na pojedince koji obavljaju određenu profesionalnu aktivnost, udruge,
bolnice, klubove, pa i na fizičke osobe kada obrađuju osobne podatke izvan okvira
potreba kućanstva (npr. postavljanje video nadzora ispred ulaznih vrata kuće/stana).
Uredba se primjenjuje na sve državne institucije koje su dužne obrađivati osobne
podatke u okviru njenih odredaba, osim u slučajevima kaznenopravnih aktivnosti, poput
sprečavanja kaznenih djela ili progona počinitelja istih te u područjima izvan nadležnosti
prava EU-a.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HR

NADZORNO TIJELO - AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
U skladu s važećim zakonodavstvom Europske unije svaka država članica mora
uspostaviti neovisno nadzorno tijelo zaduženo za praćenje provedbe propisa o zaštititi
podataka, a istu takvu obvezu propisuje i Opća uredba o zaštiti podataka. U Republici
Hrvatskoj kao nadzorno tijelo uspostavljena je Agencija za zaštitu osobnih podataka.
http://azop.hr/info-servis/detaljnije/opca-uredba-o-zastiti-podataka-gdpr

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
U skladu sa zahtjevima „Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 (EU)“ je Ministarstvo
zdravstva kao jedno od tijela javne uprave poduzelo potrebne korake kako bi uskladilo
svoje funkcioniranje sukladno zahtjevima Uredbe u zadanom roku.

