
 
 

Z A N I M L J I V O S T I   Zagreb, 28.siječnja 2016. 

  

Obilježavanje Europskog dana 
zaštite osobnih podataka 

 
 
Zaštita osobnih podataka i poštivanje privatnog života jedno je od temeljnih prava Europske 
unije. Bez obzira na to je li riječ o obavljanju on-line kupnje, otvaranju profila na društvenoj 
mreži ili pak o dolasku na pregled kod liječnika, osobne smo podatke, naime, primorani gotovo 
svakog dana dati na uvid. Ovisno o tome o kojoj je usluzi riječ, često će od vas tražiti ime i 
prezime, adresu stanovanja, adresu elektroničke pošte, OIB ili broj vaše kreditne kartice, 
stoga je zaštita osobnih podataka nužna, a razmjena se mora provoditi u skladu sa zakonima 
kako bi bila osigurana potrebna zaštita, što ističe i Europska komisija. 
 
Prošlo je gotovo deset godina otkad je Vijeće Europe donijelo odluku da će se 28. siječnja 
svake godine obilježavati Europski dan zaštite osobnih podataka. Naime, upravo tog datuma 
1981. potpisana je Konvencija 108 – prvi pravno obvezujući međunarodni instrument donesen 
na području zaštite podataka pojedinaca, čija je glavna svrha jamčenje prava na privatnost 
fizičkih osoba pri obradi osobnih podataka u svakoj državi potpisnici.  
 
Zaštita osobnih podataka od osobitog je značaja i u području službene statistike. Naime, 
jedno od temeljnih načela koje se primjenjuje u svim svjetskim statističkim sustavima, jest 
načelo statističke povjerljivosti, koje jamči da se podaci prikupljeni za statističke svrhe neće 
upotrebljavati za identifikaciju individualne statističke jedinice. Na temelju odredaba Zakona o 
službenoj statistici (NN, br. 103/03., 79/09. i 59/12.) koje se odnose na povjerljivost i zaštitu 
statističkih podataka, statistički podaci o fizičkim i pravnim osobama, ako se izravno ili 
neizravno mogu dovesti u vezu s fizičkom ili pravnom osobom, povjerljivi su i službena su 
tajna te se mogu upotrebljavati samo za statističke svrhe te iskazivati isključivo u zbirnome 
(agregiranom) obliku. 
 
Pitanje zaštite osobnih podataka osobito je aktualno u doba najvažnijega i najopsežnijeg 
istraživanja koje Državni zavod za statistiku provodi svakih deset godina, a riječ je o Popisu 
stanovništva, kućanstava i stanova. Prije i tijekom provedbe popisa, dobivamo učestale upite 
zabrinutih građana o tome jesu li podaci prikupljeni popisom službena tajna. Individualni 
podaci prikupljeni popisom službena su tajna i kao takvi se ne objavljuju niti prosljeđuju bilo 
komu za bilo kakve svrhe, što je, osim Zakonom o službenoj statistici te Zakonom o zaštiti 
osobnih podataka, regulirano i Zakonom o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova.  
 
U obilježavanju ovog dana kojem je primarni cilj upoznavanje Europljana s pravima koja se 
tiču zaštite njihovih osobnih podataka, sudjeluje i Hrvatska. Kako bi istaknula važnost tog 
područja, Agencija za zaštitu osobnih podataka imenuje ambasadore privatnosti, a riječ je o 
pet osoba iz javnog života Hrvatske koje unatoč popularnosti nastoje zadržati diskreciju nad 
svojim privatnim životom. 
 
A boje li se građani ostaviti svoje podatke na internetu i koliko povjerenja imaju u službene 
institucije - saznajte u rezultatima prošlogodišnjega Eurobarometrova ispitivanja javnog 
mnijenja o zaštiti podataka (http://bit.ly/1PUDe3u).  

http://bit.ly/1PUDe3u


 
 
Izvori: europarl.europa.eu, coe.int, ec.europa.eu azop.hr 
 

 


