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WP244 PRILOG II. – Često postavljana pitanja 

 

Što je vodeće nadzorno tijelo? 

 

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka nadzor aktivnosti prekogranične obrade ili 

obrade koja uključuje građane više od jedne države EU-a u pravilu vodi samo jedno nadzorno 

tijelo koje se naziva vodeće nadzorno tijelo. To je poznato i kao načelo jedinstvenog 

mehanizma („sve na jednom mjestu”).  

Vodeće nadzorno tijelo prvenstveno je odgovorno za nadzor aktivnosti prekogranične obrade, 

na primjer kad se istražuje društvo koje obavlja aktivnost obrade u nekoliko država članica.  

 

Vodeće tijelo koordinirat će postupke u koje su uključena predmetna nadzorna tijela u skladu 

s člancima od 60. do 62. Uredbe (primjerice, jedinstveni mehanizam, uzajamna pomoć, 

zajedničke operacije). Nacrte svih odluka dostavljat će nadzornim tijelima zainteresiranima za 

predmet. 

 

Što je prekogranična obrada? 

 

Mehanizam vodećeg nadzornog tijela aktivira se samo u kontekstu prekogranične obrade. 

Potrebno je stoga utvrditi je li u tijeku ikakva aktivnost prekogranične obrade. 

U skladu s člankom 4. stavkom 23. Uredbe „prekogranična obrada” znači:  

- obrada osobnih podataka koja se odvija u Uniji u kontekstu aktivnosti poslovnih 

nastana u više od jedne države članice voditelja obrade ili izvršitelja obrade, a voditelj 

obrade ili izvršitelj obrade ima poslovni nastan u više od jedne države članice; ili 

 

- obrada osobnih podataka koja se odvija u Uniji u kontekstu aktivnosti jedinog 

poslovnog nastana voditelja obrade ili izvršitelja obrade, ali koja bitno utječe ili je 

izgledno da će bitno utjecati na ispitanike u više od jedne države članice. 

Što znači izraz „bitno utječe”? 

 

Općom uredbom o zaštiti podataka nije definirano što znači izraz „bitno utječe”. 

 

Nadzorna tijela tumačit će izraz „bitno utječe” na pojedinačnoj osnovi. Potrebno je u obzir 

uzeti kontekst obrade, vrstu podataka, svrhu obrade i sljedeće čimbenike: 

- je li obrada uzrok ili je li izgledno da će biti uzrok štete, gubitka ili duševne boli za 

pojedince, 

- ima li obrada stvaran utjecaj u smislu ograničenja prava ili uskraćivanja mogućnosti ili 

je li izgledno da će ga imati, 

- utječe li obrada ili je li izgledno da će utjecati na zdravlje pojedinaca, njihovu dobrobit 

i spokoj, 

- utječe li obrada ili je li izgledno da će utjecati na financijsko ili gospodarsko stanje ili 

okolnosti pojedinaca, 

- jesu li zbog obrade pojedinci izloženi diskriminaciji ili nepoštenom postupanju, 

- uključuje li obrada analizu posebnih kategorija osobnih podataka ili drugih podataka 

kojima se zadire u privatnost, posebno osobnih podataka djece, 

- jesu li pojedinci zbog obrade znatno promijenili svoje ponašanje ili je li izgledno da će 

ga znatno promijeniti, 
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- jesu li posljedice obrade za pojedince malo izgledne, nepredviđene ili neželjene,  

- nastaju li zbog obrade neugodnosti ili drugi nepovoljni ishodi, uključujući i narušen 

ugled ili 

- je li obradom obuhvaćen širok spektar osobnih podataka. 

Kako se identificira nadzorno tijelo voditelja obrade? 

 

Nakon što se utvrdi da je predmetna obrada prekogranična obrada potrebno je identificirati 

vodeće nadzorno tijelo.   

 

U skladu s člankom 56. Uredbe, nadzorno tijelo zemlje u kojoj se nalazi glavni poslovni 

nastan organizacije bit će vodeće tijelo. 

 

Ako organizacija u EU-u ima samo jedan poslovni nastan, ali se obradom bitno utječe ili je 

izgledno da će se bitno utjecati na ispitanike u više država članica, vodeće nadzorno tijelo bit 

će nadzorno tijelo mjesta gdje se nalazi taj jedini poslovni nastan.   

 

Ako organizacija ima nekoliko poslovnih nastana u EU-u, primjenjuje se načelo prema kojem 

je glavni poslovni nastan mjesto središnje uprave te organizacije. Međutim, ako neki drugi 

poslovni nastan donosi odluke o svrhama i sredstvima obrade i ovlašten je te odluke provoditi, 

on postaje glavni poslovni nastan. Voditelji obrade podataka dužni su jasno utvrditi gdje se 

donose odluke o svrhama i sredstvima obrade osobnih podataka. 

 

Primjerice, ako društvo obavlja jednu ili više aktivnosti prekogranične obrade, a odluke o 

svim aktivnostima prekogranične obrade donose se u središnjoj upravi u EU-u, postojat će 

samo jedno vodeće nadzorno tijelo za cjelokupnu aktivnost prekogranične obrade. Bit će to 

nadzorno tijelo mjesta gdje se nalazi središnja uprava društva.  

 

Međutim, ako društvo obavlja nekoliko aktivnosti prekogranične obrade, a odluke o 

sredstvima i svrhama obrade donose se u nekim drugim poslovnim nastanima, postojat će više 

nadzornih tijela. Bit će to tijela mjesta poslovnih nastana koja odlučuju o odgovarajućim 

aktivnostima prekogranične obrade. Žele li društva potpuno iskoristiti jedinstveni mehanizam 

s jednim vodećim nadzornim tijelom za cjelokupnu prekograničnu obradu, trebala bi 

razmotritiuzjž5 mogućnost da ovlasti za odlučivanje o aktivnostima obrade osobnih podataka 

organiziraju na jednom mjestu. 

 

Koji se kriteriji primjenjuju za identifikaciju vodećeg nadzornog tijela voditelja 

obrade? 

 

U nastavku se navode čimbenici koji mogu biti od koristi pri utvrđivanju lokacije glavnog 

poslovnog nastana voditelja obrade: 

- Ima li u EU-u samo jedan poslovni nastan?  

Ako ima, i ako obrada bitno utječe ili je izgledno da će bitno utjecati na ispitanike u 

više država članica, vodeće nadzorno tijelo tad je nadzorno tijelo mjesta gdje se nalazi 

taj jedini poslovni nastan.   

- Ima li sjedište u EU-u? 
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o Ako ima, što mu je uloga i donose li se odluke o svrhama i sredstvima obrade u 

tom poslovnom nastanu te je li taj poslovni nastan ovlašten provoditi odluke o 

aktivnosti obrade? 

 

o Ako nema, postoje li drugi poslovni nastani: 

 

 gdje se donose odluke o poslovnim aktivnostima koje uključuju obradu 

podataka? 

 koji su ovlašteni za djelotvornu provedbu odluka? 

 gdje se nalazi direktor (ili više njih) s krovnom odgovornošću za 

upravljanje poslovima prekogranične obrade? 

 gdje je voditelj obrade ili izvršitelj obrade registriran kao društvo ako 

se nalazi na jednom području? 

Kako se identificira vodeće nadzorno tijelo za izvršitelje obrade? 

 

Uredbom je omogućeno da sustav jedinstvenog mehanizma („sve na jednom mjestu”) 

iskoriste i izvršitelji obrade podataka koji podliježu Uredbi i imaju poslovne nastane u više od 

jedne države članice. 

 

Člankom 4. stavkom 16. točkom (b) propisuje se da će glavni poslovni nastan izvršitelja 

obrade biti mjesto središnje uprave izvršitelja obrade u EU-u ili će to, ako u EU-u nema 

središnju upravu, biti poslovni nastan u EU-u gdje se odvijaju glavne aktivnosti obrade 

(izvršitelj obrade). 

 

Međutim, u skladu s uvodnom izjavom 36. u predmetima koji uključuju i voditelja obrade i 

izvršitelja obrade, vodeće nadzorno tijelo bit će ono za voditelja obrade. U toj će situaciji 

nadzorno tijelo izvršitelja obrade biti „predmetno nadzorno tijelo” te bi trebalo sudjelovati u 

postupku suradnje. 


