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To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene
odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske
unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

►B

z dne 21. avgusta 2012
o ustreznem varstvu osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Vzhodna republika Urugvaj pri
avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov, v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta
95/46/ES
(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 5704)
(Besedilo velja za EGP)

(2012/484/EU)
(UL L 227, 23.8.2012, str. 11)

spremenjen z:
Uradni list

►M1

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2295 z dne 16. decembra 2016

št.

stran

L 344

83

datum
17.12.2016
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▼B
IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE
z dne 21. avgusta 2012
o ustreznem varstvu osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Vzhodna
republika Urugvaj pri avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov, v
skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES
(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 5704)
(Besedilo velja za EGP)

(2012/484/EU)

Člen 1
1.
Za namene člena 25(2) Direktive 95/46/ES se za Vzhodno repu
bliko Urugvaj šteje, da zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih poda
tkov, prenesenih iz Evropske unije.

2.
Pristojni nadzorni organ za področje uporabe pravnih standardov
varstva podatkov v Vzhodni republiki Urugvaj je naveden v Prilogi k
temu sklepu.

▼M1
Člen 2
Kadar pristojni organi v državah članicah izvajajo svoja pooblastila v
skladu s členom 28(3) Direktive 95/46/ES, na podlagi česar pride do
začasne ustavitve ali dokončne prepovedi prenosa podatkov v Vzhodno
republiko Urugvaj, da se zaščitijo posamezniki pri obdelavi njihovih
osebnih podatkov, zadevna država članica nemudoma obvesti Komisijo,
ta pa informacije posreduje drugim državam članicam.

Člen 3
1.
Komisija stalno spremlja dogajanja na področju pravnega reda
Vzhodne republike Urugvaj, ki bi lahko vplivala na izvajanje tega
sklepa, vključno z dogajanji glede dostopa javnih organov do osebnih
podatkov, da se oceni, ali Vzhodna republika Urugvaj še naprej zagota
vlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov.

2.
Države članice in Komisija se medsebojno obvestijo o primerih,
kadar ukrepi organov, pristojnih za zagotavljanje skladnosti s stan
dardom varstva v Vzhodni republiki Urugvaj, ne zagotavljajo take
skladnosti.

3.
Države članice in Komisija se medsebojno obveščajo o kakršnih
koli znakih, da posegi javnih organov Vzhodne republike Urugvaj,
pristojnih za nacionalno varnost, kazenski pregon ali druge javne inte
rese, v pravico posameznikov do varstva osebnih podatkov presegajo
tisto, kar je nujno potrebno, ali da ni učinkovitega pravnega varstva
pred takimi posegi.
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4.
Kadar je na podlagi dokazov razvidno, da ustrezna raven varstva
ni več zagotovljena, vključno s primeri iz odstavkov 2 in 3, Komisija
obvesti pristojni organ Vzhodne republike Urugvaj in, če je potrebno,
predstavi osnutek ukrepov v skladu s postopkom iz člena 31(2) Dire
ktive 95/46/ES z namenom razveljavitve ali zadržanja izvajanja tega
sklepa oz. omejitve obsega njegove uporabe.
▼B
Člen 4
Komisija spremlja učinkovanje tega sklepa in odboru, ustanovljenemu v
skladu s členom 31 Direktive 95/46/ES, poroča o morebitnih zadevnih
ugotovitvah, vključno s kakršnimi koli dokazi, ki bi lahko vplivali na
ugotovitev iz člena 1 tega sklepa, da je varstvo v Vzhodni republiki
Urugvaj ustrezno v smislu člena 25 Direktive 95/46/ES, in morebitnimi
dokazi, da se ta sklep izvaja na diskriminatoren način.
Člen 5
Države članice sprejmejo vse ukrepe, potrebne za uskladitev s tem
sklepom, v treh mesecih od datuma njegove notifikacije.
Člen 6
Ta sklep je naslovljen na države članice.
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▼B
PRILOGA
Pristojni nadzorni organ iz člena 1(2) tega sklepa:
Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP),
Andes 1365, Piso 8
Telefon: +598 29012929, interna številka 1352
11.100 Montevideo
URUGVAJ
Kontaktni e-naslov: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/contactenos.aspx
Pritožbe preko spleta: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/denuncia.aspx
Spletišče: http://www.datospersonales.gub.uy/sitio/index.aspx

