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OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov a rešpektovanie súkromného života predstavujú dôležité základné
práva. Európsky parlament neustále trvá na tom, že je nevyhnutné zachovávať vyvážený
prístup medzi posilňovaním bezpečnosti a ochranou ľudských práv vrátane ochrany údajov
a súkromia. Reforma ochrany údajov v EÚ posilní práva občanov, poskytne im lepšiu kontrolu
nad ich údajmi a zabezpečí, že ich súkromie bude v digitálnom veku aj naďalej chránené.

PRÁVNY ZÁKLAD

Článok 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).
Články 7 a 8 Charty základných práv EÚ.

CIELE

Európska únia musí zabezpečiť, aby sa dôsledne uplatňovalo základné právo na ochranu
údajov, ktoré je zakotvené v Charte základných práv Európskej únie. Treba posilňovať pozíciu
EÚ v oblasti ochrany osobných údajov v súvislosti so všetkými politikami EÚ vrátane
presadzovania práva a predchádzania trestnej činnosti, ako aj v rámci našich medzinárodných
vzťahov, a to najmä v globálnej spoločnosti, ktorá sa vyznačuje rýchlymi technologickými
zmenami.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Inštitucionálny rámec
1. Lisabonská zmluva
Pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy boli právne predpisy týkajúce sa ochrany
údajov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti rozdelené medzi prvý pilier (ochrana
údajov na súkromné a obchodné účely, pri uplatnení metódy Spoločenstva) a tretí pilier (ochrana
údajov na účely presadzovania práva, na medzivládnej úrovni). Rozhodovací proces v oboch
oblastiach tak prebiehal podľa dvoch odlišných súborov pravidiel. Štruktúra pilierov zanikla
s príchodom Lisabonskej zmluvy, ktorá poskytuje pevnejší základ pre rozvoj prehľadnejšieho
a účinnejšieho systému ochrany údajov a súčasne udeľuje nové právomoci Parlamentu, ktorý sa
stal spoluzákonodarcom. V článku 16 ZFEÚ sa uvádza, že Parlament a Rada stanovujú pravidlá
týkajúce sa ochrany jednotlivcov, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov inštitúciami,
orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a členskými štátmi pri výkone činností, ktoré patria do
rozsahu pôsobnosti práva Únie.
2. Strategické usmernenia v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
V nadväznosti na programy z Tampere (október 1999) a Haagu (november 2004) Európska
rada v decembri 2009 schválila viacročný program týkajúci sa priestoru slobody, bezpečnosti
a spravodlivosti na obdobie 2010 – 2014 známy ako Štokholmský program.- Európska rada
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vo svojich záveroch z júna 2014 vymedzila strategické usmernenia pre legislatívne a operačné
plánovanie v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti na nadchádzajúce roky
v súlade s článkom 68 ZFEÚ. Jedným z kľúčových cieľov je lepšia ochrana osobných údajov
v EÚ. Preskúmanie usmernení v polovici trvania sa uskutoční v roku 2017.
B. Hlavné legislatívne nástroje na ochranu údajov
1. Charta základných práv EÚ
Rešpektovanie súkromného života a ochrana osobných údajov sa uznávajú v článkoch 7 a 8
Charty základných práv EÚ ako úzko spolu súvisiace, ale oddelené základné práva. Charta je
začlenená do Lisabonskej zmluvy a je právne záväzná pre inštitúcie a orgány Európskej únie
a členské štáty pri vykonávaní práva EÚ.
2. Rada Európy
a. Dohovor 108 z roku 1981
Dohovor Rady Európy 108 z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom
spracovaní osobných údajov je prvým právne záväzným medzinárodným nástrojom prijatým
v oblasti ochrany údajov. Účelom dohovoru je „zabezpečiť pre každého jednotlivca …
rešpektovanie jeho práv a základných slobôd, najmä práva na súkromie pri automatizovanom
spracovaní osobných údajov o ňom“.
b. Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP)
Článkom 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd zo 4. novembra
1950 sa zavádza právo rešpektovať súkromný a rodinný život: „Každý má právo na
rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie.“
3. Súčasné legislatívne nástroje EÚ na ochranu údajov
V dôsledku starej pilierovej štruktúry sú v súčasnosti v platnosti rôzne legislatívne nástroje.
Zahŕňajú pôvodné nástroje prvého piliera, napríklad smernicu 95/46/ES o ochrane údajov,
smernicu 2002/58/ES o ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií (zmenenú
v roku 2009, v súčasnosti sa posudzuje nový návrh), smernicu 2006/24/ES o uchovávaní
údajov (vyhlásenú Súdnym dvorom Európskej únie 8. apríla 2014 za neplatnú kvôli závažnému
zasahovaniu do súkromného života a narúšaniu ochrany údajov) a nariadenie (ES) č. 45/2001
o spracúvaní osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva (v súčasnosti sa posudzuje
nový návrh), ako aj pôvodné nástroje tretieho piliera, napríklad rámcové rozhodnutie Rady
z novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v policajnej a trestnoprávnej
oblasti.- Onedlho má nadobudnúť účinnosť nový komplexný právny rámec týkajúci sa ochrany
údajov na úrovni EÚ (pozri ďalej v texte).
a. Smernica o ochrane údajov (95/46/ES) – má sa zrušiť v máji 2018
Smernica 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných
údajov a voľnom pohybe týchto údajov je najdôležitejším právnym predpisom o ochrane
osobných údajov v EÚ. V smernici sú uvedené všeobecné pravidlá týkajúce sa zákonnosti
spracúvania osobných údajov, určuje práva dotknutých osôb a stanovujú sa nezávislé
vnútroštátne dozorné orgány. V smernici sa uvádza, že osobné informácie sa môžu spracúvať len
vtedy, ak daná osoba na to dala výslovný súhlas a bola vopred informovaná o spracovaní údajov.
b. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV – má sa zrušiť v máji 2018
Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov
spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach upravuje ochranu
údajov v rámci bývalého tretieho piliera. Ide o odvetvie, ktoré nie je v rozsahu pôsobnosti
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smernice 95/46/ES, ktorá sa uplatňuje na spracovanie osobných údajov v rámci bývalého prvého
piliera. Rámcové rozhodnutie sa vzťahuje iba na policajné a justičné údaje, ktoré sú predmetom
výmeny medzi členskými štátmi, orgánmi a pridruženými systémami EÚ, a nevzťahuje sa na
vnútroštátne údaje.
4. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a pracovná skupina zriadená podľa
článku 29
Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov je nezávislý dozorný orgán, ktorý zabezpečuje,
aby si inštitúcie a subjekty EÚ plnili povinnosti, ktoré majú v oblasti ochrany údajov, tak, ako sú
ustanovené v nariadení o ochrane údajov (nariadenie (ES) č. 45/2001). Hlavnými povinnosťami
európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov sú dohľad, konzultácie a spolupráca.
Pracovná skupina zriadená podľa článku 29 je nezávislý poradný subjekt v oblasti ochrany
údajov a súkromia, ktorý bol zriadený podľa článku 29 smernice o ochrane údajov. Je zložená
zo zástupcov vnútroštátnych orgánov EÚ na ochranu údajov, európskeho dozorného úradníka
pre ochranu údajov a Komisie. Skupina vydáva odporúčania, stanoviská a pracovné dokumenty.
Pracovnú skupinu zriadenú podľa článku 29 nahradí podľa všeobecného nariadenia o ochrane
údajov Európsky výbor pre ochranu údajov.
5. Reforma EÚ týkajúca sa ochrany údajov – má sa uplatňovať od mája 2018
Komisia zverejnila 25. januára 2012 rozsiahly legislatívny balík zameraný na reformu právnych
predpisov EÚ týkajúcich sa ochrany údajov. Cieľom reformy je ochrana osobných údajov
v celej EÚ, zlepšenie kontroly užívateľov nad vlastnými údajmi a zníženie nákladov pre
podniky. Technologický pokrok a globalizácia radikálne zmenili spôsob, akým sa údaje zbierajú,
ako sa k nim pristupuje a ako sa používajú. Navyše, 28 členských štátov implementovalo
pravidlá z roku 1995 rozdielnym spôsobom. Jednotný zákon ukončí súčasnú fragmentáciu
a nákladné administratívne zaťaženie. Pomôže to posilniť dôveru spotrebiteľov v online
služby, čo zabezpečí veľmi potrebný podnet rastu, vzniku nových pracovných miest a inovácii
v Európe.- V decembra 2015 Parlament (na úrovni výboru) a Rada (na úrovni veľvyslancov) po
takmer troch rokoch zdĺhavých rokovaní dosiahli dohodu o nových pravidlách ochrany údajov.
Nové pravidlá boli zverejnené v apríli 2016 a budú sa uplatňovať od mája 2018:
— Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

— Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely
predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na
účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového
rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament vždy zdôrazňoval, že treba zachovať rovnováhu medzi posilňovaním bezpečnosti
a ochranou súkromia a osobných údajov. Prijal rôzne uznesenia o týchto citlivých otázkach,
konkrétne pokiaľ ide o vytváranie profilov na základe etnickej a rasovej príslušnosti,
rozhodnutie Rady z Prümu o cezhraničnej spolupráci v boji proti terorizmu a cezhraničnej
trestnej činnosti, zavedenie skenerov tela na zvýšenie bezpečnosti v leteckej doprave,
biometrické pasy a spoločné konzulárne pokyny, riadenie hraníc, internet a hĺbkovú analýzu
údajov.-
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Parlament zamietol vo februári roku 2010 v rámci postupu súhlasu predbežné uplatňovanie
dohody o Programe na sledovanie financovania terorizmu (TFTP – Terrorist Finance Tracking
Programme, predtým známej pod názvom SWIFT) v súvislosti s prenosom bankových údajov
do USA na účely boja proti terorizmu. Po prijatí uznesenia Parlamentu z 8. júla 2010 nadobudla
dohoda TFTP platnosť v auguste 2010. V júli 2011 Komisia prijala oznámenie o hlavných
možnostiach, pokiaľ ide o vytvorenie európskeho systému na sledovanie financovania terorizmu
(TFTS EÚ), pričom Parlament nad ním vyjadril pochybnosti. V novembri 2013 Komisia
oznámila svoj zámer nepredložiť v tejto fáze návrh na TFTS EÚ.
Ďalšou dôležitou otázkou je dohoda o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR) medzi EÚ
a USA týkajúca sa spracovania a postupovania údajov PNR medzi leteckými dopravcami
a ministerstvom vnútornej bezpečnosti USA. Po tom, ako Parlament udelil svoj súhlas, prijala
Rada v apríli 2012 rozhodnutie o uzavretí novej dohody, ktorá nahradila predchádzajúcu dohodu
o PNR medzi EÚ a USA, ktorá bola dočasne v platnosti od roku 2007.-
Vo februári 2011 Komisia predložila návrh smernice o využívaní údajov PNR na účely
prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej
trestnej činnosti (EÚ PNR). V júni 2013 Parlament v plene rozhodol vrátiť túto vec svojmu
Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), ktorý (v apríli 2013)
hlasoval proti návrhu EÚ PNR, keďže mal pochybnosti o dodržaní zásady proporcionality
a základných práv. Teroristické útoky, ku ktorým došlo v Paríži v roku 2015, a nové obavy
z hrozieb, ktoré by mohli pre vnútornú bezpečnosť EÚ predstavovať zahraniční bojovníci,
nanovo rozprúdili debatu o návrhu EÚ PNR. V decembri 2015 Parlament (na úrovni výboru)
a Rada (na úrovni veľvyslancov) dospeli v tejto citlivej otázke ku kompromisnému riešeniu.
Smernica (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov
PNR na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov
a závažnej trestnej činnosti sa bude musieť transponovať do vnútroštátneho práva do 25. mája
2018.
Parlament sa (v rámci postupu súhlasu) podieľal na schvaľovaní právne záväznej rámcovej
dohody s USA o výmene informácií a ochrane údajov, známej ako zastrešujúca dohoda
o ochrane údajov. Cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany osobných informácií, ktoré sa
poskytujú v rámci transatlantickej spolupráce v boji proti terorizmu a organizovanej trestnej
činnosti. Podpísanie zákona o súdnej náprave prezidentom Obamom vo februári 2016 pripravilo
cestu pre podpis zastrešujúcej dohody medzi EÚ a USA 2. júna 2016. Súčasne bola zavedená
ochrana súkromia medzi EÚ a USA s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov pri
prenose komerčných údajov. Ochrana súkromia zodpovedá požiadavkám, ktoré stanovil Súdny
dvor EÚ vo svojom rozsudku z októbra 2015, v ktorom starý rámec bezpečného prístavu
vyhlásil za neplatný (dobrovoľné normy na ochranu údajov pre spoločnosti mimo EÚ, ktoré
prenášajú osobné údaje občanov EÚ do USA). Komisia prijala vykonávacie rozhodnutie podľa
smernice 95/46/ES o primeranosti ochrany, ktorú poskytuje ochrana súkromia medzi EÚ a USA
12. júla 2016, pričom toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť okamžite.- Od 1. augusta 2016
môžu spoločnosti podpisovať ochranu súkromia s ministerstvom obchodu USA, ktoré potom
overí, či ich politika ochrany súkromia spĺňa požiadavky vysokých noriem ochrany súkromia.
Parlament vo svojom uznesení z 26. mája 2016 o transatlantických tokoch údajov privítal úsilie
o dosiahnutie výrazného pokroku pri ochrane súkromia v porovnaní s rozhodnutím bezpečného
prístavu, ktoré nahrádza, a k niektorým otázkam sa vyjadril kriticky.
Parlament prijal 12. marca 2014 uznesenie o programe sledovania Národnej bezpečnostnej
agentúry Spojených štátov amerických, orgánoch sledovania v jednotlivých členských
štátoch a ich vplyve na základné práva občanov EÚ a na transatlantickú spoluprácu
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v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Týmto uznesením sa uzavrelo šesťmesačné
vyšetrovanie Parlamentu v súvislosti s hromadným elektronickým sledovaním občanov EÚ,
ktoré nasledovalo po odhaleniach v júni 2013 týkajúcich sa údajnej špionáže zo strany USA
a niektorých krajín EÚ. V tomto uznesení Parlament vyzval na pozastavenie uplatňovania zásad
bezpečného prístavu a systému na sledovanie financovania terorizmu. Dňa 29. októbra 2015
Parlament prijal uznesenie o opatreniach prijatých v nadväznosti na svoje uznesenie z 12. marca
2014 o hromadnom elektronickom sledovaní, v ktorom opakovane vyzval na pozastavenie
uplatňovania rozhodnutia o bezpečnom prístave a programu na sledovanie financovania
terorizmu.
Parlament sa v rámci riadneho legislatívneho postupu zapája do schvaľovania reformy na
ochranu osobných údajov (pozri predchádzajúci odsek). Nové pravidlá ochrany údajov posilnia
základné práva občanov v digitálnom veku a uľahčia podnikanie tým, že zjednodušia pravidlá
pre podniky na jednotnom digitálnom trhu.
Kristiina Milt
10/2017
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