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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. zdôrazňuje, že právo na ochranu 

súkromného života a osobných údajov, 

ktoré je zakotvené v článkoch 7 a 8 Charty 

základných práv Európskej únie a 

v článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie sa vzťahuje na všetky oblasti robotiky 

a že právny rámec EÚ na ochranu údajov 

sa musí v plnej miere dodržiavať; v tejto 

súvislosti žiada, aby sa preskúmali normy 

a kritériá, pokiaľ ide o používanie kamier a 

senzorov v robotoch; vyzýva Komisiu, aby 

zabezpečila, že zásady ochrany údajov, ako 

sú cielená ochrana súkromia, štandardná 

ochrana súkromia, minimalizácia údajov, 

obmedzenie účelu, ako aj transparentné 

kontrolné mechanizmy pre spracúvanie 

údajov a primerané opravné prostriedky 

v súlade s právnymi predpismi Únie v 

oblasti ochrany budú dodržané a príslušné 

odporúčania a štandardy budú posilnené a 

začlenené do politík Únie; 

20. zdôrazňuje, že právo na ochranu 

súkromného života a osobných údajov, 

ktoré je zakotvené v článkoch 7 a 8 Charty 

základných práv Európskej únie a 

v článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie (ZFEÚ), sa vzťahuje na všetky oblasti 

robotiky a že právny rámec Únie na 

ochranu údajov sa musí v plnej miere 

dodržiavať; v tejto súvislosti žiada, aby sa 

vo vykonávacom rámci všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov objasnili 
normy a kritériá, pokiaľ ide o používanie 

kamier a senzorov v robotoch; vyzýva 

Komisiu, aby zabezpečila, že zásady 

ochrany údajov, ako sú cielená ochrana 

súkromia, štandardná ochrana súkromia, 

minimalizácia údajov, obmedzenie účelu, 

ako aj transparentné kontrolné 

mechanizmy pre spracúvanie údajov a 

primerané opravné prostriedky v súlade s 

právnymi predpismi Únie v oblasti ochrany 

budú dodržané a príslušné odporúčania a 

štandardy budú posilnené a začlenené do 

politík Únie; 

Or. en 

 

 


