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Pozmeňujúci návrh 41 sa vypúšťa, keďže text pozmeňujúceho návrhu, ktorý obsahoval, 

bol presunutý do pozmeňujúceho návrhu 44. 

(Týka sa všetkých jazykov.) 

Pozmeňujúci návrh 100 znie takto: 

Pozmeňujúci návrh  100 

Návrh nariadenia 

Článok 69 m (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 69m 

 Právo na opravu alebo vymazanie 

operačných osobných údajov 
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a obmedzenie spracúvania 

 1. Každá dotknutá osoba má právo 

bez zbytočného odkladu dosiahnuť 

u agentúr a misií Únie opravu nepresných 

operačných osobných údajov , ktoré sa jej 

týkajú. So zreteľom na účely spracúvania 

má dotknutá osoba právo na doplnenie 

neúplných operačných osobných údajov, 

a to aj prostredníctvom poskytnutia 

doplnkového vyhlásenia. Agentúry a misie 

Únie bez zbytočného odkladu vymažú 

operačné osobné údaje a dotknutá osoba 

má tiež právo dosiahnuť u agentúr a misií 

Únie bez zbytočného odkladu vymazanie 

operačných osobných údajov, ktoré sa jej 

týkajú, ak sa spracúvaním porušujú 

články 69b, 69c alebo 69h, alebo ak sa 

operačné osobné údaje musia vymazať, 

aby sa zabezpečil súlad so zákonnou 

povinnosťou, ktorá sa vzťahuje na 

agentúry a misie Únie.  

Namiesto vymazania agentúry a misie 

Únie obmedzia spracúvanie, ak: 

 a) dotknutá osoba napadla správnosť 

operačných osobných údajov a ich 

správnosť alebo nesprávnosť nemožno 

určiť; alebo 

 b) operačné osobné údaje sa musia 

zachovať na účely dokazovania. 

 2. Ak je spracúvanie obmedzené 

podľa odseku 1 druhého pododseku písm. 

a), agentúry a misie Únie o tom pred 

zrušením obmedzenia spracúvania 

informujú dotknutú osobu. Obmedzené 

údaje sa spracúvajú len na účel, ktorý 

zabránil ich vymazaniu 

 3. Agentúry a misie Únie písomne 

informujú dotknutú osobu o každom 

zamietnutí opravy alebo vymazaní 

osobných údajov či obmedzení 

spracúvania a o dôvodoch zamietnutia. 

Agentúry a misie Únie môžu úplne alebo 

čiastočne obmedziť možnosť dotknutej 

osoby poskytnúť takéto informácie v 

takom rozsahu a tak dlho, ako toto 

obmedzenie s náležitým zreteľom na 
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základné práva a oprávnené záujmy 

príslušnej fyzickej osoby predstavuje 

nevyhnutné a primerané opatrenie v 

demokratickej spoločnosti s cieľom: 

 a) zabrániť mareniu úradného alebo 

súdneho zisťovania, vyšetrovania alebo 

konania; 

 b) zabrániť ohrozeniu predchádzania 

trestným činom, ich odhaľovania, 

vyšetrovania alebo stíhania alebo výkonu 

trestných sankcií; 

 c) chrániť verejnú bezpečnosť 

členských štátov; 

 d) chrániť vnútornú bezpečnosť 

členských štátov; 

 e) chrániť práva a slobody ostatných. 

 4. Agentúry a misie Únie písomne 

informujú dotknutú osobu o možnosti 

podať sťažnosť európskemu dozornému 

úradníkovi pre ochranu údajov a 

dožadovať sa súdneho prostriedku 

nápravy na Súdnom dvore Európskej 

únie. 

 5. Agentúry a misie Únie oznamujú 

opravu nesprávnych operačných 

osobných údajov príslušnému orgánu, od 

ktorého nesprávne operačné osobné údaje 

pochádzajú.  

 6. Agentúry a misie Únie v 

prípadoch, v ktorých sa operačné osobné 

údaje opravia alebo vymažú alebo sa 

obmedzí spracúvanie podľa odsekov 1, 2 a 

3, upovedomujú a informujú príjemcov o 

tom, že musia opraviť alebo vymazať 

operačné osobné údaje alebo obmedziť 

spracúvanie operačných osobných údajov, 

za ktoré zodpovedajú. 

(Týka sa všetkých jazykov.) 


