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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Zásada, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, je stanovená 
v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). V článku 16 ods. 2 ZFEÚ sa 
zavádza osobitný právny základ pre prijatie pravidiel ochrany osobných údajov. V článku 8 
Charty základných práv Európskej únie je okrem toho zakotvená ochrana osobných údajov 
ako základné právo. 

Právo na ochranu osobných údajov sa vzťahuje aj na spracúvanie osobných údajov 
inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami EÚ. Nariadenie (ES) č. 45/2001, ktoré je hlavnou 
súčasťou platných právnych predpisov EÚ o ochrane osobných údajov v inštitúciách Únie, 
bolo prijaté v roku 2001 s dvoma cieľmi: chrániť základné právo na ochranu údajov a zaručiť 
voľný tok osobných údajov v celej Únii. 

Európsky parlament a Rada prijali 27. apríla 2016 nariadenie (EÚ) 2016/697 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). Všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov nadobudne účinnosť 25. mája 2018. V tomto nariadení sa vyžaduje, aby sa 
nariadenie (ES) č. 45/2001 prispôsobilo zásadám a pravidlám stanoveným v nariadení (EÚ) 
2016/679 s cieľom stanoviť silný a súdržný rámec ochrany údajov v Únii a umožniť, aby sa 
oba nástroje uplatňovali súčasne. 

Komisia v návrhu uvádza zmeny potrebné na prispôsobenie nariadenia z roku 2001 
všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov spravodlivým a vyváženým spôsobom. V jednom 
bode sa však návrh neopodstatnene odchyľuje od všeobecného nariadenia o ochrane údajov, 
a to v súvislosti s vekom potrebným na udelenie súhlasu v prípade maloletých osôb.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 
aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Ochrana fyzických osôb v 
súvislosti so spracúvaním osobných údajov 
patrí medzi základné práva. V článku 8 
ods. 1 Charty základných práv Európskej 
únie (ďalej len „charta“) a v článku 16 ods. 
1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ) sa stanovuje, že každý má právo 
na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho 

(1) Ochrana fyzických osôb v 
súvislosti so spracúvaním osobných údajov 
patrí medzi základné práva. V článku 8 
ods. 1 Charty základných práv Európskej 
únie (ďalej len „charta“) a v článku 16 ods. 
1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ) sa stanovuje, že každý má právo 
na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho 
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týkajú. týkajú. Toto právo zaručuje aj článok 8 
Európskeho dohovoru o ľudských 
právach.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 45/200111 poskytuje 
fyzickým osobám práva, ktoré sú 
vymožiteľné právnymi prostriedkami, 
určuje povinnosti prevádzkovateľov v 
inštitúciách a orgánoch Spoločenstva 
súvisiace so spracúvaním údajov a vytvára 
nezávislý dozorný orgán, európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov, 
ktorý je zodpovedný za monitorovanie 
spracovávania osobných údajov 
inštitúciami a orgánmi Únie. Nevzťahuje sa 
však na spracúvanie osobných údajov v 
priebehu činnosti inštitúcií a orgánov Únie, 
ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti 
práva Únie.

(2) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 45/200111 poskytuje 
fyzickým osobám práva, ktoré sú 
vymožiteľné právnymi prostriedkami, 
určuje povinnosti prevádzkovateľov v 
inštitúciách a orgánoch Spoločenstva 
súvisiace so spracúvaním údajov a vytvára
nezávislý dozorný orgán, európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov, 
ktorý je zodpovedný za monitorovanie 
spracovávania osobných údajov 
inštitúciami a orgánmi Únie. Zároveň sa 
nariadenie (ES) č. 45/2001 snaží 
dosiahnuť dva ciele: chrániť základné 
právo na ochranu údajov a zaručiť voľný 
tok osobných údajov v celej Únii.
Nevzťahuje sa však na spracúvanie 
osobných údajov v priebehu činnosti 
inštitúcií a orgánov Únie, ktoré nespadajú 
do rozsahu pôsobnosti práva Únie.

_________________ _______________
11 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 
2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom 
na spracúvanie osobných údajov 
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva 
a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. 
ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

11 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 
2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom 
na spracúvanie osobných údajov 
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva 
a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. 
ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Je v záujme koherentného prístupu 
k ochrane osobných údajov v celej Únii 
a voľného pohybu osobných údajov 
v rámci Únie, aby sa v čo možno najväčšej 
miere zosúladili pravidlá ochrany údajov 
pre inštitúcie a orgány Únie s pravidlami 
ochrany údajov prijatými pre verejný 
sektor v členských štátoch. Ak sú 
ustanovenia tohto nariadenia založené na 
rovnakej koncepcii ako ustanovenia 
nariadenia (EÚ) 2016/679, mali by sa tieto 
dve ustanovenia vykladať rovnako, najmä 
preto, že schéma tohto nariadenia by sa 
mala chápať ako ekvivalent schémy 
nariadenia (EÚ) 2016/679.

(5) Je v záujme koherentného prístupu 
k ochrane osobných údajov v celej Únii 
a voľného pohybu osobných údajov 
v rámci Únie, aby sa v čo možno najväčšej 
miere zosúladili pravidlá ochrany údajov 
pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry
Únie s pravidlami ochrany údajov 
prijatými pre verejný sektor v členských 
štátoch. Ak sú ustanovenia tohto nariadenia 
založené na rovnakej koncepcii ako 
ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/679, 
mali by sa tieto dve ustanovenia podľa 
judikatúry Súdneho dvora Európskej 
únie1a vykladať rovnako, najmä preto, že 
schéma tohto nariadenia by sa mala chápať 
ako ekvivalent schémy nariadenia (EÚ) 
2016/679.

_________________

1a Rozsudok Súdneho dvora z 9. marca 
2010, Komisia proti Nemecku, C-518/07, 
ECLI:EU:C:2010:125, body 26 a 28.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Ak zakladajúci akt agentúry Únie 
vykonávajúcej činnosti, ktoré spadajú do 
rozsahu pôsobnosti hlavy V kapitol 4 a 5 
zmluvy, stanovuje samostatný režim 
ochrany údajov pre spracúvanie 
operačných osobných údajov, takýto režim 
by nemal byť ovplyvnený týmto 
nariadením. Komisia by však mala v súlade 
s článkom 62 smernice (EÚ) 2016/680 do 
6. mája 2019 preskúmať akty Únie, ktoré 
upravujú spracúvanie príslušnými orgánmi 
na účely predchádzania trestným činom, 
ich vyšetrovania, odhaľovania alebo 
stíhania alebo na účely výkonu trestných 
sankcií vrátane ochrany pred ohrozením 
verejnej bezpečnosti a predchádzania 

(10) Ak zakladajúci akt agentúry Únie 
vykonávajúcej činnosti, ktoré spadajú do 
rozsahu pôsobnosti hlavy V kapitol 4 a 5 
zmluvy, stanovuje samostatný režim 
ochrany údajov pre spracúvanie 
operačných osobných údajov, takýto režim 
by nemal byť ovplyvnený týmto 
nariadením, pokiaľ je v súlade 
s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 
2016/679. Komisia by však mala v súlade s 
článkom 62 smernice (EÚ) 2016/680 do 6. 
mája 2019 preskúmať akty Únie, ktoré 
upravujú spracúvanie príslušnými orgánmi 
na účely predchádzania trestným činom, 
ich vyšetrovania, odhaľovania alebo 
stíhania alebo na účely výkonu trestných 
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takémuto ohrozeniu, a ak je to potrebné, 
mala by predložiť potrebné návrhy na 
zmenu týchto aktov s cieľom zabezpečiť 
konzistentný prístup k ochrane osobných 
údajov v oblasti justičnej spolupráce v 
trestných veciach a policajnej spolupráce.

sankcií vrátane ochrany pred ohrozením 
verejnej bezpečnosti a predchádzania 
takémuto ohrozeniu, a ak je to potrebné, 
mala by predložiť potrebné návrhy na 
zmenu týchto aktov s cieľom zabezpečiť 
konzistentný prístup k ochrane osobných 
údajov v oblasti justičnej spolupráce v 
trestných veciach a policajnej spolupráce.

Odôvodnenie

Každý režim ochrany údajov musí byť v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Súhlas by sa mal poskytnúť jasným 
prejavom vôle, ktorý je slobodným, 
konkrétnym, informovaným a 
jednoznačným vyjadrením súhlasu 
dotknutej osoby so spracúvaním osobných 
údajov, ktoré sa jej týkajú, a to napríklad 
písomným vyhlásením vrátane vyhlásenia 
prostredníctvom elektronických 
prostriedkov alebo ústnym vyhlásením. 
Mohlo by to zahŕňať označenie políčka pri 
návšteve internetového webového sídla, 
zvolenie technických nastavení služieb 
informačnej spoločnosti alebo akékoľvek 
iné vyhlásenie či úkon, ktorý v tomto 
kontexte jasne znamená, že dotknutá osoba 
súhlasí s navrhovaným spracúvaním 
svojich osobných údajov. Mlčanie, vopred 
označené políčka alebo nečinnosť by sa 
preto nemali pokladať za súhlas. Súhlas by 
sa mal vzťahovať na všetky spracovateľské 
činnosti vykonávané na ten istý účel alebo 
účely. Ak sa spracúvanie vykonáva na 
viaceré účely, súhlas by sa mal udeliť na 
všetky tieto účely. Ak má dotknutá osoba 
poskytnúť súhlas na základe požiadavky 
elektronickými prostriedkami, požiadavka 
musí byť jasná a stručná a nemala by 
pôsobiť zbytočne rušivo na používanie 

(14) Súhlas by sa mal poskytnúť jasným 
prejavom vôle, ktorý je slobodným, 
konkrétnym, informovaným a 
jednoznačným vyjadrením súhlasu 
dotknutej osoby so spracúvaním osobných 
údajov, ktoré sa jej týkajú, a to napríklad 
písomným vyhlásením vrátane vyhlásenia 
prostredníctvom elektronických 
prostriedkov alebo ústnym vyhlásením. 
Mohlo by to zahŕňať označenie políčka pri 
návšteve internetového webového sídla, 
zvolenie technických nastavení služieb 
informačnej spoločnosti alebo akékoľvek 
iné vyhlásenie či úkon, ktorý v tomto 
kontexte jasne znamená, že dotknutá osoba 
súhlasí s navrhovaným spracúvaním 
svojich osobných údajov. Mlčanie, vopred 
označené políčka alebo nečinnosť by sa 
preto nemali pokladať za súhlas. Súhlas by 
sa mal vzťahovať na všetky spracovateľské 
činnosti vykonávané na ten istý účel alebo 
účely. Ak sa spracúvanie vykonáva na 
viaceré účely, súhlas by sa mal udeliť na 
všetky tieto účely. Ak má dotknutá osoba 
poskytnúť súhlas na základe požiadavky 
elektronickými prostriedkami, požiadavka 
musí byť jasná a stručná a nemala by 
pôsobiť zbytočne rušivo na používanie 
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služby, pre ktorú sa poskytuje. služby, pre ktorú sa poskytuje. Zároveň by 
dotknutá osoba mala mať právo 
kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, 
aby to malo vplyv na zákonnosť 
spracúvania založeného na súhlase 
udelenom pred jeho odvolaním.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Právo Únie, ako aj interné predpisy 
uvedené v tomto nariadení by mali byť 
jasné a presné a ich uplatňovanie by malo 
byť predvídateľné pre tie osoby, na ktoré 
sa vzťahujú, a to v súlade s judikatúrou 
Súdneho dvora Európskej únie a 
Európskeho súdu pre ľudské práva.

(18) Právo Únie by malo byť jasné a 
presné a jeho uplatňovanie by malo byť 
predvídateľné pre tie osoby, na ktoré sa 
vzťahuje, a to v súlade s judikatúrou 
Súdneho dvora Európskej únie a 
Európskeho súdu pre ľudské práva.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Osobné údaje, ktoré sú svojou 
povahou obzvlášť citlivé z hľadiska 
základných práv a slobôd, si zasluhujú 
osobitnú ochranu, keďže z kontextu ich 
spracúvania by mohli pre základné práva a 
slobody vyplývať významné riziká. 
Uvedené osobné údaje by mali zahŕňať
osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo 
etnický pôvod, pričom použitie výrazu 
„rasový pôvod“ v tomto nariadení 
neznamená, že Únia akceptuje teórie, ktoré 
sa usilujú stanoviť existenciu oddelených 
ľudských rás. Spracúvanie fotografií by sa 
nemalo systematicky považovať za 
spracúvanie osobitných kategórií osobných 
údajov, pretože vymedzenie pojmu 
biometrické údaje sa na ne vzťahuje len v 
prípadoch, keď sa spracúvajú osobitnými 

(23) Osobné údaje, ktoré sú svojou 
povahou obzvlášť citlivé z hľadiska 
základných práv a slobôd, si zasluhujú 
osobitnú ochranu, keďže z kontextu ich 
spracúvania by mohli pre základné práva a 
slobody vyplývať významné riziká. Takéto 
osobné údaje by sa mali spracúvať len 
vtedy, ak je spracovanie povolené 
v osobitných prípadoch stanovených 
v tomto nariadení. Uvedené osobné údaje 
by mali zahŕňať osobné údaje, ktoré 
odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, 
pričom použitie výrazu „rasový pôvod“ v 
tomto nariadení neznamená, že Únia 
akceptuje teórie, ktoré sa usilujú stanoviť 
existenciu oddelených ľudských rás. 
Spracúvanie fotografií by sa nemalo 
systematicky považovať za spracúvanie 
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technickými prostriedkami, ktoré 
umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo 
autentifikáciu fyzickej osoby. Okrem 
osobitných požiadaviek na spracúvanie 
citlivých údajov by sa mali uplatňovať 
všeobecné zásady a ďalšie pravidlá 
uvedené v tomto nariadení, najmä pokiaľ 
ide o podmienky zákonného spracúvania. 
Výnimky zo všeobecného zákazu 
spracúvania týchto osobitných kategórií 
osobných údajov by sa mali výslovne 
uviesť okrem iného vtedy, ak dotknutá 
osoba poskytla svoj výslovný súhlas alebo 
v súvislosti s osobitnými potrebami, najmä 
ak spracúvanie vykonávajú v rámci 
legitímnych činností určité združenia alebo 
nadácie, ktorých účelom je umožniť výkon 
základných slobôd.

osobitných kategórií osobných údajov, 
pretože vymedzenie pojmu biometrické 
údaje sa na ne vzťahuje len v prípadoch, 
keď sa spracúvajú osobitnými technickými 
prostriedkami, ktoré umožňujú jedinečnú 
identifikáciu alebo autentifikáciu fyzickej 
osoby. Okrem osobitných požiadaviek na 
spracúvanie citlivých údajov by sa mali 
uplatňovať všeobecné zásady a ďalšie 
pravidlá uvedené v tomto nariadení, najmä 
pokiaľ ide o podmienky zákonného 
spracúvania. Výnimky zo všeobecného 
zákazu spracúvania týchto osobitných 
kategórií osobných údajov by sa mali 
výslovne uviesť okrem iného vtedy, ak 
dotknutá osoba poskytla svoj výslovný 
súhlas alebo v súvislosti s osobitnými 
potrebami, najmä ak spracúvanie 
vykonávajú v rámci legitímnych činností 
určité združenia alebo nadácie, ktorých 
účelom je umožniť výkon základných 
slobôd.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Osobitné kategórie osobných 
údajov, ktoré si zasluhujú vyšší stupeň 
ochrany, by sa mali na zdravotné účely 
spracúvať len vtedy, ak je to potrebné na 
dosiahnutie týchto účelov v prospech 
fyzických osôb a spoločnosti ako celku, 
najmä v súvislosti s riadením služieb a 
systémov zdravotnej alebo sociálnej 
starostlivosti. V tomto nariadení by sa 
preto mali stanoviť harmonizované 
podmienky spracúvania osobitných 
kategórií osobných údajov týkajúcich sa 
zdravia, pokiaľ ide o osobitné potreby, 
najmä ak takéto údaje spracúvajú na 
určité zdravotné účely osoby, ktoré 
podliehajú zákonnej povinnosti 
zachovávať služobné tajomstvo. V práve 
Únie by sa mali stanoviť osobitné a 
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vhodné opatrenia na ochranu základných 
práv a osobných údajov fyzických osôb.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Z dôvodov verejného záujmu v 
oblasti verejného zdravia môže byť 
potrebné spracúvanie osobitných kategórií 
osobných údajov bez súhlasu dotknutej 
osoby. Takéto spracúvanie by malo 
podliehať vhodným a osobitným 
opatreniam na ochranu práv a slobôd 
fyzických osôb. V tejto súvislosti by sa 
malo „verejné zdravie“ vykladať v zmysle 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1338/200815, teda malo by zahŕňať 
všetky prvky týkajúce sa zdravia, a to 
zdravotný stav vrátane chorobnosti a 
zdravotného postihnutia, faktory 
ovplyvňujúce tento zdravotný stav, potreby 
zdravotnej starostlivosti, zdroje pridelené 
na zdravotnú starostlivosť, poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti a jej všeobecnú 
dostupnosť, ako aj výdavky na zdravotnú 
starostlivosť a jej financovanie, a príčiny 
smrti. Takéto spracúvanie údajov 
týkajúcich sa zdravia z dôvodov verejného 
záujmu by nemalo viesť k spracúvaniu 
osobných údajov na iné účely tretími 
stranami.

(24) Z dôvodov verejného záujmu v 
oblasti verejného zdravia môže byť 
potrebné spracúvanie osobitných kategórií 
osobných údajov bez súhlasu dotknutej 
osoby. Takéto spracúvanie by malo 
podliehať primeraným, vhodným a 
osobitným opatreniam na ochranu práv a 
slobôd fyzických osôb. V tejto súvislosti 
by sa malo „verejné zdravie“ vykladať v 
zmysle nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1338/200815, teda malo by 
zahŕňať všetky prvky týkajúce sa zdravia, a 
to zdravotný stav vrátane chorobnosti a 
zdravotného postihnutia, faktory 
ovplyvňujúce tento zdravotný stav, potreby 
zdravotnej starostlivosti, zdroje pridelené 
na zdravotnú starostlivosť, poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti a jej všeobecnú 
dostupnosť, ako aj výdavky na zdravotnú 
starostlivosť a jej financovanie, a príčiny 
smrti. Takéto spracúvanie údajov 
týkajúcich sa zdravia z dôvodov verejného 
záujmu by nemalo viesť k žiadnemu 
ďalšiemu spracúvaniu na iné účely.

_________________ _________________

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1338/2008 zo 16. decembra 
2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti 
verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci (Ú. v. EÚ L 354, 
31.12.2008, s. 70).

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1338/2008 zo 16. decembra 
2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti 
verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci (Ú. v. EÚ L 354, 
31.12.2008, s. 70).

Odôvodnenie

Zdravotné údaje sú obzvlášť citlivé a spracovanie takýchto citlivých údajov musí byť 
špecificky obmedzené na nevyhnutné minimum. Uvedené údaje sa predovšetkým nesmú 
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poskytovať tretím stranám, ktoré by ich ďalej spracúvali.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V právnych aktoch prijatých na základe 
zmlúv alebo interných predpisov inštitúcií 
a orgánov Únie sa môžu uložiť 
obmedzenia pokiaľ ide o osobitné zásady a 
práva na informácie, prístup k osobným 
údajom a ich opravu alebo vymazanie, 
právo na prenosnosť údajov, dôvernosť 
elektronických komunikácií, ako aj 
informovanie dotknutej osoby o porušení 
ochrany osobných údajov a o určitých 
súvisiacich povinnostiach 
prevádzkovateľov, pokiaľ je to v 
demokratickej spoločnosti potrebné a 
primerané na zaistenie verejnej 
bezpečnosti, predchádzanie trestným 
činom, ich vyšetrovanie alebo stíhanie 
alebo na účely výkonu trestných sankcií, 
vrátane ochrany pred ohrozením verejnej 
bezpečnosti vrátane ochrany ľudského 
života, najmä v reakcii na prírodné 
katastrofy alebo katastrofy spôsobené 
ľudskou činnosťou, vnútornú bezpečnosť 
inštitúcií a orgánov Únie, iné dôležité ciele 
všeobecného verejného záujmu Únie alebo 
členského štátu, najmä ak ide o dôležitý 
hospodársky alebo finančný záujem Únie 
alebo členského štátu, vedenie verejných 
registrov vedených vo všeobecnom 
verejnom záujme, ochranu dotknutej osoby 
alebo práv a slobôd iných vrátane sociálnej 
ochrany, verejného zdravia a 
humanitárnych účelov.

V právnych aktoch prijatých na základe 
zmlúv sa môžu uložiť obmedzenia pokiaľ 
ide o osobitné zásady a práva na 
informácie, prístup k osobným údajom a 
ich opravu alebo vymazanie, právo na 
prenosnosť údajov, dôvernosť 
elektronických komunikácií, ako aj 
informovanie dotknutej osoby o porušení 
ochrany osobných údajov a o určitých 
súvisiacich povinnostiach 
prevádzkovateľov, pokiaľ je to v 
demokratickej spoločnosti potrebné a 
primerané na zaistenie verejnej 
bezpečnosti, predchádzanie trestným 
činom, ich vyšetrovanie alebo stíhanie 
alebo na účely výkonu trestných sankcií, 
vrátane ochrany pred ohrozením verejnej 
bezpečnosti vrátane ochrany ľudského 
života, najmä v reakcii na prírodné 
katastrofy alebo katastrofy spôsobené 
ľudskou činnosťou, vnútornú bezpečnosť 
inštitúcií a orgánov Únie, iné dôležité ciele 
všeobecného verejného záujmu Únie alebo 
členského štátu, najmä ak ide o dôležitý 
hospodársky alebo finančný záujem Únie 
alebo členského štátu, vedenie verejných 
registrov vedených vo všeobecnom 
verejnom záujme, ochranu dotknutej osoby 
alebo práv a slobôd iných vrátane sociálnej 
ochrany, verejného zdravia a 
humanitárnych účelov.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak v právnych aktoch prijatých na 
základe zmlúv alebo ich interných 
predpisov nie je stanovené obmedzenie, 
inštitúcie a orgány Únie môžu v 
osobitnom prípade zaviesť ad hoc 
obmedzenie týkajúce sa osobitných zásad 
a práv dotknutej osoby, pokiaľ takéto 
obmedzenie rešpektuje podstatu 
základných práv a slobôd a je, vo vzťahu 
k osobitnej spracovateľskej operácii, v 
demokratickej spoločnosti potrebné a 
primerané na zabezpečenie jedného alebo 
viacerých cieľov uvedených v odseku 1. 
Toto obmedzenie by sa malo oznámiť 
zodpovednej osobe. Všetky obmedzenia by 
mali byť v súlade s požiadavkami 
stanovenými v charte a v Európskom 
dohovore o ochrane ľudských práv a 
základných slobôd.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Na účely preukázania súladu s 
týmto nariadením by prevádzkovatelia mali 
uchovávať záznamy o spracovateľských 
činnostiach, za ktoré sú zodpovední, a 
sprostredkovatelia by mali uchovávať 
záznamy o kategóriách spracovateľských 
činností, za ktoré sú zodpovední. Inštitúcie 
a orgány Únie by mali byť povinné 
spolupracovať s európskym dozorným 
úradníkom pre ochranu údajov a na 
požiadanie mu poskytnúť svoje záznamy, 
aby mohli slúžiť na monitorovanie týchto 
spracovateľských operácií. Inštitúcie a 
orgány Únie by mali byť schopné zriadiť 
centrálny register záznamov svojich 
spracovateľských činností. Z dôvodov 
transparentnosti by takisto mali byť 
schopné tento register zverejniť.

(42) Na účely preukázania súladu s 
týmto nariadením by prevádzkovatelia mali 
uchovávať záznamy o spracovateľských 
činnostiach, za ktoré sú zodpovední, a 
sprostredkovatelia by mali uchovávať 
záznamy o kategóriách spracovateľských 
činností, za ktoré sú zodpovední. Inštitúcie 
a orgány Únie by mali byť povinné 
spolupracovať s európskym dozorným 
úradníkom pre ochranu údajov a na 
požiadanie mu poskytnúť svoje záznamy, 
aby mohli slúžiť na monitorovanie týchto 
spracovateľských operácií. Inštitúcie a 
orgány Únie by mali byť schopné zriadiť 
centrálny register záznamov svojich 
spracovateľských činností. Z dôvodov 
transparentnosti by mali tento register 
zverejniť. Dotknuté osoby by mali mať 
možnosť nahliadnuť do tohto registra 



PE605.974v02-00 12/31 AD\1136074SK.docx

SK

prostredníctvom zodpovednej osoby 
prevádzkovateľa.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) Ak porušenie ochrany osobných 
údajov pravdepodobne povedie k 
vysokému riziku pre práva a slobody 
fyzickej osoby, prevádzkovateľ by mal toto 
porušenie bezodkladne oznámiť dotknutej 
osobe, aby mohla prijať potrebné 
preventívne opatrenia. V oznámení by sa 
mala uviesť povaha porušenia ochrany 
osobných údajov, ako aj odporúčania pre 
dotknutú fyzickú osobu k tomu, ako 
zmierniť potenciálne nepriaznivé dôsledky. 
Takéto oznámenia dotknutým osobám by 
sa mali vykonať čo najskôr, ako je to 
možné, a v úzkej spolupráci s európskym 
dozorným úradníkom pre ochranu údajov, 
pričom by sa mali dodržiavať usmernenia 
tohto alebo iného relevantného orgánu, 
napríklad orgánov presadzovania práva.

(46) Ak porušenie ochrany osobných 
údajov pravdepodobne povedie k 
vysokému riziku pre práva a slobody 
fyzickej osoby, prevádzkovateľ by mal toto 
porušenie bezodkladne oznámiť dotknutej 
osobe, aby mohla prijať potrebné 
preventívne opatrenia. Oznámenie by malo 
byť dôverné a mala by sa v ňom uviesť 
povaha porušenia ochrany osobných 
údajov, ako aj odporúčania pre dotknutú 
fyzickú osobu k tomu, ako zmierniť 
potenciálne nepriaznivé dôsledky. Takéto 
oznámenia dotknutým osobám by sa mali 
vykonať čo najskôr, ako je to možné, a v 
úzkej spolupráci s európskym dozorným 
úradníkom pre ochranu údajov, pričom by 
sa mali dodržiavať usmernenia tohto alebo 
iného relevantného orgánu, napríklad 
orgánov presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) Keď sa osobné údaje prenášajú z 
inštitúcií a orgánov Únie 
prevádzkovateľom, sprostredkovateľom 
alebo iným príjemcom v tretích krajinách 
alebo medzinárodným organizáciám, 
nemala by byť ohrozená úroveň ochrany 
fyzických osôb, ktorá je v Únii zaručovaná 
týmto nariadením, a to ani v prípadoch 
následného prenosu osobných údajov z 
tretej krajiny alebo od medzinárodnej 

(52) Keď sa osobné údaje prenášajú z 
inštitúcií a orgánov Únie 
prevádzkovateľom, sprostredkovateľom 
alebo iným príjemcom v tretích krajinách 
alebo medzinárodným organizáciám, mala
by byť zaistená úroveň ochrany fyzických 
osôb, ktorá je v Únii zaručovaná týmto 
nariadením, a to aj v prípadoch následného
prenosu osobných údajov z tretej krajiny 
alebo od medzinárodnej organizácie 



AD\1136074SK.docx 13/31 PE605.974v02-00

SK

organizácie prevádzkovateľom, 
sprostredkovateľom v rovnakej alebo inej 
tretej krajine alebo medzinárodnej 
organizácii. V každom prípade sa prenosy 
do tretích krajín a medzinárodným 
organizáciám môžu uskutočňovať len v 
úplnom súlade s týmto nariadením. Prenos 
by sa mohol uskutočniť len vtedy, ak s 
výhradou ostatných ustanovení tohto 
nariadenia prevádzkovateľ alebo 
sprostredkovateľ splnili podmienky 
stanovené v tomto nariadení týkajúce sa 
prenosu osobných údajov do tretích krajín 
alebo medzinárodným organizáciám.

prevádzkovateľom, sprostredkovateľom v 
rovnakej alebo inej tretej krajine alebo 
medzinárodnej organizácii. V každom 
prípade sa prenosy do tretích krajín a 
medzinárodným organizáciám môžu 
uskutočňovať len v úplnom súlade s týmto 
nariadením, s nariadením (EÚ) 2016/679 
a so základnými právami a slobodami 
zakotvenými v Charte. Prenos by sa mohol 
uskutočniť len vtedy, ak s výhradou 
ostatných ustanovení tohto nariadenia 
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ 
splnili podmienky stanovené v tomto 
nariadení týkajúce sa prenosu osobných 
údajov do tretích krajín alebo 
medzinárodným organizáciám.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(54) Pri neexistencii rozhodnutia o 
primeranosti by prevádzkovateľ alebo 
sprostredkovateľ mali prijať opatrenia na 
kompenzáciu nedostatočnej ochrany 
údajov v tretej krajine prostredníctvom 
primeraných záruk pre dotknutú osobu. 
Takéto primerané záruky môžu spočívať v 
uplatnení štandardných doložiek o 
ochrane údajov prijatých Komisiou, 
štandardných doložiek o ochrane údajov 
prijatých európskym dozorným 
úradníkom pre ochranu údajov, alebo 
zmluvných doložiek povolených 
európskym dozorným úradníkom pre 
ochranu údajov. Ak sprostredkovateľ nie 
je inštitúciou alebo orgánom Únie, tieto 
primerané záruky môžu pozostávať aj zo 
záväzných podnikových pravidiel, kódexov 
správania a certifikačných mechanizmov 
používaných pre medzinárodné prenosy 
podľa nariadenia (EÚ) 2016/679. Tieto 
záruky by mali zabezpečiť dodržiavanie 
požiadaviek na ochranu údajov a práv 
dotknutých osôb v rozsahu 

vypúšťa sa
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zodpovedajúcom spracúvaniu v rámci 
Únie vrátane dostupnosti vymožiteľných 
práv dotknutých osôb a účinných 
právnych prostriedkov nápravy vrátane 
účinných prostriedkov správnej a súdnej 
nápravy a možnosti domáhať sa náhrady 
škody v Únii alebo tretej krajine. Mali by 
sa týkať predovšetkým dodržiavania 
všeobecných zásad spracúvania osobných 
údajov a zásad špecificky navrhnutej a 
štandardnej ochrany údajov. Inštitúcie a 
orgány Únie môžu vykonávať prenosy aj 
orgánom verejnej moci alebo verejným 
subjektom v tretích krajinách alebo 
medzinárodným organizáciám s 
príslušnými povinnosťami alebo 
funkciami, a to aj na základe ustanovení, 
ktoré sa vložia do administratívnych 
dojednaní, ako je napríklad memorandum 
o porozumení, v ktorých sa ustanovia 
vymožiteľné a účinné práva dotknutých 
osôb. V prípade, že záruky sú stanovené v 
administratívnych dojednaniach, ktoré nie 
sú právne záväzné, by sa malo získať 
povolenie európskeho dozorného 
úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovujú 
pravidlá týkajúce sa ochrany fyzických 
osôb so zreteľom na spracúvanie osobných 
údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a
agentúrami Únie a pravidlá týkajúce sa 
voľného pohybu osobných údajov medzi 
nimi alebo smerom k príjemcom, ktorí sú 
usadení v Únii a na ktorých sa vzťahuje 
nariadenie (EÚ) 2016/67918 alebo 
ustanovenia vnútroštátneho práva prijaté 
podľa smernice (EÚ) 2016/68019.

1. Týmto nariadením sa stanovujú 
pravidlá týkajúce sa ochrany fyzických 
osôb so zreteľom na spracúvanie osobných 
údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi 
a agentúrami Únie a pravidlá týkajúce sa 
voľného pohybu osobných údajov medzi 
nimi alebo smerom k príjemcom, ktorí sú 
usadení v Únii.

_________________
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18 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) (Text s významom pre 
EHP), Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88.

19 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, Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, 
s. 89 – 131.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Týmto nariadením sa chránia 
základné práva a slobody fyzických osôb, a 
najmä ich právo na ochranu osobných 
údajov.

2. Týmto nariadením sa chránia 
základné práva a slobody fyzických osôb
zakotvené v Charte, a najmä ich právo na 
ochranu osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Toto nariadenie sa vzťahuje aj na 
agentúry Únie vykonávajúce činnosti, 
ktoré patria do rozsahu pôsobnosti kapitol 
4 a 5 hlavy V tretej časti ZFEÚ, a to aj 
vtedy, keď sa v zakladajúcich aktoch 
daných agentúr Únie stanovuje 
samostatný režim ochrany údajov pre 
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spracúvanie operačných osobných údajov. 
Ustanovenia v tomto nariadení majú 
prednosť pred protichodnými 
ustanoveniami v zakladajúcich aktoch 
daných agentúr Únie.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) presné a v prípade potreby 
aktualizované; musia sa vykonať všetky 
primerané opatrenia, aby sa zaistilo, že 
údaje, ktoré sú nepresné alebo neúplné so 
zreteľom na účely, na ktoré boli získané 
alebo na ktoré sa ďalej spracúvajú, sa 
vymažú alebo bezodkladne opravia 
(„presnosť“);

d) presné a v prípade potreby 
aktualizované; musia sa vykonať všetky 
primerané opatrenia, aby sa zaistilo, že 
osobné údaje, ktoré sú nepresné alebo 
neúplné so zreteľom na účely, na ktoré sa 
spracúvajú, sa vymažú alebo bezodkladne 
opravia („presnosť“);

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 8 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podmienky uplatniteľné na súhlas dieťaťa 
v súvislosti so službami informačnej 
spoločnosti

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Odôvodnenie

Tento pojem sa používa aj v článku 8 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a mal by sa 
tu používať dôsledne.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1



AD\1136074SK.docx 17/31 PE605.974v02-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa uplatňuje článok 5 ods. 1 
písm. d), v súvislosti s ponukou služieb 
informačnej spoločnosti adresovanou 
priamo dieťaťu je spracúvanie osobných 
údajov dieťaťa zákonné, ak má dieťa aspoň 
13 rokov. Ak má dieťa menej než 13
rokov, takéto spracúvanie je zákonné iba za 
podmienky, že súhlas vyjadril alebo 
schválil nositeľ rodičovských práv a 
povinností vo vzťahu k dieťaťu, a iba v 
rozsahu, v akom daný nositeľ takýto súhlas 
vyjadril alebo schválil.

(1) Ak sa uplatňuje článok 5 ods. 1 písm. 
d), v súvislosti s ponukou služieb 
informačnej spoločnosti adresovanou priamo 
dieťaťu je spracúvanie osobných údajov 
dieťaťa zákonné, ak má dieťa aspoň 16
rokov. Ak má dieťa menej než 16 rokov, 
takéto spracúvanie je zákonné iba za 
podmienky, že súhlas vyjadril alebo schválil 
nositeľ rodičovských práv a povinností vo 
vzťahu k dieťaťu, a iba v rozsahu, v akom 
daný nositeľ takýto súhlas vyjadril alebo 
schválil.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 9 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prenosy osobných údajov príjemcom iným, 
ako sú inštitúcie a orgány Únie, ktorí sú 
usadení v Únii a na ktorých sa vzťahuje 
nariadenie (EÚ) 2016/679 alebo smernica 
(EÚ) 2016/680

Prenosy osobných údajov príjemcom iným, 
ako sú inštitúcie a orgány Únie, ktorí sú 
usadení v Únii

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prenos údajov je potrebný, 
primeraný účelom prenosu a že neexistuje 
nijaký dôvod predpokladať, že by mohli 
byť poškodené práva a slobody a
oprávnené záujmy dotknutej osoby.

b) prenos údajov je nevyhnutne 
nutný, a to so zreteľom na ciele príjemcu,
a neexistuje nijaký dôvod predpokladať, že 
by požadovaným prenosom údajov alebo 
odôvodnene očakávaným ďalším využitím 
týchto osobných údajov príjemcom mohli 
byť poškodené práva a slobody 
a oprávnené záujmy dotknutej osoby.

Pozmeňujúci návrh 24
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Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Spracúvanie osobných údajov týkajúcich 
sa rozsudkov v trestných veciach a
trestných činov alebo súvisiacich 
bezpečnostných opatrení podľa článku 5 
ods. 1 sa môže vykonávať, len ak je 
povolené právom Únie, čo môže zahŕňať 
interné predpisy, poskytujúcim náležité 
konkrétne záruky ochrany práv a slobôd 
dotknutých osôb.

Spracúvanie osobných údajov týkajúcich 
sa rozsudkov v trestných veciach 
a trestných činov alebo súvisiacich 
bezpečnostných opatrení podľa článku 5 
ods. 1 sa môže vykonávať, len ak je 
povolené právom Únie poskytujúcim 
náležité konkrétne záruky ochrany práv a 
slobôd dotknutých osôb.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) sa poskytovanie takýchto 
informácií ukáže ako nemožné alebo by si 
vyžadovalo neprimerané úsilie, najmä v 
prípade spracúvania na účely archivácie vo 
verejnom záujme, na účely vedeckého 
alebo historického výskumu či na 
štatistické účely, alebo pokiaľ je 
pravdepodobné, že povinnosť uvedená v 
odseku 1 tohto článku znemožní alebo 
závažným spôsobom sťaží dosiahnutie 
cieľov takéhoto spracúvania;

b) sa poskytovanie takýchto 
informácií ukáže ako nemožné alebo by si 
vyžadovalo neprimerané úsilie, najmä v 
prípade spracúvania na účely archivácie vo 
verejnom záujme, na účely vedeckého 
alebo historického výskumu či na 
štatistické účely, alebo pokiaľ je 
pravdepodobné, že povinnosť uvedená v 
odseku 1 tohto článku znemožní alebo 
závažným spôsobom sťaží dosiahnutie 
cieľov takéhoto spracúvania. V takýchto 
prípadoch prevádzkovateľ prijme 
primerané opatrenia na ochranu práv a 
slobôd a oprávnených záujmov dotknutej 
osoby vrátane sprístupnenia informácií 
verejnosti;

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Uplatňovanie článkov 14 až 22, 34 1. Uplatňovanie článkov 14 až 22, 34 
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a 38, ako aj článku 4, v rozsahu, v akom 
jeho ustanovenia zodpovedajú právam a 
povinnostiam stanoveným v článkoch 14 
až 22, sa môže obmedziť právnymi aktmi 
prijatými na základe zmlúv alebo, vo 
veciach týkajúcich sa fungovania 
inštitúcií a orgánov Únie, interných 
predpisov stanovených týmito inštitúciami 
a orgánmi, ak takéto obmedzenie 
rešpektuje podstatu základných práv a 
slobôd a je v demokratickej spoločnosti 
potrebným a primeraným opatrením s 
cieľom zaistiť:

a 38, ako aj článku 4, v rozsahu, v akom 
jeho ustanovenia zodpovedajú právam a 
povinnostiam stanoveným v článkoch 14 
až 22, sa môže obmedziť právnymi aktmi 
prijatými na základe zmlúv, ak takéto 
obmedzenie rešpektuje podstatu 
základných práv a slobôd a je v 
demokratickej spoločnosti potrebným a 
primeraným opatrením s cieľom zaistiť:

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zosúladiť ustanovenia tohto nariadenia s ustanoveniami 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to na základe stanoviska európskeho dozorného 
úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vnútornú bezpečnosť inštitúcií a 
orgánov Únie vrátane ich elektronických 
komunikačných sietí;

d) vnútornú bezpečnosť inštitúcií a 
orgánov Únie vrátane ich IT a 
elektronických komunikačných sietí;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Každý právny akt uvedený v 
odseku 1 musí predovšetkým obsahovať 
osobitné ustanovenia, ktoré 
v opodstatnených prípadoch upravujú 
aspoň:

a) účely spracovania alebo kategórie 
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spracovania;

b) kategórie osobných údajov;

c) rozsah zavedeného obmedzenia;

d) záruky na predchádzanie 
zneužívaniu alebo nezákonnému prístupu 
či prenosu;

e) špecifikáciu prevádzkovateľa 
alebo kategórií prevádzkovateľov;

f) čas uchovávania a uplatniteľné 
záruky zohľadňujúce charakter, rozsah a 
účely spracovania alebo kategórií 
spracovania;

g) riziká pre práva a slobody 
dotknutých osôb a

h) právo dotknutých osôb na 
informácie o obmedzení, ak tým nie je 
dotknutý účel obmedzenia.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa obmedzenie nestanovuje v 
právnom akte prijatom na základe zmlúv 
alebo v internom predpise v súlade s 
odsekom 1, inštitúcie a orgány Únie môžu 
obmedziť uplatňovanie článkov 14 až 22, 
34 a 38, ako aj článku 4, v rozsahu, v 
akom jeho ustanovenia zodpovedajú 
právam a povinnostiam stanoveným v 
článkoch 14 až 22, ak takéto obmedzenie 
rešpektuje podstatu základných práv a 
slobôd vo vzťahu ku konkrétnej 
spracovateľskej operácii a je v 
demokratickej spoločnosti potrebným a 
primeraným opatrením na zaistenie 
jedného alebo viacerých cieľov uvedených 
v odseku 1. Obmedzenie sa oznámi 
príslušnej zodpovednej osobe.

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Keď sa osobné údaje spracúvajú na 
účely vedeckého alebo historického 
výskumu či na štatistické účely, v práve 
Únie, ktoré môže zahŕňať interné 
predpisy, sa môžu stanoviť odchýlky z
práv uvedených v článkoch 17, 18, 20 a 23, 
pričom sa dodržia podmienky a záruky 
uvedené v článku 13, pokiaľ takéto práva 
pravdepodobne znemožnia alebo závažným 
spôsobom sťažia dosiahnutie osobitných 
účelov a pokiaľ sú takéto odchýlky 
potrebné na dosiahnutie uvedených účelov.

3. Keď sa osobné údaje spracúvajú na 
účely vedeckého alebo historického 
výskumu či na štatistické účely, v práve 
Únie sa môžu stanoviť odchýlky z práv 
uvedených v článkoch 17, 18, 20 a 23, 
pričom sa dodržia podmienky a záruky 
uvedené v článku 13, pokiaľ takéto práva 
pravdepodobne znemožnia alebo závažným 
spôsobom sťažia dosiahnutie osobitných 
účelov a pokiaľ sú takéto odchýlky 
potrebné na dosiahnutie uvedených účelov.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Keď sa osobné údaje spracúvajú na 
účely archivácie vo verejnom záujme, v
práve Únie, ktoré môže zahŕňať interné 
predpisy, sa môžu stanoviť odchýlky z 
práv uvedených v článkoch 17, 18, 20, 21, 
22 a 23, pričom sa dodržia podmienky a 
záruky uvedené v článku 13, pokiaľ takéto 
práva pravdepodobne znemožnia alebo 
závažným spôsobom sťažia dosiahnutie 
osobitných účelov a pokiaľ sú takéto 
odchýlky potrebné na dosiahnutie 
uvedených účelov.

4. Keď sa osobné údaje spracúvajú na 
účely archivácie vo verejnom záujme, 
v práve Únie sa môžu stanoviť odchýlky z 
práv uvedených v článkoch 17, 18, 20, 21, 
22 a 23, pričom sa dodržia podmienky a 
záruky uvedené v článku 13, pokiaľ takéto 
práva pravdepodobne znemožnia alebo 
závažným spôsobom sťažia dosiahnutie 
osobitných účelov a pokiaľ sú takéto 
odchýlky potrebné na dosiahnutie 
uvedených účelov.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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5. Interné predpisy uvedené v 
odsekoch 1, 3 a 4 musia byť dostatočne 
jasné a presné a náležite zverejnené.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak je uložené obmedzenie podľa 
odsekov 1 alebo 2, dotknutej osobe sa v 
súlade s právom Únie poskytnú informácie 
o hlavných dôvodoch, na základe ktorých 
sa obmedzenie uplatňuje, a o jej práve 
podať sťažnosť európskemu dozornému 
úradníkovi pre ochranu údajov.

6. Ak je uložené obmedzenie podľa 
odseku 1, dotknutej osobe sa v súlade s 
právom Únie poskytnú informácie o 
hlavných dôvodoch, na základe ktorých sa 
obmedzenie uplatňuje, a o jej práve podať 
sťažnosť európskemu dozornému 
úradníkovi pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Ak je dotknutej osobe odopretý 
prístup k údajom na základe obmedzenia 
uloženého podľa odsekov 1 alebo 2, 
európsky dozorný úradník pre ochranu 
údajov pri vyšetrovaní sťažnosti informuje 
dotknutú osobu iba o tom, či boli údaje 
spracované správne, a ak nie, či boli 
vykonané všetky potrebné opravy.

7. Ak je dotknutej osobe odopretý 
prístup k údajom na základe obmedzenia 
uloženého podľa odseku 1, európsky 
dozorný úradník pre ochranu údajov pri 
vyšetrovaní sťažnosti informuje dotknutú 
osobu iba o tom, či boli údaje spracované 
správne, a ak nie, či boli vykonané všetky 
potrebné opravy.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Poskytnutie informácií uvedených v 
odsekoch 6 a 7 a v článku 46 ods. 2 sa 
môže odložiť, zamietnuť alebo sa od neho 
môže upustiť, ak by sa ním zrušil účinok 

8. Poskytnutie informácií uvedených v 
odsekoch 6 a 7 a v článku 46 ods. 2 sa 
môže odložiť, zamietnuť alebo sa od neho 
môže upustiť, ak by sa ním zrušil účinok 
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obmedzenia uloženého podľa odseku 1
alebo 2.

obmedzenia uloženého podľa odseku 1.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Inštitúcie a orgány Únie sa môžu 
rozhodnúť uchovávať svoje záznamy o 
spracovateľských činnostiach v centrálnom 
registri. V takom prípade sa tiež môžu 
rozhodnúť sprístupniť register verejnosti.

(5) Inštitúcie a orgány Únie 
uchovávajú svoje záznamy o 
spracovateľských činnostiach v centrálnom 
registri. Z dôvodov transparentnosti by 
mali tento register zároveň sprístupniť 
verejnosti, aby doňho dotknutá osoba 
mohla nahliadnuť, a to bez toho, aby tým 
boli dotknuté práva iných 
zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Dotknuté osoby majú možnosť 
nahliadnuť do centrálneho registra 
uvedeného v odseku 5 prostredníctvom 
zodpovednej osoby prevádzkovateľa.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Inštitúcie a orgány Únie zabezpečia 
dôvernosť elektronických komunikácií, 
najmä zabezpečením svojich 
elektronických komunikačných sietí.

Inštitúcie a orgány Únie zabezpečia 
dôvernosť elektronických komunikácií v 
súlade s nariadením (EÚ) 2017/XXXX.



PE605.974v02-00 24/31 AD\1136074SK.docx

SK

Odôvodnenie

Konkrétnym legislatívnym návrhom týkajúcim sa dôvernosti elektronických komunikácií bude 
nariadenie vychádzajúce z návrhu Komisie COM(2017)0010, a preto by sa naň malo 
odkazovať.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 36 vypúšťa sa

Zoznamy používateľov

1. Osobné údaje obsiahnuté v 
zoznamoch používateľov a prístup k 
takýmto zoznamom sú obmedzené na to, 
čo je nevyhnutne potrebné na konkrétne 
účely zoznamu.

2. Inštitúcie a orgány Únie prijmú 
všetky potrebné opatrenia na to, aby 
zabránili používaniu osobných údajov 
obsiahnutých v týchto zoznamoch na 
účely priameho marketingu, a to bez 
ohľadu na to, či sú tieto údaje verejne 
prístupné alebo nie.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak má akt uvedený v odseku 1 
osobitný význam pre ochranu práv a 
slobôd fyzických osôb so zreteľom na 
spracúvanie osobných údajov, Komisia 
môže konzultovať aj s Európskym 
výborom pre ochranu údajov. V takýchto 
prípadoch európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov a Európsky výbor pre 
ochranu údajov koordinujú svoju prácu s 
cieľom vydať spoločné stanovisko.

2. Ak má akt uvedený v odseku 1 
osobitný význam pre ochranu práv a 
slobôd fyzických osôb so zreteľom na 
spracúvanie osobných údajov, Komisia 
konzultuje aj s Európskym výborom pre 
ochranu údajov. V takýchto prípadoch 
európsky dozorný úradník pre ochranu 
údajov a Európsky výbor pre ochranu 
údajov koordinujú svoju prácu s cieľom 
vydať spoločné stanovisko.
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Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Zodpovedná osoba môže byť
členom personálu inštitúcie alebo orgánu
Únie alebo môže plniť úlohy na základe 
zmluvy o poskytovaní služieb.

4. Zodpovedná osoba je členom 
personálu inštitúcie, orgánu, úradu
alebo agentúry Únie.

Odôvodnenie

Outsourcing funkcie zodpovednej osoby sa nezdá byť pre inštitúciu Únie vhodný.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) zabezpečovať, aby spracovateľské 
operácie nemali nepriaznivý vplyv na 
základné práva a slobody dotknutých 
osôb;

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prenos osobných údajov do tretej 
krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa 
môže uskutočniť, ak Komisia rozhodla
podľa článku 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) 
2016/679, že v danej tretej krajine, na 
území danej tretej krajiny alebo v jednom 
či viacerých určených odvetviach v danej 
tretej krajine, alebo v rámci medzinárodnej 
organizácie je zabezpečená primeraná 
úroveň ochrany a že osobné údaje sa 
prenášajú výlučne s cieľom umožniť 
splnenie úloh patriacich do právomoci 

1. Prenos osobných údajov do tretej 
krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa 
môže uskutočniť, ak Komisia prijala 
vykonávací akt podľa článku 45 ods. 3 
nariadenia (EÚ) 2016/679, ktorý 
stanovuje, že v danej tretej krajine, na 
území danej tretej krajiny alebo v jednom 
či viacerých určených odvetviach v danej 
tretej krajine, alebo v rámci medzinárodnej 
organizácie je zabezpečená primeraná 
úroveň ochrany a že osobné údaje sa 
prenášajú výlučne s cieľom umožniť 
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prevádzkovateľa. splnenie úloh patriacich do právomoci 
prevádzkovateľa. Vykonávací akt stanoví 
mechanizmus pravidelného preskúmania
uskutočňovaného najmenej raz za štyri 
roky, pri ktorom sa zohľadní všetok 
relevantný vývoj v tretej krajine alebo 
medzinárodnej organizácii. Vo 
vykonávacom akte sa ďalej uvedie rozsah 
jeho územnej a sektorovej pôsobnosti a 
určí sa dozorný orgán. Uplatní sa kapitola 
V nariadenia (EÚ) 2016/679.

Odôvodnenie

Pravidlá týkajúce sa prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo inštitúciám z tretích 
krajín musia byť v súlade s príslušnými pravidlami všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov, aby nevznikali žiadne medzery alebo právne nezrovnalosti. Mal by sa zdôrazniť 
najmä mechanizmus preskúmania.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Európsky parlament a Rada na 
základe vzájomnej dohody vymenujú 
európskeho dozorného úradníka pre 
ochranu údajov na funkčné obdobie piatich 
rokov, a to na základe zoznamu 
vypracovaného Komisiou v nadväznosti na 
verejnú výzvu pre uchádzačov. Výzva pre 
uchádzačov musí umožňovať, aby všetci 
záujemcovia z celej Únie mohli podať 
prihlášky. Zoznam uchádzačov, ktorý 
zostaví Komisia, je verejný. Na základe 
zoznamu vypracovaného Komisiou sa
príslušný výbor Európskeho parlamentu 
môže rozhodnúť zorganizovať vypočutie, 
aby mohol vyjadriť preferencie.

1. Európsky parlament a Rada na 
základe vzájomnej dohody vymenujú 
európskeho dozorného úradníka pre 
ochranu údajov na funkčné obdobie piatich 
rokov, a to na základe zoznamu 
vypracovaného spoločne Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou v 
nadväznosti na verejnú výzvu pre 
uchádzačov. Výzva pre uchádzačov musí 
umožňovať, aby všetci záujemcovia z celej 
Únie mohli podať prihlášky. Zoznam 
uchádzačov je verejný a je v ňom 
uvedených aspoň päť uchádzačov.
Príslušný výbor Európskeho parlamentu sa
môže rozhodnúť zorganizovať vypočutie
uchádzačov, aby mohol vyjadriť 
preferencie.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
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Článok 54 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zoznam vypracovaný Komisiou, z 
ktorého sa vyberie európsky dozorný 
úradník pre ochranu údajov, zahŕňa osoby, 
ktorých nezávislosť je nespochybniteľná a 
ktoré sú uznávané ako osoby so 
skúsenosťami a zručnosťami 
požadovanými pre výkon povinností 
európskeho dozorného úradníka pre 
ochranu údajov, napríklad preto, že 
pôsobili alebo pôsobia v dozorných 
orgánoch zriadených podľa článku 41 
nariadenia (EÚ) 2016/679.

2. Zoznam vypracovaný spoločne 
Európskym parlamentom, Radou a 
Komisiou, z ktorého sa vyberie európsky 
dozorný úradník pre ochranu údajov, 
zahŕňa osoby, ktorých nezávislosť je 
nespochybniteľná a ktoré sú uznávané ako 
osoby s odbornými vedomosťami v oblasti 
ochrany údajov, ako aj so skúsenosťami a 
zručnosťami požadovanými pre výkon 
povinností európskeho dozorného úradníka 
pre ochranu údajov, napríklad preto, že 
pôsobili alebo pôsobia v dozorných 
orgánoch zriadených podľa článku 41 
nariadenia (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V prípadoch, keď je dotknutou 
osobou dieťa, členské štáty ustanovia 
osobitné záruky, najmä pokiaľ ide o 
právnu pomoc.

Odôvodnenie

Deti môžu byť zraniteľnejšie ako dospelí a členské štáty by mali stanoviť osobitné ochranné 
doložky, najmä pokiaľ ide o právnu pomoc, s cieľom zaručiť práva detí.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Kapitola IX a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola IXa

Článok 70a

Doložka o preskúmaní
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1. Najneskôr 1. júna 2021 a potom 
každých päť rokov Komisia predloží
Európskemu parlamentu správu o 
uplatňovaní tohto nariadenia, ku ktorej v 
prípade potreby pripojí príslušné 
legislatívne návrhy.

2. Pri hodnotení ex post uvedenom v 
odseku 1 sa osobitná pozornosť venuje 
primeranosti rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia a súladu s inými legislatívnymi 
aktmi v oblasti ochrany údajov a 
posudzuje najmä vykonávanie kapitoly V 
tohto nariadenia.

3. Najneskôr 1. júna 2021 a potom 
každých päť rokov Komisia predloží 
Európskemu parlamentu správu o 
uplatňovaní kapitoly VIII tohto 
nariadenia a uložených postihoch a 
sankciách.

Odôvodnenie

V záujme lepšej tvorby právnych predpisov a predovšetkým účinného využívania hodnotení ex 
post s cieľom zachytiť celý legislatívny cyklus je obzvlášť dôležité sledovať transpozíciu, 
implementáciu a presadzovanie právnych predpisov EÚ a – všeobecnejšie – monitorovať ich 
vplyv, fungovanie a účinnosť. Na tento účel slúži komplexná doložka o preskúmaní, ktorá 
požaduje náležité posúdenie uplatňovania nariadenia, jeho rozsahu pôsobnosti a 
predpokladanej odchýlky právomocí a stanovuje primeranú povinnosť podávať správy.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 72 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 72a

Preskúmanie právnych aktov Únie

Komisia do 25. mája 2021 preskúma 
ostatné právne akty prijaté na základe 
zmlúv, ktorými sa upravuje spracúvanie 
osobných údajov, najmä zo strany agentúr 
založených podľa kapitol 4 a 5 hlavy V 
tretej časti ZFEÚ, s cieľom posúdiť 
potrebu ich zosúladenia s týmto 
nariadením a podľa potreby vypracovať 
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návrhy potrebné na zmenu uvedených 
aktov v záujme zabezpečenia 
konzistentného prístupu k ochrane 
osobných údajov v rámci rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia.
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