
AM\922340SK.doc PE502.053v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

2012/0011(COD)

20.12.2012

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE 
NÁVRHY
165 – 356

Návrh stanoviska
Seán Kelly
(PE496.562v01-00)

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Návrh nariadenia
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))



PE502.053v01-00 2/138 AM\922340SK.doc

SK

AM_Com_LegOpinion



AM\922340SK.doc 3/138 PE502.053v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Názov 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov)

o ochrane fyzických a právnických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

(Text s významom pre EHP) (Text s významom pre EHP)

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Citácia 1a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Chartu základných práv 
Európskej únie a najmä na jej články 7 
a 8,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Citácia 1b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Európsky dohovor 
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o ľudských právach a najmä na jeho 
článok 8,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Ochrana fyzických osôb v súvislosti so 
spracúvaním osobných údajom patrí medzi 
základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty 
základných práv Európskej únie a v článku 
16 ods. 1 zmluvy sa stanovuje zásada, že 
každý má právo na ochranu osobných 
údajov, ktoré sa ho týkajú.

(1) Ochrana fyzických a právnických osôb 
v súvislosti so spracúvaním osobných 
údajom patrí medzi základné práva. V 
článku 8 ods. 1 Charty základných práv 
Európskej únie a v článku 16 ods. 1 
zmluvy sa stanovuje zásada, že každý má 
právo na ochranu osobných údajov, ktoré 
sa ho týkajú.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Spracovávanie údajov je určené k tomu, 
aby slúžilo človeku; zásady a pravidlá 
ochrany fyzických osôb pri spracúvaní ich 
osobných údajov by bez ohľadu na štátnu 
príslušnosť alebo bydlisko fyzických osôb 
mali rešpektovať základné práva a slobody, 
najmä ich právo na ochranu osobných 
údajov. Mali by prispieť k dokončeniu 
budovania priestoru slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti a hospodárskej únie, 
k hospodárskemu a sociálnemu pokroku, k 
posilneniu konvergencie ekonomík v rámci 

(2) Spracovávanie údajov je určené k tomu, 
aby slúžilo človeku; zásady a pravidlá 
ochrany fyzických a právnických osôb pri 
spracúvaní ich osobných údajov by bez 
ohľadu na štátnu príslušnosť alebo 
bydlisko fyzických osôb alebo sídlo 
právnických osôb mali rešpektovať 
základné práva a slobody, najmä ich právo 
na ochranu osobných údajov. Mali by 
prispieť k dokončeniu budovania priestoru 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a 
hospodárskej únie, k hospodárskemu a 
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vnútorného trhu a ku prospechu fyzických 
osôb.

sociálnemu pokroku, k posilneniu 
konvergencie ekonomík v rámci 
vnútorného trhu a ku prospechu fyzických 
osôb.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Ochrana súkromia fyzických osôb
musí predstavovať východiskový bod pri 
spracúvaní osobných údajov vo verejných 
registroch.

Or. sv

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Zásady voľného prístupu 
k informáciám, ktoré presadzujú členské 
štáty prostredníctvom svojich ústavných 
tradícií, sa nesmú oslabiť a zároveň je 
potrebné chrániť slobodu prejavu 
a slobodu tlače, ako sú vyjadrené 
v základných právnych predpisoch 
členských štátov.

Or. sv
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Rýchly technologický rozvoj so sebou 
priniesol nové výzvy v oblasti ochrany 
osobných údajov. Rozsah zdieľania a 
zhromažďovania údajov sa výrazne 
zväčšil. Technológia umožňuje 
súkromným podnikom a verejným 
orgánom pri výkone ich činností využívať 
osobné údaje v doteraz bezprecedentnom 
rozsahu. Fyzické osoby vo väčšej miere 
zverejňujú svoje osobné údaje, a to aj v 
globálnom meradle. Technológia 
transformovala hospodársky aj sociálny 
život a žiada si ďalšie zjednodušenie 
voľného toku údajov v rámci Únie a 
prenosu do tretích krajín a medzinárodným 
organizáciám pri súčasnom zabezpečení 
vysokej úrovne ochrany osobných údajov. 

(5) Rýchly technologický rozvoj so sebou 
priniesol nové výzvy v oblasti ochrany 
osobných údajov. Rozsah zdieľania a 
zhromažďovania údajov sa výrazne 
zväčšil. Technológia umožňuje 
súkromným podnikom a verejným 
orgánom pri výkone ich činností využívať 
osobné údaje v doteraz bezprecedentnom 
rozsahu. Fyzické osoby vo väčšej miere
zverejňujú svoje osobné údaje, a to aj v 
globálnom meradle. Technológia 
transformovala hospodársky aj sociálny 
život a žiada si lepšie právne záruky, ktoré 
uľahčia voľný tok údajov v rámci Únie a 
prenos do tretích krajín a medzinárodným 
organizáciám pri súčasnom zabezpečení 
vysokej úrovne ochrany osobných údajov. 

Or. en

Odôvodnenie

Hoci má nariadenie dva ciele – ochranu osobných údajov a umožnenie ich voľného toku 
v rámci Únie –, prvý cieľ by sa mal zdôrazňovať viac, keďže je to základné právo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
András Gyürk

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Spomedzi rôznych technológií má tzv. 
cloud computing potenciál transformovať 
európske hospodárstvo, ak sa zavedú 
vhodné opatrenia v oblasti bezpečnosti 
a ochrany údajov. Aby sa zaistila 
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najvyššia úroveň ochrany osobných 
údajov, je zásadne dôležité rozumieť 
právam a povinnostiam prevádzkovateľov 
a sprostredkovateľov v rámci nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Ciele a zásady smernice 95/46/ES 
zostávajú platné, nepodarilo sa však 
zabrániť rozdielnosti implementácie 
ochrany údajov v Únii, právnej neistote a 
rozšírenému vnímaniu verejnosti, že v 
súvislosti s ochranou údajov v prípade 
fyzických osôb existujú značné riziká, 
najmä v online prostredí. Rozdiely, ktoré 
existujú v členských štátoch, pokiaľ ide o 
úroveň ochrany práv a slobôd fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov, 
konkrétne práva na ochranu osobných 
údajov, môžu brániť vo voľnom toku 
osobných údajov v Únii. Tieto rozdiely 
preto môžu predstavovať prekážku pri 
vykonávaní množstva hospodárskych 
činností na úrovni Únie, narúšať 
hospodársku súťaž a brániť orgánom v 
plnení úloh, ktoré majú vykonávať na 
základe práva Únie. Tento rozdiel v úrovni 
ochrany je spôsobený existenciou 
rozdielov vo vykonávaní a uplatňovaní 
smernice 95/46/ES.

(7) Ciele a zásady smernice 95/46/ES 
zostávajú platné, nepodarilo sa však 
zabrániť rozdielnosti implementácie 
ochrany údajov v Únii, právnej neistote a 
rozšírenému vnímaniu verejnosti, že v 
súvislosti s ochranou údajov v prípade 
fyzických osôb existujú značné riziká, 
najmä v online prostredí. Rozdiely, ktoré 
existujú v členských štátoch, pokiaľ ide o 
úroveň ochrany práv a slobôd fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov, 
konkrétne práva na ochranu osobných 
údajov, môžu brániť vo voľnom toku 
osobných údajov v Únii a môžu vytvárať 
právnu neistotu v oblasti rešpektovania 
základných práv na súkromie a ochranu 
údajov. Tieto rozdiely preto môžu 
predstavovať prekážku pri vykonávaní 
množstva hospodárskych činností na 
úrovni Únie, narúšať hospodársku súťaž a 
brániť orgánom v plnení úloh, ktoré majú 
vykonávať na základe práva Únie. Tento 
rozdiel v úrovni ochrany je spôsobený 
existenciou rozdielov vo vykonávaní a 
uplatňovaní smernice 95/46/ES. 

Or. en

Odôvodnenie

Rozdiely v oblasti stupňa ochrany práv a slobôd jednotlivcov, najmä pokiaľ ide o právo na 
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ochranu osobných údajov, vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov v jednotlivých členských 
štátoch môžu brániť voľnému toku osobných údajov v celej Únii a môžu vytvárať právnu 
neistotu, pokiaľ ide o rešpektovanie základných práv na súkromie a ochranu údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Ciele a zásady smernice 95/46/ES 
zostávajú platné, nepodarilo sa však 
zabrániť rozdielnosti implementácie 
ochrany údajov v Únii, právnej neistote a 
rozšírenému vnímaniu verejnosti, že v 
súvislosti s ochranou údajov v prípade 
fyzických osôb existujú značné riziká, 
najmä v online prostredí. Rozdiely, ktoré 
existujú v členských štátoch, pokiaľ ide o 
úroveň ochrany práv a slobôd fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov, 
konkrétne práva na ochranu osobných 
údajov, môžu brániť vo voľnom toku 
osobných údajov v Únii. Tieto rozdiely 
preto môžu predstavovať prekážku pri 
vykonávaní množstva hospodárskych 
činností na úrovni Únie, narúšať 
hospodársku súťaž a brániť orgánom v 
plnení úloh, ktoré majú vykonávať na 
základe práva Únie. Tento rozdiel v úrovni 
ochrany je spôsobený existenciou 
rozdielov vo vykonávaní a uplatňovaní 
smernice 95/46/ES.

(7) Ciele a zásady smernice 95/46/ES 
zostávajú platné, čo však nezabránilo 
rozdielnosti implementácie ochrany údajov 
v Únii, právnej neistote a rozšírenému 
vnímaniu verejnosti, že v súvislosti s 
ochranou údajov v prípade fyzických osôb 
existujú značné riziká, najmä v online 
prostredí. Rozdiely, ktoré existujú v 
členských štátoch, pokiaľ ide o úroveň 
ochrany práv a slobôd fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov, konkrétne 
práva na ochranu osobných údajov, môžu 
brániť vo voľnom toku osobných údajov 
v Únii a nevyhnutne vedú k porušovaniu 
základných práv na súkromie a ochranu 
údajov. Tieto rozdiely preto môžu 
predstavovať prekážku pri vykonávaní 
množstva hospodárskych činností na 
úrovni Únie, narúšať hospodársku súťaž a 
brániť orgánom v plnení úloh, ktoré majú 
vykonávať na základe práva Únie. Tento 
rozdiel v úrovni ochrany je spôsobený 
existenciou rozdielov vo vykonávaní a 
uplatňovaní smernice 95/46/ES. 

Or. en

Odôvodnenie

Nekonzistentné uplatňovanie právnych predpisov v oblasti ochrany údajov nevyhnutne vedie 
k obmedzovaniu základných práv občanov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Aby sa zabezpečila konzistentná a 
vysoká úroveň ochrany fyzických osôb a 
odstránili sa prekážky tokov osobných 
údajov, musí byť úroveň ochrany osobných 
práv a slobôd pri spracovávaní týchto 
údajov rovnaká vo všetkých členských 
štátoch. Konzistentné a jednotné 
uplatňovanie pravidiel ochrany základných 
práv a slobôd fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov by malo byť 
zabezpečené v rámci celej Únie.

(8) Aby sa zabezpečila konzistentná a 
vysoká úroveň ochrany fyzických osôb a 
odstránili sa prekážky tokov osobných 
údajov, musí byť úroveň ochrany osobných 
práv a slobôd pri spracovávaní týchto 
údajov rovnocenná vo všetkých členských 
štátoch a tam, kde je to možné, totožná. 
Konzistentné a jednotné uplatňovanie 
pravidiel ochrany základných práv a slobôd 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov by malo byť zabezpečené v rámci 
celej Únie. 

Or. en

Odôvodnenie

Pravidlá spracúvania údajov sú už v súčasnosti teoreticky „rovnocenné“ vo všetkých 
členských štátoch. Práve z dôvodu zlyhania tohto prístupu je tento návrh návrhom nariadenia. 
Toto odôvodnenie by malo túto úvahu primeraným spôsobom odrážať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Aby sa zabezpečila konzistentná a 
vysoká úroveň ochrany fyzických osôb a 
odstránili sa prekážky tokov osobných 
údajov, musí byť úroveň ochrany osobných 
práv a slobôd pri spracovávaní týchto 
údajov rovnaká vo všetkých členských 
štátoch. Konzistentné a jednotné 
uplatňovanie pravidiel ochrany základných 
práv a slobôd fyzických osôb pri 

(8) Aby sa zabezpečila konzistentná a 
vysoká úroveň ochrany fyzických osôb a 
odstránili sa prekážky tokov osobných 
údajov, musí byť úroveň ochrany osobných 
práv a slobôd pri spracovávaní týchto 
údajov rovnocenná vo všetkých členských 
štátoch. Konzistentné a jednotné 
uplatňovanie pravidiel ochrany základných 
práv a slobôd fyzických a právnických
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spracúvaní osobných údajov by malo byť 
zabezpečené v rámci celej Únie.

osôb pri spracúvaní osobných údajov by 
malo byť zabezpečené v rámci celej Únie.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Účinná ochrana osobných údajov v 
rámci Únie si vyžaduje posilnenie a 
spresnenie práv dotknutých osôb a 
povinností tých, ktorí osobné údaje 
spracúvajú a o ich spracovaní rozhodujú, 
no vyžaduje si aj zodpovedajúce 
právomoci na monitorovanie a 
zabezpečenie súladu s pravidlami ochrany 
osobných údajov a zodpovedajúce sankcie 
voči tým, ktorí v členských štátoch tieto 
pravidlá porušujú.

(9) Účinná ochrana osobných údajov v 
rámci Únie si vyžaduje posilnenie a 
spresnenie práv dotknutých osôb a 
povinností tých, ktorí osobné údaje 
spracúvajú a o ich spracovaní rozhodujú, 
no vyžaduje si aj zodpovedajúce 
právomoci a technickú a prevádzkovú 
kapacitu na monitorovanie a zabezpečenie 
súladu s pravidlami ochrany osobných 
údajov a zodpovedajúce sankcie voči tým, 
ktorí v členských štátoch tieto pravidlá 
porušujú. 

Or. en

Odôvodnenie

Silné, nezávislé dozorné orgány sú jednou z nutných podmienok účinnej ochrany údajov. 
Nemali by sa ich týkať vonkajšie vplyvy, ako to potvrdil aj Súdny dvor EÚ (veci C-518/07 a C-
614/10), a mali by mať k dispozícii potrebné zdroje – finančné a ľudské – na zabezpečenie 
presadzovania právnych predpisov v oblasti ochrany údajov. Tieto zmeny sú zamerané na to, 
aby dozorným orgánom poskytli nezávislosť a prostriedky, ktoré potrebujú na účinnú ochranu 
základného práva na ochranu údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Podľa článku 16 ods. 2 zmluvy má
Európsky parlament a Rada právomoc 
stanovovať pravidlá týkajúce sa ochrany 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a pravidiel týkajúcich s voľného 
pohybu osobných údajov.

(10) Podľa článku 16 ods. 2 zmluvy majú
Európsky parlament a Rada právomoc 
stanovovať pravidlá týkajúce sa ochrany 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a 
agentúrami Únie, ako aj členskými štátmi 
pri výkone činností, ktoré patria do 
rozsahu pôsobnosti práva Únie, a 
pravidiel týkajúcich s voľného pohybu 
osobných údajov.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Aby sa zabezpečila konzistentná 
úroveň ochrany fyzických osôb v Únii a 
zabránilo sa rozdielom, ktoré sú prekážkou 
voľného pohybu údajov v rámci 
vnútorného trhu, je potrebné prijať 
nariadenie, ktoré by poskytlo právnu istotu 
a bolo by transparentné pre hospodárskych 
aktérov vrátane mikropodnikov a malých a 
stredných podnikov, ktoré by fyzickým 
osobám vo všetkých členských štátoch 
poskytlo rovnakú úroveň práv 
vymáhateľných právnymi prostriedkami a 
prevádzkovateľom a sprostredkovateľom 
uložilo povinnosti a zodpovednosti, ktoré 
by zabezpečilo konzistentné monitorovanie 
a spracovávanie osobných údajov a ktoré 
by stanovovalo zodpovedajúce sankcie vo 
všetkých členských štátoch, ako aj účinnú 
spoluprácu dozorných orgánov rozličných 
členských štátov. Aby sa zohľadnila 
osobitná situácia mikropodnikov a malých 
a stredných podnikov, toto nariadenie

(11) Aby sa zabezpečila konzistentná 
úroveň ochrany fyzických osôb v Únii a 
zabránilo sa rozdielom, ktoré sú prekážkou 
voľného pohybu údajov v rámci 
vnútorného trhu, je potrebné prijať 
nariadenie, ktoré by poskytlo právnu istotu 
a bolo by transparentné pre hospodárskych 
aktérov vrátane mikropodnikov a malých a 
stredných podnikov, ktoré by fyzickým 
osobám vo všetkých členských štátoch 
poskytlo rovnakú úroveň práv 
vymáhateľných právnymi prostriedkami a 
prevádzkovateľom a sprostredkovateľom 
uložilo povinnosti a zodpovednosti, ktoré 
by zabezpečilo konzistentné monitorovanie 
a spracovávanie osobných údajov a ktoré 
by stanovovalo zodpovedajúce sankcie vo 
všetkých členských štátoch, ako aj účinnú 
spoluprácu dozorných orgánov rozličných 
členských štátov. Tam, kde je to 
preukázateľne potrebné, a bez oslabenia 
ochrany osobných údajov či zásad 
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obsahuje aj niekoľko výnimiek. Okrem 
toho sú inštitúcie a orgány Únie, členské 
štáty a ich dozorné orgány nabádané k 
tomu, aby pri uplatňovaní tohto nariadenia 
zohľadňovali osobitné potreby 
mikropodnikov a malých a stredných 
podnikov. Pojem mikropodniky a malé a 
stredné podniky vychádza z odporúčania 
Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o 
definícii mikropodnikov a malých a 
stredných podnikov.

jednotného trhu, toto nariadenie v záujme 
toho, aby sa zohľadnila osobitná situácia 
mikropodnikov a malých a stredných 
podnikov, obsahuje aj niekoľko výnimiek. 
Okrem toho sú inštitúcie a orgány Únie, 
členské štáty a ich dozorné orgány 
nabádané k tomu, aby pri uplatňovaní tohto 
nariadenia zohľadňovali osobitné potreby 
mikropodnikov a malých a stredných 
podnikov. Pojem mikropodniky a malé a 
stredné podniky vychádza z odporúčania 
Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o 
definícii mikropodnikov a malých a 
stredných podnikov.

Or. en

Odôvodnenie

Výnimky pre mikropodniky, malé a stredné podniky by mali byť len tam, kde sú potrebné. 
Taktiež by sa mali zavádzať spôsobom, ktorý neoslabuje predvídateľnosť a právnu istotu pre 
občanov, ani jednotný trh pre podniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
András Gyürk

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Aby sa zabezpečila konzistentná 
úroveň ochrany fyzických osôb v Únii a 
zabránilo sa rozdielom, ktoré sú prekážkou 
voľného pohybu údajov v rámci 
vnútorného trhu, je potrebné prijať 
nariadenie, ktoré by poskytlo právnu istotu 
a bolo by transparentné pre hospodárskych 
aktérov vrátane mikropodnikov a malých a 
stredných podnikov, ktoré by fyzickým 
osobám vo všetkých členských štátoch 
poskytlo rovnakú úroveň práv 
vymáhateľných právnymi prostriedkami a 
prevádzkovateľom a sprostredkovateľom 
uložilo povinnosti a zodpovednosti, ktoré 
by zabezpečilo konzistentné monitorovanie 

(11) Aby sa zabezpečila konzistentná 
úroveň ochrany fyzických osôb v Únii a 
zabránilo sa rozdielom, ktoré sú prekážkou 
voľného pohybu údajov v rámci 
vnútorného trhu, je potrebné prijať
nariadenie, ktoré by poskytlo právnu istotu 
a bolo by transparentné pre hospodárskych 
aktérov vrátane mikropodnikov a malých a 
stredných podnikov, ktoré by fyzickým 
osobám vo všetkých členských štátoch 
poskytlo rovnakú úroveň práv 
vymáhateľných právnymi prostriedkami a 
prevádzkovateľom a sprostredkovateľom 
uložilo povinnosti a zodpovednosti, ktoré 
by zabezpečilo konzistentné monitorovanie 
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a spracovávanie osobných údajov a ktoré 
by stanovovalo zodpovedajúce sankcie vo 
všetkých členských štátoch, ako aj účinnú 
spoluprácu dozorných orgánov rozličných 
členských štátov. Aby sa zohľadnila 
osobitná situácia mikropodnikov a malých 
a stredných podnikov, toto nariadenie 
obsahuje aj niekoľko výnimiek. Okrem 
toho sú inštitúcie a orgány Únie, členské 
štáty a ich dozorné orgány nabádané k 
tomu, aby pri uplatňovaní tohto nariadenia 
zohľadňovali osobitné potreby 
mikropodnikov a malých a stredných 
podnikov. Pojem mikropodniky a malé a 
stredné podniky vychádza z odporúčania 
Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o 
definícii mikropodnikov a malých a 
stredných podnikov.

a spracovávanie osobných údajov a ktoré 
by stanovovalo zodpovedajúce sankcie vo 
všetkých členských štátoch, ako aj účinnú 
spoluprácu dozorných orgánov rozličných 
členských štátov. Aby sa zohľadnila 
osobitná situácia mikropodnikov a malých 
a stredných podnikov, toto nariadenie 
obsahuje aj niekoľko výnimiek. Okrem 
toho sú inštitúcie a orgány Únie, členské 
štáty a ich dozorné orgány nabádané k 
tomu, aby pri uplatňovaní tohto nariadenia 
zohľadňovali osobitné potreby 
mikropodnikov a malých a stredných 
podnikov, ako aj zásadu „najskôr myslieť
v malom“, a to tak, aby sa záujmy 
mikropodnikov a malých a stredných 
podnikov zohľadňovali už vo veľmi 
skorých etapách tvorby politiky. Pojem 
mikropodniky a malé a stredné podniky 
vychádza z odporúčania Komisie 
2003/361/ES zo 6. mája 2003 o definícii 
mikropodnikov a malých a stredných 
podnikov. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Rachida Dati

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Aby sa zabezpečila konzistentná 
úroveň ochrany fyzických osôb v Únii a 
zabránilo sa rozdielom, ktoré sú prekážkou 
voľného pohybu údajov v rámci 
vnútorného trhu, je potrebné prijať 
nariadenie, ktoré by poskytlo právnu istotu 
a bolo by transparentné pre hospodárskych 
aktérov vrátane mikropodnikov a malých a 
stredných podnikov, ktoré by fyzickým 
osobám vo všetkých členských štátoch 
poskytlo rovnakú úroveň práv 
vymáhateľných právnymi prostriedkami a 

(11) Aby sa zabezpečila konzistentná 
úroveň ochrany fyzických osôb v Únii a 
zabránilo sa rozdielom, ktoré sú prekážkou 
voľného pohybu údajov v rámci 
vnútorného trhu, je potrebné prijať 
nariadenie, ktoré by poskytlo právnu istotu 
a bolo by transparentné pre hospodárskych 
aktérov vrátane mikropodnikov a malých a 
stredných podnikov, ktoré by fyzickým 
osobám vo všetkých členských štátoch 
poskytlo rovnakú úroveň práv 
vymáhateľných právnymi prostriedkami a 
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prevádzkovateľom a sprostredkovateľom 
uložilo povinnosti a zodpovednosti, ktoré 
by zabezpečilo konzistentné monitorovanie 
a spracovávanie osobných údajov a ktoré 
by stanovovalo zodpovedajúce sankcie vo 
všetkých členských štátoch, ako aj účinnú 
spoluprácu dozorných orgánov rozličných 
členských štátov. Aby sa zohľadnila
osobitná situácia mikropodnikov a malých 
a stredných podnikov, toto nariadenie 
obsahuje aj niekoľko výnimiek. Okrem 
toho sú inštitúcie a orgány Únie, členské 
štáty a ich dozorné orgány nabádané k 
tomu, aby pri uplatňovaní tohto nariadenia 
zohľadňovali osobitné potreby 
mikropodnikov a malých a stredných 
podnikov. Pojem mikropodniky a malé a 
stredné podniky vychádza z odporúčania 
Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o 
definícii mikropodnikov a malých a 
stredných podnikov.

prevádzkovateľom a sprostredkovateľom 
uložilo povinnosti a zodpovednosti, ktoré 
by zabezpečilo konzistentné monitorovanie 
a spracovávanie osobných údajov a ktoré 
by stanovovalo zodpovedajúce sankcie vo 
všetkých členských štátoch, ako aj účinnú 
spoluprácu dozorných orgánov rozličných 
členských štátov. Aby sa zohľadnila 
osobitná situácia mikropodnikov a malých 
a stredných podnikov, toto nariadenie 
obsahuje aj niekoľko výnimiek. Okrem 
toho sú inštitúcie a orgány Únie, členské 
štáty a ich dozorné orgány nabádané k 
tomu, aby pri uplatňovaní tohto nariadenia 
v spolupráci s dotknutými subjektmi
zohľadňovali osobitné potreby 
mikropodnikov a malých a stredných 
podnikov. Pojem mikropodniky a malé a 
stredné podniky vychádza z odporúčania 
Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o 
definícii mikropodnikov a malých a 
stredných podnikov.

Or. fr

Odôvodnenie

Používanie výnimiek prináša riziko netransparentnosti, ktorej sa treba vyhnúť a zabezpečiť, 
aby sa vypracovali v úzkej spolupráci s tými, ktorí im budú podliehať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Ochrana, ktorú toto nariadenie 
poskytuje, sa týka fyzických osôb bez 
ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo 
bydlisko a vzťahuje sa na spracúvanie 
osobných údajov. Pokiaľ ide o spracúvanie 
údajov týkajúcich sa právnických osôb a 
najmä podnikov vystupujúcich ako 
právnické osoby vrátane názvu, formy a 

(12) Ochrana, ktorú toto nariadenie 
poskytuje, sa týka fyzických osôb bez 
ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo 
bydlisko a vzťahuje sa na spracúvanie 
osobných údajov. Pokiaľ ide o spracúvanie 
údajov týkajúcich sa právnických osôb a 
najmä podnikov vystupujúcich ako 
právnické osoby vrátane názvu, formy a 
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kontaktných údajov právnickej osoby, 
takéto právnické osoby sa nemôžu
domáhať ochrany poskytovanej týmto 
nariadením. Toto pravidlo sa uplatňuje aj 
vtedy, ak názov právnickej osoby obsahuje 
mená jedného alebo viacerých fyzických 
osôb.

kontaktných údajov právnickej osoby, 
takéto právnické osoby sa takisto môžu
domáhať ochrany poskytovanej týmto 
nariadením.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Ochrana fyzických osôb by mala byť 
technologicky neutrálna a nemala by sa 
odvíjať od použitých techník, inak by 
vznikalo závažné riziko obchádzania 
predpisov. Ochrana fyzických osôb by sa 
mala vzťahovať na spracúvanie osobných 
údajov automatizovaným spôsobom, ako aj 
na ručné spracovávanie, ak sú údaje 
uchované v informačnom systéme alebo 
doň majú byť uložené. Súbory alebo 
komplexy súborov ako aj ich hlavičky, 
ktoré nie sú štruktúrované podľa 
špecifických kritérií, nebudú patriť do 
pôsobnosti tejto smernice.

(13) Ochrana fyzických a právnických
osôb by mala byť technologicky neutrálna 
a nemala by sa odvíjať od použitých 
techník, inak by vznikalo závažné riziko 
obchádzania predpisov. Ochrana fyzických 
osôb by sa mala vzťahovať na spracúvanie 
osobných údajov automatizovaným 
spôsobom, ako aj na ručné spracovávanie, 
ak sú údaje uchované v informačnom 
systéme alebo doň majú byť uložené. 
Súbory alebo komplexy súborov ako aj ich 
hlavičky, ktoré nie sú štruktúrované podľa 
špecifických kritérií, nebudú patriť do 
pôsobnosti tejto smernice.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Toto nariadenie sa netýka otázok (14) Toto nariadenie sa netýka otázok 
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ochrany základných práv a slobôd alebo 
voľného toku údajov týkajúcich sa 
činností, ktoré nepatria do pôsobnosti 
práva Únie, a netýka sa ani spracúvania 
osobných údajov inštitúciami, orgánmi, 
úradmi a agentúrami Únie, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie (ES) č. 45/2001, či 
spracúvania osobných údajov členskými 
štátmi pri vykonávaní činností v súvislosti 
so spoločnou zahraničnou a 
bezpečnostnou politikou Únie. 

ochrany základných práv a slobôd alebo 
voľného toku údajov týkajúcich sa 
činností, ktoré nepatria do pôsobnosti 
práva Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Logike, podľa ktorej Komisia postupovala pri predložení tohto návrhu nariadenia – teda
potrebe konzistentného prístupu k ochrane základného práva na súkromie – odporuje tento 
veľmi široký súbor výnimiek. Preto je v záujme konzistentnosti nutné tieto výnimky vypustiť. 
Pozri tiež navrhované zmeny a doplnenia k článku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Ochrana 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 voľný pohyb takýchto 
údajov podlieha pôsobnosti osobitného
právneho nástroja na úrovni Únie. Toto 
nariadenie by sa teda nemalo uplatňovať 
pri spracovávaní na takéto účely. Na údaje 
spracované verejnými orgánmi podľa tohto 
nariadenia, ak sa používajú na účely 
predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
alebo na výkon trestov, by sa mal 
vzťahovať špecifickejší právny nástroj na 
úrovni Únie (smernica XX/YYY).

(16) Ochrana fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov príslušnými 
verejnými orgánmi na účely predchádzania 
trestným činom, ich vyšetrovania, 
odhaľovania alebo stíhania alebo na účely 
výkonu trestných sankcií a voľný pohyb 
takýchto údajov podlieha pôsobnosti 
osobitného právneho nástroja na úrovni 
Únie. Toto nariadenie by sa teda nemalo 
uplatňovať pri spracovávaní na takéto 
účely. Na údaje spracované verejnými 
orgánmi podľa tohto nariadenia, ak sa 
používajú na účely predchádzania trestným 
činom, ich vyšetrovania, odhaľovania 
alebo stíhania alebo na výkon trestov, by sa 
mal vzťahovať špecifickejší právny nástroj 
na úrovni Únie (smernica XX/YYY).
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Or. en

Odôvodnenie

Ozrejmenie v súlade s navrhovanou zmenou a doplnením článku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Týmto nariadením by nemalo byť 
dotknuté uplatňovanie smernice 
2000/31/ES, najmä povinnosť 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb uvedená v článkoch 12 až 15 
uvedenej smernice.

(17) Obmedzenia v oblasti zodpovednosti, 
ktoré obsahuje smernica o elektronickom 
obchode (2000/31/ES) sú horizontálne 
a uplatňujú sa tak na všetky príslušné 
činnosti všetkých poskytovateľov služieb 
informačnej spoločnosti. Týmto 
nariadením sa zavádzajú pravidlá 
spracúvania osobných údajov, zatiaľ čo 
smernicou o elektronickom obchode sa 
vymedzujú podmienky, za ktorých 
poskytovateľ informačných služieb 
zodpovedá za porušenie práva spáchané 
treťou stranou. V záujme právnej istoty 
európskych občanov a podnikov je nutné 
konzistentne rešpektovať jasné 
a samostatné úlohy oboch nástrojov.
Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté 
uplatňovanie smernice 2000/31/ES, najmä 
povinnosť poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb uvedená v 
článkoch 12 až 15 uvedenej smernice.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme právnej istoty občanov a podnikov by rozdelenie úloh medzi týmto nariadením 
a smernicou 2000/31/ES malo byť čo najzreteľnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Amelia Andersdotter
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Na určenie toho, či spracúvanie 
údajov možno pokladať za „sledovanie 
správania“ dotknutej osoby, je potrebné 
zistiť, či je pohyb fyzických osôb na 
internete sledovaný prostredníctvom 
techník spracovania údajov, pomocou 
ktorých je fyzickej osobe pridelený „profil“ 
na účely prijatia rozhodnutia týkajúceho sa 
tejto osoby alebo na účely analýzy či 
predvídania osobných preferencií, 
správania a zvykov tejto osoby. 

(21) Na určenie toho, či spracúvanie
údajov možno pokladať za „sledovanie 
správania“ dotknutej osoby, je potrebné 
zistiť, či je pohyb fyzických osôb 
sledovaný so zámerom využiť techniky 
spracovania údajov, pomocou ktorých je 
prideľovaný „profil“ na účely prijatia 
rozhodnutia týkajúceho sa tejto osoby 
alebo na účely analýzy či predvídania 
osobných preferencií, správania a zvykov 
tejto osoby, prípadne s potenciálom 
následného využitia týchto techník. 

Or. en

Odôvodnenie

Sledovanie pohybu sa nemusí nutne odohrávať na internete (napr. tzv. inteligentné kamerové 
systémy sledujúce zákazníkov v nákupnom centre alebo sledovanie prostredníctvom RFID 
tagov), takže vypustenie slov „na internete“ zabezpečuje technologickú neutralitu. Okrem 
toho zber údajov a ich využívanie na profilovanie sa nutne nemusia odohrávať súčasne. 
Údaje sa môžu v prvom rade zbierať na iný účel, a až následne sa môžu využiť na 
profilovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Zásady ochrany údajov by sa mali 
uplatňovať na všetky informácie týkajúce
sa určenej alebo určiteľnej osoby. Na 
určenie toho, či je osoba určiteľná, by sa 
mali brať do úvahy všetky prostriedky, pri 
ktorých existuje primeraná
pravdepodobnosť, že ich využije 
prevádzkovateľ alebo ľubovoľná iná osoba 

(23) Zásady ochrany údajov by sa mali 
uplatňovať na všetky informácie týkajúce 
sa určenej alebo určiteľnej osoby. Na 
určenie toho, či je osoba určiteľná, by sa 
mali brať do úvahy všetky prostriedky, pri 
ktorých existuje pravdepodobnosť, že ich 
využije prevádzkovateľ alebo ľubovoľná 
iná osoba na identifikáciu príslušnej osoby. 



AM\922340SK.doc 19/138 PE502.053v01-00

SK

na identifikáciu príslušnej osoby. Zásady 
ochrany údajov by sa nemali uplatňovať na 
údaje, ktoré sú považované za 
anonymizované takým spôsobom, že 
dotknutá osoba už nie je určiteľná. 

Zásady ochrany údajov by sa nemali 
uplatňovať na údaje, ktoré sú považované 
za anonymizované takým spôsobom, že 
dotknutá osoba už nie je určiteľná, pri 
plnohodnotnom zohľadnení aktuálnych
technológií a technologických trendov. 

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „dotknutá osoba“ nie je vymedzený príliš úzko. Nariadenie by sa malo jasne 
uplatňovať už na údaje, ktoré umožňujú tzv. vyčlenenie, a malo by byť zrejmé, že online 
identifikátory by sa vo väčšine prípadov mali považovať za osobné údaje. Keďže technológia 
neustále napreduje, deanonymizačné útoky budú čoraz sofistikovanejšie. Široké vymedzenie 
pojmov „osobné údaje“ a „dotknutá osoba“ je dôležité pre ochranu, ktorá bude účinná aj v 
budúcnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Zásady ochrany údajov by sa mali 
uplatňovať na všetky informácie týkajúce 
sa určenej alebo určiteľnej osoby. Na 
určenie toho, či je osoba určiteľná, by sa 
mali brať do úvahy všetky prostriedky, pri 
ktorých existuje primeraná 
pravdepodobnosť, že ich využije 
prevádzkovateľ alebo ľubovoľná iná osoba 
na identifikáciu príslušnej osoby. Zásady 
ochrany údajov by sa nemali uplatňovať na 
údaje, ktoré sú považované za 
anonymizované takým spôsobom, že 
dotknutá osoba už nie je určiteľná. 

(23) Zásady ochrany údajov by sa mali 
uplatňovať len na konkrétne informácie 
týkajúce sa určenej alebo určiteľnej osoby. 
Na určenie toho, či je osoba určiteľná, by 
sa mali brať do úvahy: i) len tie
prostriedky, pri ktorých existuje primeraná 
pravdepodobnosť, že ich využije 
prevádzkovateľ alebo ľubovoľná iná 
fyzická alebo právnická osoba na 
identifikáciu príslušnej osoby, a ii) 
primeraná pravdepodobnosť identifikácie 
osoby. Zásady ochrany údajov by sa nemali 
uplatňovať na údaje, ktoré sú považované 
za anonymizované takým spôsobom, že 
dotknutá osoba už nie je z údajov 
určiteľná. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23a) V tomto nariadení sa uznáva, že 
pseudonymizácia prospieva všetkým 
dotknutým osobám, keďže osobné údaje 
sa v rámci vymedzenia pozmenia tak, aby 
ich samotné nebolo možné priradiť 
k dotknutej osobe bez využitia ďalších 
údajov. Prevádzkovatelia sa tak nabádajú 
k tomu, aby údaje pseudonymizovali.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Pri používaní online služieb môžu byť 
fyzickým osobám pridelené online 
identifikátory, ktoré sú generované 
prístrojmi, aplikáciami, nástrojmi a 
protokolmi, ako je IP adresa alebo cookies 
týchto služieb. Tieto môžu zanechávať 
stopy, ktoré môžu byť v kombinácii s 
jedinečnými identifikátormi a inými 
informáciami získanými zo serverov 
použité na vytvorenie profilov fyzických 
osôb a na ich identifikáciu. Vyplýva z 
toho, že identifikačné čísla, lokalizačné 
údaje, online identifikátory alebo iné 
osobitné faktory nemusia byť nutne ako 
také pokladané za všetkých okolností za 
osobné údaje. 

(24) Pri používaní online služieb môže byť 
fyzickým osobám pridelený jeden alebo 
viaceré online identifikátory, ktoré sú 
generované prístrojmi, aplikáciami, 
nástrojmi a protokolmi, ako je IP adresa,
cookies týchto služieb alebo iné jedinečné 
identifikátory. Keďže tieto identifikátory 
zanechávajú stopy a možno ich využiť na 
vyčlenenie fyzických osôb, malo by byť 
toto nariadenie uplatniteľné na 
spracúvanie zahŕňajúce takéto údaje, 
s výnimkou prípadov, keď sa tieto 
identifikátory preukázateľne netýkajú 
fyzických osôb, ako napríklad IP adresy 
webových serverov, a teda ich nemožno 
považovať za „osobné údaje“, ako sú 
vymedzené v článku 4 ods. 2.

Or. en
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Odôvodnenie

Na zabezpečenie dobrej ochrany je dôležité, aby pojmy „osobné údaje“ a „dotknutá osoba“ 
neboli vymedzené príliš úzko. Online identifikátory by sa vo väčšine prípadov mali považovať 
za osobné údaje. Návrh Komisie výrazne znižuje uplatniteľnosť zásad ochrany údajov na 
takéto online identifikátory. Navrhovaná zmena a doplnenie ozrejmuje, že takéto 
identifikátory by sa za osobné údaje mali považovať, s výnimkou prípadov, keď nimi 
preukázateľne nie sú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Pri používaní online služieb môžu byť 
fyzickým osobám pridelené online 
identifikátory, ktoré sú generované 
prístrojmi, aplikáciami, nástrojmi a 
protokolmi, ako je IP adresa alebo cookies 
týchto služieb. Tieto môžu zanechávať 
stopy, ktoré môžu byť v kombinácii s 
jedinečnými identifikátormi a inými 
informáciami získanými zo serverov 
použité na vytvorenie profilov fyzických 
osôb a na ich identifikáciu. Vyplýva z toho, 
že identifikačné čísla, lokalizačné údaje, 
online identifikátory alebo iné osobitné 
faktory nemusia byť nutne ako také
pokladané za všetkých okolností za osobné 
údaje.

(24) Pri používaní online služieb môžu byť 
fyzickým osobám pridelené online 
identifikátory, ktoré sú generované 
prístrojmi, aplikáciami, nástrojmi a 
protokolmi, ako je IP adresa alebo cookies 
týchto služieb. Tieto môžu zanechávať 
stopy, ktoré môžu byť v kombinácii s 
jedinečnými identifikátormi a inými 
informáciami získanými zo serverov 
použité na vytvorenie profilov fyzických 
osôb a na ich identifikáciu. Vyplýva z toho, 
že identifikačné čísla, lokalizačné údaje, 
online identifikátory alebo iné osobitné 
faktory nemusia byť nutne pokladané za 
všetkých okolností za osobné údaje.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Pri používaní online služieb môžu byť 
fyzickým osobám pridelené online 
identifikátory, ktoré sú generované 
prístrojmi, aplikáciami, nástrojmi a 
protokolmi, ako je IP adresa alebo cookies 
týchto služieb. Tieto môžu zanechávať 
stopy, ktoré môžu byť v kombinácii s 
jedinečnými identifikátormi a inými 
informáciami získanými zo serverov 
použité na vytvorenie profilov fyzických 
osôb a na ich identifikáciu. Vyplýva z toho, 
že identifikačné čísla, lokalizačné údaje, 
online identifikátory alebo iné osobitné 
faktory nemusia byť nutne ako také 
pokladané za všetkých okolností za osobné 
údaje. 

(24) Pri používaní online služieb môžu byť 
fyzickým osobám pridelené online 
identifikátory, ktoré sú generované 
prístrojmi, aplikáciami, nástrojmi a 
protokolmi, ako je IP adresa alebo cookies 
týchto služieb. Tieto môžu zanechávať 
stopy, ktoré môžu byť v kombinácii s 
jedinečnými identifikátormi a inými 
informáciami získanými zo serverov 
použité na vytvorenie profilov fyzických 
osôb a na ich identifikáciu. Vyplýva z toho, 
že identifikačné čísla, lokalizačné údaje, 
online identifikátory alebo iné osobitné 
faktory nemusia byť nutne ako také 
pokladané za osobné údaje len v prípade, 
ak spracúvané informácie nemožno 
použiť na vyčlenenie fyzickej osoby. 

Or. en

Odôvodnenie

Ak informácia umožňuje prevádzkovateľovi identifikovať fyzickú osobu, mala by sa táto 
informácia považovať za osobný údaj.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Súhlas by mal byť daný výslovne 
pomocou vhodnej metódy, ktorá umožňuje 
slobodne poskytnúť špecifické a 
informované vyjadrenie o želaní dotknutej 
osoby, a to buď vo forme stanoviska alebo 
prostredníctvom výslovného prejavu vôle 
dotknutej osoby, a ktorá zabezpečuje, že 
fyzické osoby sú si vedomé, že dávajú 
súhlas na spracovanie osobných údajov –
prostredníctvom zakliknutia rámika pri 

(25) Súhlas by mal byť daný výslovne 
pomocou vhodnej metódy, ktorá umožňuje 
slobodne poskytnúť špecifické a 
informované vyjadrenie o želaní dotknutej 
osoby, a to buď vo forme stanoviska alebo 
prostredníctvom výslovného prejavu vôle 
dotknutej osoby, a ktorá zabezpečuje, že 
fyzické osoby sú si vedomé, že dávajú 
súhlas na spracovanie osobných údajov –
prostredníctvom zakliknutia rámika pri 
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návšteve internetovej stránky alebo 
podaním iného vyjadrenia alebo 
vykonaním inej činnosti, ktorá v tomto 
kontexte jasne znamená, že dotknutá osoba 
súhlasí s navrhovaným spracovaním jej 
osobných údajov. Nereagovanie alebo 
nečinnosť sa preto nepokladajú za 
vyslovenie súhlasu. Súhlas by sa mal 
vzťahovať na každé spracovanie 
vykonávané na ten istý účel alebo účely. 
Ak má dotknutá osoba vyjadriť súhlas na 
základe elektronickej požiadavky, 
požiadavka musí byť jasná, stručná a bez 
zbytočného prerušenia používania služby, 
na ktorú sa poskytuje.

návšteve internetovej stránky alebo 
podaním iného vyjadrenia alebo 
vykonaním inej činnosti, ktorá v tomto 
kontexte jasne znamená, že dotknutá osoba 
súhlasí s navrhovaným spracovaním jej 
osobných údajov. Informovaný súhlas by 
sa mal v rámci možností uľahčovať 
užívateľsky zrozumiteľnými informáciami 
o typoch spracovania, ktoré sa má 
uskutočniť. Nereagovanie, prosté 
využívanie služby alebo nečinnosť, 
napríklad neodškrtnutie vopred 
zaškrtnutých políčok, sa preto nepokladajú 
za vyslovenie súhlasu. Súhlas by sa mal 
vzťahovať na každé spracovanie 
vykonávané na ten istý účel alebo účely. 
Ak má dotknutá osoba vyjadriť súhlas na 
základe elektronickej požiadavky, 
požiadavka musí byť jasná, stručná a bez 
zbytočného prerušenia používania služby, 
na ktorú sa poskytuje.

Or. en

Odôvodnenie

Informovaný súhlas závisí od voľnej dostupnosti informácií pre dotknutú osobu v užívateľsky 
zrozumiteľnom formáte. Okrem toho je potrebné posilniť zásadu, podľa ktorej súhlas nemožno 
vyvodzovať z nečinnosti, napríklad z neodstránenia vopred zaškrtnutých políčok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Súhlas by mal byť daný výslovne
pomocou vhodnej metódy, ktorá umožňuje 
slobodne poskytnúť špecifické a 
informované vyjadrenie o želaní dotknutej 
osoby, a to buď vo forme stanoviska alebo 
prostredníctvom výslovného prejavu vôle 
dotknutej osoby, a ktorá zabezpečuje, že 
fyzické osoby sú si vedomé, že dávajú 

(25) Súhlas by mal byť daný pomocou 
vhodnej metódy, ktorá umožňuje slobodne 
poskytnúť špecifické a informované 
vyjadrenie o želaní dotknutej osoby, a to 
buď vo forme stanoviska alebo 
prostredníctvom iného prejavu vôle 
dotknutej osoby, a ktorá zabezpečuje, že 
fyzické osoby sú si vedomé, že dávajú 
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súhlas na spracovanie osobných údajov –
prostredníctvom zakliknutia rámika pri 
návšteve internetovej stránky alebo 
podaním iného vyjadrenia alebo 
vykonaním inej činnosti, ktorá v tomto 
kontexte jasne znamená, že dotknutá osoba 
súhlasí s navrhovaným spracovaním jej 
osobných údajov. Nereagovanie alebo 
nečinnosť sa preto nepokladajú za 
vyslovenie súhlasu. Súhlas by sa mal 
vzťahovať na každé spracovanie 
vykonávané na ten istý účel alebo účely. 
Ak má dotknutá osoba vyjadriť súhlas na
základe elektronickej požiadavky, 
požiadavka musí byť jasná, stručná a bez 
zbytočného prerušenia používania služby, 
na ktorú sa poskytuje.

súhlas na spracovanie osobných údajov –
prostredníctvom zakliknutia rámika pri 
návšteve internetovej stránky alebo 
podaním iného vyjadrenia alebo 
vykonaním inej činnosti, napríklad 
prostredníctvom príslušného nastavenia 
prehliadača, ktorá v tomto kontexte jasne 
znamená, že dotknutá osoba súhlasí s 
navrhovaným spracovaním jej osobných 
údajov. Ani nereagovanie alebo nečinnosť 
sa nemôže považovať za platné vyslovenie 
súhlasu, ak v dôsledku posúdenia vplyvu 
na ochranu údajov nemožno výslovný 
súhlas považovať za potrebný. Súhlas by 
sa mal vzťahovať na každé spracovanie 
vykonávané na ten istý účel alebo účely. 
Ak má dotknutá osoba vyjadriť súhlas na 
základe elektronickej požiadavky, 
požiadavka musí byť jasná, stručná a bez 
zbytočného prerušenia používania služby, 
na ktorú sa poskytuje.

Or. de

Odôvodnenie

Čím menšie sú dôsledky spracovania údajov, tým nižšie musia byť požiadavky na poskytnutie 
súhlasu. V zásade preto nemôže existovať požiadavka na získanie výslovného súhlasu, ale len 
v prípadoch, v ktorých v rámci posúdenia vplyvu na ochranu údajov vyplynulo, že získanie 
výslovného súhlasu je potrebné. Aj súhlas udelený na základe príslušných nastavení 
prehliadača možno podľa článku 17 ods. 1b považovať za iný prejav vôle.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Súhlas by mal byť daný výslovne 
pomocou vhodnej metódy, ktorá umožňuje 
slobodne poskytnúť špecifické a 
informované vyjadrenie o želaní dotknutej 
osoby, a to buď vo forme stanoviska alebo 
prostredníctvom výslovného prejavu vôle 

(25) Súhlas by mal byť daný výslovne 
pomocou vhodnej metódy, ktorá umožňuje 
slobodne poskytnúť špecifické a 
informované vyjadrenie o želaní dotknutej 
osoby, a to buď vo forme stanoviska alebo 
prostredníctvom výslovného prejavu vôle 
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dotknutej osoby, a ktorá zabezpečuje, že 
fyzické osoby sú si vedomé, že dávajú
súhlas na spracovanie osobných údajov –
prostredníctvom zakliknutia rámika pri 
návšteve internetovej stránky alebo 
podaním iného vyjadrenia alebo 
vykonaním inej činnosti, ktorá v tomto 
kontexte jasne znamená, že dotknutá osoba 
súhlasí s navrhovaným spracovaním jej 
osobných údajov. Nereagovanie alebo 
nečinnosť sa preto nepokladajú za 
vyslovenie súhlasu. Súhlas by sa mal 
vzťahovať na každé spracovanie 
vykonávané na ten istý účel alebo účely. 
Ak má dotknutá osoba vyjadriť súhlas na 
základe elektronickej požiadavky, 
požiadavka musí byť jasná, stručná a bez 
zbytočného prerušenia používania služby, 
na ktorú sa poskytuje.

dotknutej osoby, a ktorá zabezpečuje, že 
fyzické osoby sú si vedomé, že dávajú 
súhlas na spracovanie osobných údajov –
prostredníctvom zakliknutia rámika pri 
návšteve internetovej stránky alebo 
podaním iného vyjadrenia alebo 
vykonaním inej činnosti, ktorá v tomto 
kontexte jasne znamená, že dotknutá osoba 
súhlasí s navrhovaným spracovaním jej 
osobných údajov. Informovaný súhlas by 
sa mal v rámci možností uľahčovať 
užívateľsky zrozumiteľnými informáciami 
o typoch spracovania, ktoré sa má 
uskutočniť. Nereagovanie, prosté 
využívanie služby alebo nečinnosť, 
napríklad neodškrtnutie vopred 
zaškrtnutých políčok, sa preto nepokladajú 
za vyslovenie súhlasu. Súhlas by sa mal 
vzťahovať na každé spracovanie 
vykonávané na ten istý účel alebo účely. 
Ak má dotknutá osoba vyjadriť súhlas na 
základe elektronickej požiadavky, 
požiadavka musí byť jasná, stručná a bez 
zbytočného prerušenia používania služby, 
na ktorú sa poskytuje.

Or. en

Odôvodnenie

Informovaný súhlas závisí od voľnej dostupnosti informácií pre dotknutú osobu v užívateľsky 
zrozumiteľnom formáte. Okrem toho je potrebné posilniť zásadu, podľa ktorej súhlas nemožno 
vyvodzovať z nečinnosti, napríklad z neodstránenia vopred zaškrtnutých políčok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Súhlas by mal byť daný výslovne
pomocou vhodnej metódy, ktorá umožňuje 
slobodne poskytnúť špecifické a 
informované vyjadrenie o želaní dotknutej 

(25) Súhlas by mal byť daný jednoznačne
pomocou vhodnej metódy, v kontexte 
ponúkaného výrobku alebo služby, ktorá 
umožňuje slobodne poskytnúť špecifické a 



PE502.053v01-00 26/138 AM\922340SK.doc

SK

osoby, a to buď vo forme stanoviska alebo 
prostredníctvom výslovného prejavu vôle 
dotknutej osoby, a ktorá zabezpečuje, že 
fyzické osoby sú si vedomé, že dávajú 
súhlas na spracovanie osobných údajov –
prostredníctvom zakliknutia rámika pri 
návšteve internetovej stránky alebo 
podaním iného vyjadrenia alebo 
vykonaním inej činnosti, ktorá v tomto 
kontexte jasne znamená, že dotknutá osoba 
súhlasí s navrhovaným spracovaním jej 
osobných údajov. Nereagovanie alebo 
nečinnosť sa preto nepokladajú za 
vyslovenie súhlasu. Súhlas by sa mal 
vzťahovať na každé spracovanie 
vykonávané na ten istý účel alebo účely. 
Ak má dotknutá osoba vyjadriť súhlas na 
základe elektronickej požiadavky, 
požiadavka musí byť jasná, stručná a bez 
zbytočného prerušenia používania služby, 
na ktorú sa poskytuje.

informované vyjadrenie o želaní dotknutej 
osoby, a to buď vo forme stanoviska alebo 
prostredníctvom výslovného prejavu vôle 
dotknutej osoby, a ktorá zabezpečuje, že 
fyzické osoby sú si vedomé, že dávajú 
súhlas na spracovanie osobných údajov –
prostredníctvom zakliknutia rámika pri 
návšteve internetovej stránky alebo 
podaním iného vyjadrenia alebo 
vykonaním inej činnosti, ktorá v tomto 
kontexte jasne znamená, že dotknutá osoba 
súhlasí s navrhovaným spracovaním jej 
osobných údajov. Nereagovanie alebo 
nečinnosť sa preto nepokladajú za 
vyslovenie súhlasu. Súhlas by sa mal 
vzťahovať na každé spracovanie 
vykonávané na ten istý účel alebo účely. 
Ak má dotknutá osoba vyjadriť súhlas na 
základe elektronickej požiadavky, 
požiadavka musí byť jasná, stručná a bez 
zbytočného prerušenia používania služby, 
na ktorú sa poskytuje.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25a) V tomto nariadení sa uznáva, že 
pseudonymizácia údajov môže pomôcť 
minimalizovať riziká ohrozujúce 
súkromie dotknutých osôb. Ak 
prevádzkovateľ údaje pseudonymizuje, 
toto spracúvanie sa považuje za legitímny 
záujem prevádzkovateľa podľa článku 6 
ods. 1 písm. f).

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Osobné údaje týkajúce sa zdravia by 
mali zahŕňať najmä všetky údaje týkajúce 
sa zdravotného stavu dotknutej osoby, 
informácie o registrácii fyzickej osoby na 
poskytovanie zdravotníckych služieb, 
informácie o platbách alebo nároku na 
zdravotnú starostlivosť týkajúce sa fyzickej 
osoby, číslo, symbol alebo osobitný údaj, 
ktorý bol fyzickej osobe priradený na 
individuálnu identifikáciu fyzickej osoby 
na zdravotné účely, všetky informácie 
získané o fyzickej osobe počas 
poskytovania zdravotníckych služieb, 
informácie získané na základe 
vykonávania testov alebo prehliadok častí 
organizmu alebo telesných substancií 
vrátane biologických vzoriek, identifikácia 
osoby ako poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti fyzickej osobe, alebo 
akékoľvek informácie napr. o chorobe, 
zdravotnom postihnutí, riziku ochorenia, 
lekárskej anamnéze, klinickej liečbe, alebo 
o aktuálnom fyziologickom alebo 
biomedickom stave dotknutej osoby bez 
ohľadu na zdroj týchto informácií, či už 
pochádzajú od lekára alebo zdravotníka, z 
nemocnice, zo zdravotného prístroja alebo 
z vykonania diagnostického testu in vitro.

(26) Osobné údaje týkajúce sa zdravia by 
mali zahŕňať najmä všetky osobné údaje 
týkajúce sa zdravotného stavu dotknutej 
osoby, informácie o registrácii fyzickej 
osoby na poskytovanie zdravotníckych 
služieb, informácie o platbách alebo 
nároku na zdravotnú starostlivosť týkajúce 
sa fyzickej osoby, číslo, symbol alebo 
osobitný údaj, ktorý bol fyzickej osobe 
priradený na individuálnu identifikáciu 
fyzickej osoby na zdravotné účely, všetky 
informácie získané o fyzickej osobe počas 
poskytovania zdravotníckych služieb, 
osobné údaje získané na základe 
vykonávania testov alebo prehliadok častí 
organizmu, telesných substancií alebo 
biologickej vzorky, identifikácia osoby ako 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
fyzickej osobe, alebo akékoľvek 
informácie napr. o chorobe, zdravotnom 
postihnutí, riziku ochorenia, lekárskej 
anamnéze, klinickej liečbe, alebo o 
aktuálnom fyziologickom alebo 
biomedickom stave dotknutej osoby bez 
ohľadu na zdroj týchto informácií, či už 
pochádzajú od lekára alebo zdravotníka, z 
nemocnice, zo zdravotného prístroja alebo 
z vykonania diagnostického testu in vitro.

Or. en

Odôvodnenie

Údaje o zdravotnom stave zahŕňajú osobné údaje získané z testovania biologických vzoriek 
a nie biologické vzorky ako také.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Jens Rohde
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Osobné údaje týkajúce sa zdravia by 
mali zahŕňať najmä všetky údaje týkajúce 
sa zdravotného stavu dotknutej osoby, 
informácie o registrácii fyzickej osoby na 
poskytovanie zdravotníckych služieb, 
informácie o platbách alebo nároku na 
zdravotnú starostlivosť týkajúce sa fyzickej 
osoby, číslo, symbol alebo osobitný údaj, 
ktorý bol fyzickej osobe priradený na 
individuálnu identifikáciu fyzickej osoby 
na zdravotné účely, všetky informácie 
získané o fyzickej osobe počas 
poskytovania zdravotníckych služieb, 
informácie získané na základe vykonávania 
testov alebo prehliadok častí organizmu 
alebo telesných substancií vrátane 
biologických vzoriek, identifikácia osoby 
ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
fyzickej osobe, alebo akékoľvek 
informácie napr. o chorobe, zdravotnom
postihnutí, riziku ochorenia, lekárskej 
anamnéze, klinickej liečbe, alebo o 
aktuálnom fyziologickom alebo 
biomedickom stave dotknutej osoby bez 
ohľadu na zdroj týchto informácií, či už 
pochádzajú od lekára alebo zdravotníka, z 
nemocnice, zo zdravotného prístroja alebo 
z vykonania diagnostického testu in vitro.

(26) Osobné údaje, vrátane genetických 
informácií, týkajúce sa zdravia by mali 
zahŕňať najmä všetky údaje týkajúce sa 
zdravotného stavu dotknutej osoby, 
informácie o registrácii fyzickej osoby na 
poskytovanie zdravotníckych služieb, 
informácie o platbách alebo nároku na 
zdravotnú starostlivosť týkajúce sa fyzickej 
osoby, číslo, symbol alebo osobitný údaj, 
ktorý bol fyzickej osobe priradený na 
individuálnu identifikáciu fyzickej osoby 
na zdravotné účely, všetky informácie 
získané o fyzickej osobe počas 
poskytovania zdravotníckych služieb, 
informácie získané na základe vykonávania 
testov alebo prehliadok častí organizmu 
alebo telesných substancií vrátane 
biologických vzoriek, identifikácia osoby 
ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
fyzickej osobe, alebo akékoľvek 
informácie napr. o chorobe, zdravotnom 
postihnutí, riziku ochorenia, lekárskej 
anamnéze, klinickej liečbe, alebo o 
aktuálnom fyziologickom alebo 
biomedickom stave dotknutej osoby bez 
ohľadu na zdroj týchto informácií, či už 
pochádzajú od lekára alebo zdravotníka, z 
nemocnice, zo zdravotného prístroja alebo 
z vykonania diagnostického testu in vitro.

Or. en

Odôvodnenie

It should be clear that genetic information of any kind is included in the definition of health 
data, since genetic data are not more sensitive than some other health data, as for example 
data subjects carrying infectious diseases. To consider genetic data as a special category in
the context of health care might also fuel unwarranted fears among the public and could 
create unwarranted barriers for research. At this point in time research into genetic data has 
shown that they are far more complex than previously thought, such as the discovery of 
epigenetic changes, and do not easily fit into a model of one dimensional genetic determinism 
as often perceived by the lay public.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Hlavné zariadenie prevádzkovateľa v 
Únii by sa malo určiť podľa objektívnych 
kritérií a malo by zahŕňať efektívne a 
skutočné vykonávanie riadiacich činností 
stanovujúcich hlavné rozhodnutia týkajúce 
sa účelu, podmienok a prostriedkov 
spracúvania na trvalom základe. Toto 
kritérium by nemalo byť závislé od toho, či 
sa spracúvanie osobných údajov skutočne 
vykonáva na tomto mieste, existencia a 
použitie technických prostriedkov a 
technológií spracúvania osobných údajov 
alebo spracovateľských činností 
nepredstavujú sami osebe takéto hlavné 
ústredie a preto nie sú určujúcimi 
kritériami pre hlavné ústredie. Ústredím 
sprostredkovateľa by malo byť miesto jeho 
administratívneho sídla v Únii.

(27) Ústredie prevádzkovateľa v Únii, a to 
aj v prípade prevádzkovateľa, ktorý je 
zároveň sprostredkovateľom, by sa malo 
určiť podľa objektívnych kritérií a malo by 
zahŕňať efektívne a skutočné vykonávanie 
riadiacich činností stanovujúcich hlavné 
rozhodnutia týkajúce sa účelu, podmienok 
a prostriedkov spracúvania na trvalom 
základe. Toto kritérium by nemalo byť 
závislé od toho, či sa spracúvanie osobných 
údajov skutočne vykonáva na tomto 
mieste, existencia a použitie technických 
prostriedkov a technológií spracúvania 
osobných údajov alebo spracovateľských 
činností nepredstavujú sami osebe takéto 
hlavné ústredie a preto nie sú určujúcimi 
kritériami pre hlavné ústredie. Ústredím 
sprostredkovateľa, ktorý nie je zároveň 
prevádzkovateľom, by malo byť miesto 
jeho administratívneho sídla v Únii.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade prevádzkovateľa, ktorý je zároveň sprostredkovateľom, nemá veľký zmysel 
uplatňovať odlišné testy na určenie toho, ktorý regulátor má nad danou organizáciou 
právomoc. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zaisťuje, aby títo prevádzkovatelia boli 
v plnej miere schopní využívať jednotné kontaktné miesto.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Hlavné zariadenie prevádzkovateľa v 
Únii by sa malo určiť podľa objektívnych 
kritérií a malo by zahŕňať efektívne a 
skutočné vykonávanie riadiacich činností 
stanovujúcich hlavné rozhodnutia týkajúce 
sa účelu, podmienok a prostriedkov 
spracúvania na trvalom základe. Toto 
kritérium by nemalo byť závislé od toho, či 
sa spracúvanie osobných údajov skutočne 
vykonáva na tomto mieste, existencia a 
použitie technických prostriedkov a 
technológií spracúvania osobných údajov 
alebo spracovateľských činností 
nepredstavujú sami osebe takéto hlavné 
ústredie a preto nie sú určujúcimi 
kritériami pre hlavné ústredie. Ústredím 
sprostredkovateľa by malo byť miesto jeho 
administratívneho sídla v Únii.

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Skupina podnikov by mala pozostávať 
z kontrolujúceho podniku a ním 
kontrolovaných podnikov, pričom 
kontrolujúci podnik by mal byť podnikom, 
ktorý môže vykonávať dominantný vplyv 
na podniky napr. v dôsledku toho, že ich 
vlastní, v dôsledku finančnej účasti alebo 
pravidiel upravujúcich činnosť podniku 
alebo v dôsledku právomoci 
implementovať pravidlá ochrany osobných 
údajov.

(28) Skupina podnikov by mala pozostávať 
z kontrolujúceho podniku a ním 
kontrolovaných podnikov, pričom 
kontrolujúci podnik by mal byť podnikom, 
ktorý môže vykonávať dominantný vplyv 
na podniky napr. v dôsledku toho, že ich 
vlastní, v dôsledku finančnej účasti alebo 
pravidiel upravujúcich činnosť podniku 
alebo v dôsledku právomoci 
implementovať pravidlá ochrany osobných 
údajov. Skupina podnikov môže 
nominovať jediné ústredie v Únii.

Or. en



AM\922340SK.doc 31/138 PE502.053v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Osobitnú ochranu osobných údajov si 
zasluhujú deti, keďže si môžu byť v menšej 
miere vedomé rizík, dôsledkov, záruk a 
práv súvisiacich so spracovávaním 
osobných údajov. Na určenie toho, kedy sa 
fyzická osoba pokladá za dieťa, by toto 
nariadenie malo prevziať definíciu 
stanovenú v Dohovore OSN o právach 
dieťaťa.

(29) Osobitnú ochranu osobných údajov si 
zasluhujú deti, keďže si môžu byť v menšej 
miere vedomé rizík, dôsledkov, záruk a 
práv súvisiacich so spracovávaním 
osobných údajov. Na určenie toho, kedy sa 
fyzická osoba pokladá za dieťa, by toto 
nariadenie malo prevziať definíciu 
stanovenú v Dohovore OSN o právach 
dieťaťa. Žiaden odkaz na ochranu detí 
v tomto nariadení by sa nemal chápať ako 
nevýslovná inštrukcia k tomu, aby sa s 
ochranou osobných údajov dospelých 
zaobchádzalo s menšou starostlivosťou 
než v prípade, ak by tento odkaz nebol 
súčasťou nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Osobitná pozornosť venovaná zaobchádzaniu s osobnými údajmi detí by sa nemala používať 
ako prostriedok na všeobecnejšie znižovanie úrovne ochrany osobných údajov, ani by na tento 
účel nemala byť použiteľná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Marian Harkin, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Osobitnú ochranu osobných údajov si 
zasluhujú deti, keďže si môžu byť v menšej 
miere vedomé rizík, dôsledkov, záruk a 
práv súvisiacich so spracovávaním 

(29) Osobitnú ochranu osobných údajov si 
zasluhujú deti, keďže si môžu byť v menšej 
miere vedomé rizík, dôsledkov, záruk a 
práv súvisiacich so spracovávaním 
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osobných údajov. Na určenie toho, kedy sa 
fyzická osoba pokladá za dieťa, by toto 
nariadenie malo prevziať definíciu 
stanovenú v Dohovore OSN o právach 
dieťaťa.

osobných údajov. Takáto ochrana ja 
osobitne dôležitá v kontexte sociálnych 
sietí, kde by deti mali poznať totožnosť
tých, s kým komunikujú. Na určenie toho, 
kedy sa fyzická osoba pokladá za dieťa, by 
toto nariadenie malo prevziať definíciu 
stanovenú v Dohovore OSN o právach 
dieťaťa.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Každé spracovanie osobných údajov 
musí byť zákonné, spravodlivé a 
transparentné vo vzťahu k dotknutým 
fyzickým osobám. Najmä osobitné dôvody, 
pre ktoré sa údaje spracúvajú, by mali byť 
presné a legitímne a stanovené už v čase 
zhromažďovania údajov. Údaje by mali 
byť primerané, relevantné a obmedzené na 
minimum nevyhnutné na účely, na ktoré 
sa údaje spracúvajú; to si vyžaduje najmä 
zabezpečenie, aby množstvo 
zhromaždených údajov nebolo neúmerné a 
aby obdobie, počas ktorého sa tieto údaje 
uchovávajú, bolo obmedzené na prísne 
minimum. Osobné údaje by mali byť 
spracované len vtedy, ak účel spracovania 
nebolo možné dosiahnuť inými 
prostriedkami. Mali by sa prijať všetky 
primerané opatrenia, aby sa zabezpečilo 
vymazanie alebo oprava nepresných 
údajov. Prevádzkovateľ by mal stanoviť 
lehoty na výmaz alebo pravidelné 
prehodnotenie, aby sa zabezpečilo, že 
údaje nebudú uchovávané dlhšie, než je to 
nutné.

(30) Každé spracovanie osobných údajov 
musí byť zákonné, spravodlivé a 
transparentné vo vzťahu k dotknutým 
fyzickým osobám. Najmä osobitné dôvody, 
pre ktoré sa údaje spracúvajú, by mali byť 
presné a legitímne a stanovené už v čase 
zhromažďovania údajov. Údaje by mali 
byť primerané, relevantné a nemalo by ich 
byť nadmerné množstvo vo vzťahu k 
účelom, na ktoré sa údaje spracúvajú; to si 
vyžaduje najmä zabezpečenie, aby 
množstvo zhromaždených údajov nebolo 
neúmerné a aby obdobie, počas ktorého sa 
tieto údaje uchovávajú, bolo obmedzené na 
prísne minimum. Osobné údaje by mali 
byť spracované len vtedy, ak účel 
spracovania nebolo možné dosiahnuť 
inými prostriedkami. Mali by sa prijať 
všetky primerané opatrenia, aby sa 
zabezpečilo vymazanie alebo oprava 
nepresných údajov. Prevádzkovateľ by mal 
stanoviť lehoty na výmaz alebo pravidelné 
prehodnotenie, aby sa zabezpečilo, že 
údaje nebudú uchovávané dlhšie, než je to 
nutné.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Ak je spracovanie založené na 
súhlase dotknutej osoby, malo by byť 
povinnosťou prevádzkovateľa preukázať, 
že dotknutá osoba vyjadrila súhlas s 
operáciami spracovania údajov. Najmä v 
súvislosti s písomným vyhlásením v inej 
záležitosti by záruky mali zabezpečovať, že 
dotknutá osoba si je vedomá, že dáva 
súhlas a v akom rozsahu ho udeľuje.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Čím menšie sú dôsledky spracovania údajov, tým nižšie musia byť požiadavky na poskytnutie 
súhlasu. V zásade preto nemôže existovať požiadavka na získanie výslovného súhlasu, ale len 
v prípadoch, v ktorých v rámci posúdenia vplyvu na ochranu údajov vyplynulo, že získanie 
výslovného súhlasu je potrebné. Aj súhlas udelený na základe príslušných nastavení 
prehliadača možno podľa článku 17 ods. 1b považovať za iný prejav vôle.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Ak je spracovanie založené na súhlase 
dotknutej osoby, malo by byť povinnosťou 
prevádzkovateľa preukázať, že dotknutá 
osoba vyjadrila súhlas s operáciami 
spracovania údajov. Najmä v súvislosti s 
písomným vyhlásením v inej záležitosti by 
záruky mali zabezpečovať, že dotknutá 
osoba si je vedomá, že dáva súhlas a v 

(32) Ak je spracovanie založené na súhlase 
dotknutej osoby, malo by byť povinnosťou 
prevádzkovateľa preukázať, že dotknutá 
osoba vyjadrila súhlas s operáciami 
spracovania údajov. Najmä v súvislosti s 
písomným vyhlásením v inej záležitosti by 
záruky mali zabezpečovať, že dotknutá 
osoba si je vedomá, že dáva súhlas a v 
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akom rozsahu ho udeľuje. akom rozsahu ho udeľuje. V záujme 
dodržiavania zásady minimalizácie údajov 
by sa toto dôkazné bremeno nemalo 
chápať ani tak, že vyžaduje pozitívne 
označenie dotknutých osôb, ak to nie je 
nutné, ani tak, že spôsobuje spracúvanie 
väčšieho množstva údajov, než aké by sa 
inak spracúvalo.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Ak je spracovanie založené na súhlase 
dotknutej osoby, malo by byť povinnosťou 
prevádzkovateľa preukázať, že dotknutá 
osoba vyjadrila súhlas s operáciami 
spracovania údajov. Najmä v súvislosti s 
písomným vyhlásením v inej záležitosti by 
záruky mali zabezpečovať, že dotknutá 
osoba si je vedomá, že dáva súhlas a v 
akom rozsahu ho udeľuje.

(32) Ak je spracovanie založené na súhlase 
dotknutej osoby, malo by byť povinnosťou 
prevádzkovateľa preukázať, že dotknutá 
osoba vyjadrila súhlas s operáciami 
spracovania údajov. Najmä v súvislosti s 
písomným vyhlásením v inej záležitosti by 
záruky mali zabezpečovať, že dotknutá 
osoba si je vedomá, že dáva súhlas a v 
akom rozsahu ho udeľuje. V záujme 
dodržiavania zásady minimalizácie údajov 
by sa toto dôkazné bremeno nemalo 
chápať tak, že vyžaduje pozitívne 
označenie dotknutých osôb, ak to nie je 
nutné.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby takéto povinnosti nemali nepriaznivý dôsledok v podobe zvýšenia množstva 
spracúvaných údajov, než aké by sa inak spracúvalo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Amelia Andersdotter
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Aby sa zabezpečilo, že vyjadrenie 
súhlasu bude dobrovoľné, malo by sa 
ozrejmiť, že súhlas neposkytuje platný 
právny základ, ak fyzická osoba nemohla 
vykonať riadnu a slobodnú voľbu, a teda 
následne nemôže odmietnuť alebo odvolať 
súhlas bez nepriaznivých následkov.

(33) Aby sa zabezpečilo, že vyjadrenie 
súhlasu bude dobrovoľné, malo by sa 
ozrejmiť, že súhlas neposkytuje platný 
právny základ, ak fyzická osoba nemohla 
vykonať riadnu a slobodnú voľbu, a teda 
následne nemôže odmietnuť alebo odvolať 
súhlas bez nepriaznivých následkov. 
Súhlas by taktiež nemal byť právnym 
základom pre spracovanie údajov 
v prípade, ak dotknutá osoba nemá 
prístup k odlišným rovnocenným službám. 
Štandardné nastavenia ako vopred 
zaškrtnuté položky, nereagovanie alebo 
prosté využívanie služby neznamenajú 
súhlas. Súhlas možno získať len so 
spracúvaním, ktoré je zákonné a teda nie 
je vo vzťahu k účelu nadmerné. 
Neprimerané spracúvanie údajov 
nemožno legitimizovať získaním súhlasu.

Or. en

Odôvodnenie

Zámerom je predísť situáciám, v ktorých sa prevádzkovateľ pokúša získať súhlas so 
spracovaním, ktoré je zjavne neprimerané. To by malo dať regulačným orgánom a súdom 
možnosť venovať sa hmotnoprávnej a nie procesnej spravodlivosti. Takýto pohľad 
presahujúci procesné pravidlá možno nájsť aj vo všeobecnom zmluvnom práve, v rámci 
ktorého zásady ako dobrá viera a primeranosť a spravodlivosť v konečnom dôsledku ovládajú 
vzťahy medzi stranami v prípadoch, keď sa zistí, že konkrétne zmluvné podmienky porušujú 
tieto zásady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Aby sa zabezpečilo, že vyjadrenie (33) Aby sa zabezpečilo, že vyjadrenie 
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súhlasu bude dobrovoľné, malo by sa 
ozrejmiť, že súhlas neposkytuje platný 
právny základ, ak fyzická osoba nemohla 
vykonať riadnu a slobodnú voľbu, a teda 
následne nemôže odmietnuť alebo odvolať 
súhlas bez nepriaznivých následkov.

súhlasu bude dobrovoľné, malo by sa 
ozrejmiť, že súhlas neposkytuje platný 
právny základ, ak fyzická osoba nemohla 
vykonať riadnu a slobodnú voľbu, a teda 
následne nemôže odmietnuť alebo odvolať 
súhlas bez nepriaznivých následkov.

Súhlas by taktiež nemal byť právnym 
základom pre spracovanie údajov 
v prípade, ak dotknutá osoba nemá 
prístup k odlišným rovnocenným službám. 
Štandardné nastavenia ako vopred 
zaškrtnuté položky, nereagovanie alebo 
prosté využívanie služby neznamenajú 
súhlas. Súhlas možno získať len so 
spracúvaním, ktoré je zákonné a teda nie 
je vo vzťahu k účelu nadmerné. 
Neprimerané spracúvanie údajov 
nemožno legitimizovať získaním súhlasu.

Or. en

Odôvodnenie

Prevádzkovateľ sa nesmie pokúsiť získať súhlas so spracúvaním, ktoré je zjavne neprimerané. 
To by malo dať regulačným orgánom a súdom možnosť venovať sa hmotnoprávnej a nie 
procesnej spravodlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Súhlas by nemal byť platným 
právnym dôvodom na spracovanie 
osobných údajov, ak medzi postavením 
dotknutej osoby a prevádzkovateľa 
existuje jednoznačný nepomer. Týka sa to 
najmä situácie, keď je dotknutá osoba 
závislá od prevádzkovateľa, okrem iného, 
keď osobné údaje zamestnancov sú 
spracúvané zamestnávateľom v súvislosti 
s ich zamestnávaním. Ak je 
prevádzkovateľom verejný orgán, 

vypúšťa sa
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nepomer by nastal iba pri určitých 
operáciách spracovania údajov, pri 
ktorých verejný orgán môže uložiť zo 
svojej úradnej moci povinnosť a súhlas 
tak nemožno pokladať za dobrovoľne 
udelený z hľadiska záujmov dotknutej 
osoby.

Or. en

Odôvodnenie

Ponechanie odôvodnenia 34 nedáva v súvislosti so zmenami uskutočnenými v článku 7 ods. 4 
zmysel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Súhlas by nemal byť platným 
právnym dôvodom na spracovanie 
osobných údajov, ak medzi postavením 
dotknutej osoby a prevádzkovateľa 
existuje jednoznačný nepomer. Týka sa to 
najmä situácie, keď je dotknutá osoba 
závislá od prevádzkovateľa, okrem iného, 
keď osobné údaje zamestnancov sú 
spracúvané zamestnávateľom v súvislosti 
s ich zamestnávaním. Ak je 
prevádzkovateľom verejný orgán, 
nepomer by nastal iba pri určitých 
operáciách spracovania údajov, pri 
ktorých verejný orgán môže uložiť zo 
svojej úradnej moci povinnosť a súhlas 
tak nemožno pokladať za dobrovoľne 
udelený z hľadiska záujmov dotknutej 
osoby.

(34) Súhlas by nemal byť platným 
právnym dôvodom na spracovanie 
osobných údajov, ak nebol výslovne 
udelený.

Or. de
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Odôvodnenie

Größenunterschiede bzw. ein Ungleichgewicht haben nicht per se und automatisch Einfluss 
auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung und sollen daher nicht ausschlaggebend für die 
Definition der Freiwilligkeit sein. Das bloße Abstellen auf ein Ungleichgewicht birgt die 
Gefahr von Unsicherheiten im Rechtsverkehr, welche es zu vermeiden gilt. Es soll daher 
genügen, auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung abzustellen; die Regelung bietet 
ausreichend Flexibilität, um im Rahmen eine Einzelfallbeurteilung unterschiedliche 
Sachverhalte adäquat zu berücksichtigen und zu beurteilen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Súhlas by nemal byť platným 
právnym dôvodom na spracovanie 
osobných údajov, ak medzi postavením 
dotknutej osoby a prevádzkovateľa existuje 
jednoznačný nepomer. Týka sa to najmä 
situácie, keď je dotknutá osoba závislá od 
prevádzkovateľa, okrem iného, keď 
osobné údaje zamestnancov sú 
spracúvané zamestnávateľom v súvislosti 
s ich zamestnávaním. Ak je 
prevádzkovateľom verejný orgán, nepomer 
by nastal iba pri určitých operáciách 
spracovania údajov, pri ktorých verejný 
orgán môže uložiť zo svojej úradnej moci 
povinnosť a súhlas tak nemožno pokladať 
za dobrovoľne udelený z hľadiska záujmov 
dotknutej osoby.

(34) Súhlas by nemal byť platným 
právnym dôvodom na spracovanie 
osobných údajov, ak medzi postavením 
dotknutej osoby a prevádzkovateľa existuje 
jednoznačný nepomer. Týka sa to najmä 
situácie, keď je dotknutá osoba závislá od 
prevádzkovateľa. Ak je prevádzkovateľom 
verejný orgán, nepomer by nastal iba pri 
určitých operáciách spracovania údajov, pri 
ktorých verejný orgán môže uložiť zo 
svojej úradnej moci povinnosť a súhlas tak 
nemožno pokladať za dobrovoľne udelený 
z hľadiska záujmov dotknutej osoby.

Or. de

Odôvodnenie

Súhlas so spracovaním údajov v rámci zamestnaneckého pomeru by sa nemal paušálne 
spochybňovať, keďže sa často udeľuje v prípade, keď ide o oblasti, v ktorých je v záujme 
konkrétneho zamestnanca povoliť spracovanie jeho osobných údajov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Súhlas by nemal byť platným 
právnym dôvodom na spracovanie 
osobných údajov, ak medzi postavením 
dotknutej osoby a prevádzkovateľa existuje 
jednoznačný nepomer. Týka sa to najmä 
situácie, keď je dotknutá osoba závislá od 
prevádzkovateľa, okrem iného, keď osobné 
údaje zamestnancov sú spracúvané 
zamestnávateľom v súvislosti s ich 
zamestnávaním. Ak je prevádzkovateľom 
verejný orgán, nepomer by nastal iba pri 
určitých operáciách spracovania údajov, pri 
ktorých verejný orgán môže uložiť zo 
svojej úradnej moci povinnosť a súhlas tak 
nemožno pokladať za dobrovoľne udelený 
z hľadiska záujmov dotknutej osoby.

(34) Súhlas by nemal byť platným 
právnym dôvodom na spracovanie 
osobných údajov, ak medzi postavením 
dotknutej osoby a prevádzkovateľa existuje 
jednoznačný nepomer. Týka sa to najmä 
situácie, keď je dotknutá osoba závislá od 
prevádzkovateľa, okrem iného, keď osobné 
údaje zamestnancov sú spracúvané 
zamestnávateľom v súvislosti s ich 
zamestnávaním, alebo keď má 
prevádzkovateľ významnú trhovú silu vo 
vzťahu k určitým výrobkom alebo 
službám a tieto výrobky alebo služby sa 
ponúkajú pod podmienkou súhlasu so 
spracovaním osobných údajov, alebo keď 
jednostranná a iná než zásadná zmena 
podmienok poskytovania služby nedáva 
dotknutej osobe inú možnosť, než 
akceptovať zmenu alebo opustiť online 
prostriedok, do ktorého investovala 
významné množstvo času. Ak je 
prevádzkovateľom verejný orgán, nepomer 
by nastal iba pri určitých operáciách 
spracovania údajov, pri ktorých verejný 
orgán môže uložiť zo svojej úradnej moci 
povinnosť a súhlas tak nemožno pokladať 
za dobrovoľne udelený z hľadiska záujmov 
dotknutej osoby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Súhlas by nemal byť platným 
právnym dôvodom na spracovanie 
osobných údajov, ak medzi postavením 
dotknutej osoby a prevádzkovateľa existuje 
jednoznačný nepomer. Týka sa to najmä 
situácie, keď je dotknutá osoba závislá od 
prevádzkovateľa, okrem iného, keď osobné 
údaje zamestnancov sú spracúvané 
zamestnávateľom v súvislosti s ich 
zamestnávaním. Ak je prevádzkovateľom 
verejný orgán, nepomer by nastal iba pri 
určitých operáciách spracovania údajov, pri 
ktorých verejný orgán môže uložiť zo 
svojej úradnej moci povinnosť a súhlas tak 
nemožno pokladať za dobrovoľne udelený 
z hľadiska záujmov dotknutej osoby.

(34) Súhlas by nemal byť platným 
právnym dôvodom na spracovanie 
osobných údajov, ak medzi postavením 
dotknutej osoby a prevádzkovateľa existuje 
jednoznačný nepomer. Týka sa to najmä 
situácie, keď je dotknutá osoba závislá od 
prevádzkovateľa, okrem iného, keď osobné 
údaje zamestnancov sú spracúvané 
zamestnávateľom v súvislosti s ich 
zamestnávaním, alebo keď má 
prevádzkovateľ významnú trhovú silu vo 
vzťahu k určitým výrobkom alebo 
službám a tieto výrobky alebo služby sa 
ponúkajú pod podmienkou súhlasu so 
spracovaním osobných údajov, alebo keď 
jednostranná a iná než zásadná zmena 
podmienok poskytovania služby nedáva 
dotknutej osobe inú možnosť, než 
akceptovať zmenu alebo opustiť online 
prostriedok, do ktorého investovala 
významné množstvo času. Ak je 
prevádzkovateľom verejný orgán, nepomer 
by nastal iba pri určitých operáciách 
spracovania údajov, pri ktorých verejný 
orgán môže uložiť zo svojej úradnej moci 
povinnosť a súhlas tak nemožno pokladať 
za dobrovoľne udelený z hľadiska záujmov 
dotknutej osoby.

Or. en

Odôvodnenie

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
profiles. There would be a clear imbalance in any situation where the user was given the 
choice between accepting new and unnecessary data processing and abandoning the work 
they have already put into their profile. Another case would be if the market for the service in 
question is monopolistic/oligopolistic, so that the data subject does not in fact have a real 
possibility to choose a privacy-respecting service provider. Data portability would not fully 
address this issue, as it does not resolve the loss of the network effects in larger social 
networks.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Ak sa spracúvanie údajov vykonáva v 
súlade so zákonnými povinnosťami, ktoré 
má prevádzkovateľ, alebo ak spracovanie 
je potrebné na splnenie úlohy 
vykonávanej vo verejnom záujme alebo na 
výkon úradnej moci, právny základ pre 
spracovanie by mal existovať v práve Únie 
alebo v práve niektorého členského štátu, a 
tento právny základ by mal spĺňať 
požiadavky Charty základných práv 
Európskej únie týkajúce sa obmedzenia 
práv a slobôd. V právnych predpisoch Únie 
alebo vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch by malo byť takisto stanovené, 
či prevádzkovateľom vykonávajúcim úlohu 
vo verejnom záujme alebo z úradnej moci 
by mala byť verejná správa, alebo iná 
fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa 
vzťahuje verejné alebo súkromné právo, 
ako napríklad profesijné združenie.

(36) Ak sa spracúvanie údajov vykonáva v 
súlade so zákonnými povinnosťami, ktoré 
má prevádzkovateľ, alebo pri výkone 
úradnej moci, právny základ pre 
spracovanie by mal existovať v práve Únie 
alebo v práve niektorého členského štátu, a 
tento právny základ by mal spĺňať 
požiadavky Charty základných práv 
Európskej únie týkajúce sa obmedzenia 
práv a slobôd. V právnych predpisoch Únie 
alebo vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch by malo byť takisto stanovené, 
či prevádzkovateľom vykonávajúcim úlohu 
z úradnej moci by mala byť verejná správa, 
alebo iná fyzická alebo právnická osoba, na 
ktorú sa vzťahuje verejné alebo súkromné 
právo, ako napríklad profesijné združenie.

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie týchto slov zvyšuje zrozumiteľnosť textu. Podľa súčasnej podoby textu sa zdá, že 
existujú iné než povinné úlohy v oblasti spracovania údajov, ktoré by mohli mať právny 
základ v práve EÚ. Spracovanie sa vykonáva buď z poverenia práva EÚ a je povinné, alebo 
nie, a v tom prípade nie je povolené a nesmie spadať do tejto výnimky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36a) Tieto úlohy vykonávané vo 
verejnom záujme alebo z úradnej moci 
zahŕňajú spracúvanie osobných údajov 
potrebných na riadenie a fungovanie 
týchto orgánov.

Or. en

Odôvodnenie

Treba presnejšie uviesť, čo presne môže patriť medzi právne povinnosti alebo úlohy 
vykonávané vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Oprávnené záujmy prevádzkovateľa 
môžu poskytnúť právny základ pre 
spracovanie údajov, ak nad nimi 
neprevažujú záujmy alebo základné práva 
a slobody dotknutej osoby. Tu by bolo 
potrebné vykonávať podrobnejšie 
posúdenie, najmä ak je dotknutou osobou 
dieťa, keďže deti majú nárok na osobitnú 
ochranu. Dotknutá osoba by mala mať 
právo bezplatne namietať voči 
spracovaniu z dôvodov jej konkrétnej 
situácie. Aby sa zabezpečila 
transparentnosť, prevádzkovateľ by mal 
byť povinný výslovne informovať 
dotknutú osobu o oprávnených záujmoch, 
ktoré spracúvaním sleduje, a o jej práve 
namietať, a mal by byť takisto povinný 
zdokumentovať tieto oprávnené záujmy. 
Keďže je úlohou zákonodarcu stanoviť 
pre verejné orgány v právnych predpisoch 
právny základ pre spracovanie údajov, 
tento právny základ by sa nemal 

vypúšťa sa
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vzťahovať na spracúvanie verejnými 
orgánmi pri plnení ich úloh.

Or. en

Odôvodnenie

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This exception, as proposed by the European Commission, 
grants a very wide exception to data controllers to process data if they feel justified in 
undertaking such processing. This risks creating legal uncertainty and barriers to the single 
market. The European Data Protection Board should establish guidelines for acceptable 
“legitimate interests” in this context.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Oprávnené záujmy prevádzkovateľa 
môžu poskytnúť právny základ pre 
spracovanie údajov, ak nad nimi 
neprevažujú záujmy alebo základné práva a 
slobody dotknutej osoby. Tu by bolo 
potrebné vykonávať podrobnejšie 
posúdenie, najmä ak je dotknutou osobou 
dieťa, keďže deti majú nárok na osobitnú 
ochranu. Dotknutá osoba by mala mať 
právo bezplatne namietať voči spracovaniu 
z dôvodov jej konkrétnej situácie. Aby sa 
zabezpečila transparentnosť, 
prevádzkovateľ by mal byť povinný 
výslovne informovať dotknutú osobu o 
oprávnených záujmoch, ktoré spracúvaním 
sleduje, a o jej práve namietať, a mal by 
byť takisto povinný zdokumentovať tieto 
oprávnené záujmy. Keďže je úlohou 
zákonodarcu stanoviť pre verejné orgány v 
právnych predpisoch právny základ pre 

(38) Oprávnené záujmy prevádzkovateľa 
môžu poskytnúť právny základ pre 
spracovanie údajov, ak nad nimi 
neprevažujú záujmy alebo základné práva a 
slobody dotknutej osoby. Tu by bolo 
potrebné vykonávať podrobnejšie 
posúdenie, najmä ak je dotknutou osobou 
dieťa, keďže deti majú nárok na osobitnú 
ochranu. Dotknutá osoba by mala mať 
právo bezplatne namietať voči 
spracovaniu. Aby sa zabezpečila 
transparentnosť, prevádzkovateľ by mal 
byť povinný výslovne informovať dotknutú 
osobu o oprávnených záujmoch, ktoré 
spracúvaním sleduje, a o jej práve 
namietať, a mal by byť takisto povinný 
zdokumentovať tieto oprávnené záujmy. 
Keďže je úlohou zákonodarcu stanoviť pre 
verejné orgány v právnych predpisoch 
právny základ pre spracovanie údajov, 
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spracovanie údajov, tento právny základ by 
sa nemal vzťahovať na spracúvanie 
verejnými orgánmi pri plnení ich úloh.

tento právny základ by sa nemal vzťahovať 
na spracúvanie verejnými orgánmi pri 
plnení ich úloh.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Kent Johansson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Oprávnené záujmy prevádzkovateľa 
môžu poskytnúť právny základ pre 
spracovanie údajov, ak nad nimi 
neprevažujú záujmy alebo základné práva a 
slobody dotknutej osoby. Tu by bolo 
potrebné vykonávať podrobnejšie 
posúdenie, najmä ak je dotknutou osobou 
dieťa, keďže deti majú nárok na osobitnú 
ochranu. Dotknutá osoba by mala mať 
právo bezplatne namietať voči spracovaniu 
z dôvodov jej konkrétnej situácie. Aby sa 
zabezpečila transparentnosť, 
prevádzkovateľ by mal byť povinný 
výslovne informovať dotknutú osobu o 
oprávnených záujmoch, ktoré spracúvaním 
sleduje, a o jej práve namietať, a mal by 
byť takisto povinný zdokumentovať tieto 
oprávnené záujmy. Keďže je úlohou 
zákonodarcu stanoviť pre verejné orgány v 
právnych predpisoch právny základ pre 
spracovanie údajov, tento právny základ by 
sa nemal vzťahovať na spracúvanie 
verejnými orgánmi pri plnení ich úloh.

(38) Oprávnené záujmy prevádzkovateľa 
môžu poskytnúť právny základ pre 
spracovanie údajov, ak nad nimi 
neprevažujú záujmy alebo základné práva a 
slobody dotknutej osoby. Aby sa 
zabezpečila jednoznačnosť, pripraví výbor 
pre ochranu údajov komplexné 
usmernenia v oblasti toho, čo možno 
vymedziť ako „oprávnený záujem“. 
Spracúvanie by bolo potrebné 
podrobnejšie posúdiť, najmä ak je 
dotknutou osobou dieťa, keďže deti majú 
nárok na osobitnú ochranu. Dotknutá osoba 
by mala mať právo bezplatne namietať 
voči spracovaniu z dôvodov jej konkrétnej 
situácie. Aby sa zabezpečila 
transparentnosť, prevádzkovateľ by mal 
byť povinný výslovne informovať dotknutú 
osobu o oprávnených záujmoch, ktoré 
spracúvaním sleduje, a o jej práve 
namietať, a mal by byť takisto povinný 
zdokumentovať tieto oprávnené záujmy. 
Keďže je úlohou zákonodarcu stanoviť pre 
verejné orgány v právnych predpisoch 
právny základ pre spracovanie údajov, 
tento právny základ by sa nemal vzťahovať 
na spracúvanie verejnými orgánmi pri 
plnení ich úloh.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(40) Spracúvanie osobných údajov na iné 
účely by malo byť povolené len vtedy, ak 
je toto spracúvanie v súlade s účelmi, na 
ktoré boli údaje pôvodne zhromaždené, 
najmä ak spracúvanie je potrebné na 
historické, štatistické alebo 
vedeckovýskumné účely. V prípadoch, v 
ktorých tento iný účel nie je v súlade s 
pôvodným účelom, na ktorý boli údaje 
zhromaždené, prevádzkovateľ by mal 
získať súhlas dotknutej osoby na tejto iný 
účel alebo by mal spracovanie vykonať na 
základe iného legitímneho dôvodu 
zákonného spracúvania, a to najmä ak je 
takýto dôvod stanovený v práve Únie 
alebo v práve členského štátu, ktorému 
prevádzkovateľ podlieha. V každom 
prípade by sa malo zabezpečiť uplatnenie 
zásad stanovených v tomto nariadení a 
najmä povinnosti informovať dotknutú 
osobu o týchto iných účeloch.

(40) Spracúvanie osobných údajov na iné 
účely by malo byť povolené len vtedy, ak 
je toto spracúvanie v súlade s účelmi, na 
ktoré boli údaje pôvodne zhromaždené, 
najmä ak je spracúvanie potrebné na 
historické, štatistické alebo 
vedeckovýskumné účely. V každom 
prípade by sa malo zabezpečiť uplatnenie 
zásad stanovených v tomto nariadení a 
najmä povinnosti informovať dotknutú 
osobu o týchto iných účeloch.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh odráža pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(40) Spracúvanie osobných údajov na iné 
účely by malo byť povolené len vtedy, ak 

(40) Spracúvanie osobných údajov na iné 
účely by malo byť povolené len vtedy, ak 
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je toto spracúvanie v súlade s účelmi, na 
ktoré boli údaje pôvodne zhromaždené, 
najmä ak spracúvanie je potrebné na 
historické, štatistické alebo 
vedeckovýskumné účely. V prípadoch, v 
ktorých tento iný účel nie je v súlade s 
pôvodným účelom, na ktorý boli údaje 
zhromaždené, prevádzkovateľ by mal 
získať súhlas dotknutej osoby na tejto iný 
účel alebo by mal spracovanie vykonať na 
základe iného legitímneho dôvodu 
zákonného spracúvania, a to najmä ak je 
takýto dôvod stanovený v práve Únie 
alebo v práve členského štátu, ktorému 
prevádzkovateľ podlieha. V každom 
prípade by sa malo zabezpečiť uplatnenie 
zásad stanovených v tomto nariadení a 
najmä povinnosti informovať dotknutú 
osobu o týchto iných účeloch.

je toto spracúvanie v súlade s účelmi, na 
ktoré boli údaje pôvodne zhromaždené, 
najmä ak je spracúvanie potrebné na 
historické, štatistické alebo 
vedeckovýskumné účely. V prípadoch, v 
ktorých tento iný účel nie je v súlade s 
pôvodným účelom, na ktorý boli údaje 
zhromaždené, prevádzkovateľ by mal 
získať súhlas dotknutej osoby na tento iný 
účel. V každom prípade by sa malo 
zabezpečiť uplatnenie zásad stanovených v 
tomto nariadení a najmä povinnosti 
informovať dotknutú osobu o týchto iných 
účeloch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(40) Spracúvanie osobných údajov na iné 
účely by malo byť povolené len vtedy, ak 
je toto spracúvanie v súlade s účelmi, na 
ktoré boli údaje pôvodne zhromaždené, 
najmä ak spracúvanie je potrebné na 
historické, štatistické alebo 
vedeckovýskumné účely. V prípadoch, v 
ktorých tento iný účel nie je v súlade s 
pôvodným účelom, na ktorý boli údaje 
zhromaždené, prevádzkovateľ by mal 
získať súhlas dotknutej osoby na tejto iný 
účel alebo by mal spracovanie vykonať na 
základe iného legitímneho dôvodu 
zákonného spracúvania, a to najmä ak je 
takýto dôvod stanovený v práve Únie alebo 
v práve členského štátu, ktorému 

(40) Spracúvanie osobných údajov na iné 
účely by malo byť povolené len vtedy, ak 
je toto spracúvanie v súlade s účelmi, na 
ktoré boli údaje pôvodne zhromaždené, 
ako napríklad ak je spracúvanie potrebné 
na historické, štatistické alebo vedecké
účely. V prípadoch, v ktorých tento iný 
účel nie je v súlade s pôvodným účelom, na 
ktorý boli údaje zhromaždené, 
prevádzkovateľ by mal získať súhlas 
dotknutej osoby na tento iný účel alebo by 
mal spracovanie vykonať na základe iného 
legitímneho dôvodu zákonného 
spracúvania, a to najmä ak je takýto dôvod 
stanovený v práve Únie alebo v práve 
členského štátu, ktorému prevádzkovateľ 
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prevádzkovateľ podlieha. V každom 
prípade by sa malo zabezpečiť uplatnenie 
zásad stanovených v tomto nariadení a 
najmä povinnosti informovať dotknutú 
osobu o týchto iných účeloch.

podlieha. V každom prípade by sa malo 
zabezpečiť uplatnenie zásad stanovených v 
tomto nariadení a najmä povinnosti 
informovať dotknutú osobu o týchto iných 
účeloch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(40a) Spracúvanie údajov v rozsahu 
nutnom na účely zabezpečenia toho, aby 
prevádzkovatelia elektrických alebo 
distribučných systémov v zmysle smernice 
2009/72/ES a smernice 2009/73/ES mohli 
spĺňať systémové, sieťové alebo operačné 
potreby, alebo zavádzanie programov 
reakcie na dopyt, energetického riadenia 
alebo energetickej účinnosti by malo byť 
možné, ak elektrárenský alebo 
plynárenský podnik alebo prevádzkovateľ 
distribučnej siete zmluvne požadujú, aby 
prevádzkovateľ spĺňal požiadavky 
vymedzené v tomto nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) Osobitnú ochranu je potrebné 
poskytnúť pri osobných údajoch, ktoré sú 
svojou povahou zvlášť citlivé a 

(41) Osobitnú ochranu je potrebné 
poskytnúť pri osobných údajoch, ktoré sú 
svojou povahou zvlášť citlivé a 
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exponované v súvislosti so základnými 
právami alebo právom na súkromie. Takéto 
údaje by sa nemali spracúvať, pokým k 
tomu dotknutá osoba nedá výslovne súhlas. 
Mali by sa však stanoviť výslovné 
výnimky z tohto zákazu v súvislosti s 
osobitnými potrebami, najmä ak sa 
spracúvanie vykonáva v rámci legitímnych 
činností určitými združeniami alebo 
nadáciami, ktoré sa zasadzujú o základné 
slobody.

exponované v súvislosti so základnými 
právami alebo právom na súkromie. Takéto 
údaje by sa nemali spracúvať, pokým k 
tomu dotknutá osoba nedá výslovný a 
informovaný súhlas. Mali by sa však 
stanoviť výslovné výnimky z tohto zákazu 
v súvislosti s osobitnými potrebami, najmä 
ak sa spracúvanie vykonáva v rámci 
legitímnych činností určitými združeniami 
alebo nadáciami, ktoré sa zasadzujú o 
základné slobody príslušných dotknutých 
osôb.

Or. en

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je ozrejmiť a zúžiť rozsah tejto 
výnimky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) Osobitnú ochranu je potrebné 
poskytnúť pri osobných údajoch, ktoré sú 
svojou povahou zvlášť citlivé a 
exponované v súvislosti so základnými 
právami alebo právom na súkromie. Takéto 
údaje by sa nemali spracúvať, pokým k 
tomu dotknutá osoba nedá výslovne súhlas. 
Mali by sa však stanoviť výslovné 
výnimky z tohto zákazu v súvislosti s 
osobitnými potrebami, najmä ak sa 
spracúvanie vykonáva v rámci legitímnych 
činností určitými združeniami alebo 
nadáciami, ktoré sa zasadzujú o základné 
slobody.

(41) Osobitnú ochranu je potrebné 
poskytnúť pri osobných údajoch, ktoré sú 
svojou povahou zvlášť citlivé a 
exponované v súvislosti so základnými 
právami alebo právom na súkromie. Takéto 
údaje by sa nemali spracúvať, pokým k 
tomu dotknutá osoba nedá výslovný a 
informovaný súhlas. Mali by sa však 
stanoviť výslovné výnimky z tohto zákazu 
v súvislosti s osobitnými potrebami, najmä 
ak sa spracúvanie vykonáva v rámci 
legitímnych činností určitými združeniami 
alebo nadáciami, ktoré sa zasadzujú o 
základné slobody.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(42) Výnimka zo zákazu spracúvania 
citlivých kategórií údajov by sa mala 
povoliť aj v prípade, že existujú pre to 
zákonné dôvody – s výhradou primeraných 
záruk ochrany osobných údajov a iných 
základných práv – ak takéto konanie je 
odôvodnené verejným záujmom a najmä na 
zdravotné účely vrátane verejného zdravia, 
sociálnej ochrany a riadenia poskytovania 
zdravotníckych služieb, zvlášť ak sa takto 
zabezpečí kvalita a nákladová efektívnosť 
postupov používaných pri uplatňovaní 
nárokov v rámci systému zdravotného 
poistenia, alebo na účely historické, 
štatistické a vedeckovýskumné.

(42) Výnimka zo zákazu spracúvania 
citlivých kategórií údajov by sa mala 
povoliť aj v prípade, že existujú pre to 
zákonné dôvody – s výhradou primeraných 
záruk ochrany osobných údajov a iných 
základných práv – ak takéto konanie je
odôvodnené verejným záujmom a najmä na 
zdravotné účely vrátane verejného zdravia, 
sociálnej ochrany a riadenia poskytovania 
zdravotníckych služieb, zvlášť ak sa takto 
zabezpečí kvalita a nákladová efektívnosť 
postupov používaných pri uplatňovaní 
nárokov v rámci systému zdravotného 
poistenia.

Or. en

Odôvodnenie

Spracúvanie citlivých údajov na historické, štatistické a vedeckovýskumné účely nie je také
naliehavé ani nevyhnutné, ako spracúvanie na účely verejného zdravia alebo sociálnej 
ochrany. Preto nie je potrebné zavádzať výnimku založenú na vnútroštátnych právnych 
predpisoch, ktorá by tieto účely postavila na rovnakú úroveň s inými uvedenými 
odôvodneniami, z čoho by vyplývalo riziko oslabenia základných práv, právnej istoty 
a jednotného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(45) Ak údaje spracúvané 
prevádzkovateľom nedovoľujú 
prevádzkovateľovi identifikovať fyzickú 

(45) Ak údaje spracúvané 
prevádzkovateľom nedovoľujú 
prevádzkovateľovi identifikovať fyzickú 
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osobu, prevádzkovateľ nie je povinný
získať dodatočné informácie na 
identifikovanie dotknutej osoby výlučne na 
to, aby dosiahol súlad s niektorým 
ustanovením tohto nariadenia. V prípade 
žiadosti o prístup k údajom má mať 
prevádzkovateľ právo žiadať dotknutú 
osobu o ďalšie informácie, ktoré mu 
umožnia lokalizovať osobné údaje, ktoré 
táto osoba hľadá.

osobu, nič uvedené v tomto nariadení 
nemôže prevádzkovateľ vykladať ako 
povinnosť získať dodatočné informácie na 
identifikovanie dotknutej osoby výlučne na 
to, aby dosiahol súlad s niektorým 
ustanovením tohto nariadenia. V prípade 
žiadosti o prístup k údajom má mať 
prevádzkovateľ právo žiadať dotknutú 
osobu o ďalšie informácie, ktoré mu 
umožnia lokalizovať osobné údaje, ktoré 
táto osoba hľadá. Ak je možné, aby 
dotknutá osoba tieto údaje poskytla, 
prevádzkovatelia by nemali mať možnosť 
uvádzať chýbajúce informácie ako dôvod 
zamietnutia žiadosti o prístup.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zvyšuje zrozumiteľnosť textu predloženého Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(45) Ak údaje spracúvané 
prevádzkovateľom nedovoľujú 
prevádzkovateľovi identifikovať fyzickú 
osobu, prevádzkovateľ nie je povinný 
získať dodatočné informácie na 
identifikovanie dotknutej osoby výlučne na 
to, aby dosiahol súlad s niektorým 
ustanovením tohto nariadenia. V prípade 
žiadosti o prístup k údajom má mať 
prevádzkovateľ právo žiadať dotknutú 
osobu o ďalšie informácie, ktoré mu 
umožnia lokalizovať osobné údaje, ktoré 
táto osoba hľadá.

(45) Ak údaje spracúvané 
prevádzkovateľom nedovoľujú 
prevádzkovateľovi identifikovať fyzickú 
osobu, prevádzkovateľ nie je povinný 
získať dodatočné informácie na 
identifikovanie dotknutej osoby výlučne na 
to, aby dosiahol súlad s niektorým 
ustanovením tohto nariadenia. V prípade 
žiadosti o prístup k údajom má mať 
prevádzkovateľ právo žiadať dotknutú 
osobu o ďalšie informácie, ktoré mu 
umožnia lokalizovať osobné údaje, ktoré 
táto osoba hľadá. Prevádzkovateľ by 
nemal mať možnosť uvádzať možný 
nedostatok informácií ako dôvod 
zamietnutia žiadosti o prístup, ak 
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dotknutá osoba môže tieto informácie 
poskytnúť na umožnenie tohto prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(47) Mali by sa stanoviť spôsoby, ktoré by 
dotknutej osobe uľahčili uplatnenie jej práv 
stanovených v tomto nariadení, vrátane 
mechanizmov pre vyžiadanie si
bezplatného prístupu k údajom, ich opravu, 
výmaz a na uplatnenie práva namietať. 
Prevádzkovateľ by mal byť povinný 
odpovedať na žiadosť dotknutej osoby v 
stanovenej lehote a uviesť dôvody v 
prípade, že nemôže vyhovieť žiadosti 
dotknutej osoby.

(47) Mali by sa stanoviť spôsoby, ktoré by 
dotknutej osobe uľahčili uplatnenie jej práv 
stanovených v tomto nariadení, vrátane 
mechanizmov na získanie bezplatného 
prístupu k údajom, ich opravu, výmaz a na 
uplatnenie práva namietať. Prevádzkovateľ 
by mal byť povinný odpovedať na žiadosť 
dotknutej osoby v stanovenej lehote a 
uviesť dôvody v prípade, že nemôže 
vyhovieť žiadosti dotknutej osoby.

Or. en

Odôvodnenie

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This amendment stresses the rights of the data subjects, 
focusing on the outcome of them invoking their rights.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(48) Zásady spravodlivého a 
transparentného spracúvania vyžadujú, aby 
dotknutá osoba bola informovaná najmä o 
existencii operácie spracovania a je
účeloch, o tom, ako dlho budú údaje 
uchované, o existencii práva na prístup, 
opravu a výmaz a o práve namietať. Ak sa 
údaje zhromažďujú od dotknutej osoby, 
dotknutá osoba by mala byť informovaná 
aj o tom, či je povinná údaje poskytnúť, a o 
následkoch v prípade, že tieto údaje 
neposkytne.

(48) Zásady spravodlivého a 
transparentného spracúvania vyžadujú, aby 
dotknutá osoba bola informovaná najmä o 
existencii operácie spracovania a jej
účeloch, o tom, ako dlho budú údaje 
uchované, a o kritériách umožňujúcich 
určenie tejto lehoty, o existencii práva na 
prístup, opravu a výmaz a o práve 
namietať. Ak sa údaje zhromažďujú od 
dotknutej osoby, dotknutá osoba by mala 
byť informovaná aj o tom, či je povinná 
údaje poskytnúť, a o následkoch v prípade, 
že tieto údaje neposkytne.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(49) Informácie súvisiace so spracúvaním 
osobných údajov týkajúcich sa dotknutej 
osoby by sa dotknutej osobe mali 
poskytnúť v čase zhromaždenia údajov 
alebo, ak údaje nie sú zhromaždené od 
dotknutej osoby, v primeranej lehote v 
závislosti od okolností prípadu. Ak možno 
údaje legitímne poskytnúť inému 
príjemcovi, dotknutá osoba by mala byť 
informovaná o tom, kedy boli údaje 
prvýkrát poskytnuté tomuto príjemcovi.

(49) Informácie súvisiace so spracúvaním 
osobných údajov týkajúcich sa dotknutej 
osoby by sa dotknutej osobe mali 
poskytnúť v čase zhromaždenia údajov 
alebo, ak údaje nie sú zhromaždené od 
dotknutej osoby, v primeranej lehote v 
závislosti od okolností prípadu. Ak možno 
údaje legitímne poskytnúť inému 
príjemcovi podľa ustanovení tohto 
nariadenia, napríklad po súhlase 
dotknutej osoby, dotknutá osoba by mala 
byť informovaná o tom, kedy boli údaje 
prvýkrát poskytnuté tomuto príjemcovi.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) Nie je však potrebné túto povinnosť 
uložiť, ak dotknutá osoba už tieto 
informácie má, ak uloženie alebo 
poskytnutie údajov je výslovne stanovené v 
právnych predpisoch, alebo ak poskytnutie 
informácií dotknutej osobe nie je možné 
alebo by si vyžiadalo vynaloženie 
neprimeraného úsilia. Posledná situácia by 
sa mohla týkať najmä spracovania na 
historické, štatistické alebo 
vedeckovýskumné účely; v tejto súvislosti 
možno zohľadniť počet dotknutých osôb, 
vek údajov a všetky prijaté kompenzačné 
opatrenia.

(50) Nie je však potrebné túto povinnosť 
uložiť, ak dotknutá osoba už tieto 
informácie má, ak uloženie alebo 
poskytnutie údajov je výslovne stanovené v 
právnych predpisoch, alebo ak poskytnutie 
informácií dotknutej osobe nie je možné 
alebo by si vyžiadalo vynaloženie 
neprimeraného úsilia. 

Or. en

Odôvodnenie

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This amendment deletes text which may be misunderstood 
as promoting a lower level of protection for certain kinds of data processing.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(51) Každá osoba by mala mať právo na 
prístup k údajom, ktoré boli o nej 
zhromaždené, a toto právo aj jednoducho 

(51) Každá osoba by mala mať právo na 
prístup k osobným údajom, ktoré boli o nej 
zhromaždené, a toto právo aj jednoducho 
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uplatňovať, aby si bola vedomá zákonnosti 
spracovania a mohla si ju overiť. Každá 
dotknutá osoba by preto mala mať právo 
vedieť a byť informovaná najmä o účeloch 
spracúvania údajov, akú dlhú dobu budú 
uchovávané, ktorí príjemcovia údajov ich 
dostanú, aká je logika spracúvania údajov a 
aké môžu byť následky takéhoto 
spracovania, aspoň v prípadoch, v ktorých 
sa spracovania opiera o profilovanie. Toto 
právo by sa nemalo nepriaznivo dotknúť 
práv a slobôd iných, ani obchodných 
tajomstiev alebo práv duševného 
vlastníctva a najmä autorských práv 
týkajúcich sa softvéru. Výsledkom týchto 
obáv by však nemalo byť odmietnutie 
poskytnutia akýchkoľvek informácií 
dotknutej osobe.

uplatňovať, aby si bola vedomá zákonnosti 
spracovania a mohla si ju overiť. Každá 
dotknutá osoba by preto mala mať právo 
vedieť a byť informovaná najmä o účeloch 
spracúvania osobných údajov, akú dlhú 
dobu budú uchovávané, ktorí príjemcovia 
osobných údajov ich dostanú, aká je logika 
spracúvania osobných údajov a aké môžu 
byť následky takéhoto spracovania. Toto 
právo by sa nemalo nepriaznivo dotknúť 
práv a slobôd iných, ani obchodných 
tajomstiev alebo práv duševného 
vlastníctva a najmä autorských práv 
týkajúcich sa softvéru. Výsledkom týchto 
obáv by však nemalo byť odmietnutie 
poskytnutia akýchkoľvek informácií 
dotknutej osobe.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(51) Každá osoba by mala mať právo na 
prístup k údajom, ktoré boli o nej 
zhromaždené, a toto právo aj jednoducho 
uplatňovať, aby si bola vedomá zákonnosti 
spracovania a mohla si ju overiť. Každá 
dotknutá osoba by preto mala mať právo 
vedieť a byť informovaná najmä o účeloch 
spracúvania údajov, akú dlhú dobu budú 
uchovávané, ktorí príjemcovia údajov ich 
dostanú, aká je logika spracúvania údajov a 
aké môžu byť následky takéhoto 
spracovania, aspoň v prípadoch, v ktorých 
sa spracovania opiera o profilovanie. Toto 
právo by sa nemalo nepriaznivo dotknúť 
práv a slobôd iných, ani obchodných 
tajomstiev alebo práv duševného 
vlastníctva a najmä autorských práv 

(51) Každá osoba by mala mať právo na 
prístup k údajom, ktoré boli o nej 
zhromaždené, a toto právo aj jednoducho 
uplatňovať, aby si bola vedomá zákonnosti 
spracovania a mohla si ju overiť. Každá 
dotknutá osoba by preto mala mať právo 
vedieť a byť informovaná najmä o účeloch 
spracúvania údajov, akú dlhú dobu budú 
uchovávané, ktorí príjemcovia údajov ich 
dostanú, aká je logika spracúvania údajov a 
aké môžu byť následky takéhoto 
spracovania, aspoň v prípadoch, v ktorých 
sa spracovania opiera o profilovanie. Toto 
právo by sa nemalo nepriaznivo dotknúť 
práv a slobôd iných, ani obchodných 
tajomstiev alebo práv duševného 
vlastníctva, ako napríklad v súvislosti 
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týkajúcich sa softvéru. Výsledkom týchto 
obáv by však nemalo byť odmietnutie 
poskytnutia akýchkoľvek informácií 
dotknutej osobe.

s autorskými právami týkajúcimi sa 
softvéru. Výsledkom týchto obáv by však 
nemalo byť odmietnutie poskytnutia 
akýchkoľvek informácií dotknutej osobe.

Or. en

Odôvodnenie

Práva dotknutej osoby sú nevyhnutné na oprávnenie dotknutých osôb prevziať ochranu
svojich údajov do svojich rúk a na presadzovanie ich práv proti prevádzkovateľom. Sú jedným 
z hlavných nástrojov na zabezpečenie zodpovednosti prevádzkovateľov. Z tohto dôvodu by sa 
práva na informácie, prístup, opravu, vymazanie a prenosnosť údajov mali posilniť, aby 
užívatelia pochopili, čo sa s ich údajmi deje, a aby mali nad týmto procesom kontrolu. 
Výnimky by mali byť veľmi obmedzené. Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
je objasniť zámer návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(52) Prevádzkovateľ by mal použiť všetky 
primerané opatrenia na overenie totožnosti 
dotknutej osoby žiadajúcej o prístup k 
údajom, najmä v súvislosti s online 
službami a online identifikátormi. 
Prevádzkovateľ by nemal uchovávať 
osobné údaje len preto, aby bol schopný 
reagovať na prípadné žiadosti.

(52) Prevádzkovateľ by mal použiť všetky 
primerané opatrenia v kontexte 
poskytovaného výrobku alebo 
poskytovanej služby alebo v kontexte 
vzťahu medzi prevádzkovateľom 
a dotknutou osobou, ako aj citlivosti 
spracúvaných osobných údajov, na 
overenie totožnosti dotknutej osoby 
žiadajúcej o prístup k údajom, najmä v 
súvislosti s online službami a online 
identifikátormi. Prevádzkovateľ by nemal 
uchovávať ani byť nútený zbierať osobné 
údaje len preto, aby bol schopný reagovať 
na prípadné žiadosti.

Or. en

Odôvodnenie

V niektorých prípadoch bude mať dodržanie požiadavky v oblasti práva na prístup za 
následok to, že prevádzkovateľ bude musieť získať od dotknutej osoby osobné údaje (resp. 
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viac osobných údajov), aby mohol požiadavku splniť. V súlade so zásadou minimalizácie 
údajov by sa tomuto dôsledku malo zabrániť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(52) Prevádzkovateľ by mal použiť všetky 
primerané opatrenia na overenie totožnosti 
dotknutej osoby žiadajúcej o prístup k 
údajom, najmä v súvislosti s online 
službami a online identifikátormi. 
Prevádzkovateľ by nemal uchovávať 
osobné údaje len preto, aby bol schopný 
reagovať na prípadné žiadosti.

(52) Prevádzkovateľ by mal použiť všetky 
primerané opatrenia na overenie 
autenticity žiadosti danej osoby o prístup, 
najmä v súvislosti s online službami a 
online identifikátormi. Prevádzkovateľ by 
nemal uchovávať osobné údaje len preto, 
aby bol schopný reagovať na prípadné 
žiadosti.

Or. en

Odôvodnenie

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. It is entirely possible that in some circumstances positive 
identification of the data subject would not be strictly necessary to provide access.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(53) Každá osoba by mala mať právo 
nechať opraviť osobné údaje, ktoré sa jej 
týkajú, a právo byť zabudnutá, ak 
uchovávanie takýchto údajov nie je v 
súlade s týmto nariadením. Dotknuté 

(53) Každá osoba by mala mať právo 
nechať opraviť a vymazať osobné údaje, 
ktoré sa jej týkajú. Dotknuté osoby by mali 
mať najmä právo, aby ich osobné údaje 
boli vymazané a už viac neboli spracúvané, 
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osoby by mali mať najmä právo, aby ich 
osobné údaje boli vymazané a už viac 
neboli spracúvané, ak údaje už nie sú 
potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli 
zhromaždené alebo inak spracúvané, ak 
dotknuté osoby stiahli svoj súhlas s ich 
spracovaním, ak namietajú voči 
spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ich 
týkajú, alebo ak spracovanie ich osobných 
údajov nie je v súlade s týmto nariadením z 
iných dôvodov. Toto právo je relevantné 
hlavné v situácii, v ktorej dotknutá osoba 
dala súhlas ako dieťa, teda v tom čase si 
ešte nebola plne vedomá rizík spojených 
so spracúvaním, a neskôr chce takéto 
osobné údaje odstrániť, najmä z 
internetu. Ďalšie uchovávanie údajov by 
malo byť povolené v prípadoch, ak je 
potrebné na historické, štatistické a 
vedeckovýskumné účely, z dôvodu 
verejného záujmu v oblasti verejného 
zdravia, na uplatnenie slobody prejavu, ak 
sa to vyžaduje v právnych predpisoch 
alebo ak existuje dôvod pre obmedzenie 
spracúvania údajov namiesto ich 
vymazania.

ak údaje už nie sú potrebné v súvislosti s 
účelmi, na ktoré boli zhromaždené alebo 
inak spracúvané, ak dotknuté osoby stiahli 
svoj súhlas s ich spracovaním, ak 
namietajú voči spracovaniu osobných 
údajov, ktoré sa ich týkajú, alebo ak 
spracovanie ich osobných údajov nie je v 
súlade s týmto nariadením z iných 
dôvodov. Ďalšie uchovávanie údajov však
môže byť povolené v prípadoch, ak je 
potrebné na historické, štatistické a 
vedeckovýskumné účely, z dôvodu 
verejného záujmu v oblasti verejného 
zdravia, na uplatnenie slobody prejavu, ak 
sa to vyžaduje v právnych predpisoch 
alebo ak existuje dôvod pre obmedzenie 
spracúvania údajov namiesto ich 
vymazania.

Or. en

Odôvodnenie

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. As the rights being accorded to all citizens in this recital 
are comprehensive, there appears to be little specific value to demand “particular” attention 
for children. The text proposed by the Commission could have the perverse effect of implying 
a less than comprehensive protection for adults. Further retention and processing of personal 
data should not be automatically permitted simply on the basis that they are being processed 
ostensibly for historical, statistical or scientific research processes. Such uses must be subject 
to adequate safeguards.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Amelia Andersdotter
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(54) Aby sa posilnilo právo byť zabudnutý 
v online prostredí, malo by sa rozšíriť 
právo na výmaz, a to tak, že by 
prevádzkovateľ, ktorý osobné údaje 
zverejnil, bol povinný informovať tretie 
strany, ktoré takéto údaje spracúvajú, o 
tom, že dotknutá osoba ich žiada, aby 
vymazali akékoľvek odkazy na tieto 
osobné údaje, ich kópie alebo replikácie. 
Aby sa táto informácia zabezpečila, 
prevádzkovateľ by mal prijať všetky 
primerané kroky vrátane technických 
opatrení v súvislosti s údajmi určenými na 
zverejnenie, za ktoré je tento 
prevádzkovateľ zodpovedný. V súvislosti 
so zverejnením osobných údajov treťou 
stranou by sa mal za zodpovedného za toto
zverejnenie pokladať prevádzkovateľ, ak 
prevádzkovateľ takéto zverejnenie treťou 
stranou povolil.

(54) Aby sa posilnilo právo na výmaz v 
online prostredí, malo by sa rozšíriť tak, že 
by prevádzkovateľ, ktorý osobné údaje 
zverejnil, bol povinný informovať tretie 
strany o žiadosti dotknutej osoby o výmaz. 
Za zodpovedného za zverejnenie by sa mal
pokladať prevádzkovateľ, ak 
prevádzkovateľ takéto zverejnenie treťou 
stranou povolil.

Or. en

Odôvodnenie

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The text proposed by the Commission is far too broad to 
be implemented “as is” without significant dangers for freedom of communication

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(55) Na ďalšie posilnenie kontroly nad 
údajmi dotknutej osoby a práva na prístup 
by dotknutá osoba tam, kde sa osobné 
údaje spracúvajú elektronickými 
prostriedkami a štruktúrovaným spôsobom 
v bežne používanom formáte, mala mať 
právo získať kópiu údajov, ktoré sa jej 
týkajú, a to v bežne používanom
elektronickom formáte. Dotknutá osoba by 
takisto mala mať právo prenášať tieto 
údaje, ktoré poskytla, z jednej 
automatizovanej aplikácie, ako je sociálna 
sieť, do inej. Tento postup by sa mal 
uplatniť, ak dotknutá osoba poskytla 
údaje do automatizovaného systému 
spracovania na základe jej súhlasu alebo 
v rámci plnenia zmluvy.

(55) Na ďalšie posilnenie kontroly nad 
údajmi dotknutej osoby a práva na prístup 
by dotknutá osoba tam, kde sa osobné 
údaje spracúvajú elektronickými 
prostriedkami, mala mať právo získať 
zdarma kópiu údajov, ktoré sa jej týkajú, a 
to v elektronickom, interoperabilnom a 
štruktúrovanom formáte, ktorý sa bežne 
používa. Dotknutá osoba by takisto mala 
mať právo prenášať tieto údaje, ktoré 
poskytla, z jednej automatizovanej 
aplikácie, ako je sociálna sieť, do inej. 
Poskytovatelia služieb informačnej 
spoločnosti by nemali zavádzať povinnosť 
prenosu týchto údajov pri poskytovaní 
svojich služieb. Sociálne siete by sa mali 
v čo najväčšej miere motivovať k tomu, 
aby uchovávali údaje spôsobom, ktorý 
dotknutým osobám umožňuje efektívnu 
prenositeľnosť údajov.

Or. en

Odôvodnenie

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The easier that it is to change providers, the less citizens 
will feel tied to a particular service, particularly if they are unhappy with the way their data is 
being used. The electronic formats in which data subjects obtain data should therefore be 
interoperable, structured and commonly used in order to avoid lock-in effects due to use of 
non-interoperable formats. However, providers should not make use of their services 
conditional on transferring data from previous service providers.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(57) Ak sa osobné údaje spracúvajú na 
účely priameho marketingu, dotknutá 
osoba by mala mať právo namietať proti 
takému spracovaniu, a to bezplatne a 
jednoduchým a účinným spôsobom.

(57) Ak sa osobné údaje spracúvajú na 
účely priameho marketingu, dotknutá 
osoba by mala mať právo namietať proti 
takému spracovaniu, a to vopred, bezplatne 
a jednoduchým a účinným spôsobom.

Or. en

Odôvodnenie

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. There are no acceptable grounds to argue that processing 
for the purpose of direct marketing should be subject to fewer safeguards than other forms of 
processing.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(58) Každá fyzická osoba by mala mať 
právo, aby sa na ňu nevzťahovalo 
opatrenie založené na profilovaní 
prostredníctvom automatizovaného 
spracovania. Takéto opatrenie by však 
malo byť povolené, ak je výslovne 
povolené v právnych predpisoch, 
vykonáva sa v rámci uzatvorenia alebo 
plnenia zmluvy alebo ak dotknutá osoba 
dala svoj súhlas. V každom prípade by 
takéto spracúvanie malo podliehať 
primeraným zárukám vrátane povinnosti 
výslovného informovania dotknutej osoby, 
práva vymôcť zásah ľudského činiteľa a 
pravidla, že takéto opatrenie sa nebude 
týkať detí.

(58) Nekalé alebo diskriminačné
profilovanie sa zakazuje. V zmysle článku 
5 ods. 2 smernice 2005/29/ES o nekalých 
obchodných praktikách je rozhodnutie 
uvedené v článku 20 tohto nariadenia 
„nekalé“, ak:
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a) je v rozpore s požiadavkami odbornej 
starostlivosti, a
b) podstatne narušuje alebo je spôsobilá 
podstatne narušiť ekonomické správanie 
priemerného spotrebiteľa vo vzťahu 
k produktu (alebo službe), ku ktorému sa 
dostane alebo ktorému je adresovaná, 
alebo priemerného člena skupiny, ak je 
obchodná praktika orientovaná na určitú 
skupinu spotrebiteľov.
V usmerneniach k smernici o nekalých 
obchodných praktikách vydávaných
Európskou komisiou a vnútroštátnymi 
orgánmi presadzovania práva sa uvádza 
bližšie ozrejmenie tohto vymedzenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(58) Každá fyzická osoba by mala mať 
právo, aby sa na ňu nevzťahovalo opatrenie 
založené na profilovaní prostredníctvom 
automatizovaného spracovania. Takéto 
opatrenie by však malo byť povolené, ak je 
výslovne povolené v právnych predpisoch, 
vykonáva sa v rámci uzatvorenia alebo 
plnenia zmluvy alebo ak dotknutá osoba 
dala svoj súhlas. V každom prípade by 
takéto spracúvanie malo podliehať 
primeraným zárukám vrátane povinnosti 
výslovného informovania dotknutej osoby, 
práva vymôcť zásah ľudského činiteľa a 
pravidla, že takéto opatrenie sa nebude 
týkať detí.

(58) Každá fyzická osoba by mala mať 
právo, aby sa na ňu nevzťahovalo opatrenie 
založené na profilovaní prostredníctvom 
automatizovaného spracovania. Každé
takéto opatrenie by však malo byť 
povolené, ak je výslovne povolené v 
právnych predpisoch, vykonáva sa v rámci 
uzatvorenia alebo plnenia zmluvy alebo ak 
dotknutá osoba dala svoj súhlas. V každom 
prípade by takéto spracúvanie malo 
podliehať primeraným zárukám vrátane 
povinnosti výslovného informovania 
dotknutej osoby, práva vymôcť zásah 
ľudského činiteľa a pravidla, že takéto 
opatrenie sa nebude týkať detí. Konkrétne 
by takéto spracúvanie nemalo nikdy, a to 
úmyselne ani neúmyselne, viesť 
k diskriminácii dotknutých osôb na 
základe rasy alebo etnického pôvodu, 
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politických názorov, náboženskej viery 
alebo presvedčenia, členstva v odboroch 
alebo sexuálnej orientácie. Vzhľadom na 
riziko diskriminácie by sa takéto 
spracúvanie nemalo využívať na 
predvídanie veľmi zriedkavých 
charakteristík.

Or. en

Odôvodnenie

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted. This amendment adapts the 
recital to reflect proposed amendments in Article 20.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(58) Každá fyzická osoba by mala mať 
právo, aby sa na ňu nevzťahovalo opatrenie 
založené na profilovaní prostredníctvom 
automatizovaného spracovania. Takéto 

(58) Každá fyzická alebo právnická osoba 
by mala mať právo, aby sa na ňu 
nevzťahovalo opatrenie založené na 
profilovaní prostredníctvom 
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opatrenie by však malo byť povolené, ak je 
výslovne povolené v právnych predpisoch, 
vykonáva sa v rámci uzatvorenia alebo 
plnenia zmluvy alebo ak dotknutá osoba 
dala svoj súhlas. V každom prípade by 
takéto spracúvanie malo podliehať 
primeraným zárukám vrátane povinnosti 
výslovného informovania dotknutej osoby, 
práva vymôcť zásah ľudského činiteľa a 
pravidla, že takéto opatrenie sa nebude 
týkať detí.

automatizovaného spracovania. Takéto 
opatrenie by však malo byť povolené, ak je 
výslovne povolené v právnych predpisoch, 
vykonáva sa v rámci uzatvorenia alebo 
plnenia zmluvy alebo ak dotknutá osoba 
dala svoj súhlas. V každom prípade by 
takéto spracúvanie malo podliehať 
primeraným zárukám vrátane povinnosti 
výslovného informovania dotknutej osoby, 
práva vymôcť zásah ľudského činiteľa a 
pravidla, že takéto opatrenie sa nebude 
týkať detí.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(59) Únia alebo členské štáty môžu zaviesť 
obmedzenia osobitných zásad a práva na 
informovanie, na prístup, opravu a výmaz 
alebo práva na prenosnosť údajov, práva 
namietať, opatrení založených na 
profilovaní, ako aj oznámení dotknutej 
osobe o porušení ochrany osobných údajov 
a určitých povinností prevádzkovateľa, 
pokiaľ je to potrebné a v demokratickej 
spoločnosti primerané na zaistenie verejnej 
bezpečnosti vrátane ochrany zdravia ľudí –
najmä v reakcii na prírodné alebo 
človekom zapríčinené katastrofy – pokiaľ 
je potrebné predchádzať trestným činom 
alebo porušovaniu etiky v regulovaných 
profesiách, vyšetrovať ich a stíhať, alebo 
ak je to potrebné pre iné verejné záujmy 
Únie a niektorého členského štátu, najmä 
ak ide o dôležitý hospodársky alebo 
finančný záujem Únie alebo niektorého 
členského štátu, alebo ak je to dôležité pre 
ochranu dotknutej osoby alebo práv a 
slobôd iných. Tieto obmedzenia by mali 

(59) Únia alebo členské štáty môžu zaviesť 
obmedzenia osobitných zásad a práva na 
informovanie, na prístup, opravu a výmaz 
alebo práva na prenosnosť údajov, práva 
namietať, opatrení založených na 
profilovaní, ako aj oznámení dotknutej 
osobe o porušení ochrany osobných údajov 
a určitých povinností prevádzkovateľa, 
pokiaľ je to nutné a v demokratickej 
spoločnosti primerané na zaistenie verejnej 
bezpečnosti vrátane ochrany zdravia ľudí –
najmä v reakcii na prírodné alebo 
človekom zapríčinené katastrofy – pokiaľ 
je potrebné predchádzať trestným činom 
alebo porušovaniu etiky v regulovaných
profesiách, vyšetrovať ich a stíhať, alebo 
ak je to potrebné pre iné verejné záujmy 
Únie a niektorého členského štátu, najmä 
ak ide o dôležitý hospodársky alebo 
finančný záujem Únie alebo niektorého 
členského štátu, alebo ak je to dôležité pre 
ochranu dotknutej osoby alebo práv a 
slobôd iných. Tieto obmedzenia by mali 
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byť predovšetkým v súlade s Chartou 
základných práv Európskej únie a s 
Európskym dohovorom o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd.

byť predovšetkým v súlade s Chartou 
základných práv Európskej únie a s 
Európskym dohovorom o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd. 
Akékoľvek takéto opatrenie by sa malo 
oznamovať výboru pre ochranu údajov, 
ktorý by mal vydať stanovisko, a ak je 
negatívne, mala by sa vec postúpiť 
Komisii s tým, aby začala konanie 
o porušení právnych predpisov na 
Súdnom dvore EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. It takes too long for egregious breaches of fundamental 
rights to be processed by the courts. An immediate review of the case by the Data Protection 
Board should help to eliminate abuses of this exception at an early stage. If the Board comes 
to the conclusion that the measure is not compatible with the Regulation, it should inform the 
Commission, so that it can start proceedings against the Member State in question.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(60) Mala by sa stanoviť celková 
zodpovednosť a povinnosť 
prevádzkovateľa týkajúca sa akéhokoľvek 
spracúvania osobných údajov 
vykonávaného prevádzkovateľom alebo v 
jeho mene. Prevádzkovateľ by mal najmä 
zabezpečiť a mal by mať povinnosť 
preukázať súlad každej operácie 
spracovania údajov s týmto nariadením.

(60) Mala by sa stanoviť celková 
zodpovednosť a povinnosť 
prevádzkovateľa týkajúca sa akéhokoľvek 
spracúvania osobných údajov 
vykonávaného prevádzkovateľom alebo v 
jeho mene, aby sa zaručila zodpovednosť. 
Prevádzkovateľ by mal najmä zabezpečiť a 
mal by mať povinnosť preukázať súlad 
každej operácie spracovania údajov s týmto 
nariadením. Inak zbytočné spracúvanie 
údajov nemožno odôvodniť potrebou 
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dodržať túto povinnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „zodpovednosť“ by sa mal uviesť výslovne. Je nutné dôsledne sa vyhýbať možnosti, 
aby akékoľvek opatrenie uvedené v tomto nariadení viedlo k dodatočnému spracúvaniu 
údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(61) Ochrana práv a slobôd dotknutých 
osôb v súvislosti so spracúvaním osobných 
údajov si vyžaduje prijatie primeraných 
technických a organizačných opatrení v 
čase prípravy spracúvania a aj v čase 
samotného spracúvania, aby sa zabezpečilo 
splnenie požiadaviek uvedených v tomto 
nariadení. Aby sa zabezpečil a preukázal 
súlad s týmto nariadením, prevádzkovateľ 
by mal prijať interné pravidlá a uplatniť 
primerané opatrenia, ktoré budú 
rešpektovať najmä zásady ochrany údajov 
špecificky navrhnutej a ochrany údajov 
štandardne určenej.

(61) Ochrana práv a slobôd dotknutých 
osôb v súvislosti so spracúvaním osobných 
údajov si vyžaduje prijatie primeraných 
technických a organizačných opatrení v 
čase prípravy spracúvania a jeho 
základných technológií a aj v čase 
samotného spracúvania, aby sa zabezpečilo 
splnenie požiadaviek uvedených v tomto 
nariadení. Aby sa zabezpečil a preukázal 
súlad s týmto nariadením, prevádzkovateľ 
by mal prijať interné pravidlá a uplatniť 
primerané opatrenia, ktoré budú 
rešpektovať najmä zásady ochrany údajov 
špecificky navrhnutej a ochrany údajov 
štandardne určenej. Ochrana údajov 
špecificky navrhnutá je proces, ktorým sa 
ochrana údajov a súkromia začleňujú do 
prípravy výrobkov a služieb 
prostredníctvom technických aj 
organizačných opatrení. Ochrana údajov 
štandardne určená znamená, že výrobky a 
služby sú štandardne konfigurované tak, 
aby sa obmedzilo spracúvanie a najmä 
poskytovanie osobných údajov. Osobné 
údaje by sa predovšetkým nemali 
štandardne poskytovať neobmedzenému 
počtu osôb.
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Or. en

Odôvodnenie

Ak má byť „špecificky navrhnuté súkromie“ účinné, je nutné tento pojem dôsledne zaviesť do 
všetkých etáp procesu navrhovania a mal by sa jasnejšie vymedziť. Aj pojmy „ochrana údajov 
špecificky navrhnutá“ a „ochrana údajov štandardne určená“ by sa mali vymedziť jasnejšie, 
ako sa to navrhuje v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(61) Ochrana práv a slobôd dotknutých 
osôb v súvislosti so spracúvaním osobných 
údajov si vyžaduje prijatie primeraných 
technických a organizačných opatrení v 
čase prípravy spracúvania a aj v čase 
samotného spracúvania, aby sa zabezpečilo 
splnenie požiadaviek uvedených v tomto 
nariadení. Aby sa zabezpečil a preukázal 
súlad s týmto nariadením, prevádzkovateľ 
by mal prijať interné pravidlá a uplatniť 
primerané opatrenia, ktoré budú 
rešpektovať najmä zásady ochrany údajov 
špecificky navrhnutej a ochrany údajov 
štandardne určenej.

(61) V záujme splnenia očakávaní 
spotrebiteľov a podnikov v oblasti 
ochrany práv a slobôd dotknutých osôb v 
súvislosti so spracúvaním osobných údajov 
možno prijať primerané technické 
a organizačné opatrenia v čase prípravy 
spracúvania a aj v čase samotného 
spracúvania, aby sa zabezpečilo splnenie 
požiadaviek uvedených v tomto nariadení. 
Opatrenia, ktorých cieľom je zvýšiť 
informovanosť spotrebiteľov 
a uľahčovať výber, by sa mali 
podporovať, a to na základe spolupráce 
v rámci odvetvia a uprednostňovania
inovatívnych riešení, výrobkov a služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Spôsob začleňovania súkromia a ochrany údajov do vnútorných procesov by mal zostať 
pružný a mal by ponechať priestor pre prispôsobenie. Koncepcia tzv. špecificky navrhnutého
súkromia by mala byť technologicky neutrálna, nemala by zavádzať konkrétne technologické 
alebo operačné mandáty a nemala by prispievať k rozlišovaniu medzi IKT a inými odvetviami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251
Amelia Andersdotter
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(61a) Zámerom tohto nariadenia je 
motivovať podniky k tomu, aby 
vypracovali vnútorné programy, v ktorých 
budú identifikované operácie spracovania 
údajov, ktoré pravdepodobne budú 
predstavovať špecifické riziká pre práva a 
slobody dotknutých osôb z dôvodu ich 
povahy, ich rozsahu alebo ich účelu, a aby 
zaviedli primerané záruky ochrany údajov 
a vyvinuli inovatívne riešenia ochrany 
údajov špecificky navrhnutej a techniky 
na posilnenie ochrany údajov. Podniky by 
potom verejne a aktívne preukazovali 
dodržiavanie ustanovení a ducha tohto 
nariadenia a tým zvyšovali dôveru 
európskych občanov. Podniková 
zodpovednosť za ochranu osobných 
údajov však nemôže pre podnik znamenať 
výnimku z akejkoľvek povinnosti 
uvedenej v tomto nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252
Adina-Ioana Vălean, Seán Kelly, Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(62) Ochrana práv a slobôd dotknutých 
osôb, ako aj zodpovednosť a povinnosť 
prevádzkovateľov a sprostredkovateľa, a to 
aj v súvislosti s monitorovaním zo strany 
dozorných orgánov a ich opatreniami, si 
vyžaduje jasné priradenie zodpovednosti 
podľa tohto nariadenia vrátane prípadov, v 
ktorých prevádzkovateľ určuje účely, 
podmienky a prostriedky spracovania 
spoločne s inými prevádzkovateľmi alebo 

(62) Ochrana práv a slobôd dotknutých 
osôb, ako aj zodpovednosť a povinnosť 
prevádzkovateľov a sprostredkovateľa, a to 
aj v súvislosti s monitorovaním zo strany 
dozorných orgánov a ich opatreniami, si 
vyžaduje jasné priradenie zodpovednosti 
podľa tohto nariadenia vrátane prípadov, v 
ktorých prevádzkovateľ určuje účely 
spracovania spoločne s inými 
prevádzkovateľmi alebo v prípadoch, v 
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v prípadoch, v ktorých sa operácia 
spracovania vykonáva v mene 
prevádzkovateľa.

ktorých sa operácia spracovania vykonáva 
v mene prevádzkovateľa.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(62) Ochrana práv a slobôd dotknutých 
osôb, ako aj zodpovednosť a povinnosť 
prevádzkovateľov a sprostredkovateľa, a to 
aj v súvislosti s monitorovaním zo strany 
dozorných orgánov a ich opatreniami, si 
vyžaduje jasné priradenie zodpovednosti 
podľa tohto nariadenia vrátane prípadov, v 
ktorých prevádzkovateľ určuje účely, 
podmienky a prostriedky spracovania 
spoločne s inými prevádzkovateľmi alebo 
v prípadoch, v ktorých sa operácia 
spracovania vykonáva v mene 
prevádzkovateľa.

(62) Ochrana práv a slobôd dotknutých 
osôb, ako aj zodpovednosť a povinnosť 
prevádzkovateľov a sprostredkovateľa, a to 
aj v súvislosti s monitorovaním zo strany 
dozorných orgánov a ich opatreniami, si 
vyžaduje jasné priradenie zodpovednosti 
podľa tohto nariadenia vrátane prípadov, v 
ktorých prevádzkovateľ určuje účely 
spracovania spoločne s inými 
prevádzkovateľmi alebo v prípadoch, v 
ktorých sa operácia spracovania vykonáva 
v mene prevádzkovateľa.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(62) Ochrana práv a slobôd dotknutých 
osôb, ako aj zodpovednosť a povinnosť 
prevádzkovateľov a sprostredkovateľa, a to 
aj v súvislosti s monitorovaním zo strany 
dozorných orgánov a ich opatreniami, si 
vyžaduje jasné priradenie zodpovednosti 

(62) Ochrana práv a slobôd dotknutých 
osôb, ako aj zodpovednosť a povinnosť 
prevádzkovateľov a sprostredkovateľa, a to 
aj v súvislosti s monitorovaním zo strany 
dozorných orgánov a ich opatreniami, si 
vyžaduje jasné priradenie zodpovednosti 



AM\922340SK.doc 69/138 PE502.053v01-00

SK

podľa tohto nariadenia vrátane prípadov, v 
ktorých prevádzkovateľ určuje účely, 
podmienky a prostriedky spracovania 
spoločne s inými prevádzkovateľmi alebo 
v prípadoch, v ktorých sa operácia 
spracovania vykonáva v mene 
prevádzkovateľa.

podľa tohto nariadenia vrátane prípadov, v 
ktorých prevádzkovateľ určuje účely 
spracovania spoločne s inými 
prevádzkovateľmi alebo v prípadoch, v 
ktorých sa operácia spracovania vykonáva 
v mene prevádzkovateľa.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(63) Ak prevádzkovateľ, ktorý nemá sídlo 
v Únii, spracúva osobné údaje dotknutej 
osoby s bydliskom v Únii, pričom jeho 
spracúvanie súvisí s ponukou tovaru a 
služieb takýmto dotknutým osobám alebo 
so sledovaním ich správania, 
prevádzkovateľ by mal určiť zástupcu, 
pokiaľ jeho sídlo nie je v tretej krajine, 
ktorá zabezpečuje primeranú úroveň 
ochrany, pokiaľ nie je malým alebo 
stredným podnikom či verejným orgánom 
alebo subjektom alebo pokiaľ tento 
prevádzkovateľ neponúka tovar a služby 
dotknutým osobám iba príležitostne. 
Zástupca by mal konať v mene 
prevádzkovateľa a môže sa na neho 
obracať ktorýkoľvek dozorný orgán.

(63) Ak prevádzkovateľ, ktorý nemá sídlo 
v Únii, spracúva osobné údaje dotknutej 
osoby s bydliskom v Únii, pričom jeho 
spracúvanie súvisí s ponukou tovaru a 
služieb takýmto dotknutým osobám alebo 
so sledovaním ich správania, 
prevádzkovateľ by mal určiť zástupcu, 
pokiaľ jeho sídlo nie je v tretej krajine, 
ktorá zabezpečuje primeranú úroveň 
ochrany, pokiaľ nie je podnikom, ktorý 
spracúva údaje o malom počte dotknutých 
osôb, či verejným orgánom alebo 
subjektom alebo pokiaľ tento 
prevádzkovateľ neponúka tovar a služby 
dotknutým osobám iba príležitostne. 
Zástupca by mal konať v mene 
prevádzkovateľa a môže sa na neho 
obracať ktorýkoľvek dozorný orgán.

Or. en

Odôvodnenie

V digitálnom prostredí už nie je vhodné používať počet zamestnancov ako meradlo veľkosti 
podniku. Spoločnosť zaoberajúca sa manipuláciou s fotografiami bola nedávno odkúpená za 
miliardu dolárov a v tom čase mala 13 zamestnancov. Záleží na počte dotknutých osôb.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(65) Aby sa preukázal súlad s týmto 
nariadením, mal by prevádzkovateľ alebo 
sprostredkovateľ zdokumentovať každú 
operáciu spracovania. Každý 
prevádzkovateľ a sprostredkovateľ by mal 
byť povinný spolupracovať s dozorným 
orgánom a na požiadanie mu sprístupniť 
svoju dokumentáciu tak, aby tento orgán 
mohol vykonávať monitorovanie týchto 
operácií spracovania údajov.

(65) Aby sa preukázal súlad s týmto 
nariadením, mal by prevádzkovateľ 
zdokumentovať každú operáciu 
spracovania, za ktorú zodpovedá. Každý 
prevádzkovateľ by mal byť povinný 
spolupracovať s dozorným orgánom a na 
požiadanie mu sprístupniť svoju 
dokumentáciu tak, aby tento orgán mohol 
vykonávať monitorovanie týchto operácií 
spracovania údajov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 257
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(65) Aby sa preukázal súlad s týmto 
nariadením, mal by prevádzkovateľ alebo 
sprostredkovateľ zdokumentovať každú 
operáciu spracovania. Každý 
prevádzkovateľ a sprostredkovateľ by mal 
byť povinný spolupracovať s dozorným 
orgánom a na požiadanie mu sprístupniť 
svoju dokumentáciu tak, aby tento orgán 
mohol vykonávať monitorovanie týchto 
operácií spracovania údajov.

(65) Aby sa preukázal súlad s týmto 
nariadením, mal by prevádzkovateľ 
zdokumentovať každú operáciu 
spracovania. Každý prevádzkovateľ by mal 
byť povinný spolupracovať s dozorným 
orgánom a na požiadanie mu sprístupniť
svoju dokumentáciu tak, aby tento orgán 
mohol vykonávať monitorovanie týchto 
operácií spracovania údajov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 258
András Gyürk
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 66

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(66) Aby sa zachovala bezpečnosť a aby sa 
predišlo spracúvaniu údajov v rozpore s 
týmto nariadením, prevádzkovateľ alebo 
sprostredkovateľ by mali posúdiť riziká 
súvisiace so spracovaním a uplatniť 
opatrenia na zmiernenie týchto rizík. Tieto 
opatrenia by mali zabezpečiť primeranú 
úroveň bezpečnosti pri zohľadnení 
najnovšieho stavu techniky a nákladov na 
jej zavedenie v súvislosti s rizikami a 
povahou osobných údajov, ktoré sa majú 
chrániť. Pri stanovovaní technických 
noriem a organizačných opatrení na 
zaistenie bezpečnosti spracúvania by 
Komisia mala podporovať technologickú 
neutralitu, interoperabilitu, inovácie,
prípadne spoluprácu s tretími krajinami.

(66) Aby sa zachovala bezpečnosť a aby sa 
predišlo spracúvaniu údajov v rozpore s 
týmto nariadením, prevádzkovateľ alebo 
sprostredkovateľ by mali posúdiť riziká 
súvisiace so spracovaním a uplatniť 
opatrenia na zmiernenie týchto rizík. 
Predovšetkým by mal prevádzkovateľ 
alebo sprostredkovateľ náležitým 
spôsobom zohľadniť väčšie rizika 
vyplývajúce zo spracúvania osobných 
údajov dotknutej osoby, ktoré sú 
spôsobené citlivou povahou týchto údajov. 
Tieto opatrenia by mali zabezpečiť 
primeranú úroveň bezpečnosti pri 
zohľadnení najnovšieho stavu techniky a 
nákladov na jej zavedenie v súvislosti s 
rizikami a povahou osobných údajov, ktoré 
sa majú chrániť. Pri stanovovaní 
technických noriem a organizačných 
opatrení na zaistenie bezpečnosti 
spracúvania by Komisia mala podporovať 
technologickú neutralitu, interoperabilitu, 
inovácie, prípadne spoluprácu s tretími 
krajinami.

Or. en

Odôvodnenie

Nie všetky osobné údaje sú rovnaké. V niektorých prípadoch sú zozbierané osobné údaje 
citlivejšie než v iných, napríklad osobné údaje zozbierané cestovnými kanceláriami alebo 
marketingovými organizáciami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 259
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 66
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(66) Aby sa zachovala bezpečnosť a aby sa 
predišlo spracúvaniu údajov v rozpore s 
týmto nariadením, prevádzkovateľ alebo 
sprostredkovateľ by mali posúdiť riziká 
súvisiace so spracovaním a uplatniť 
opatrenia na zmiernenie týchto rizík. Tieto 
opatrenia by mali zabezpečiť primeranú 
úroveň bezpečnosti pri zohľadnení 
najnovšieho stavu techniky a nákladov na 
jej zavedenie v súvislosti s rizikami a 
povahou osobných údajov, ktoré sa majú 
chrániť. Pri stanovovaní technických 
noriem a organizačných opatrení na 
zaistenie bezpečnosti spracúvania by 
Komisia mala podporovať technologickú 
neutralitu, interoperabilitu, inovácie,
prípadne spoluprácu s tretími krajinami.

(66) Aby sa zachovala bezpečnosť a aby sa 
predišlo spracúvaniu údajov v rozpore s 
týmto nariadením, prevádzkovateľ alebo 
sprostredkovateľ by mali posúdiť riziká 
súvisiace so spracovaním a uplatniť 
opatrenia na zmiernenie týchto rizík. Tieto 
opatrenia by mali zabezpečiť primeranú 
úroveň bezpečnosti pri zohľadnení 
najnovšieho stavu techniky a nákladov na 
jej zavedenie v súvislosti s rizikami a 
povahou osobných údajov, ktoré sa majú 
chrániť. Pri stanovovaní technických 
noriem a organizačných opatrení na 
zaistenie bezpečnosti spracúvania by sa 
mala podporovať technologická neutralita, 
interoperabilita a inovácie a prípadne by 
sa mali motivovať tretie krajiny.

Or. en

Odôvodnenie

Nezdá sa, že by existoval akýkoľvek platný dôvod pre to, aby sa opatrenia, ktoré sa majú 
podporovať, obmedzovali len na Európsku komisiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 260
Ivailo Kalfin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(67) Ak nie je porušenie ochrany osobných 
údajov vhodne a včas riešené, môže 
spôsobiť značné hospodárske straty a 
sociálne škody vrátane krádeže totožnosti 
dotknutej fyzickej osoby. Preto hneď ako 
prevádzkovateľ zistí, že došlo k porušeniu 
ochrany údajov, bez zbytočného odkladu 
oznámi toto porušenie dozornému orgánu, 
pokiaľ možno do 24 hodín. Ak túto 
skutočnosť nie je možné oznámiť do 24 

(67) Ak nie je porušenie ochrany osobných 
údajov vhodne a včas riešené, môže 
spôsobiť značné hospodárske straty a 
sociálne škody vrátane krádeže totožnosti 
dotknutej fyzickej osoby. Preto hneď ako 
prevádzkovateľ zistí, že došlo k porušeniu 
ochrany údajov, bez zbytočného odkladu 
oznámi toto porušenie dozornému orgánu, 
pokiaľ možno do 72 hodín. Ak túto 
skutočnosť nie je možné oznámiť do 72 
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hodín, k oznámeniu je potrebné priložiť 
vysvetlenie dôvodov omeškania. Fyzické 
osoby, ktorých osobné údaje by mohli byť 
nepriaznivo ovplyvnené takýmto 
porušením, by o tejto skutočnosti mali byť 
bez zbytočného odkladu informované, aby 
sa im umožnilo podniknúť potrebné kroky. 
Porušenie by sa malo pokladať za udalosť 
nepriaznivo ovplyvňujúcu ochranu 
osobných údajov alebo súkromia, ak by 
mohlo mať za následok napríklad krádež 
totožnosti alebo podvod, fyzickú ujmu, 
veľké poníženie alebo poškodenie dobrého 
mena. V informácii by mal byť opísaný 
charakter porušenia ochrany osobných 
údajov a mali by tu byť uvedené 
odporúčania pre dotknutú osobu, ako 
zmierniť možné nepriaznivé dôsledky. 
Informovanie dotknutých osôb by malo 
realizovať čo možno najskôr, v úzkej 
spolupráci s dozorným orgánom a pri 
dodržaní usmernenia, ktoré tento orgán 
alebo iný relevantný orgán (napr. orgány 
presadzovania práva) poskytol. Napríklad 
možnosť pre dotknutú osobu zmierniť 
okamžité riziko ujmy si vyžaduje promptné 
informovanie dotknutých osôb, avšak v 
prípade, že je potrebné zaviesť primerané 
opatrenia na zabránenie pokračovaniu 
alebo výskytu podobných poručení
ochrany údajov, môže byť opodstatnená aj 
dlhšia lehota.

hodín, k oznámeniu je potrebné priložiť 
vysvetlenie dôvodov omeškania. Fyzické 
osoby, ktorých osobné údaje by mohli byť 
nepriaznivo ovplyvnené takýmto 
porušením, by o tejto skutočnosti mali byť 
bez zbytočného odkladu informované, aby 
sa im umožnilo podniknúť potrebné kroky. 
Porušenie by sa malo pokladať za udalosť 
nepriaznivo ovplyvňujúcu ochranu 
osobných údajov alebo súkromia, ak by 
mohlo mať za následok napríklad krádež 
totožnosti alebo podvod, fyzickú ujmu, 
veľké poníženie alebo poškodenie dobrého 
mena. V informácii by mal byť opísaný 
charakter porušenia ochrany osobných 
údajov a mali by tu byť uvedené 
odporúčania pre dotknutú osobu, ako
zmierniť možné nepriaznivé dôsledky. 
Informovanie dotknutých osôb by malo 
realizovať čo možno najskôr, v úzkej 
spolupráci s dozorným orgánom a pri 
dodržaní usmernenia, ktoré tento orgán 
alebo iný relevantný orgán (napr. orgány 
presadzovania práva) poskytol. Napríklad 
možnosť pre dotknutú osobu zmierniť 
okamžité riziko ujmy si vyžaduje promptné 
informovanie dotknutých osôb, avšak v 
prípade, že je potrebné zaviesť primerané 
opatrenia na zabránenie pokračovaniu 
alebo výskytu podobných porušení 
ochrany údajov, môže byť opodstatnená aj 
dlhšia lehota.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 261
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(67) Ak nie je porušenie ochrany osobných 
údajov vhodne a včas riešené, môže 
spôsobiť značné hospodárske straty a 

(67) Ak nie je porušenie ochrany osobných 
údajov vhodne a včas riešené, môže 
spôsobiť značné hospodárske straty a 
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sociálne škody vrátane krádeže totožnosti 
dotknutej fyzickej osoby. Preto hneď ako 
prevádzkovateľ zistí, že došlo k porušeniu 
ochrany údajov, bez zbytočného odkladu 
oznámi toto porušenie dozornému orgánu, 
pokiaľ možno do 24 hodín. Ak túto 
skutočnosť nie je možné oznámiť do 24 
hodín, k oznámeniu je potrebné priložiť 
vysvetlenie dôvodov omeškania. Fyzické 
osoby, ktorých osobné údaje by mohli byť 
nepriaznivo ovplyvnené takýmto 
porušením, by o tejto skutočnosti mali byť 
bez zbytočného odkladu informované, aby 
sa im umožnilo podniknúť potrebné kroky. 
Porušenie by sa malo pokladať za udalosť 
nepriaznivo ovplyvňujúcu ochranu 
osobných údajov alebo súkromia, ak by 
mohlo mať za následok napríklad krádež 
totožnosti alebo podvod, fyzickú ujmu, 
veľké poníženie alebo poškodenie dobrého 
mena. V informácii by mal byť opísaný
charakter porušenia ochrany osobných 
údajov a mali by tu byť uvedené 
odporúčania pre dotknutú osobu, ako 
zmierniť možné nepriaznivé dôsledky. 
Informovanie dotknutých osôb by malo 
realizovať čo možno najskôr, v úzkej 
spolupráci s dozorným orgánom a pri 
dodržaní usmernenia, ktoré tento orgán 
alebo iný relevantný orgán (napr. orgány 
presadzovania práva) poskytol. Napríklad 
možnosť pre dotknutú osobu zmierniť 
okamžité riziko ujmy si vyžaduje promptné 
informovanie dotknutých osôb, avšak v 
prípade, že je potrebné zaviesť primerané 
opatrenia na zabránenie pokračovaniu 
alebo výskytu podobných poručení 
ochrany údajov, môže byť opodstatnená aj 
dlhšia lehota.

sociálne škody vrátane krádeže totožnosti 
dotknutej fyzickej osoby. Preto hneď ako 
prevádzkovateľ zistí, že došlo k porušeniu 
ochrany údajov, bez zbytočného odkladu 
oznámi toto porušenie dozornému orgánu, 
pokiaľ možno do 72 hodín. Ak túto 
skutočnosť nie je možné oznámiť do 72 
hodín, k oznámeniu je potrebné priložiť 
vysvetlenie dôvodov omeškania. Fyzické 
osoby, ktorých osobné údaje by mohli byť 
nepriaznivo ovplyvnené takýmto 
porušením, by o tejto skutočnosti mali byť 
bez zbytočného odkladu informované, aby 
sa im umožnilo podniknúť potrebné kroky. 
Porušenie by sa malo pokladať za udalosť 
nepriaznivo ovplyvňujúcu ochranu 
osobných údajov alebo súkromia, ak by 
mohlo mať za následok napríklad krádež 
totožnosti alebo podvod, fyzickú ujmu, 
veľké poníženie alebo poškodenie dobrého 
mena. V informácii by mal byť opísaný 
charakter porušenia ochrany osobných 
údajov a mali by tu byť uvedené 
odporúčania pre dotknutú osobu, ako 
zmierniť možné nepriaznivé dôsledky. 
Informovanie dotknutých osôb by malo 
realizovať čo možno najskôr, v úzkej 
spolupráci s dozorným orgánom a pri 
dodržaní usmernenia, ktoré tento orgán 
alebo iný relevantný orgán (napr. orgány 
presadzovania práva) poskytol. Napríklad 
možnosť pre dotknutú osobu zmierniť 
okamžité riziko ujmy si vyžaduje promptné 
informovanie dotknutých osôb, avšak v 
prípade, že je potrebné zaviesť primerané 
opatrenia na zabránenie pokračovaniu 
alebo výskytu podobných porušení
ochrany údajov, môže byť opodstatnená aj 
dlhšia lehota.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 262
Paul Rübig
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(67) Ak nie je porušenie ochrany osobných 
údajov vhodne a včas riešené, môže 
spôsobiť značné hospodárske straty a 
sociálne škody vrátane krádeže totožnosti 
dotknutej fyzickej osoby. Preto hneď ako 
prevádzkovateľ zistí, že došlo k porušeniu 
ochrany údajov, bez zbytočného odkladu 
oznámi toto porušenie dozornému orgánu, 
pokiaľ možno do 24 hodín. Ak túto 
skutočnosť nie je možné oznámiť do 24 
hodín, k oznámeniu je potrebné priložiť 
vysvetlenie dôvodov omeškania. Fyzické
osoby, ktorých osobné údaje by mohli byť 
nepriaznivo ovplyvnené takýmto 
porušením, by o tejto skutočnosti mali byť 
bez zbytočného odkladu informované, aby 
sa im umožnilo podniknúť potrebné kroky. 
Porušenie by sa malo pokladať za udalosť 
nepriaznivo ovplyvňujúcu ochranu 
osobných údajov alebo súkromia, ak by 
mohlo mať za následok napríklad krádež 
totožnosti alebo podvod, fyzickú ujmu, 
veľké poníženie alebo poškodenie dobrého 
mena. V informácii by mal byť opísaný 
charakter porušenia ochrany osobných 
údajov a mali by tu byť uvedené 
odporúčania pre dotknutú osobu, ako
zmierniť možné nepriaznivé dôsledky. 
Informovanie dotknutých osôb by malo 
realizovať čo možno najskôr, v úzkej 
spolupráci s dozorným orgánom a pri 
dodržaní usmernenia, ktoré tento orgán 
alebo iný relevantný orgán (napr. orgány 
presadzovania práva) poskytol. Napríklad 
možnosť pre dotknutú osobu zmierniť 
okamžité riziko ujmy si vyžaduje promptné 
informovanie dotknutých osôb, avšak v 
prípade, že je potrebné zaviesť primerané 
opatrenia na zabránenie pokračovaniu 
alebo výskytu podobných poručení
ochrany údajov, môže byť opodstatnená aj 
dlhšia lehota.

(67) Ak nie je porušenie ochrany osobných 
údajov vhodne a včas riešené, môže 
spôsobiť značné hospodárske straty a 
sociálne škody vrátane krádeže totožnosti 
dotknutej fyzickej osoby. Preto hneď ako 
prevádzkovateľ zistí, že došlo k porušeniu 
ochrany údajov, bez zbytočného odkladu 
oznámi toto porušenie dozornému orgánu, 
pokiaľ možno do 24 hodín. Ak túto 
skutočnosť nie je možné oznámiť do 24 
hodín, k oznámeniu je potrebné priložiť 
vysvetlenie dôvodov omeškania. Osoby, 
ktorých osobné údaje by mohli byť 
nepriaznivo ovplyvnené takýmto 
porušením, by o tejto skutočnosti mali byť 
bez zbytočného odkladu informované, aby 
sa im umožnilo podniknúť potrebné kroky. 
Porušenie by sa malo pokladať za udalosť 
nepriaznivo ovplyvňujúcu ochranu 
osobných údajov alebo súkromia, ak by 
mohlo mať za následok napríklad krádež 
totožnosti alebo podvod, fyzickú ujmu, 
veľké poníženie alebo poškodenie dobrého 
mena. V informácii by mal byť opísaný 
charakter porušenia ochrany osobných 
údajov a mali by tu byť uvedené 
odporúčania pre dotknutú osobu, ako 
zmierniť možné nepriaznivé dôsledky. 
Informovanie dotknutých osôb by malo 
realizovať čo možno najskôr, v úzkej 
spolupráci s dozorným orgánom a pri 
dodržaní usmernenia, ktoré tento orgán 
alebo iný relevantný orgán (napr. orgány 
presadzovania práva) poskytol. Napríklad 
možnosť pre dotknutú osobu zmierniť 
okamžité riziko ujmy si vyžaduje promptné 
informovanie dotknutých osôb, avšak v 
prípade, že je potrebné zaviesť primerané 
opatrenia na zabránenie pokračovaniu 
alebo výskytu podobných porušení
ochrany údajov, môže byť opodstatnená aj 
dlhšia lehota.
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Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 263
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(70) V smernici 95/46/ES bola stanovená 
všeobecná povinnosť oznamovať 
spracúvanie osobných údajov dozorným 
orgánom. Keďže táto povinnosť 
spôsobovala administratívnu a finančnú 
záťaž, neprispela vždy k zlepšeniu ochrany 
osobných údajov. Takáto nerozlišujúca 
všeobecná oznamovacia povinnosť by 
preto mala byť zrušená a nahradená 
efektívnymi postupmi a mechanizmami 
zameranými namiesto toho na tie operácie 
spracovania, ktoré môžu predstavovať 
osobitné riziko pre práva a slobody 
dotknutých osôb z dôvodu ich povahy, 
rozsahu alebo účelu, na ktorý sa 
vykonávajú. V takých prípadoch by 
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ 
mali pred spracovaním informácií vykonať 
posúdenie vplyvu na ochranu údajov, ktoré 
by malo zahŕňať najmä uvedenie 
plánovaných opatrení, záruky a 
mechanizmy zabezpečenia ochrany 
osobných údajov a mal by sa takisto 
preukázať súlad s týmto nariadením.

(70) V smernici 95/46/ES bola stanovená 
všeobecná povinnosť oznamovať 
spracúvanie osobných údajov dozorným 
orgánom. Keďže táto povinnosť 
spôsobovala administratívnu a finančnú 
záťaž, neprispela vždy k zlepšeniu ochrany 
osobných údajov. Takáto nerozlišujúca 
všeobecná oznamovacia povinnosť by 
preto mala byť zrušená a nahradená 
efektívnymi postupmi a mechanizmami 
zameranými namiesto toho na tie operácie 
spracovania, ktoré môžu predstavovať 
osobitné riziko pre práva a slobody 
dotknutých osôb z dôvodu ich povahy, 
rozsahu alebo účelu, na ktorý sa 
vykonávajú. V takých prípadoch by 
prevádzkovateľ mali pred spracovaním 
informácií vykonať posúdenie vplyvu na 
ochranu údajov, ktoré by malo zahŕňať 
najmä uvedenie plánovaných opatrení, 
záruky a mechanizmy zabezpečenia 
ochrany osobných údajov a mal by sa 
takisto preukázať súlad s týmto 
nariadením.

Or. en

Odôvodnenie

Posúdenie vplyvu na súkromie by malo byť na prevádzkovateľoch, keďže práve oni určujú 
účely spracovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 264
Amelia Andersdotter
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(70a) V smernici 2002/58/ES sa stanovujú 
povinnosti oznamovania porušení 
ochrany osobných údajov pri spracúvaní 
osobných údajov v súvislosti s 
poskytovaním verejne dostupných služieb 
elektronickej komunikácie vo verejných 
komunikačných sieťach v Únii. Ak 
poskytovatelia verejne dostupných služieb 
elektronickej komunikácie poskytujú aj 
iné služby, podliehajú povinnostiam 
oznamovania porušení podľa tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(74) Ak z posúdenia vplyvu na ochranu 
údajov vyplýva, že operácie spracovania 
údajov sú sprevádzané vysokým stupňom 
osobitných rizík pre práva a slobody 
dotknutých osôb, ako je napríklad riziko, 
že v dôsledku použitia osobitných nových 
technológií nebude pre fyzické osoby 
možné uplatniť ich právo, mal by byť ešte 
pred začiatkom spracúvania kontaktovaný 
dozorný orgán a informovaný o riskantnom 
spracúvaní, ktoré nemusí byť v súlade s 
týmto nariadením, a mali by byť 
navrhnuté možnosti nápravy tejto situácie. 
Takéto konzultácie by sa mali rovnako 
vykonávať aj počas prípravy buď 
opatrenia vnútroštátnym parlamentom 
alebo opatrenia založeného na takomto 

(74) Ak z posúdenia vplyvu na ochranu 
údajov vyplýva, že operácie spracovania 
údajov sú sprevádzané vysokým stupňom 
osobitných rizík pre práva a slobody 
dotknutých osôb, ako je napríklad riziko, 
že v dôsledku použitia osobitných nových 
technológií nebude pre fyzické osoby 
možné uplatniť ich právo, mal by byť ešte 
pred začiatkom spracúvania kontaktovaný 
dozorný orgán a informovaný o riskantnom 
spracúvaní, ktoré nemusí byť v súlade s 
týmto nariadením.
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legislatívnom opatrení, ktoré definuje 
povahu spracúvania a stanovuje náležité 
záruky.

Or. en

Odôvodnenie

Mali by sa uskutočniť konzultácie medzi dozornými orgánmi a prevádzkovateľmi 
a sprostredkovateľmi, ak existujú náznaky o tom, že operácie spracovania zahŕňajú vysokú 
mieru osobitných rizík ohrozujúcich práva a slobody dotknutých osôb a riskantné spracúvanie 
nemusí byť v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 266
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 76

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(76) Združenia alebo iné orgány 
zastupujúce kategórie prevádzkovateľov by 
mali podnecovať k tomu, aby vypracovali 
kódy správania v rámci ustanovení tohto 
nariadenia, aby sa uľahčilo účinné 
uplatňovanie tohto nariadenia, pričom by 
sa zohľadnili osobitné črty spracúvania v 
určitých odvetviach.

(76) Združenia alebo iné orgány 
zastupujúce kategórie prevádzkovateľov by 
mali podnecovať k tomu, aby vypracovali 
kódexy správania v rámci ustanovení tohto 
nariadenia, aby sa uľahčilo účinné 
uplatňovanie tohto nariadenia, pričom by 
sa zohľadnili osobitné črty spracúvania v 
určitých odvetviach. Tieto kódexy by mali 
príslušnému odvetviu uľahčiť 
dodržiavanie predpisov.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa jasne uviesť, že takéto kódexy správania sú pre príslušné odvetvie prínosom a nie 
sú len gestom, ktoré je nutné opätovať s menším dohľadom orgánov pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 267
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(77) Aby sa zlepšila transparentnosť a 
posilnil súlad s týmto nariadením, malo by 
sa podporiť zavádzanie mechanizmov 
certifikácie, plomb a značiek pre potreby 
ochrany údajov, aby sa dotknutým osobám 
umožnilo rýchlo posúdiť úroveň ochrany 
údajov v prípade relevantných produktov a 
služieb.

(77) Aby sa zlepšila transparentnosť a 
posilnil súlad s týmto nariadením, malo by 
sa podporiť zavádzanie mechanizmov 
certifikácie, plomb a značiek pre potreby 
ochrany údajov, aby sa dotknutým osobám 
umožnilo rýchlo, spoľahlivo a overiteľne
posúdiť úroveň ochrany údajov v prípade 
relevantných produktov a služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Takéto nástroje je nutné dôsledne testovať, pričom je nutné poučiť sa z úspechov a zlyhaní, 
s ktorými sa tento prístup stretáva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 268
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 78

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(78) Cezhraničné toky osobných údajov sú 
potrebné pre rozmach medzinárodného 
obchodu a medzinárodnej spolupráce. 
Zvyšovanie týchto tokov so sebou prinieslo 
nové výzvy a obavy týkajúce sa ochrany 
osobných údajov. Avšak ani v prípade, keď 
sú osobné údaje prenášané z Únie do 
tretích krajín alebo medzinárodným 
organizáciám, úroveň ochrany údajov 
fyzických osôb zaručovaná Úniou na 
základe tohto nariadenia by nemala byť 
oslabená. V každom prípade by prenos do 
tretích krajín mal byť vykonávaný v 
úplnom súlade s týmto nariadením.

(78) Cezhraničné toky osobných údajov sú 
potrebné pre rozmach medzinárodného 
obchodu a medzinárodnej spolupráce. 
Zvyšovanie týchto tokov so sebou prinieslo 
nové výzvy a obavy týkajúce sa ochrany 
osobných údajov. Avšak ani v prípade, keď 
sú osobné údaje prenášané z Únie do 
tretích krajín alebo medzinárodným 
organizáciám, úroveň ochrany údajov 
fyzických a právnických osôb zaručovaná 
Úniou na základe tohto nariadenia by 
nemala byť oslabená. V každom prípade by 
prenos do tretích krajín mal byť 
vykonávaný v úplnom súlade s týmto 
nariadením.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 269
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 79

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(79) Toto nariadenie sa nedotýka 
medzinárodných dohôd uzatvorených 
medzi Úniou a tretími krajinami, ktoré 
upravujú prenos osobných údajov a 
poskytujú náležité záruky pre dotknuté 
osoby.

(79) Počas prechodného obdobia v trvaní 
[5 rokov] od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia sa nariadenie nedotýka 
medzinárodných dohôd uzatvorených 
medzi Úniou a tretími krajinami, ktoré 
upravujú prenos osobných údajov a 
poskytujú náležité záruky pre dotknuté 
osoby. Počas prechodného obdobia sa 
všetky medzinárodné dohody uzatvorené 
medzi Úniou a tretími krajinami, ktoré 
upravujú prenos osobných údajov 
a poskytujú náležité záruky pre dotknuté 
osoby, zrevidujú, aby sa uviedli do súladu 
s týmto nariadením.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 270
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 79

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(79) Toto nariadenie sa nedotýka 
medzinárodných dohôd uzatvorených 
medzi Úniou a tretími krajinami, ktoré 
upravujú prenos osobných údajov a 
poskytujú náležité záruky pre dotknuté 
osoby.

(79) Toto nariadenie sa nedotýka 
medzinárodných dohôd uzatvorených 
medzi Úniou a tretími krajinami, ktoré 
upravujú prenos osobných údajov a 
poskytujú náležité záruky pre dotknuté 
osoby, pričom zabezpečujú rovnocennú 
úroveň ochrany pre základné práva 
občanov.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje kompatibilitu s prístupom uplatňovaným 
inde v tomto nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 271
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 80

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(80) Komisia môže rozhodnúť s účinkom 
pre celú Úniu, že určité tretie krajiny, 
územie, sektor spracovania v niektorej 
tretej krajine alebo medzinárodná 
organizácia zaručujú primeranú úroveň 
ochrany údajov, čím poskytne právnu 
istotu a jednotnosť pre celú Úniu, pokiaľ 
ide o tretie krajiny alebo medzinárodné 
organizácie pokladané za krajiny a 
organizácie poskytujúce takúto úroveň 
ochrany. V takýchto prípadoch sa prenosy 
osobných údajov do týchto krajín môžu 
uskutočňovať bez potreby získania 
ďalšieho povolenia.

(80) Komisia môže rozhodnúť s účinkom 
pre celú Úniu, že určité tretie krajiny, 
územie, sektor spracovania v niektorej 
tretej krajine alebo medzinárodná 
organizácia zaručujú primeranú úroveň 
ochrany údajov, čím poskytne právnu 
istotu a jednotnosť pre celú Úniu, pokiaľ 
ide o tretie krajiny alebo medzinárodné 
organizácie pokladané za krajiny a 
organizácie poskytujúce takúto úroveň 
ochrany. V takýchto prípadoch sa prenosy 
osobných údajov do týchto krajín môžu 
uskutočňovať bez potreby získania 
ďalšieho povolenia. Komisia sa môže po 
tom, ako to tretej krajine oznámi 
a v plnom rozsahu odôvodní, rozhodnúť 
takéto rozhodnutie odvolať.

Or. en

Odôvodnenie

Bolo by nelogické domnievať sa, že situácia v oblasti ochrany údajov v takejto tretej krajine 
sa nemôže neskôr zhoršiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 272
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 82
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(82) Komisia môže rovnako usúdiť, že 
tretia krajina, územie, sektor spracovania 
v tretej krajine alebo medzinárodná 
organizácia nezabezpečujú primeranú 
úroveň ochrany údajov. V dôsledku toho 
by sa mal prenos osobných údajov do tejto 
tretej krajiny zakázať. V takomto prípade 
treba prijať ustanovenie o konzultácii 
medzi Komisiou a takýmito tretími 
krajinami alebo medzinárodnými 
organizáciami.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Je jasné, že akákoľvek krajina, ktorá sa nepovažuje za krajinu s primeranou úrovňou ochrany 
údajov, by nemala byť príjemcov dátových prenosov údajov z EÚ. Toto odôvodnenie preto 
nezvyšuje zrozumiteľnosť ani nepridáva význam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 83

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(83) Pri absencii rozhodnutia o 
primeranosti by prevádzkovateľ a 
sprostredkovateľ mali prijať opatrenia na 
kompenzáciu za nedostatočnú ochranu 
údajov v tretej krajine prostredníctvom 
náležitých záruk pre dotknutú osobu. 
Takéto náležité záruky môžu spočívať v 
uplatnení záväzných firemných pravidiel, 
štandardných ustanovení o ochrane 
údajov prijatých Komisiou, štandardných 
ustanovení o ochrane údajov prijatých 
dozorným orgánom, alebo iných 
vhodných a primeraných opatrení 
opodstatnených všetkými okolnosťami 
operácie prenosu údajov alebo súboru 

vypúšťa sa
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operácií prenosu údajov a povolených 
dozorným orgánom.

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie tohto odôvodnenia by bolo odrazom navrhovanej zmeny a doplnenia článku 44, 
ktorá by vypustila túto výnimku pre „oprávnené záujmy“ prevádzkovateľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 274
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 84

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(84) Možnosť pre prevádzkovateľa alebo 
sprostredkovateľa uplatniť štandardné 
ustanovenia o ochrane údajov prijaté 
Komisiou alebo dozorným orgánom by 
prevádzkovateľom ani sprostredkovateľom 
nemali brániť v tom, aby zahrnuli 
štandardné doložky o ochrane údajov do 
širšej zmluvy alebo k nim pridali ďalšie 
ustanovenia, pokiaľ nie sú priamo alebo 
nepriamo kontradiktórne vo vzťahu k 
štandardným zmluvným doložkám 
prijatým Komisiou alebo dozorným 
orgánom alebo pokiaľ sa nedotýkajú 
základných práv a slobôd dotknutých osôb.

(84) Možnosť pre prevádzkovateľa alebo 
sprostredkovateľa uplatniť štandardné 
ustanovenia o ochrane údajov prijaté 
Komisiou alebo dozorným orgánom by 
prevádzkovateľom ani sprostredkovateľom 
nemali brániť v tom, aby zahrnuli 
štandardné doložky o ochrane údajov do 
širšej zmluvy alebo k nim pridali ďalšie 
ustanovenia, pokiaľ nie sú priamo alebo 
nepriamo kontradiktórne vo vzťahu k 
štandardným zmluvným doložkám 
prijatým Komisiou alebo dozorným 
orgánom alebo pokiaľ sa nedotýkajú 
základných práv a slobôd dotknutých osôb.
V niektorých prípadoch môže byť vhodné 
nabádať prevádzkovateľov 
a sprostredkovateľov k tomu, aby 
poskytovali ešte rozsiahlejšie záruky 
prostredníctvom dodatočných zmluvných 
záväzkov dopĺňajúcich štandardné 
doložky o ochrane údajov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by motivoval organizácie k tomu, aby prekračovali 
základné regulačné požiadavky v oblasti dodržiavania režimov, ako sú tzv. dátová pečať (data 
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seal) alebo tzv. známka dôvery (trust mark).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 275
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 87

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(87) Tieto výnimky by sa mali uplatňovať 
najmä pri prenosoch údajov požadovaných 
a potrebných na ochranu dôležitých 
dôvodov verejného záujmu, napríklad v 
prípadoch medzinárodných prenosov 
medzi orgánmi hospodárskej súťaže, 
daňovými alebo colnými správami, 
orgánmi finančného dohľadu, medzi 
útvarmi zodpovednými za otázky 
sociálneho zabezpečenia alebo medzi 
príslušnými orgánmi na účely 
predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania a stíhania.

(87) Tieto výnimky by sa mali uplatňovať 
najmä pri prenosoch údajov požadovaných 
a potrebných na ochranu dôležitých 
dôvodov verejného záujmu, napríklad v 
prípadoch medzinárodných prenosov 
medzi orgánmi hospodárskej súťaže,
daňovými alebo colnými správami, 
orgánmi finančného dohľadu, medzi 
útvarmi zodpovednými za otázky 
sociálneho zabezpečenia alebo medzi 
príslušnými orgánmi na účely 
predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania a stíhania. 
Prenos osobných údajov z takto 
významných dôvodov verejného záujmu 
by sa mal využívať len na výnimočné 
presuny. V každom jednotlivom prípade je 
nutné dôkladne posúdiť všetky okolnosti 
prenosu.

Or. en

Odôvodnenie

Výnimku pre verejný záujem je nutné viac obmedziť, súbežne s navrhovaným pozmeňujúcim 
a doplňujúcim návrhom k článku 44.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 276
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 88
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(88) Možno vykonávať aj prenosy, ktoré 
nemožno označiť za časté alebo 
hromadné, a to na účely oprávnených 
záujmov prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa, ak posúdili všetky 
okolnosti prenosu údajov. Na účely 
spracúvania na historické, štatistické a 
vedeckovýskumné účely by sa mali 
zohľadniť legitímne očakávania 
spoločnosti týkajúce sa prehĺbenia 
znalostí.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie tohto odôvodnenia by odrážalo pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 44, 
ktorým by sa vypustila táto výnimka pre „oprávnené záujmy“ prevádzkovateľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 277
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 89

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(89) V každom prípade, v ktorom Komisia 
neprijala rozhodnutie o primeranej úrovni 
ochrany údajov v niektorej tretej krajine, 
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ by
mali využiť riešenia, ktoré dotknutým 
osobám poskytujú záruky, že budú aj 
naďalej môcť uplatňovať základné práva a 
záruky, pokiaľ ide o spracúvanie ich 
údajov v Únii, keď budú tieto údaje 
prenesené.

(89) V každom prípade, v ktorom Komisia 
neprijala rozhodnutie o primeranej úrovni 
ochrany údajov v niektorej tretej krajine, 
by prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ 
mali využiť riešenia, ktoré dotknutým 
osobám poskytujú právne záväzné záruky, 
že budú aj naďalej môcť uplatňovať 
základné práva a záruky, pokiaľ ide o 
spracúvanie ich údajov v Únii, keď budú 
tieto údaje prenesené. Tieto záruky 
zahŕňajú finančné odškodnenie v prípade 
straty údajov alebo nepovoleného prístupu 
k nim alebo ich nepovoleného 
spracúvania, a bez ohľadu na miestne 
právne predpisy povinnosť poskytovať 
podrobnosti o všetkých prístupoch 
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verejných orgánov v tretej krajine 
k údajom.

Or. en

Odôvodnenie

Komisiou predložený text je príliš vágny a nezodpovedá zvyšku nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 278
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 90

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(90) Niektoré tretie krajiny prijímajú 
zákony, nariadenia alebo iné legislatívne 
nástroje, ktoré priamo regulujú spracúvanie 
údajov fyzických a právnických osôb v 
rámci jurisdikcie členských štátov. 
Extrateritoriálne uplatňovanie týchto 
zákonov, nariadení a iných legislatívnych 
nástrojov môže byť v rozpore s 
medzinárodným právom a môže ohroziť 
ochranu fyzických osôb garantovanú 
Úniou v tomto nariadení. Prenosy by mali 
byť povolené len za podmienok uvedených 
v tomto nariadení pre prenosy do tretích 
krajín. Môže ísť okrem iného o prípad, keď 
zverejnenie je potrebné z dôležitého 
dôvodu verejného záujmu uznaného v 
právnych predpisoch Únie alebo v 
právnych predpisoch členských štátov, 
ktorým prevádzkovateľ podlieha. 
Podmienky, za ktorých existuje dôležitý 
dôvod verejného záujmu, by mala Komisia 
ďalej špecifikovať v delegovanom akte.

(90) Niektoré tretie krajiny prijímajú 
zákony, nariadenia alebo iné legislatívne 
nástroje, ktoré priamo regulujú spracúvanie 
údajov fyzických a právnických osôb v 
rámci jurisdikcie členských štátov. 
Extrateritoriálne uplatňovanie týchto 
zákonov, nariadení a iných legislatívnych 
nástrojov musí byť štandardne 
považované za uplatňovanie v rozpore s 
medzinárodným právom a môže ohroziť 
ochranu fyzických osôb garantovanú 
Úniou v tomto nariadení. Prenosy by mali 
byť povolené len za podmienok uvedených 
v tomto nariadení pre prenosy do tretích 
krajín. Môže ísť okrem iného o prípad, keď 
zverejnenie je potrebné z dôležitého 
dôvodu verejného záujmu uznaného v 
právnych predpisoch Únie alebo v 
právnych predpisoch členských štátov, 
ktorým prevádzkovateľ podlieha. 
Podmienky, za ktorých existuje dôležitý 
dôvod verejného záujmu, by mala Komisia 
ďalej špecifikovať v delegovanom akte. 
Samotná existencia právnych predpisov 
v krajine, ktorá by čo i len teoreticky, bez 
ohľadu na ich uplatňovanie, umožňovala 
extrateritoriálny prístup k údajom 
európskych občanov, je dostatočným 
dôvodom na odvolanie uznania 
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primeranosti daného režimu ochrany 
údajov alebo akejkoľvek dvojstrannej 
dohody danej krajiny.

Or. en

Odôvodnenie

The text of this amendment comes from a leaked interservice consultation draft. It protects 
against third countries wanting to enforce their laws extra-territorially. This protection is 
needed because some third countries have laws forcing controllers to disclose personal data 
without proper safeguards. Third-country authorities may only have access to personal data 
held by European controllers through the procedures for mutual legal assistance. It is 
logically impossible to consider that a country which has active legislation that could 
undermine European citizens’ rights could be simultaneously capable of having legislation in 
place that could abuse personal data hosted in Europe and be considered to have “adequate” 
data protection for European data hosted in that jurisdiction. See also Article 44a (new).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 279
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 90

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(90) Niektoré tretie krajiny prijímajú 
zákony, nariadenia alebo iné legislatívne 
nástroje, ktoré priamo regulujú spracúvanie 
údajov fyzických a právnických osôb v 
rámci jurisdikcie členských štátov. 
Extrateritoriálne uplatňovanie týchto 
zákonov, nariadení a iných legislatívnych 
nástrojov môže byť v rozpore s 
medzinárodným právom a môže ohroziť 
ochranu fyzických osôb garantovanú 
Úniou v tomto nariadení. Prenosy by mali 
byť povolené len za podmienok uvedených 
v tomto nariadení pre prenosy do tretích 
krajín. Môže ísť okrem iného o prípad, keď 
zverejnenie je potrebné z dôležitého 
dôvodu verejného záujmu uznaného v 
právnych predpisoch Únie alebo 
v právnych predpisoch členských štátov, 
ktorým prevádzkovateľ podlieha. 
Podmienky, za ktorých existuje dôležitý 

(90) Niektoré tretie krajiny prijímajú 
zákony, nariadenia alebo iné legislatívne 
nástroje, ktoré priamo regulujú spracúvanie 
údajov fyzických a právnických osôb v 
rámci jurisdikcie členských štátov. 
Extrateritoriálne uplatňovanie týchto 
zákonov, nariadení a iných legislatívnych 
nástrojov môže byť v rozpore s 
medzinárodným právom a môže ohroziť 
ochranu fyzických a právnických osôb 
garantovanú Úniou v tomto nariadení. 
Prenosy by mali byť povolené len za 
podmienok uvedených v tomto nariadení 
pre prenosy do tretích krajín. Môže ísť 
okrem iného o prípad, keď zverejnenie je 
potrebné z dôležitého dôvodu verejného 
záujmu uznaného v právnych predpisoch 
Únie alebo v právnych predpisoch 
členských štátov, ktorým prevádzkovateľ 
podlieha. Podmienky, za ktorých existuje 
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dôvod verejného záujmu, by mala Komisia 
ďalej špecifikovať v delegovanom akte.

dôležitý dôvod verejného záujmu, by mala 
Komisia ďalej špecifikovať v delegovanom 
akte.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 280
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 92

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(92) Zriadenie dozorných orgánov v 
členských štátoch a vykonávanie ich 
funkcií v úplnej nezávislosti je zásadným 
prvkom ochrany fyzických osôb v 
súvislosti so spracúvaním ich osobných 
údajov. Členské štáty môžu zriadiť viac 
ako jeden dozorný orgán, aby zohľadnili 
svoju ústavnú, organizačnú a správnu 
štruktúru.

(92) Zriadenie dozorných orgánov v 
členských štátoch a vykonávanie ich 
funkcií v úplnej nezávislosti je zásadným 
prvkom ochrany fyzických osôb v 
súvislosti so spracúvaním ich osobných 
údajov. Členské štáty môžu zriadiť viac 
ako jeden dozorný orgán, aby zohľadnili 
svoju ústavnú, organizačnú a správnu 
štruktúru. Nezávislosťou sa rozumie 
absencia priameho alebo nepriameho 
politického zapojenia do výberu vedenia 
a dostatočné finančné, personálne 
a právne zdroje na plnohodnotné 
vykonávanie svojej úlohy.

Or. en

Odôvodnenie

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise. This provision must be as clear as 
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possible, particularly bearing in mind existing political, personnel and legal limitations of 
DPAs under the current Directive.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 281
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 94

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(94) Každý dozorný orgán by mal mať k 
dispozícii dostatok personálnych a 
finančných zdrojov, priestory a 
infraštruktúru, ktoré sú potrebné na účinné 
plnenie úloh vrátane tých, ktoré sa týkajú 
vzájomnej pomoci a spolupráce s 
ostatnými dozornými orgánmi v rámci 
Únie.

(94) Každý dozorný orgán by mal mať k 
dispozícii dostatok personálnych a 
finančných zdrojov, s osobitným dôrazom 
na zabezpečenie primeraných technických 
schopností pracovníkov, priestory a 
infraštruktúru, ktoré sú potrebné na účinné 
plnenie úloh vrátane tých, ktoré sa týkajú 
vzájomnej pomoci a spolupráce s 
ostatnými dozornými orgánmi v rámci 
Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise. The increasing technical challenges 
facing supervisory authority staff must be recognised and addressed.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 282
Amelia Andersdotter
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 95

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(95) Všeobecné podmienky pre členov 
dozorného orgánu by mal každý členský 
štát stanoviť zákonným predpisom, kde by 
malo byť najmä stanovené, že členovia by 
mali byť menovaní parlamentom alebo 
vládou členského štátu, a mali by tu byť 
uvedené pravidlá o osobnej kvalifikácii 
členov a pozícii týchto členov.

(95) Všeobecné podmienky pre členov 
dozorného orgánu by mal každý členský 
štát stanoviť zákonným predpisom, kde by 
malo byť najmä stanovené, že členovia by 
mali byť menovaní parlamentom alebo 
vládou členského štátu, s náležitou 
pozornosťou venovanou minimalizácii 
možnosti politického zásahu, a mali by tu 
byť uvedené pravidlá o osobnej kvalifikácii 
členov, bránení konfliktom záujmov a 
pozícii týchto členov.

Or. en

Odôvodnenie

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 283
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 96

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(96) Dozorné orgány by mali monitorovať 
uplatňovanie ustanovení podľa tohto 
nariadenia a prispievať k jeho 

(96) Dozorné orgány by mali monitorovať 
uplatňovanie ustanovení podľa tohto 
nariadenia a prispievať k jeho 



AM\922340SK.doc 91/138 PE502.053v01-00

SK

konzistentnému uplatňovaniu v rámci 
Únie, aby sa chránili fyzické osoby v 
súvislosti so spracúvaním ich osobných 
údajov a uľahčil sa voľný tok osobných 
údajov v rámci vnútorného trhu. Na tento 
účel by dozorné orgány mali spolupracovať
navzájom, ako aj s Komisiou.

konzistentnému uplatňovaniu v rámci 
Únie, aby sa chránili fyzické a právnické
osoby v súvislosti so spracúvaním ich 
osobných údajov a uľahčil sa voľný tok 
osobných údajov v rámci vnútorného trhu. 
Na tento účel by dozorné orgány mali 
spolupracovať navzájom, ako aj s 
Komisiou.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 284
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 97

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(97) Ak sa spracovanie osobných údajov v 
rámci činnosti zariadenia prevádzkovateľa 
alebo sprostredkovateľa v Únii vykonáva 
vo viac ako jednom členskom štáte, pre 
monitorovanie činností prevádzkovateľa 
alebo sprostredkovateľa v Únii a prijímanie 
súvisiacich rozhodnutí by mal byť 
príslušný iba jeden dozorný orgán, aby sa 
posilnilo konzistentné uplatňovanie 
pravidiel, poskytla sa právna istota a 
znížilo sa administratívne zaťaženie pre 
takýchto prevádzkovateľov a 
sprostredkovateľov.

(97) Ak sa spracovanie osobných údajov v 
rámci činnosti zariadenia prevádzkovateľa 
alebo sprostredkovateľa v Únii vykonáva 
vo viac ako jednom členskom štáte, pre 
monitorovanie činností prevádzkovateľa 
alebo sprostredkovateľa v Únii a prijímanie 
súvisiacich rozhodnutí by mal byť 
príslušný iba jeden dozorný orgán, aby sa 
posilnilo konzistentné uplatňovanie 
pravidiel, poskytla sa právna istota a 
znížilo sa administratívne zaťaženie pre 
takýchto prevádzkovateľov a 
sprostredkovateľov. Pri uskutočňovaní 
týchto činností by tento orgán dohľadu 
mal podniknúť primerané kroky v záujme 
spolupráce so svojimi partnermi v iných 
členských štátoch, v ktorých sa 
nachádzajú dotknuté osoby, ktorých sa 
spracúvanie pravdepodobne bude týkať, 
podľa potreby vrátane Európskeho 
výboru pre ochranu údajov, a to aj 
prostredníctvom uskutočnenia spoločného 
vyšetrovania. Mali by sa zaviesť vhodné 
mechanizmy na zabezpečenie toho, aby 
menšie dozorné orgány mali kapacitu 
v oblasti finančných, administratívnych 
a ľudských zdrojov na riešenie 
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akejkoľvek dodatočnej záťaže, ktorú im to 
prinesie.

Or. en

Odôvodnenie

Nadnárodné internetové spoločnosti majú tendenciu usídľovať sa v niektorých menších 
členských štátoch EÚ. Bez mechanizmu na zabezpečenie toho, aby tieto orgány pre ochranu 
údajov neboli zavalené nákladmi na poskytovanie primeraného dozoru za týchto okolností, sa 
môžu vyskytnúť výrazné medzery v oblasti dozoru. Orgány pre ochranu údajov zodpovedné za 
dohľad nad prevádzkovateľmi, ktorí spracúvajú osobné údaje vo viacerých členských štátoch, 
by mali podniknúť primerané kroky v záujme spolupráce so svojimi partnermi v iných 
členských štátoch. V niektorých prípadoch môže byť vhodné zapojiť do tohto procesu aj 
výbor.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 285
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 97

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(97) Ak sa spracovanie osobných údajov v 
rámci činnosti zariadenia 
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa 
v Únii vykonáva vo viac ako jednom 
členskom štáte, pre monitorovanie činností 
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v 
Únii a prijímanie súvisiacich rozhodnutí by 
mal byť príslušný iba jeden dozorný orgán, 
aby sa posilnilo konzistentné uplatňovanie 
pravidiel, poskytla sa právna istota a 
znížilo sa administratívne zaťaženie pre 
takýchto prevádzkovateľov a 
sprostredkovateľov.

(97) Ak sa spracovanie osobných údajov 
vykonáva vo viac ako jednom členskom 
štáte, pre monitorovanie činností 
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v 
Únii a prijímanie súvisiacich rozhodnutí by 
mal byť príslušný iba jeden dozorný orgán, 
aby sa posilnilo konzistentné uplatňovanie 
pravidiel, poskytla sa právna istota a 
znížilo sa administratívne zaťaženie pre 
takýchto prevádzkovateľov a 
sprostredkovateľov.

Or. en

Odôvodnenie

Zásada jednotného kontaktného miesta by sa mala uplatňovať jednotne na prevádzkovateľov 
podliehajúcich právnym predpisom so sídlom v EÚ aj mimo nej.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 286
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 98a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(98a) Ak je takéto spracovanie predmetom 
sťažnosti podanej dotknutou osobou, 
príslušným orgánom, ktorý takéto 
jednotné kontaktné miesto zabezpečuje, by 
mal byť dozorný orgán členského štátu, 
v ktorom má dotknutá osoba hlavný pobyt. 
Ak dotknuté osoby podajú podobné 
sťažnosti proti takémuto spracovaniu 
dozorným orgánom v rôznych členských 
štátoch, príslušným orgánom by mal byť 
ten, ktorý sťažnosť dostal ako prvý.

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné umožniť dotknutej osobe vykonávať administratívne kroky voči dozornému orgánu, 
ktorý je najbližšie jej hlavnému pobytu a v rovnakom členskom štáte, v ktorom môže v prípade 
potreby podniknúť právne kroky, aby sa zvýšila prístupnosť a koherentnosť možností nápravy 
poskytovaných dotknutej osobe a tiež aby sa predišlo administratívnej záťaži.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 287
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 104

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(104) Každý dozorný orgán by mal mať 
právo zúčastňovať sa na spoločných 
operáciách medzi dozornými orgánmi. 
Požiadaný dozorný orgán by mal mať 
povinnosť odpovedať na žiadosť v rámci 
vymedzenej časovej lehoty.

(104) Každý dozorný orgán by mal mať 
právo zúčastňovať sa na spoločných 
operáciách medzi dozornými orgánmi. 
Požiadaný dozorný orgán by mal mať 
povinnosť odpovedať na žiadosť v rámci 
vymedzenej časovej lehoty. Európsky 
výbor pre ochranu údajov by mal byť 
schopný tieto činnosti koordinovať, ak si 
to príslušné dozorné orgány budú priať. 
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Každý dozorný orgán by mal mať právo 
podieľať sa na spoločných operáciách 
dozorných orgánov. Požiadaný dozorný 
orgán by mal byť povinný reagovať na 
žiadosť vo vymedzenej lehote.

Or. en

Odôvodnenie

Aby bola spolupráca účinnejšia, mohla by sa výboru zveriť koordinácia spoločného 
vyšetrovania, ak si to príslušné orgány pre ochranu údajov želajú. Pozri tiež súvisiaci 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 66.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 105

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(105) S cieľom zabezpečiť konzistentné 
uplatňovanie tohto nariadenia v celej Únii 
by sa mal zriadiť mechanizmus 
konzistentnosti pre spoluprácu medzi 
dozornými orgánmi navzájom a medzi 
nimi a Komisiou. Tento mechanizmus by 
sa mal uplatňovať najmä vtedy, keď 
dozorný orgán mieni prijať opatrenie 
týkajúce sa operácií spracovania, ktoré 
súvisia s ponukou tovaru alebo služieb 
dotknutým osobám v niekoľkých 
členských štátoch, alebo so sledovaním 
správania takýchto dotknutých osôb, alebo 
ktoré by mohli podstatne ovplyvniť voľný 
pohyb osobných údajov. Mal by sa takisto 
uplatniť vtedy, keď niektorý dozorný orgán 
alebo Komisia žiadajú, aby sa predmetná 
záležitosť riešila v rámci mechanizmu 
konzistentnosti. Týmto mechanizmom by 
nemali byť dotknuté žiadne opatrenia, 
ktoré by Komisia mohla prijať pri výkone 
svojich právomocí v zmysle zmlúv.

(105) S cieľom zabezpečiť konzistentné 
uplatňovanie tohto nariadenia v celej Únii 
by sa mal zriadiť mechanizmus 
konzistentnosti pre spoluprácu medzi 
dozornými orgánmi navzájom a medzi 
nimi a Komisiou. Tento mechanizmus by 
sa mal uplatňovať najmä vtedy, keď 
príslušný dozorný orgán mieni prijať 
opatrenie týkajúce sa operácií spracovania, 
ktoré súvisia s ponukou tovaru alebo 
služieb dotknutým osobám v niekoľkých 
členských štátoch, alebo so sledovaním 
správania takýchto dotknutých osôb, alebo 
ktoré by mohli podstatne ovplyvniť voľný 
pohyb osobných údajov. Mal by sa takisto 
uplatniť vtedy, keď niektorý dozorný orgán 
alebo Komisia žiadajú, aby sa predmetná 
záležitosť riešila v rámci mechanizmu 
konzistentnosti. Týmto mechanizmom by 
nemali byť dotknuté žiadne opatrenia, 
ktoré by Komisia mohla prijať pri výkone 
svojich právomocí v zmysle zmlúv.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 289
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 107

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(107) S cieľom zabezpečiť súlad s týmto 
nariadením môže Komisia prijať 
stanovisko k tejto veci alebo rozhodnutie, 
ktorým požiada dozorný orgán o 
pozastavenie jeho návrhu opatrenia.

(107) S cieľom zabezpečiť súlad s týmto 
nariadením môže Komisia prijať 
stanovisko k tejto veci alebo v naliehavých 
prípadoch rozhodnutie, ktorým požiada 
dozorný orgán o pozastavenie jeho návrhu 
opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh predložený Komisiou nerešpektuje jej vlastný postoj k nezávislosti orgánov pre 
ochranu údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 290
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 110

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(110) Na úrovni Únie by sa mal zriadiť 
Európsky výbor pre ochranu údajov. Mal 
by nahradiť pracovnú skupinu pre ochranu 
jednotlivcov so zreteľom na spracovanie 
osobných údajov, zriadenú smernicou 
95/46/ES. Mal by pozostávať z vedúcich 
predstaviteľov dozorných orgánov, a to po 
jednom z každého členského štátu, a 
európskeho dozorného úradníka pre 
ochranu údajov. Na jeho činnosti by sa 
mala podieľať aj Komisia. Európsky výbor 
pre ochranu údajov by mal prispievať ku 
konzistentnému uplatňovaniu tohto 
nariadenia v rámci celej Únie, a to aj 

(110) Na úrovni Únie by sa mal zriadiť 
Európsky výbor pre ochranu údajov. Mal 
by nahradiť pracovnú skupinu pre ochranu 
jednotlivcov so zreteľom na spracovanie 
osobných údajov, zriadenú smernicou 
95/46/ES. Mal by pozostávať z vedúcich 
predstaviteľov dozorných orgánov, a to po 
jednom z každého členského štátu, a 
európskeho dozorného úradníka pre 
ochranu údajov. Na jeho činnosti by sa 
mala podieľať aj Komisia. Európsky výbor 
pre ochranu údajov by mal prispievať ku 
konzistentnému uplatňovaniu tohto 
nariadenia v rámci celej Únie, a to aj 
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poskytovaním poradenstva Komisii a 
podporou spolupráce medzi dozornými 
orgánmi v rámci celej Únie. Európsky 
výbor pre ochranu údajov by mal pri 
výkone svojich úloh konať nezávisle.

poskytovaním poradenstva inštitúciám 
Európskej únie a podporou spolupráce 
medzi dozornými orgánmi v rámci celej 
Únie, vrátane koordinácie spoločných 
operácií. Európsky výbor pre ochranu 
údajov by mal pri výkone svojich úloh 
konať nezávisle.

Or. en

Odôvodnenie

Neexistuje žiaden zjavný dôvod, prečo by výbor mal svoju poradenskú činnosť obmedziť na 
Komisiu. Druhé doplnenie výboru umožňuje zohrávať väčšiu úlohu pri koordinovaní 
spoločných operácií orgánov pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 291
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 118

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(118) Prevádzkovateľ alebo 
sprostredkovateľ by mali nahradiť 
akúkoľvek škodu, ktorú určitá osoba 
utrpela v dôsledku nezákonného 
spracovania, môžu však byť úplne alebo 
čiastočne zbavení tejto zodpovednosti, ak 
poskytnú dôkaz o tom, že nenesú 
zodpovednosť za škodu, a to najmä vtedy, 
keď zistia pochybenie dotknutej osoby, 
alebo v prípade vyššej moci.

(118) Prevádzkovateľ alebo 
sprostredkovateľ by mali nahradiť 
akúkoľvek škodu, ktorú určitá osoba 
utrpela v dôsledku nezákonného 
spracovania, môžu však byť úplne alebo 
čiastočne zbavení tejto zodpovednosti, ak 
poskytnú dôkaz o tom, že nenesú 
zodpovednosť za škodu, a to najmä vtedy, 
keď sa zistí, že prevažujú pochybenia na 
strane dotknutej osoby, alebo v prípade 
vyššej moci.

Or. en

Odôvodnenie

Existencia akéhokoľvek stupňa pochybenia na strane dotknutej osoby by nemala 
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa automaticky zbavovať akejkoľvek zodpovednosti, ak 
sú pochybenia na oboch stranách.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 292
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 121

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(121) Spracúvanie osobných údajov 
vykonávané výlučne na žurnalistické účely 
alebo na účely umeleckej alebo literárnej 
tvorby by malo byť predmetom výnimky
z požiadaviek určitých ustanovení tohto 
nariadenia s cieľom zosúladiť právo na 
ochranu osobných údajov s právom 
slobody prejavu, konkrétne s právom 
dostávať nestranné informácie, ako sú 
zaručené najmä článkom 11 Charty 
základných práv Európskej únie. Malo by 
sa to vzťahovať najmä na spracúvanie 
osobných údajov v audiovizuálnej oblasti a 
v archívoch spravodajstva a tlače. Členské 
štáty by preto mali prijať legislatívne 
opatrenia, ktorými sa určia výnimky 
a odchýlky nevyhnutné na vyvážené 
zabezpečenie týchto základných práv. 
Takéto výnimky a odchýlky by členské 
štáty mali prijať, pokiaľ ide o všeobecné 
zásady, práva dotknutej osoby, 
prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, 
prenos údajov do tretích krajín alebo 
medzinárodným organizáciám, nezávislé 
dozorné orgány, spoluprácu 
a konzistentnosť. Nemalo by to však viesť 
k tomu, aby členské štáty stanovovali 
výnimky z iných ustanovení tohto 
nariadenia. S cieľom zohľadniť dôležitosť 
práva slobody prejavu v každej 
demokratickej spoločnosti je nevyhnutné 
pojmy súvisiace s touto slobodou, 
napríklad žurnalistiku, vykladať v širšom 
zmysle. Členské štáty by preto mali určiť 
kategórie „žurnalistických“ činností na 
účely výnimiek a odchýlok, ktoré sa majú 
určiť na základe tohto nariadenia, ak 
cieľom týchto činností je zverejňovanie 
informácií, názorov alebo námetov bez 
ohľadu na médium používané na ich 

(121) Spracúvanie osobných údajov 
vykonávané na žurnalistické účely alebo na 
účely umeleckej alebo literárnej tvorby by 
malo byť predmetom výnimky 
z požiadaviek určitých ustanovení tohto 
nariadenia s cieľom zosúladiť právo na 
ochranu osobných údajov s právom 
slobody prejavu, konkrétne s právom 
dostávať nestranné informácie, ako sú 
zaručené najmä článkom 11 Charty 
základných práv Európskej únie. Malo by 
sa to vzťahovať najmä na spracúvanie 
osobných údajov v audiovizuálnej oblasti a 
v archívoch spravodajstva a tlače. Členské 
štáty by preto mali prijať legislatívne 
opatrenia, ktorými sa určia výnimky 
a odchýlky nevyhnutné na vyvážené 
zabezpečenie týchto základných práv. 
Takéto výnimky a odchýlky by členské 
štáty mali prijať, pokiaľ ide o všeobecné 
zásady, práva dotknutej osoby, 
prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, 
prenos údajov do tretích krajín alebo 
medzinárodným organizáciám, nezávislé 
dozorné orgány, spoluprácu 
a konzistentnosť. Nemalo by to však viesť 
k tomu, aby členské štáty stanovovali 
výnimky z iných ustanovení tohto 
nariadenia. S cieľom zohľadniť dôležitosť 
práva slobody prejavu v každej 
demokratickej spoločnosti je nevyhnutné 
pojmy súvisiace s touto slobodou, 
napríklad žurnalistiku, vykladať v širšom 
zmysle. Členské štáty by preto mali určiť 
kategórie „žurnalistických“ činností na 
účely výnimiek a odchýlok, ktoré sa majú 
určiť na základe tohto nariadenia, ak 
cieľom týchto činností je zverejňovanie 
informácií, názorov alebo námetov bez 
ohľadu na médium používané na ich 



PE502.053v01-00 98/138 AM\922340SK.doc

SK

prenos. Tieto činnosti by nemali byť 
obmedzené výlučne na mediálne podniky 
a malo by byť možné využívať ich na 
ziskové aj neziskové účely.

prenos. Tieto činnosti by nemali byť 
obmedzené výlučne na mediálne podniky 
a malo by byť možné využívať ich na 
ziskové aj neziskové účely.

Or. de

Odôvodnenie

Úprava slobody médií v práve na ochranu údajov sa netýka „výlučne“ priamej novinárskej 
činnosti. Investigatívna novinárska činnosť by tak nebola ohrozená v prípade zverejnenia 
údajov o služobných cestách, honorároch pre informátorov a o externých orgánoch atď.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 293
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 121

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(121) Spracúvanie osobných údajov 
vykonávané výlučne na žurnalistické účely 
alebo na účely umeleckej alebo literárnej 
tvorby by malo byť predmetom výnimky z 
požiadaviek určitých ustanovení tohto 
nariadenia s cieľom zosúladiť právo na 
ochranu osobných údajov s právom 
slobody prejavu, konkrétne s právom 
dostávať nestranné informácie, ako sú 
zaručené najmä článkom 11 Charty 
základných práv Európskej únie. Malo by 
sa to vzťahovať najmä na spracúvanie 
osobných údajov v audiovizuálnej oblasti a 
v archívoch spravodajstva a tlače. Členské 
štáty by preto mali prijať legislatívne 
opatrenia, ktorými sa určia výnimky a 
odchýlky nevyhnutné na vyvážené 
zabezpečenie týchto základných práv. 
Takéto výnimky a odchýlky by členské 
štáty mali prijať, pokiaľ ide o všeobecné 
zásady, práva dotknutej osoby, 
prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, 
prenos údajov do tretích krajín alebo 
medzinárodným organizáciám, nezávislé 
dozorné orgány, spoluprácu a 

(121) Spracúvanie osobných údajov 
vykonávané výlučne na žurnalistické účely 
alebo na účely umeleckej alebo literárnej 
tvorby by malo byť predmetom výnimky z 
požiadaviek určitých ustanovení tohto 
nariadenia s cieľom zosúladiť právo na 
ochranu osobných údajov s právom 
slobody prejavu, konkrétne s právom 
dostávať nestranné informácie, ako sú 
zaručené najmä článkom 11 Charty 
základných práv Európskej únie. Malo by 
sa to vzťahovať najmä na spracúvanie 
osobných údajov v audiovizuálnej oblasti a 
v archívoch spravodajstva a tlače. Členské 
štáty by preto mali prijať legislatívne 
opatrenia, ktorými sa určia výnimky a 
odchýlky nevyhnutné na vyvážené 
zabezpečenie týchto základných práv. 
Takéto výnimky a odchýlky by členské 
štáty mali prijať, pokiaľ ide o všeobecné 
zásady, práva dotknutej osoby, 
prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, 
prenos údajov do tretích krajín alebo 
medzinárodným organizáciám, nezávislé 
dozorné orgány, spoluprácu a 
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konzistentnosť. Nemalo by to však viesť k 
tomu, aby členské štáty stanovovali 
výnimky z iných ustanovení tohto 
nariadenia. S cieľom zohľadniť dôležitosť 
práva slobody prejavu v každej 
demokratickej spoločnosti je nevyhnutné 
pojmy súvisiace s touto slobodou, 
napríklad žurnalistiku, vykladať v širšom 
zmysle. Členské štáty by preto mali určiť 
kategórie „žurnalistických“ činností na 
účely výnimiek a odchýlok, ktoré sa majú 
určiť na základe tohto nariadenia, ak 
cieľom týchto činností je zverejňovanie 
informácií, názorov alebo námetov bez 
ohľadu na médium používané na ich 
prenos. Tieto činnosti by nemali byť 
obmedzené výlučne na mediálne podniky a 
malo by byť možné využívať ich na 
ziskové aj neziskové účely.

konzistentnosť. Nemalo by to však viesť k 
tomu, aby členské štáty stanovovali 
výnimky z iných ustanovení tohto 
nariadenia. S cieľom zohľadniť dôležitosť 
práva slobody prejavu v každej 
demokratickej spoločnosti je nevyhnutné 
pojmy súvisiace s touto slobodou, 
napríklad žurnalistiku, vykladať v širšom 
zmysle. Členské štáty by preto mali určiť 
kategórie „žurnalistických“ činností na 
účely výnimiek a odchýlok, ktoré sa majú 
určiť na základe tohto nariadenia, ak 
cieľom týchto činností je analýza a
zverejňovanie informácií, názorov alebo 
námetov bez ohľadu na médium používané 
na ich prenos. Tieto činnosti by nemali byť 
obmedzené výlučne na mediálne podniky a 
malo by byť možné využívať ich na 
ziskové aj neziskové účely.

Or. en

Odôvodnenie

Táto výnimka – a vôbec všetky výnimky – by sa mala jasne obmedziť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 294
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 121a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(121a) Toto nariadenie umožňuje 
zohľadňovať zásadu verejného prístupu 
k úradným dokumentom pri uplatňovaní 
ustanovení uvedených v tomto nariadení. 
Osobné údaje v dokumentoch, ktoré majú 
v držbe verejné orgány alebo verejné 
subjekty, môže tento orgán alebo subjekt 
poskytovať v súlade s právnymi predpismi 
členského štátu, ktorému verejný orgán 
alebo verejný subjekt podlieha. Tieto 
právne predpisy zosúlaďujú právo na 
ochranu osobných údajov so zásadou 
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verejného prístupu k úradným 
dokumentom.

Or. en

Odôvodnenie

Je zásadne dôležité zabezpečiť, aby verejný dohľad nad verejnými záležitosťami zbytočne 
nebrzdili pravidlá ochrany údajov. Ako sa uvádza v stanoviskách EDPS, pracovnej skupiny 
pre článok 29 a Agentúry pre základné práva, mala by sa preto zaručiť zásada verejného 
prístupu k úradným dokumentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 295
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 121a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(121a) Toto nariadenie umožňuje 
zohľadňovať zásadu verejného prístupu 
k úradným dokumentom pri uplatňovaní 
ustanovení uvedených v tomto nariadení. 
Osobné údaje v dokumentoch, ktoré majú 
v držbe verejné orgány alebo verejné 
subjekty, môže tento orgán alebo subjekt 
poskytovať v súlade s právnymi predpismi 
členského štátu, ktorému verejný orgán 
alebo verejný subjekt podlieha. Tieto 
právne predpisy zosúlaďujú právo na 
ochranu osobných údajov so zásadou 
verejného prístupu k úradným 
dokumentom. 

Or. en

Odôvodnenie

Je zásadne dôležité zabezpečiť, aby verejný dohľad nad verejnými záležitosťami zbytočne 
nebrzdili pravidlá ochrany údajov. Ako sa uvádza v stanoviskách EDPS, pracovnej skupiny 
pre článok 29 a Agentúry pre základné práva, zásada verejného prístupu k úradným 
dokumentom by sa preto mala zaručiť v článku a nie len v odôvodnení.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 296
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 126

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(126) Vedecký výskum na účely tohto 
nariadenia by mal zahŕňať základný 
výskum, aplikovaný výskum a výskum 
financovaný zo súkromných zdrojov a 
okrem toho by mal zohľadňovať cieľ Únie 
stanovený v článku 179 ods. 1 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie, ktorým je 
vytvorenie európskeho výskumného 
priestoru.

(126) Vedecký výskum na účely tohto 
nariadenia by mal zahŕňať základný 
výskum, aplikovaný výskum a výskum 
financovaný zo súkromných zdrojov 
v zmysle článku 13 Charty základných 
práv Európskej únie a okrem toho by mal 
zohľadňovať cieľ Únie stanovený v článku 
179 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, ktorým je vytvorenie európskeho 
výskumného priestoru. Nemal by zahŕňať 
prieskum trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa ozrejmiť, že výnimka pre výskum je určená pre výskum v úzkom slova zmysle, a nie 
pre prieskum trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 297
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 129

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(129) Aby sa splnili ciele tohto nariadenia, 
konkrétne ochrana základných práv a 
slobôd fyzických osôb, najmä ich právo na 
ochranu osobných údajov, ako aj 
zabezpečenie voľného pohybu osobných 
údajov v rámci Únie, Komisii by sa mala 
delegovať právomoc prijímať akty v 
súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Delegované akty by sa 
mali predovšetkým prijímať, pokiaľ ide o: 
zákonnosť spracovania; určenie kritérií a 

(129) Aby sa splnili ciele tohto nariadenia, 
konkrétne ochrana základných práv a 
slobôd fyzických osôb, najmä ich právo na 
ochranu osobných údajov, musia vhodné 
opatrenia a politiky motivované daným 
odvetvím náležitým spôsobom 
zohľadňovať zásady technologickej 
neutrality, neutrality služieb a neutrality 
obchodného modelu, aby sa podporil 
voľný pohyb osobných údajov v rámci 
Únie.
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podmienok súhlasu dieťaťa; spracúvanie 
osobitných kategórií osobných údajov; 
určenie kritérií a podmienok pre 
konštatovanie zjavne neprimeraných 
žiadostí a poplatkov za výkon práv 
dotknutej osoby; kritériá a požiadavky 
súvisiace s informáciami pre dotknutú 
osobu a s jej prístupovým právom; právo 
byť zabudnutý a právo na výmaz; 
opatrenia založené na profilovaní; kritériá 
a požiadavky týkajúce sa zodpovednosti 
prevádzkovateľa a ochrany údajov 
špecificky navrhnutej a štandardne 
určenej; sprostredkovateľa; kritériá a 
požiadavky na dokumentáciu a 
bezpečnosť spracovania; kritériá a 
požiadavky pre konštatovanie porušenia 
ochrany osobných údajov, jeho 
oznamovanie dozornému orgánu a 
okolnosti, kedy porušenie ochrany 
osobných údajov môže nepriaznivo 
ovplyvniť dotknutú osobu; kritériá a 
požiadavky na operácie spracovania; pri 
ktorých sa vyžaduje posúdenie vplyvu na 
ochranu údajov; kritériá a požiadavky pre 
konštatovanie vysokého stupňa osobitných
rizík, pri ktorých sa vyžaduje konzultácia 
vopred; určenie a úlohy úradníka pre 
ochranu údajov; kódexy správania; 
kritériá a požiadavky na certifikačné 
mechanizmy; kritériá a požiadavky na 
prenosy prostredníctvom záväzných 
firemných pravidiel; odchýlky od pravidiel 
pri prenose; správne sankcie; spracúvanie 
údajov na zdravotnícke účely; 
spracúvanie v súvislosti so zamestnaním a 
spracúvanie na historické, štatistické a 
vedeckovýskumné účely. Je mimoriadne 
dôležité, aby Komisia viedla náležité 
konzultácie v priebehu prípravných prác 
vrátane konzultácií na expertnej úrovni. 
Pri príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by Komisia mala zabezpečiť 
súbežné, včasné a vhodne riešené 
predkladanie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 298
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 129

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(129) Aby sa splnili ciele tohto nariadenia, 
konkrétne ochrana základných práv 
a slobôd fyzických osôb, najmä ich právo 
na ochranu osobných údajov, ako aj 
zabezpečenie voľného pohybu osobných 
údajov v rámci Únie, Komisii by sa mala 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Delegované akty by sa 
mali predovšetkým prijímať, pokiaľ ide o: 
zákonnosť spracovania; určenie kritérií 
a podmienok súhlasu dieťaťa; spracúvanie 
osobitných kategórií osobných údajov; 
určenie kritérií a podmienok pre 
konštatovanie zjavne neprimeraných 
žiadostí a poplatkov za výkon práv 
dotknutej osoby; kritériá a požiadavky 
súvisiace s informáciami pre dotknutú 
osobu a s jej prístupovým právom; právo 
byť zabudnutý a právo na výmaz; opatrenia 
založené na profilovaní; kritériá 
a požiadavky týkajúce sa zodpovednosti 
prevádzkovateľa a ochrany údajov 
špecificky navrhnutej a štandardne určenej; 
sprostredkovateľa; kritériá a požiadavky na 
dokumentáciu a bezpečnosť spracovania; 
kritériá a požiadavky pre konštatovanie 
porušenia ochrany osobných údajov, jeho 
oznamovanie dozornému orgánu 
a okolnosti, kedy porušenie ochrany 
osobných údajov môže nepriaznivo 
ovplyvniť dotknutú osobu; kritériá a 
požiadavky na operácie spracovania; pri 
ktorých sa vyžaduje posúdenie vplyvu na 
ochranu údajov; kritériá a požiadavky pre 
konštatovanie vysokého stupňa osobitných 
rizík, pri ktorých sa vyžaduje konzultácia 
vopred; určenie a úlohy úradníka pre 

(129) Aby sa splnili ciele tohto nariadenia, 
konkrétne ochrana základných práv 
a slobôd fyzických a právnických osôb, 
najmä ich právo na ochranu osobných 
údajov, ako aj zabezpečenie voľného 
pohybu osobných údajov v rámci Únie, 
Komisii by sa mala delegovať právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
Delegované akty by sa mali predovšetkým 
prijímať, pokiaľ ide o: zákonnosť 
spracovania; určenie kritérií a podmienok 
súhlasu dieťaťa; spracúvanie osobitných 
kategórií osobných údajov; určenie kritérií 
a podmienok pre konštatovanie zjavne 
neprimeraných žiadostí a poplatkov za 
výkon práv dotknutej osoby; kritériá 
a požiadavky súvisiace s informáciami pre 
dotknutú osobu a s jej prístupovým 
právom; právo byť zabudnutý a právo na 
výmaz; opatrenia založené na profilovaní; 
kritériá a požiadavky týkajúce sa 
zodpovednosti prevádzkovateľa a ochrany 
údajov špecificky navrhnutej a štandardne 
určenej; sprostredkovateľa; kritériá 
a požiadavky na dokumentáciu 
a bezpečnosť spracovania; kritériá 
a požiadavky pre konštatovanie porušenia 
ochrany osobných údajov, jeho 
oznamovanie dozornému orgánu 
a okolnosti, kedy porušenie ochrany 
osobných údajov môže nepriaznivo 
ovplyvniť dotknutú osobu; kritériá a 
požiadavky na operácie spracovania; pri 
ktorých sa vyžaduje posúdenie vplyvu na 
ochranu údajov; kritériá a požiadavky pre 
konštatovanie vysokého stupňa osobitných 
rizík, pri ktorých sa vyžaduje konzultácia 
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ochranu údajov; kódexy správania; kritériá 
a požiadavky na certifikačné mechanizmy; 
kritériá a požiadavky na prenosy 
prostredníctvom záväzných firemných 
pravidiel; odchýlky od pravidiel pri 
prenose; správne sankcie; spracúvanie 
údajov na zdravotnícke účely; spracúvanie 
v súvislosti so zamestnaním a spracúvanie 
na historické, štatistické 
a vedeckovýskumné účely. Je mimoriadne 
dôležité, aby Komisia viedla náležité 
konzultácie v priebehu prípravných prác 
vrátane konzultácií na expertnej úrovni. Pri 
príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by Komisia mala zabezpečiť 
súbežné, včasné a vhodne riešené 
predkladanie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade.

vopred; určenie a úlohy úradníka pre 
ochranu údajov; kódexy správania; kritériá 
a požiadavky na certifikačné mechanizmy; 
kritériá a požiadavky na prenosy 
prostredníctvom záväzných firemných 
pravidiel; odchýlky od pravidiel pri 
prenose; správne sankcie; spracúvanie 
údajov na zdravotnícke účely; spracúvanie 
v súvislosti so zamestnaním a spracúvanie 
na historické, štatistické 
a vedeckovýskumné účely. Je mimoriadne 
dôležité, aby Komisia viedla náležité 
konzultácie v priebehu prípravných prác 
vrátane konzultácií na expertnej úrovni. Pri 
príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by Komisia mala zabezpečiť 
súbežné, včasné a vhodne riešené 
predkladanie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 299
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 130

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(130) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky uplatňovania tohto nariadenia
by sa na Komisiu mali preniesť 
vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o: 
určenie štandardných formulárov pre 
potreby spracúvania osobných údajov 
dieťaťa; štandardné postupy a formuláre 
pre výkon práv dotknutých osôb, 
štandardné formuláre informácie pre 
dotknutú osobu; štandardné formuláre a 
postupy týkajúce sa prístupového práva, 
právo na prenosnosť údajov; štandardné 
formuláre týkajúce sa zodpovednosti 
prevádzkovateľa za ochranu osobných 
údajov špecificky navrhnutú a štandardne 
určenú a formuláre týkajúce sa 

(130) Pri uplatňovaní ustanovení tohto 
nariadenia sa zabezpečí, aby sa nezaviedli 
žiadne povinné požiadavky na konkrétne 
technické vlastnosti výrobkov a služieb, 
vrátane terminálov alebo iných zariadení 
pre elektronickú komunikáciu, ktoré by 
mohli brzdiť uvádzanie zariadení na trh 
a voľný obeh týchto zariadení v členských 
štátoch a medzi nimi.
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dokumentácie; osobitné požiadavky na 
bezpečnosť spracovania; štandardný 
formát a postupy pre oznámenie 
porušenia ochrany osobných údajov 
dozornému orgánu a pre informovanie 
dotknutej osoby o porušení ochrany 
osobných údajov; normy a postupy pre 
posúdenie vplyvu na ochranu osobných 
údajov; formuláre a postupy týkajúce sa 
povolenia vopred a konzultácie vopred; 
technické normy a certifikačné 
mechanizmy; primeranú úroveň ochrany 
poskytovanú treťou krajinou alebo 
územím, alebo sektorom spracovania v 
tretej krajine alebo medzinárodnou 
organizáciou; sprístupňovanie údajov, 
ktoré právne predpisy Únie nepovoľujú; 
vzájomnú pomoc; spoločné operácie a 
rozhodnutia v rámci mechanizmu 
konzistentnosti. Tieto právomoci by sa 
mali vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské 
štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie. 
Komisia by pritom mala zvážiť osobitné 
opatrenia pre mikropodniky a malé a 
stredné podniky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 300
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 130

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(130) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky uplatňovania tohto nariadenia 
by sa na Komisiu mali preniesť 
vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o: 
určenie štandardných formulárov pre 

(130) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky uplatňovania tohto nariadenia 
by sa na Komisiu mali preniesť 
vykonávacie právomoci. Pri uplatňovaní 
ustanovení tohto nariadenia sa zabezpečí, 
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potreby spracúvania osobných údajov 
dieťaťa; štandardné postupy a formuláre 
pre výkon práv dotknutých osôb, 
štandardné formuláre informácie pre 
dotknutú osobu; štandardné formuláre a 
postupy týkajúce sa prístupového práva, 
právo na prenosnosť údajov; štandardné 
formuláre týkajúce sa zodpovednosti 
prevádzkovateľa za ochranu osobných 
údajov špecificky navrhnutú a štandardne 
určenú a formuláre týkajúce sa 
dokumentácie; osobitné požiadavky na
bezpečnosť spracovania; štandardný 
formát a postupy pre oznámenie 
porušenia ochrany osobných údajov 
dozornému orgánu a pre informovanie 
dotknutej osoby o porušení ochrany 
osobných údajov; normy a postupy pre 
posúdenie vplyvu na ochranu osobných 
údajov; formuláre a postupy týkajúce sa 
povolenia vopred a konzultácie vopred; 
technické normy a certifikačné 
mechanizmy; primeranú úroveň ochrany 
poskytovanú treťou krajinou alebo 
územím, alebo sektorom spracovania v 
tretej krajine alebo medzinárodnou 
organizáciou; sprístupňovanie údajov, 
ktoré právne predpisy Únie nepovoľujú; 
vzájomnú pomoc; spoločné operácie a 
rozhodnutia v rámci mechanizmu 
konzistentnosti. Tieto právomoci by sa 
mali vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské 
štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie. 
Komisia by pritom mala zvážiť osobitné 
opatrenia pre mikropodniky a malé a 
stredné podniky.

aby sa nezaviedli žiadne povinné 
požiadavky na konkrétne technické 
vlastnosti výrobkov a služieb, vrátane 
terminálov alebo iných zariadení pre 
elektronickú komunikáciu, ktoré by mohli 
brzdiť uvádzanie zariadení na trh a voľný 
obeh týchto zariadení v členských štátoch 
a medzi nimi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 301
András Gyürk
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 130

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(130) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky uplatňovania tohto nariadenia 
by sa na Komisiu mali preniesť 
vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o: 
určenie štandardných formulárov pre 
potreby spracúvania osobných údajov 
dieťaťa; štandardné postupy a formuláre 
pre výkon práv dotknutých osôb, 
štandardné formuláre informácie pre 
dotknutú osobu; štandardné formuláre a 
postupy týkajúce sa prístupového práva, 
právo na prenosnosť údajov; štandardné 
formuláre týkajúce sa zodpovednosti 
prevádzkovateľa za ochranu osobných 
údajov špecificky navrhnutú a štandardne 
určenú a formuláre týkajúce sa 
dokumentácie; osobitné požiadavky na 
bezpečnosť spracovania; štandardný formát 
a postupy pre oznámenie porušenia 
ochrany osobných údajov dozornému 
orgánu a pre informovanie dotknutej osoby 
o porušení ochrany osobných údajov; 
normy a postupy pre posúdenie vplyvu na 
ochranu osobných údajov; formuláre a 
postupy týkajúce sa povolenia vopred a 
konzultácie vopred; technické normy a 
certifikačné mechanizmy; primeranú 
úroveň ochrany poskytovanú treťou 
krajinou alebo územím, alebo sektorom 
spracovania v tretej krajine alebo 
medzinárodnou organizáciou; 
sprístupňovanie údajov, ktoré právne 
predpisy Únie nepovoľujú; vzájomnú 
pomoc; spoločné operácie a rozhodnutia v 
rámci mechanizmu konzistentnosti. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné 
zásady mechanizmu, na základe ktorého 
členské štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie. 

(130) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky uplatňovania tohto nariadenia 
by sa na Komisiu mali preniesť 
vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o: 
určenie štandardných formulárov pre 
potreby spracúvania osobných údajov 
dieťaťa; štandardné postupy a formuláre 
pre výkon práv dotknutých osôb, 
štandardné formuláre informácie pre 
dotknutú osobu; štandardné formuláre a 
postupy týkajúce sa prístupového práva, 
právo na prenosnosť údajov; štandardné 
formuláre týkajúce sa zodpovednosti 
prevádzkovateľa za ochranu osobných 
údajov špecificky navrhnutú a štandardne 
určenú a formuláre týkajúce sa 
dokumentácie; osobitné požiadavky na 
bezpečnosť spracovania; štandardný formát 
a postupy pre oznámenie porušenia 
ochrany osobných údajov dozornému 
orgánu a pre informovanie dotknutej osoby 
o porušení ochrany osobných údajov; 
normy a postupy pre posúdenie vplyvu na 
ochranu osobných údajov; formuláre a 
postupy týkajúce sa povolenia vopred a 
konzultácie vopred; technické normy a 
certifikačné mechanizmy; primeranú 
úroveň ochrany poskytovanú treťou 
krajinou alebo územím, alebo sektorom 
spracovania v tretej krajine alebo 
medzinárodnou organizáciou; 
sprístupňovanie údajov, ktoré právne 
predpisy Únie nepovoľujú; vzájomnú 
pomoc; spoločné operácie a rozhodnutia v 
rámci mechanizmu konzistentnosti. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné 
zásady mechanizmu, na základe ktorého 
členské štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie. 
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Komisia by pritom mala zvážiť osobitné 
opatrenia pre mikropodniky a malé a 
stredné podniky.

Komisia by pritom mala zvážiť osobitné 
opatrenia pre mikropodniky a malé a 
stredné podniky, keďže tieto opatrenia by 
nemali pre tieto podniky predstavovať 
nadmernú záťaž.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 302
Rachida Dati

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 130

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(130) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky uplatňovania tohto nariadenia 
by sa na Komisiu mali preniesť 
vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o: 
určenie štandardných formulárov pre 
potreby spracúvania osobných údajov 
dieťaťa; štandardné postupy a formuláre 
pre výkon práv dotknutých osôb, 
štandardné formuláre informácie pre 
dotknutú osobu; štandardné formuláre a 
postupy týkajúce sa prístupového práva, 
právo na prenosnosť údajov; štandardné 
formuláre týkajúce sa zodpovednosti 
prevádzkovateľa za ochranu osobných 
údajov špecificky navrhnutú a štandardne 
určenú a formuláre týkajúce sa 
dokumentácie; osobitné požiadavky na 
bezpečnosť spracovania; štandardný formát 
a postupy pre oznámenie porušenia 
ochrany osobných údajov dozornému 
orgánu a pre informovanie dotknutej osoby 
o porušení ochrany osobných údajov; 
normy a postupy pre posúdenie vplyvu na 
ochranu osobných údajov; formuláre a 
postupy týkajúce sa povolenia vopred a 
konzultácie vopred; technické normy a 
certifikačné mechanizmy; primeranú 
úroveň ochrany poskytovanú treťou 
krajinou alebo územím, alebo sektorom 
spracovania v tretej krajine alebo 

(130) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky uplatňovania tohto nariadenia 
by sa na Komisiu mali preniesť 
vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o: 
určenie štandardných formulárov pre 
potreby spracúvania osobných údajov 
dieťaťa; štandardné postupy a formuláre 
pre výkon práv dotknutých osôb, 
štandardné formuláre informácie pre 
dotknutú osobu; štandardné formuláre a 
postupy týkajúce sa prístupového práva, 
právo na prenosnosť údajov; štandardné 
formuláre týkajúce sa zodpovednosti 
prevádzkovateľa za ochranu osobných 
údajov špecificky navrhnutú a štandardne 
určenú a formuláre týkajúce sa 
dokumentácie; osobitné požiadavky na 
bezpečnosť spracovania; štandardný formát 
a postupy pre oznámenie porušenia 
ochrany osobných údajov dozornému 
orgánu a pre informovanie dotknutej osoby 
o porušení ochrany osobných údajov; 
normy a postupy pre posúdenie vplyvu na 
ochranu osobných údajov; formuláre a 
postupy týkajúce sa povolenia vopred a 
konzultácie vopred; technické normy a 
certifikačné mechanizmy; primeranú 
úroveň ochrany poskytovanú treťou 
krajinou alebo územím, alebo sektorom 
spracovania v tretej krajine alebo 
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medzinárodnou organizáciou; 
sprístupňovanie údajov, ktoré právne 
predpisy Únie nepovoľujú; vzájomnú 
pomoc; spoločné operácie a rozhodnutia v 
rámci mechanizmu konzistentnosti. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné 
zásady mechanizmu, na základe ktorého 
členské štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie. 
Komisia by pritom mala zvážiť osobitné 
opatrenia pre mikropodniky a malé a 
stredné podniky.

medzinárodnou organizáciou; 
sprístupňovanie údajov, ktoré právne 
predpisy Únie nepovoľujú; vzájomnú 
pomoc; spoločné operácie a rozhodnutia v 
rámci mechanizmu konzistentnosti. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade s
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné 
zásady mechanizmu, na základe ktorého 
členské štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie. 
Komisia by pritom mala zvážiť osobitné 
opatrenia pre mikropodniky a malé a 
stredné podniky, a to v spolupráci 
s dotknutými subjektmi.

Or. fr

Odôvodnenie

Používanie vykonávacích právomocí Komisiou prináša riziko netransparentnosti, ktorej je 
vhodné sa vyhnúť a zabezpečiť, aby sa ich rozpracovanie pripravovalo v úzkej spolupráci 
s tými, ktorí im budú podliehať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 303
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 139

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(139) Vzhľadom na skutočnosť, ktorú 
zdôraznil aj Súdny dvor Európskej únie, že 
právo na ochranu osobných údajov nie je 
absolútnym právom, ale sa musí 
posudzovať v vzťahu k jeho funkcii v 
spoločnosti a musí byť vo vyváženom 
pomere s inými základnými právami, toto 
nariadenie v súlade so zásadou 
proporcionality rešpektuje všetky základné 
práva a dodržiava princípy uznané v Charte 
základných práv Európskej únie, ako sú 
zakotvené v zmluvách, najmä právo na 
rešpektovanie súkromného a rodinného 

(139) Vzhľadom na skutočnosť, ktorú 
zdôraznil aj Súdny dvor Európskej únie, že 
právo na ochranu osobných údajov nie je 
absolútnym právom, ale sa musí 
posudzovať vo vzťahu k jeho funkcii v 
spoločnosti a ku skutočnému 
a potenciálnemu pokroku v oblasti vedy, 
zdravotníctva a technológií, a musí byť vo 
vyváženom pomere s inými základnými 
právami, toto nariadenie v súlade so 
zásadou proporcionality rešpektuje všetky 
základné práva a dodržiava princípy 
uznané v Charte základných práv 
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života, domova a komunikácie, právo na 
ochranu osobných údajov, slobodu 
myslenia, presvedčenia a viery, slobodu 
prejavu a informácií, slobodné podnikanie, 
právo na účinné prostriedky nápravy a 
spravodlivý proces, ako aj kultúrnu, 
náboženskú a jazykovú rozmanitosť

Európskej únie, ako sú zakotvené v 
zmluvách, najmä právo na rešpektovanie 
súkromného a rodinného života, domova a 
komunikácie, právo na ochranu osobných 
údajov, slobodu myslenia, presvedčenia a 
viery, slobodu prejavu a informácií, 
slobodné podnikanie, právo na majetok 
a najmä na ochranu duševného 
vlastníctva, právo na účinné prostriedky 
nápravy a spravodlivý proces, ako aj 
kultúrnu, náboženskú a jazykovú 
rozmanitosť.

Or. en

Odôvodnenie

Spracúvanie IP adries je často kritickou zložkou vyšetrovania prípadov porušovania práv 
duševného vlastníctva podľa smernice 2004/48/ES a toto nariadenie by mu nemalo brániť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 304
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá 
ochrany fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a pravidlá týkajúce sa 
voľného pohybu osobných údajov.

1. Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá 
ochrany fyzických a právnických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a pravidlá 
týkajúce sa voľného pohybu osobných 
údajov.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 305
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Toto nariadenie chráni základné práva a 
slobody fyzických osôb, najmä ich právo 
na ochranu osobných údajov.

2. Toto nariadenie chráni základné práva a 
slobody fyzických a právnických osôb, 
najmä ich právo na ochranu osobných 
údajov.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 306
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Voľný pohyb osobných údajov v rámci 
Únie nemá byť obmedzený ani zakázaný 
z dôvodov súvisiacich s ochranou 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov.

3. Voľný pohyb osobných údajov v rámci 
Únie nemá byť obmedzený ani zakázaný 
z dôvodov súvisiacich s ochranou 
fyzických a právnických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 307
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Ustanovenia tohto nariadenia 
neovplyvňujú ani neobmedzujú slobodu 
tlače a slobodu prejavu, ktoré sa 
stanovujú v základných právnych 
predpisoch členských štátov a ktoré 
vychádzajú z tradície slobody prejavu 
a slobody tlače, ktorá charakterizuje 
slobodnú a otvorenú spoločnosť. 
Ustanovenia neovplyvnia a neobmedzia 
ani právo občanov na informácie 
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verejných orgánov a prístup k nim. Toto 
nariadenie nebude mať vplyv ani na 
právo a zodpovednosť členských štátov 
zabezpečiť prostredníctvom osobitných 
právnych predpisov súkromie fyzickej 
osoby, pokiaľ ide o využívanie verejných 
registrov.

Or. sv

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 308
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
spracovanie osobných údajov vykonávané 
úplne alebo čiastočne automatizovanými 
prostriedkami a na spracovanie inými než 
automatickými prostriedkami v prípade 
osobných údajov, ktoré tvoria časť 
informačného systému alebo sú určené na 
tvorbu časti informačného systému.

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
spracovanie osobných údajov vykonávané 
úplne alebo čiastočne automatizovanými 
prostriedkami, a to bez rozlišovania medzi 
takýmito prostriedkami spracúvania, a na 
spracovanie inými než automatickými 
prostriedkami v prípade osobných údajov, 
ktoré tvoria časť informačného systému 
alebo sú určené na tvorbu časti 
informačného systému.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 309
Ivailo Kalfin

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
spracovanie osobných údajov vykonávané 
úplne alebo čiastočne automatizovanými 
prostriedkami a na spracovanie inými než 
automatickými prostriedkami v prípade 

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
spracovanie osobných údajov vykonávané 
úplne alebo čiastočne automatizovanými 
prostriedkami, a to bez rozlišovania podľa 
použitej technológie, a na spracovanie 
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osobných údajov, ktoré tvoria časť 
informačného systému alebo sú určené na 
tvorbu časti informačného systému.

inými než automatickými prostriedkami v 
prípade osobných údajov, ktoré tvoria časť 
informačného systému alebo sú určené na 
tvorbu časti informačného systému.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 310
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) v rámci činnosti, ktorá nepatrí do 
pôsobnosti práva Únie, najmä ak sa týka 
národnej bezpečnosti;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Činnosti, ktoré nepatria do pôsobnosti práva Únie, sú vylúčené už z vymedzenia. Opakovaním 
sa nič nepridá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 311
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) inštitúciami, orgánmi, úradmi a 
agentúrami Únie;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vyplýva to z vloženia odsekov 2a a 2b.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 312
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) inštitúciami, orgánmi, úradmi a 
agentúrami Únie;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Jednoducho sa nezdá, že by existovali akékoľvek rozumné dôvody na to, aby inštitúcie Únie 
nechránili osobné údaje rovnako dobre ako iné odvetvia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 313
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) inštitúciami, orgánmi, úradmi a 
agentúrami Únie;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodu právnej istoty a jednoty je potrebné začleniť hmotnoprávne pravidlá pre inštitúcie 
a orgány EÚ do nariadenia. Jediný právny text bráni riziku rozdielov medzi ustanoveniami 
a bude najvhodnejším nástrojom pre výmeny údajov medzi subjektmi na úrovni EÚ 
a verejnými a súkromnými subjektmi v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 314
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) fyzickou osobou bez akéhokoľvek 
zárobkového motívu v rámci svojej
výlučne osobnej alebo súkromnej činnosti;

d) fyzickou osobou bez akéhokoľvek 
zárobkového motívu a teda bez akejkoľvek 
súvislosti s odbornou alebo obchodnou 
činnosťou, v rámci jej výlučne osobnej 
alebo súkromnej činnosti, pričom je nutné 
pamätať na to, že zverejnenie údajov 
neobmedzenému počtu jednotlivcov, 
napríklad prostredníctvom internetu, 
nemožno popísať ako čisto osobnú alebo 
súkromnú činnosť;

Or. en

Odôvodnenie

Podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci C-101/01 Lindqvist tento text vkladá kritérium 
na rozlišovanie medzi verejnými a domácimi činnosťami podľa neobmedzeného počtu osôb, 
ktoré môžu k informáciám získať prístup. Táto výnimka by sa mala uplatňovať len v prípade, 
že sa údaje sprístupňujú obmedzenému počtu jednotlivcov. Text je teraz v súlade 
s odôvodnením 15.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 315
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) na historické, štatistické 
a vedeckovýskumné účely;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 316
Bernd Lange

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno ea (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) počas činnosti, ktorú možno priradiť k 
odbornej alebo obchodnej činnosti 
dotknutej osoby;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 317
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ea) zamestnávateľom v rámci 
zaobchádzania s osobnými údajmi 
zamestnanca v kontexte 
pracovnoprávneho vzťahu;

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby zamestnávateľ mohol naďalej spracúvať údaje o zamestnancovi – napríklad 
pokiaľ ide o mzdu, dovolenku, bonusy, výročia, vzdelanie, zdravotný stav, záznamy v trestnom 
registri atď. V súčasnosti môže zamestnanec udeliť súhlas s tým, aby zamestnávateľ tieto 
údaje spracúval. Text nariadenia však možno vyložiť tak, akoby sa do budúcnosti zavádzala 
nerovnováha medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 318
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) ktoré boli anonymizované v zmysle 
článku 4 ods. 2 písm. b (nové);

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 319
Franck Proust

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) ktoré boli anonymizované;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 320
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Podľa pravidiel tohto nariadenia 
môžu Európsky parlament a Rada 
a v prípadoch, keď to toto nariadenie 
umožňuje, aj Komisia prijať osobitné 
pravidlá spresňujúce pravidlá uvedené 
v tomto nariadení, pokiaľ ide o osobitné 
oblasti alebo spracúvanie uskutočňované 
osobitnými subjektmi. V lehote jedného 
roka od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia Európsky parlament a Rada 
prijmú takéto osobitné subsidiárne 
pravidlá v oblasti spracúvania osobných 
údajov:
a) poskytovateľmi verejne dostupných 
elektronických komunikačných služieb, 
a to vo všeobecnosti aj z hľadiska 
uchovávania údajov o komunikácii na 
účely presadzovania práva;
b) inštitúciami, orgánmi, úradmi a 
agentúrami Únie.

Or. en
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Odôvodnenie

The aim of this proposal is to establish a general data protection regulation. In order to 
achieve this aim and to avoid fragmentation of the legal framework, the scope should thus be 
wide. There is no a priori reason why Union institutions, bodies, offices and agencies should 
excluded; the same applies for providers of publicly available electronic communications 
services, both generally and as concerns the preservation of communications data for 
purposes of law enforcement. Existing legislation covering such entities should be brought in 
line with this Regulation. Until then, it should be applied in the spirit of the Regulation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 321
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
spracovanie osobných údajov dotknutých 
osôb s bydliskom v Únii
prevádzkovateľom, ktorý nemá sídlo v 
Únii, pričom spracovateľská činnosť 
súvisí:

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
spracovanie osobných údajov dotknutých 
osôb so sídlom v Únii prevádzkovateľom, 
ktorý nemá sídlo v Únii, pričom 
spracovateľská činnosť súvisí.

Or. de

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu „s bydliskom“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 322
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) s ponukou tovaru alebo služieb týmto 
dotknutým osobám v Únii, alebo

a) s ponukou tovaru alebo služieb týmto 
dotknutým osobám v Únii, a to bez ohľadu 
na to, či sa od dotknutej osoby vyžaduje 
platba, alebo 
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Or. en

Odôvodnenie

The notion of “processing of personal data in the context of the activities of an establishment 
of a controller or a processor in the Union” could be clarified. This question has already 
been raised under the current framework (see e.g. Opinion of the Working Party 29 on 
applicable law). While under a Regulation, questions of applicable law become less 
complicated, there should still be explicit rules on the applicability of national law building 
on the Regulation, e.g. specific rules in the employment context (see Article 82).It should be 
clarified that controllers established outside the Union are also subject to the Regulation 
when offering goods or services without a payment (e.g. because the service is paid for by 
advertising) to data subjects in the Union.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 323
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) „dotknutá osoba“ je určená fyzická 
osoba alebo fyzická osoba, ktorú možno 
určiť priamo alebo nepriamo, najmä 
odkazom na identifikačné číslo, 
lokalizačné údaje, online identifikátor, 
alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, 
ktoré tvoria fyzickú, fyziologickú, 
psychickú, genetickú, mentálnu, 
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu 
identitu tejto osoby a to spôsobmi, o 
ktorých možno odôvodnene predpokladať, 
že ich prevádzkovateľ alebo akákoľvek iná 
fyzická alebo právnická osoba používajú;

(1) „dotknutá osoba“ je určená fyzická 
osoba alebo fyzická osoba, ktorú možno 
určiť alebo vyčleniť, priamo alebo 
nepriamo, najmä odkazom na identifikačné 
číslo alebo iný jedinečný identifikátor, 
lokalizačné údaje, online identifikátor, 
alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, 
ktoré tvoria rodovú, fyzickú, fyziologickú, 
psychickú, genetickú, mentálnu, 
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu 
identitu alebo sexuálnu orientáciu tejto 
osoby, a to spôsobmi, o ktorých možno 
odôvodnene predpokladať, že ich 
prevádzkovateľ alebo akákoľvek iná 
fyzická alebo právnická osoba používajú;

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie dobrej ochrany je dôležité, aby pojmy „osobné údaje“ a „dotknutá osoba“
neboli vymedzené príliš úzko. Nariadenie by sa malo jasne uplatňovať už na údaje, ktoré 
umožňujú tzv. vyčlenenie, a malo by byť zrejmé, že online identifikátory by sa vo väčšine 
prípadov mali považovať za osobné údaje. Keďže technológia neustále napreduje, 
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deanonymizačné útoky budú čoraz sofistikovanejšie. Široké vymedzenie pojmov „osobné 
údaje“ a „dotknutá osoba“ je dôležité pre ochranu, ktorá bude účinná aj v budúcnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 324
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) „dotknutá osoba“ je určená fyzická 
osoba alebo fyzická osoba, ktorú možno 
určiť priamo alebo nepriamo, najmä 
odkazom na identifikačné číslo, 
lokalizačné údaje, online identifikátor, 
alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, 
ktoré tvoria fyzickú, fyziologickú, 
psychickú, genetickú, mentálnu, 
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu 
identitu tejto osoby a to spôsobmi, o 
ktorých možno odôvodnene predpokladať, 
že ich prevádzkovateľ alebo akákoľvek 
iná fyzická alebo právnická osoba 
používajú; 

(1) „dotknutá osoba“ je určená fyzická 
osoba alebo fyzická osoba, ktorú možno 
určiť priamo alebo nepriamo, najmä 
odkazom na identifikačné číslo, 
lokalizačné údaje, online identifikátor, 
alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, 
ktoré tvoria fyzickú, fyziologickú, 
psychickú, genetickú, mentálnu, 
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu 
identitu tejto osoby, a to spôsobmi, o 
ktorých možno odôvodnene predpokladať, 
že ich prevádzkovateľ používa, pričom 
nejde o odbornú činnosť danej osoby; 

Or. en

Odôvodnenie

Prostriedky používané na identifikáciu by sa mali priamo vzťahovať na prevádzkovateľa. 
V článku 4 ods. 1 sa vymedzuje pojem „dotknutá osoba“ tak, že sa týka fyzickej osoby. 
Niektoré konkrétne situácie môžu byť ťažko posúditeľné, keďže samostatný podnikateľ 
(inštalatér, lekár) pracujúci ako samostatne zárobkovo činná osoba a používajúci rovnakú 
telefónnu linku na obchodné aj súkromné účely stiera hranice medzi fyzickou a právnickou 
osobou. Nariadenie by sa malo týkať len fyzických osôb, ktoré nekonajú v rámci svojej 
odbornej činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 325
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) „dotknutá osoba“ je určená fyzická 
osoba alebo fyzická osoba, ktorú možno 
určiť priamo alebo nepriamo, najmä 
odkazom na identifikačné číslo, 
lokalizačné údaje, identifikátor, alebo 
odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré 
tvoria fyzickú, fyziologickú, psychickú, 
genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu 
alebo sociálnu identitu tejto osoby a to 
spôsobmi, o ktorých možno odôvodnene 
predpokladať, že ich prevádzkovateľ alebo 
akákoľvek iná fyzická alebo právnická 
osoba používajú;

(1) „dotknutá osoba“ je určená fyzická 
alebo právnická osoba alebo fyzická alebo 
právnická osoba, ktorú možno určiť 
priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na 
identifikačné číslo, lokalizačné údaje, 
online identifikátor, alebo odkazom na 
jeden či viaceré prvky, ktoré tvoria 
fyzickú, fyziologickú, psychickú, 
genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu 
alebo sociálnu identitu tejto osoby, a to 
spôsobmi, o ktorých možno odôvodnene 
predpokladať, že ich prevádzkovateľ alebo 
akákoľvek iná fyzická alebo právnická 
osoba používajú;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 326
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) „dotknutá osoba“ je určená fyzická 
osoba alebo fyzická osoba, ktorú možno 
určiť priamo alebo nepriamo, najmä 
odkazom na identifikačné číslo, 
lokalizačné údaje, online identifikátor, 
alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, 
ktoré tvoria fyzickú, fyziologickú, 
psychickú, genetickú, mentálnu, 
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu 
identitu tejto osoby a to spôsobmi, 
o ktorých možno odôvodnene 
predpokladať, že ich prevádzkovateľ alebo 
akákoľvek iná fyzická alebo právnická 
osoba používajú;

(1) „dotknutá osoba“ je určená fyzická 
osoba alebo fyzická osoba, ktorú možno 
určiť priamo alebo nepriamo, najmä 
odkazom na identifikačné číslo, 
lokalizačné údaje, online identifikátor, 
alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, 
ktoré tvoria fyzickú, fyziologickú, 
psychickú, genetickú, mentálnu, 
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu 
identitu tejto osoby, ktorá spolupracuje s 
osobou zodpovednou za spracovanie, a to 
spôsobmi, o ktorých možno odôvodnene 
predpokladať, že ich prevádzkovateľ alebo 
akákoľvek iná fyzická alebo právnická 
osoba používajú;

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 327
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) „osobné údaje“ sú akékoľvek 
informácie, ktoré sa týkajú dotknutej 
osoby;

(2) „osobné údaje“ sú akékoľvek 
informácie, ktoré sa týkajú dotknutej 
osoby; údaje, ktoré nemožno spojiť 
s dotknutou osobou, ako sú 
anonymizované údaje, šifrované údaje 
a niektoré pseudonymizované údaje, 
nespadajú do pôsobnosti tohto 
nariadenia; obchodné kontaktné údaje 
nespadajú do pôsobnosti tohto 
nariadenia;

Or. en

Odôvodnenie

Anonymizované údaje a niektoré pseudonymizované údaje sa môžu týkať dotknutej osoby, 
z technických dôvodov ich však už nemožno spojiť s danou dotknutou osobou. Na údaje, ktoré 
už nemožno spojiť s dotknutou osobou, by sa toto nariadenie nemalo vzťahovať. Obchodné 
kontaktné údaje zahŕňajú údaje ako meno, titul, pracovná e-mailová adresa, pracovné 
telefónne číslo, pracovné faxové číslo, adresa pre návštevy atď., ktoré by sa nemali považovať 
za dôverné, keďže sa majú používať len v profesijnom kontexte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 328
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) „osobné údaje“ sú akékoľvek 
informácie, ktoré sa týkajú dotknutej 
osoby; 

(2) „osobné údaje“ sú akékoľvek údaje, 
ktoré sa konkrétne týkajú dotknutej osoby, 
ktorej konkrétnu totožnosť môže 
prevádzkovateľ priamo alebo nepriamo 
určiť; 
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 329
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) „identifikačné číslo“ je akýkoľvek 
numerický, alfanumerický alebo podobný 
kód typicky používaný v online priestore, 
s výnimkou kódov určených verejným 
alebo štátom ovládaným orgánom na 
identifikáciu fyzickej osoby ako 
jednotlivca.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 330
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) „anonymizované údaje“ sú 
v minulosti identifikovateľné údaje, pri 
ktorých bola znemožnená identifikácia
a ku ktorým už neexistuje kód ani iná 
väzba.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 331
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 2b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2b) „pseudonymizované údaje“ sú 
v minulosti identifikovateľné údaje, 
v ktorých boli osobne identifikovateľné 
informácie – napr. mená, dátumy 
narodenia, adresy či čísla účtov –
nahradené kódom (pseudonymami alebo 
symbolmi); väzba medzi kódom a údajmi 
sa uchováva oddelene;.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 332
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) „profilovanie“ znamená akúkoľvek 
formu automatizovaného spracovania 
určenú na posúdenie aspektov týkajúcich 
sa fyzických osôb alebo generovanie 
údajov o nich, alebo na analyzovanie či 
predvídanie výkonnosti fyzickej osoby 
v práci, jej ekonomickej situácie, 
umiestnenia, zdravotného stavu, 
preferencií, spoľahlivosti, správania alebo 
osobnosti;

Or. en

Odôvodnenie

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
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complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 333
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) „anonymný údaj“ je informácia, 
ktorá sa nikdy nevzťahuje na dotknutú 
osobu alebo je zhromaždená, zmenená 
alebo inak spracovaná tak, aby nemohla 
byť priradená k dotknutej osobe;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 334
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo 
právnická osoba, verejný orgán, agentúra 
alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý sám 
alebo spoločne s inými určuje účel, 
podmienky a prostriedky spracúvania 
osobných údajov; v prípade, že účely, 
podmienky a prostriedky spracovania 
stanovujú právne predpisy Únie alebo 

(5) „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo 
právnická osoba, verejný orgán, agentúra 
alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý sám 
alebo spoločne s inými určuje účel 
spracúvania osobných údajov; v prípade, 
že účely spracovania stanovujú právne 
predpisy Únie alebo právne predpisy 
členského štátu, možno prevádzkovateľa 
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právne predpisy členského štátu, možno 
prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá 
pre jeho určenie navrhnúť na základe 
právnych predpisov Únie alebo právnych 
predpisov členského štátu;

alebo konkrétne kritériá pre jeho určenie 
navrhnúť na základe právnych predpisov 
Únie alebo právnych predpisov členského 
štátu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 335
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo 
právnická osoba, verejný orgán, agentúra 
alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý sám 
alebo spoločne s inými určuje účel, 
podmienky a prostriedky spracúvania 
osobných údajov; v prípade, že účely, 
podmienky a prostriedky spracovania 
stanovujú právne predpisy Únie alebo 
právne predpisy členského štátu, možno 
prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá 
pre jeho určenie navrhnúť na základe 
právnych predpisov Únie alebo právnych 
predpisov členského štátu;

(5) „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo 
právnická osoba, verejný orgán, agentúra
alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý sám 
alebo spoločne s inými určuje účel 
spracúvania osobných údajov; v prípade, 
že účely spracovania stanovujú právne 
predpisy Únie alebo právne predpisy 
členského štátu, možno prevádzkovateľa 
alebo konkrétne kritériá pre jeho určenie 
navrhnúť na základe právnych predpisov 
Únie alebo právnych predpisov členského 
štátu;

Or. en

Odôvodnenie

Odstránenie slov „podmienky a prostriedky“ podstatným spôsobom ozrejmuje rozdiel medzi 
prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. Prevádzkovateľ určuje „prečo“ sa majú údaje 
spracovať, t. j. zámer či účel, zatiaľ čo sprostredkovateľ určuje „ako“ sa majú spracovať, t. j. 
podmienky a prostriedky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 336
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo 
právnická osoba, verejný orgán, agentúra 
alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý sám 
alebo spoločne s inými určuje účel, 
podmienky a prostriedky spracúvania 
osobných údajov; v prípade, že účely, 
podmienky a prostriedky spracovania
stanovujú právne predpisy Únie alebo 
právne predpisy členského štátu, možno 
prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá 
pre jeho určenie navrhnúť na základe 
právnych predpisov Únie alebo právnych 
predpisov členského štátu;

(5) „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo 
právnická osoba, verejný orgán, agentúra 
alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý sám 
alebo spoločne s inými určuje účel 
spracúvania osobných údajov; v prípade, 
že účely spracovania stanovujú právne 
predpisy Únie alebo právne predpisy 
členského štátu, možno prevádzkovateľa 
alebo konkrétne kritériá pre jeho určenie 
navrhnúť na základe právnych predpisov 
Únie alebo právnych predpisov členského 
štátu;

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie prevádzkovateľa by malo vychádzať z rozhodnutia o účeloch, na ktoré sa osobné 
údaje spracúvajú, a nie o podmienkach alebo prostriedkoch, ktorými sa spracovanie 
vykonáva. Kontrola nad účelom spracovania je logickým základom pridelenia rozdielnej 
zodpovednosti prevádzkovateľom, ktorí zodpovedajú za to, ktoré údaje sa spracúvajú a prečo, 
a sprostredkovateľmi, ktorí sa zaoberajú tým, ako sa údaje spracúvajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 337
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) „sprostredkovateľ“ je fyzická alebo 
právnická osoba, verejný orgán, agentúra 
alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý 
spracúva osobné údaje v mene 
prevádzkovateľa;

(6) „sprostredkovateľ“ je fyzická alebo 
právnická osoba, verejný orgán, agentúra 
alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý 
spracúva osobné údaje v mene 
prevádzkovateľa; má možnosť prístupu 
k osobným údajom technicky vhodným 
spôsobom, bez neprimeraného úsilia, a je 
pravdepodobné, že získa vedomosti o ich 
obsahu;

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 
k odôvodneniu 24a (nové).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 338
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) „súhlas dotknutej osoby“ znamená 
akýkoľvek konkrétny, informovaný 
a výslovný prejav vôle danej osoby, ktorým 
dotknutá osoba buď formou vyhlásenia 
alebo iného jednoznačného 
potvrdzujúceho úkonu prejaví svoj súhlas 
so spracovaním svojich osobných údajov;

(8) „súhlas dotknutej osoby“ znamená 
súhlas udelený danou osobou na základe 
zrozumiteľných a komplexných 
informácií o účele spracovania osobných 
údajov;

Or. de

Odôvodnenie

Najmä v internetovom svete nie je jasné, čo sa myslí pod pojmom „výslovný“ prejav vôle. 
Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa opiera o článok 5 ods. 3 smernice o ochrane 
súkromia a elektronických komunikáciách (smernica 2009/136/ES)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 339
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) „súhlas dotknutej osoby“ znamená 
akýkoľvek konkrétny, informovaný a 
výslovný prejav vôle danej osoby, ktorým 
dotknutá osoba buď formou vyhlásenia 
alebo iného jednoznačného 
potvrdzujúceho úkonu prejaví svoj súhlas 
so spracovaním svojich osobných údajov; 

(8) „súhlas dotknutej osoby“ je akákoľvek 
forma vyjadrenia alebo konania dotknutej 
osoby, ktorou vyjadruje súhlas 
s navrhovaným spracovaním údajov; 
prosté nereagovanie alebo nečinnosť 
nevyjadrujú súhlas;
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Or. en

Odôvodnenie

Proces získavania súhlasu, t. j. mechanizmus poskytnutia informácií osobe, po ktorom 
nasleduje reakcia dotknutej osoby, je základným mechanizmom formovania dohody, v tomto 
prípade na spracovaní osobných údajov. Použitie časom overenej terminológie na tento účel, 
ako ju odráža spoločné kúpne právo pre Európu, by text zjednodušilo, vytvorilo by istotu tým, 
že by súhlas stál na pevnom a zavedenom základe, a zabránilo by to rozdielom, ktoré by sa 
v praxi len veľmi ťažko uplatňovali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 340
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) „súhlas dotknutej osoby“ znamená 
akýkoľvek konkrétny, informovaný a 
výslovný prejav vôle danej osoby, ktorým 
dotknutá osoba buď formou vyhlásenia 
alebo iného jednoznačného 
potvrdzujúceho úkonu prejaví svoj súhlas 
so spracovaním svojich osobných údajov; 

(8) „súhlas dotknutej osoby“ znamená 
akýkoľvek konkrétny, informovaný 
a jednoznačný prejav vôle danej osoby, 
ktorým dotknutá osoba prejaví svoj súhlas 
so spracovaním svojich osobných údajov; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 341
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) „porušenie ochrany osobných údajov“ 
znamená porušenie bezpečnosti, ktoré má 
za následok náhodnú alebo nelegálnu 
likvidáciu, stratu, zmenu, neoprávnené 
zverejnenie alebo sprístupnenie osobných 
údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú 
alebo inak spracúvajú;

(9) „porušenie ochrany osobných údajov“ 
znamená porušenie bezpečnosti, ktoré má 
za následok náhodnú alebo nelegálnu 
likvidáciu, stratu, zmenu, neoprávnené 
zverejnenie alebo sprístupnenie osobných 
údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú 
alebo inak spracúvajú, a ktoré 
pravdepodobne bude mať negatívny vplyv 
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na ochranu osobných údajov alebo 
súkromia dotknutej osoby;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh pomáha zabrániť ukladaniu zbytočných povinností 
prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, ako aj prípadnej „oznamovacej únave“ dotknutej 
osoby. Minimálna hranica spúšťajúca oznamovaciu povinnosť, ktorá vychádza z úrovne rizika 
pre dotknutú osobu, zvýši ochranu dotknutej osoby bez toho, aby sa stala príťažou. Táto 
zmena je v súlade so smernicou 2009/136/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 342
Bernd Lange

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) „porušenie ochrany osobných údajov“ 
znamená porušenie bezpečnosti, ktoré má 
za následok náhodnú alebo nelegálnu 
likvidáciu, stratu, zmenu, neoprávnené 
zverejnenie alebo sprístupnenie osobných 
údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú 
alebo inak spracúvajú; 

(9) „porušenie ochrany osobných údajov“ 
znamená protiprávne spracovanie 
osobných údajov, ktoré má za následok 
náhodnú alebo nelegálnu likvidáciu, stratu, 
zmenu, neoprávnené zverejnenie alebo 
sprístupnenie osobných údajov, ktoré sa 
prenášajú, uchovávajú alebo inak 
spracúvajú; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 343
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) „porušenie ochrany osobných údajov“ 
znamená porušenie bezpečnosti, ktoré má 
za následok náhodnú alebo nelegálnu 
likvidáciu, stratu, zmenu, neoprávnené 

(9) „porušenie ochrany osobných údajov“ 
znamená náhodnú alebo nelegálnu 
likvidáciu, stratu, zmenu, neoprávnené 
zverejnenie alebo sprístupnenie osobných 
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zverejnenie alebo sprístupnenie osobných 
údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú 
alebo inak spracúvajú;

údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú 
alebo inak spracúvajú;

Or. en

Odôvodnenie

Oznámenia o porušení ochrany údajov sú významným nástrojom na zaistenie toho, aby si 
prevádzkovatelia plnili povinnosti v oblasti bezpečnosti údajov. Dávajú tiež dotknutým 
osobám možnosť podniknúť kroky na svoju ochranu pred dôsledkami porušenia. Tento balíček 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov má za cieľ zlepšiť ustanovenia v oblasti porušenia 
ochrany údajov tým, že zmení časové lehoty oznamovania tak, aby ich prevádzkovatelia mohli 
lepšie zvládať, tým, že zabráni tomu, aby sa medzi dotknutými osobami prejavovala tzv. únava 
z porušení, a tým, že sa vytvorí verejný register porušení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 344
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) „porušenie ochrany osobných údajov“ 
znamená porušenie bezpečnosti, ktoré má 
za následok náhodnú alebo nelegálnu 
likvidáciu, stratu, zmenu, neoprávnené 
zverejnenie alebo sprístupnenie osobných 
údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú 
alebo inak spracúvajú;

(9) ‘„porušenie ochrany osobných údajov“ 
znamená porušenie bezpečnosti, ktoré má 
za následok náhodnú alebo nelegálnu 
likvidáciu, stratu, zmenu, neoprávnené 
zverejnenie alebo sprístupnenie osobných 
údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú 
alebo inak spracúvajú; dôsledne 
zašifrované údaje, v prípade ktorých 
existujú dôkazy o tom, že šifrovací kľúč 
zostal chránený, nespadajú do pôsobnosti 
tohto právneho predpisu;

Or. en

Odôvodnenie

Strata údajov zašifrovaných silnou šifrou v prípade, že sa nestratil aj šifrovací kľúč, 
nepredstavuje pre jednotlivca žiadne riziko škody.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 345
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) „genetické údaje“ sú všetky údaje 
akéhokoľvek druhu, týkajúce sa 
dedičných znakov fyzickej osoby alebo jej 
znakov získaných v období raného 
prenatálneho vývoja;

(10) „genetické údaje“ sú informácie 
o dedičných vlastnostiach určenej alebo 
určiteľnej osoby alebo o ich zmenách, 
získané analýzou nukleovej kyseliny;

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované vymedzenie by malo byť v súlade s vymedzeniami používanými na iných 
miestach, ako je vymedzenie pojmu „ľudské genetické údaje“ použitého v Medzinárodnej 
deklarácii Organizácie Spojených národov o ľudských genetických údajoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 346
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) „údaje týkajúce sa zdravia“ sú všetky 
informácie týkajúce sa fyzického alebo 
duševného zdravia fyzickej osoby alebo 
poskytovania zdravotníckych služieb 
fyzickej osobe; 

(12) „údaje týkajúce sa zdravia“ sú osobné 
údaje týkajúce sa fyzického alebo 
duševného zdravia fyzickej osoby alebo 
poskytovania zdravotníckych služieb 
fyzickej osobe; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 347
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 13
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) „ústredie“ je v prípade 
prevádzkovateľa miesto jeho sídla v Únii, 
kde sa prijímajú najdôležitejšie 
rozhodnutia, pokiaľ ide o účely, 
podmienky a prostriedky spracúvania 
osobných údajov; ak sa v Únii 
neprijímajú žiadne rozhodnutia, pokiaľ 
ide o účely, podmienky a prostriedky 
spracúvania osobných údajov, ústredím je 
miesto, kde sa vykonáva hlavná činnosť 
zodpovedajúca činnosti zariadenia 
prevádzkovateľa v rámci Únie. V prípade 
sprostredkovateľa znamená „ústredie“ 
miesto jeho administratívneho sídla v 
Únii;

(13) „ústredie“ je miesto určené podnikom 
alebo skupinou podnikov, a to 
prevádzkovateľom alebo 
sprostredkovateľom, podľa mechanizmu 
konzistentnosti uvedeného v článku 57, 
a to na základe týchto voliteľných 
objektívnych kritérií, ale nielen ich: 

(1) sídlo európskeho ústredia skupiny 
podnikov;
(2) sídlo spoločnosti v rámci skupiny 
podnikov, na ktorú sú delegované 
povinnosti v oblasti ochrany údajov;
(3) sídlo subjektu v rámci skupiny, ktoré 
je z hľadiska riadiacich funkcií 
a administratívnych kapacít najvhodnejšie 
situované na riešenie a presadzovanie 
pravidiel stanovených v tomto nariadení; 
alebo 
(4) miesto, kde sa uskutočňujú účinné a 
skutočné riadiace činnosti určujúce 
spracúvanie údajov prostredníctvom 
stabilných systémov.
Podnik alebo skupina podnikov informuje 
príslušný orgán o určení ústredia.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované vymedzenie pojmu „ústredie“ je príliš vágne a ponecháva príliš veľký priestor 
pre odlišný výklad. Je nutné mať jednotný test na určenie „ústredia“ organizácie, ktorý 
možno uplatňovať na „podniky/skupiny podnikov“ ako relevantný referenčný bod a ktorý 
vychádza zo súboru relevantných objektívnych kritérií. Tieto kritériá sa používajú na určenie 
príslušného orgánu pre ochranu údajov pre záväzné podnikové pravidlá, a preto je dokázané, 
že ich možno uplatňovať.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 348
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) „ústredie“ je v prípade 
prevádzkovateľa miesto jeho sídla v Únii, 
kde sa prijímajú najdôležitejšie 
rozhodnutia, pokiaľ ide o účely, 
podmienky a prostriedky spracúvania 
osobných údajov; ak sa v Únii neprijímajú 
žiadne rozhodnutia, pokiaľ ide o účely, 
podmienky a prostriedky spracúvania 
osobných údajov, ústredím je miesto, kde 
sa vykonáva hlavná činnosť zodpovedajúca 
činnosti zariadenia prevádzkovateľa v 
rámci Únie. V prípade sprostredkovateľa 
znamená „ústredie“ miesto jeho 
administratívneho sídla v Únii;

(13) „ústredie“ je v prípade 
prevádzkovateľa miesto jeho sídla v Únii, 
kde sa prijímajú najdôležitejšie 
rozhodnutia, pokiaľ ide o účely, 
podmienky a prostriedky spracúvania 
osobných údajov, alebo miesto jeho sídla, 
ktoré má dominantný vplyv na iné sídla 
prevádzkovateľa; ak sa v Únii neprijímajú 
žiadne rozhodnutia, pokiaľ ide o účely, 
podmienky a prostriedky spracúvania 
osobných údajov, ústredím je miesto, kde 
sa vykonáva hlavná činnosť zodpovedajúca 
činnosti zariadenia prevádzkovateľa v 
rámci Únie. V prípade sprostredkovateľa 
znamená „ústredie“ miesto jeho 
administratívneho sídla v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 349
Franck Proust

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) „ústredie“ je v prípade 
prevádzkovateľa miesto jeho sídla v Únii, 
kde sa prijímajú najdôležitejšie 
rozhodnutia, pokiaľ ide o účely, 
podmienky a prostriedky spracúvania 
osobných údajov; ak sa v Únii neprijímajú 
žiadne rozhodnutia, pokiaľ ide o účely, 
podmienky a prostriedky spracúvania 
osobných údajov, ústredím je miesto, kde 

(13) „ústredie“ je v prípade 
prevádzkovateľa miesto, podľa odvetvia 
činnosti, jeho sídla v Únii, kde sa prijímajú 
najdôležitejšie rozhodnutia, pokiaľ ide o 
účely, podmienky a prostriedky 
spracúvania osobných údajov; ak sa v Únii 
neprijímajú žiadne rozhodnutia, pokiaľ ide 
o účely, podmienky a prostriedky 
spracúvania osobných údajov, ústredím je 
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sa vykonáva hlavná činnosť zodpovedajúca 
činnosti zariadenia prevádzkovateľa v 
rámci Únie. V prípade sprostredkovateľa 
znamená „ústredie“ miesto jeho 
administratívneho sídla v Únii;

miesto, kde sa vykonáva hlavná činnosť 
zodpovedajúca činnosti zariadenia 
prevádzkovateľa v rámci Únie. V prípade 
sprostredkovateľa znamená „ústredie“ 
miesto jeho administratívneho sídla v Únii;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 350
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 13a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) „príslušný dozorný orgán“ je 
dozorný orgán, ktorý jediný je príslušný
vykonávať dohľad nad prevádzkovateľom 
v súlade s článkom 52 ods. 2, 3 a 4.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 351
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) „zástupca“ je fyzická alebo právnická 
osoba so sídlom v Únii, ktorú 
prevádzkovateľ výslovne ustanovil, ktorá 
koná namiesto prevádzkovateľa a na ktorú 
sa môže obracať ktorýkoľvek dozorný 
orgán alebo iné orgány v Únii v otázkach 
týkajúcich sa povinností prevádzkovateľa v 
zmysle tohto nariadenia; 

(14) „zástupca“ je fyzická alebo právnická 
osoba so sídlom v Únii, ktorú 
prevádzkovateľ výslovne ustanovil, ktorá 
koná a na ktorú sa obracia príslušný
dozorný orgán v otázkach týkajúcich sa 
povinností prevádzkovateľa v zmysle tohto 
nariadenia; 

Or. en
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Odôvodnenie

Prevádzkovatelia z krajín mimo EÚ, ktorí ustanovia zástupcu v EÚ, by mali mať možnosť 
využívať zásadu jednotného kontaktného miesta.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 352
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) „zástupca“ je fyzická alebo právnická 
osoba so sídlom v Únii, ktorú 
prevádzkovateľ výslovne ustanovil, ktorá 
koná namiesto prevádzkovateľa a na ktorú 
sa môže obracať ktorýkoľvek dozorný 
orgán alebo iné orgány v Únii v otázkach 
týkajúcich sa povinností prevádzkovateľa v 
zmysle tohto nariadenia; 

(14) „zástupca“ je fyzická alebo právnická 
osoba so sídlom v Únii, ktorú 
prevádzkovateľ výslovne ustanovil, ktorá 
koná a na ktorú sa výhradne obracia
ktorýkoľvek dozorný orgán podľa sídla 
zástupcu v otázkach týkajúcich sa 
povinností prevádzkovateľa v zmysle tohto 
nariadenia; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 353
Ivailo Kalfin

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 14a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) „príslušný dozorný orgán“ je 
dozorný orgán, ktorý jediný je príslušný 
vykonávať dohľad nad prevádzkovateľom 
v súlade s článkom 52 ods. 2, 3 a 4.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 354
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) „dieťa“ je každá osoba mladšia ako 18 
rokov;

(18) „dieťa“ je každá osoba mladšia ako 13 
rokov;

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie vytvára dve odlišné vekové vymedzenia v jedinom regulačnom nástroji bez 
jasného vysvetlenia požiadaviek a okolností uplatňovaných na každú vekovú skupinu. Malo by 
existovať jednotné a jasné obmedzenie neumožňujúce spracúvanie osobných údajov 
kohokoľvek vo veku do 13 rokov bez povolenia rodičov, a to bez ohľadu na odvetvie, v ktorom 
ku spracovaniu dochádza.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 355
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) „dozorný orgán“ je verejný orgán 
zriadený členským štátom v súlade 
s článkom 46.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. de

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 356
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 19a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a) „finančný trestný čin“ je trestný čin 
spojený s organizovanou trestnou 
činnosťou, vydieraním, terorizmom, 
financovaním terorizmu, obchodovaním s 
ľuďmi, prevádzačstvom migrantov, 
sexuálnym zneužívaním, obchodovaním s 
drogami a psychotropnými látkami, 
nezákonným obchodovaním so zbraňami, 
obchodovaním s kradnutým tovarom, 
korupciou, podplácaním, podvodmi, 
falšovaním peňazí, falšovaním výrobkov a 
pirátstvom, poškodzovaním životného 
prostredia, únosmi, nezákonným 
obmedzovaním a braním rukojemníkov, 
lúpežami, krádežami, pašovaním, 
skutkami spojenými so zdaňovaním, 
vydieraním, falšovaním, pirátstvom, 
zneužívaním dôverných informácií v 
obchodnom styku a manipuláciou s 
trhom.

Or. en


