
AM\926396SK.doc PE504.340v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

2012/0011(COD)

4.3.2013

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE 
NÁVRHY (1)
351 – 601

Návrh správy
Jan Philipp Albrecht
(PE501.927v04-00)

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

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



PE504.340v01-00 2/175 AM\926396SK.doc

SK

AM_Com_LegReport



AM\926396SK.doc 3/175 PE504.340v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 351
Nils Torvalds

Návrh nariadenia
Nadpis 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

SMERNICA 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 osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov (všeobecná smernica
o ochrane údajov)

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 352
Marie-Christine Vergiat

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 
vnútorného trhu a ku prospechu fyzických 
osôb.

(2) Spracovávanie údajov je určené k tomu, 
aby slúžilo ľudstvu; 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 
vnútorného trhu a ku prospechu fyzických 
osôb.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 353
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Úlohou smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. 
októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov[43] je harmonizovať 
ochranu základných práv a slobôd 
fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním 
údajov a zabezpečiť voľný tok osobných 
údajov medzi členskými štátmi.

(3) Úlohou smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. 
októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov[43] je harmonizovať 
ochranu základných práv a slobôd 
fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním 
údajov a zabezpečiť cezhraničnú výmenu 
osobných údajov medzi členskými štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 354
Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Hospodárska a sociálna integrácia, 
ktorá je dôsledkom fungovania vnútorného 
trhu, viedla k značnému nárastu 
cezhraničných tokov. Výmena údajov 
medzi hospodárskymi a sociálnymi, 
verejnými a súkromnými aktérmi v Únii 
vzrástla. Vnútroštátne orgány v členských 
štátoch sú na základe právnych predpisov 
Únie povinné spolupracovať a vymieňať si 
osobné údaje, aby mohli vykonávať svoje 
povinnosti a úlohy v mene orgánu iného 
členského štátu.

(4) Hospodárska a sociálna integrácia, 
ktorá je dôsledkom fungovania vnútorného 
trhu, viedla k značnému nárastu 
cezhraničných tokov. Výmena údajov 
medzi hospodárskymi a sociálnymi, 
verejnými a súkromnými aktérmi v Únii 
vzrástla. Vnútroštátne orgány v členských 
štátoch sú na základe právnych predpisov 
Únie povinné spolupracovať a vymieňať si 
osobné údaje, aby mohli vykonávať svoje 
povinnosti a úlohy v mene orgánu iného 
členského štátu. Členské štáty majú podľa 
Európskeho dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd
výslovnú povinnosť zabezpečiť riadnu 
reguláciu týchto tokov údajov a to, aby
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verejný aj súkromný sektor dodržiaval 
Dohovor Rady Európy č. 108 o ochrane 
jednotlivcov pri automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov, ktorý sa 
uplatňuje na činnosti verejného aj 
súkromného sektora.

Or. fr

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zahŕňa odkaz na Dohovor Rady Európy č. 108. 
Rozširuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh pána Albrechta č. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 355
Dimitrios Droutsas

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 zlepšené právne záruky,
ktoré zjednodušia voľný tok údajov 
v rámci Únie, do Únie a prenos do tretích 
krajín a medzinárodným organizáciám pri 
súčasnom zabezpečení vysokej úrovne 
ochrany osobných údajov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 356
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Táto situácia si vyžaduje vytvorenie 
silného a súdržnejšieho rámca ochrany 
údajov v Únii, ktorý sa bude intenzívne 
presadzovať vzhľadom na význam 
vybudovania dôvery, ktorá umožní rozvoj 
digitálnej ekonomiky v rámci vnútorného 
trhu. Fyzické osoby by mali mať kontrolu 
nad svojimi vlastnými osobnými údajmi a 
mala by sa posilniť právna a praktická 
istota pre fyzické osoby, hospodárskych 
aktérov a verejné orgány.

(6) Táto situácia si vyžaduje vytvorenie 
silného a súdržnejšieho rámca ochrany 
údajov v Únii, ktorý sa bude intenzívne 
presadzovať vzhľadom na význam 
vybudovania dôvery, ktorá umožní rozvoj 
digitálnej ekonomiky v rámci vnútorného 
trhu. Fyzické osoby by mali mať kontrolu 
nad svojimi vlastnými osobnými údajmi a 
mala by sa posilniť právna a praktická 
istota pre fyzické osoby, hospodárskych 
aktérov a verejné orgány. Súčasne  by 
pravidlá ochrany údajov nemali 
oslabovať konkurencieschopnosť, 
inovácie a nové technológie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 357
Cornelia Ernst

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 

(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 
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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.

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. Ak je to preukázateľne 
potrebné a bez porušenia zásad ochrany 
osobných údajov, 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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 358
Wim van de Camp

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 

(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 
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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.

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. Úroveň ochrany 
osobných údajov a opatrenia, ktoré má
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ 
prijať, by nemali závisieť od veľkosti 
podniku, ktorý osobné údaje spracúva, ale 
od rizika, ktoré takéto spracúvanie 
predstavuje. Inštitúcie a orgány Únie, 
členské štáty a ich dozorné orgány sú však 
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

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh hovorí sám za seba. Zodpovedá prístupu založenému 
na riziku. Osobitné potreby MSP by sa mali zohľadňovať pri uplatňovaní nariadenia, nie
v samotnom nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 359
Louis Michel

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 

(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 v podnikoch, vrátane názvu, formy a 
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právnické osoby vrátane názvu, formy a 
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 nemôžu 
domáhať ochrany poskytovanej týmto 
nariadením. Toto pravidlo sa uplatňuje aj 
vtedy, ak názov právnickej osoby obsahuje 
mená jedného alebo viacerých fyzických 
osôb.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 360
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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 
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.

(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, s výnimkou spracúvania 
osobných údajov, ktoré ich identifikujú na 
trhu, v prípade osôb vykonávajúcich 
hospodársku činnosť. Pokiaľ ide o 
spracúvanie údajov týkajúcich sa 
právnických osôb a najmä podnikov 
vystupujúcich ako právnické osoby vrátane 
názvu, formy a 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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 361
Salvatore Iacolino
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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 
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.

(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 podnikov, podľa článku 4 bod 15 tohto 
nariadenia, vrátane názvu, formy a 
kontaktných údajov právnickej osoby, 
takéto právnické osoby sa nemôžu 
domáhať ochrany poskytovanej týmto 
nariadením. Toto pravidlo sa uplatňuje aj 
vtedy, ak názov podniku obsahuje mená 
jedného alebo viacerých fyzických osôb.

Or. it

Odôvodnenie

Aby sa zabránilo rozdielnemu výkladu, malo by sa odôvodnenie 12 zosúladiť s článkom 4 bod 
15 tohto nariadenia, kde sa odkazuje na osoby vykonávajúce hospodársku činnosť, pretože 
práve to malo byť prvkom, ktorý je relevantný na účely udelenia výnimky, a nie právna forma.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 362
Sophia in 't Veld

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Toto nariadenie sa netýka otázok 
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 

(14) Toto nariadenie sa netýka otázok 
ochrany základných práv a slobôd alebo 
voľného toku údajov týkajúcich sa 
činností, ktoré nepatria do pôsobnosti 
práva Únie, ani spracúvania osobných 
údajov členskými štátmi pri vykonávaní 
činností v súvislosti so spoločnou 
zahraničnou a bezpečnostnou politikou 
Únie.
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so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou 
politikou Únie. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 363
Dimitrios Droutsas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Toto nariadenie sa netýka otázok 
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.

(14) Toto nariadenie sa netýka otázok 
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 Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001
z 18. decembra 2000 o ochrane 
jednotlivcov so zreteľom na spracovanie 
osobných údajov inštitúciami a orgánmi 
Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, či spracúvania osobných údajov 
členskými štátmi pri vykonávaní činností 
v súvislosti so spoločnou zahraničnou 
a bezpečnostnou politikou Únie. Na 
zabezpečenie jednotného rámca ochrany 
údajov v celej Únii by sa nariadenie (ES) 
č. 45/2001 malo uviesť do súladu s týmto 
nariadením. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 364
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Toto nariadenie sa netýka otázok 
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.

(14) Toto nariadenie sa netýka otázok 
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 členskými štátmi pri 
vykonávaní činností v súvislosti so 
spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou 
politikou Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 365
Sophia in 't Veld

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) Bez toho, aby to malo vplyv na 
obmedzenia vecnej pôsobnosti tohto 
nariadenia, by sa toto nariadenie malo 
uplatňovať na spracúvanie osobných 
údajov orgánmi tretích krajín na účely 
zberu spravodajských informácií 
a spravodajského dohľadu na území EHP 
prostredníctvom extrateritoriálnej 
jurisdikcie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 366
Axel Voss, Monika Hohlmeier

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Toto nariadenie by sa nemalo 
uplatňovať na spracovávanie osobných 
údajov fyzickou osobou, ktoré je výlučne 
osobnej či súkromnej povahy, ako je 
korešpondencia a uchovávanie adries, a 
ktoré je bez akéhokoľvek zárobkového 
motívu, a teda nesúvisí so žiadnou 
profesionálnou alebo komerčnou 
činnosťou. Výnimka by sa mala 
uplatňovať aj na prevádzkovateľov a 
sprostredkovateľov, ktorí poskytujú 
prostriedky pre spracovávanie osobných 
údajov na takéto osobné či súkromné 
činnosti.

(15) Toto nariadenie by sa nemalo 
uplatňovať na spracovávanie osobných 
údajov fyzickou osobou, ktoré je výlučne 
osobnej či súkromnej povahy, ako je 
korešpondencia a uchovávanie adries alebo 
súkromný predaj, a ktoré nesúvisí so 
žiadnou profesionálnou alebo komerčnou 
činnosťou, a to bez ohľadu na počet osôb, 
ktorým sú údaje prístupné.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 367
Françoise Castex

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Toto nariadenie by sa nemalo 
uplatňovať na spracovávanie osobných 
údajov fyzickou osobou, ktoré je výlučne 
osobnej či súkromnej povahy, ako je 
korešpondencia a uchovávanie adries, a 
ktoré je bez akéhokoľvek zárobkového 
motívu, a teda nesúvisí so žiadnou 
profesionálnou alebo komerčnou 
činnosťou. Výnimka by sa mala uplatňovať 
aj na prevádzkovateľov a 
sprostredkovateľov, ktorí poskytujú 
prostriedky pre spracovávanie osobných 
údajov na takéto osobné či súkromné 
činnosti.

(15) Toto nariadenie by sa nemalo 
uplatňovať na spracovávanie osobných 
údajov fyzickou osobou, ktoré je výlučne 
osobnej či súkromnej povahy, ako je 
korešpondencia a uchovávanie adries, a 
ktoré je bez akéhokoľvek zárobkového 
motívu, a teda nesúvisí so žiadnou 
profesionálnou alebo komerčnou 
činnosťou. Táto výnimka by sa nemala 
uplatňovať na také osobné alebo 
súkromné činnosti, pri ktorých fyzická 
osoba sprístupňuje osobné údaje iných 
fyzických osôb neobmedzenému počtu 
jednotlivcov. Výnimka by sa mala 
uplatňovať aj na prevádzkovateľov a 
sprostredkovateľov, ktorí poskytujú 
prostriedky pre spracovávanie osobných 
údajov na takéto osobné či súkromné 
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činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 368
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Toto nariadenie by sa nemalo 
uplatňovať na spracovávanie osobných 
údajov fyzickou osobou, ktoré je výlučne 
osobnej či súkromnej povahy, ako je 
korešpondencia a uchovávanie adries, a 
ktoré je bez akéhokoľvek zárobkového 
motívu, a teda nesúvisí so žiadnou 
profesionálnou alebo komerčnou 
činnosťou. Výnimka by sa mala uplatňovať 
aj na prevádzkovateľov a 
sprostredkovateľov, ktorí poskytujú 
prostriedky pre spracovávanie osobných 
údajov na takéto osobné či súkromné 
činnosti.

(15) Toto nariadenie by sa nemalo 
uplatňovať na spracovávanie osobných 
údajov fyzickou osobou, ktoré je výlučne 
osobnej či súkromnej povahy, ako je 
korešpondencia bez ohľadu na použité 
médium a uchovávanie adries, a ktoré je 
bez akéhokoľvek zárobkového motívu, a 
teda nesúvisí so žiadnou profesionálnou 
alebo komerčnou činnosťou. Pri 
rozhodovaní o tom, či sa na spracúvanie 
vzťahuje táto výnimka, by sa mali 
zohľadniť povaha spracúvaných údajov, 
účel spracovania a počet osôb, ktorým sú 
k dispozícii, a to aj so zreteľom na 
technologický vývoj a nové médiá. 
Výnimka by sa mala uplatňovať aj na 
prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, 
ktorí poskytujú prostriedky pre 
spracovávanie osobných údajov na takéto 
osobné či súkromné činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 369
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Toto nariadenie by sa nemalo (15) Toto nariadenie by sa nemalo 
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uplatňovať na spracovávanie osobných 
údajov fyzickou osobou, ktoré je výlučne 
osobnej či súkromnej povahy, ako je 
korešpondencia a uchovávanie adries, a 
ktoré je bez akéhokoľvek zárobkového 
motívu, a teda nesúvisí so žiadnou 
profesionálnou alebo komerčnou 
činnosťou. Výnimka by sa mala 
uplatňovať aj na prevádzkovateľov a 
sprostredkovateľov, ktorí poskytujú 
prostriedky pre spracovávanie osobných 
údajov na takéto osobné či súkromné 
činnosti. 

uplatňovať na spracovávanie osobných 
údajov prevádzkovateľmi alebo 
spracovateľmi, ktoré sú fyzickými 
osobami, keď sa spracúvanie týka na čisto 
osobných alebo rodinných záležitostí, 
ktoré im oznámila samotná dotknutá 
osoba alebo ktoré získali zákonným 
spôsobom. Výnimka by sa nemala 
uplatňovať, ak sa spracúvanie osobných 
údajov vykonáva na profesionálne alebo 
komerčné ciele. Pri rozhodovaní o tom, či 
sa na spracúvanie vzťahuje výnimka, by 
sa taktiež mala zohľadňovať povaha 
spracúvaných osobných údajov a to, či sú 
k dispozícii neurčitému počtu osôb. 
Výnimka by sa mala uplatňovať aj na 
prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, 
ktorí poskytujú prostriedky pre 
spracovávanie osobných údajov na takéto 
osobné či súkromné činnosti. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 370
Axel Voss

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Toto nariadenie by sa nemalo týkať 
spracúvania osobných údajov malými 
podnikmi, ktoré osobné údaje používajú 
výhradne na vlastné podnikanie, ako sú 
ponuky a faktúry. Ak v prípade 
spracúvaných osobných údajov neexistuje 
riziko, že s údajmi pracuje ktokoľvek iný 
než samotný podnik, nie je potrebná iná 
ochrana než zabezpečenie údajov 
z hľadiska prístupu. Táto výnimka by sa 
nemala týkať článkov 15, 16 a 17.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 371
Dimitrios Droutsas

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).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 372
Josef Weidenholzer

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) Týmto nariadením by nemalo byť 
dotknuté uplatňovanie pravidiel v oblasti 
povinnosti poskytovateľov 
sprostredkovateľských služieb uvedených
v článkoch 12 až 15 smernice 2000/31/ES.

Or. en



AM\926396SK.doc 17/175 PE504.340v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 373
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Toto nariadenie umožňuje, aby sa 
princíp verejného prístupu k oficiálnym 
dokumentom zohľadnil pri uplatňovaní 
ustanovení tohto nariadenia.

(18) Toto nariadenie umožňuje, aby sa 
princíp verejného prístupu k oficiálnym 
dokumentom zohľadnil pri uplatňovaní 
ustanovení tohto nariadenia. Osobné údaje 
v dokumentoch v držbe verejného orgánu 
alebo verejného subjektu môžu byť 
sprístupnené týmto orgánom alebo 
subjektom v súlade s právnymi predpismi 
Únie alebo členského štátu o prístupe 
verejnosti k úradným dokumentom, 
v záujme zosúladenia ochrany osobných 
údajov so zásadou prístupu verejnosti 
k úradným dokumentom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 374
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Toto nariadenie umožňuje, aby sa 
princíp verejného prístupu k oficiálnym 
dokumentom zohľadnil pri uplatňovaní 
ustanovení tohto nariadenia.

(18) Toto nariadenie umožňuje, aby sa 
princíp verejného prístupu k oficiálnym 
dokumentom zohľadnil pri uplatňovaní 
ustanovení tohto nariadenia. Osobné údaje 
v dokumentoch v držbe verejného orgánu 
alebo verejného subjektu môžu byť 
sprístupnené týmto orgánom alebo 
subjektom v súlade s právnymi predpismi 
členského štátu, ktorým verejný orgán 
alebo subjekt podlieha. Tieto právne 
predpisy musia zosúlaďovať právo na 
ochranu osobných údajov so zásadou 
prístupu verejnosti k úradným 
dokumentom.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 375
Alexander Alvaro

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Každé spracovanie osobných údajov v 
súvislosti s činnosťami zariadenia 
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v 
Únii by sa malo vykonávať v súlade s 
týmto nariadením bez ohľadu na to, či sa 
samotné spracovanie realizuje v Únii alebo 
nie. Zariadenie znamená efektívny a 
skutočný výkon činnosti. Právna forma 
takéhoto zariadenia, či už ide o pobočku 
alebo dcérsku spoločnosť s právnou 
subjektivitou, nie je v tomto ohľade 
určujúcim faktorom.

(19) Každé spracovanie osobných údajov 
dotknutých osôb s pobytom v Únii v 
súvislosti s činnosťami zariadenia 
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v 
Únii by sa malo vykonávať v súlade s 
týmto nariadením bez ohľadu na to, či sa 
samotné spracovanie realizuje v Únii alebo 
nie. Zariadenie znamená efektívny a 
skutočný výkon činnosti. Právna forma 
takéhoto zariadenia, či už ide o pobočku 
alebo dcérsku spoločnosť s právnou 
subjektivitou, nie je v tomto ohľade 
určujúcim faktorom.

Or. en

Odôvodnenie

Prevádzkovatelia údajov so sídlom v EÚ, ktorí spracúvajú výhradne neeurópske údaje 
v tretích krajinách by nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, aby mohli na 
trhoch mimo EÚ konkurovať prevádzkovateľom údajov, na ktorých sa nevzťahuje pôsobnosť 
tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 376
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Každé spracovanie osobných údajov v 
súvislosti s činnosťami zariadenia 
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v 
Únii by sa malo vykonávať v súlade s 

(19) Každé spracovanie osobných údajov 
dotknutých osôb s pobytom v Únii v 
súvislosti s činnosťami zariadenia 
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v 
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týmto nariadením bez ohľadu na to, či sa 
samotné spracovanie realizuje v Únii alebo 
nie. Zariadenie znamená efektívny a 
skutočný výkon činnosti. Právna forma 
takéhoto zariadenia, či už ide o pobočku 
alebo dcérsku spoločnosť s právnou 
subjektivitou, nie je v tomto ohľade 
určujúcim faktorom.

Únii by sa malo vykonávať v súlade s 
týmto nariadením bez ohľadu na to, či sa 
samotné spracovanie realizuje v Únii alebo 
nie. Zariadenie znamená efektívny a 
skutočný výkon činnosti. Právna forma 
takéhoto zariadenia, či už ide o pobočku 
alebo dcérsku spoločnosť s právnou 
subjektivitou, nie je v tomto ohľade 
určujúcim faktorom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 377
Jan Mulder

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Aby sa zabezpečilo, že fyzické osoby 
nebudú zbavené ochrany, na ktorú majú na 
základe tohto nariadenia právo, toto 
nariadenie by sa malo uplatňovať na 
spracovanie osobných údajov dotknutých 
osôb s bydliskom v Únii vykonávané 
prevádzkovateľom, ktorý nemá sídlo v 
Únii, ak spracovanie súvisí s ponukou 
tovaru alebo služieb týmto dotknutým 
osobám alebo so sledovaním správania
týchto dotknutých osôb.

(20) Aby sa zabezpečilo, že fyzické osoby 
nebudú zbavené ochrany, na ktorú majú na 
základe tohto nariadenia právo, toto 
nariadenie by sa malo uplatňovať na 
spracovanie osobných údajov dotknutých 
osôb s bydliskom v Únii vykonávané 
prevádzkovateľom, ktorý nemá sídlo v 
Únii, ak spracovanie súvisí s ponukou 
tovaru alebo (bezplatných) služieb týmto 
dotknutým osobám alebo so sledovaním 
správania týchto dotknutých osôb.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 378
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Aby sa zabezpečilo, že fyzické osoby 
nebudú zbavené ochrany, na ktorú majú na 

(20) Aby sa zabezpečilo, že fyzické osoby 
nebudú zbavené ochrany, na ktorú majú na 
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základe tohto nariadenia právo, toto 
nariadenie by sa malo uplatňovať na 
spracovanie osobných údajov dotknutých 
osôb s bydliskom v Únii vykonávané 
prevádzkovateľom, ktorý nemá sídlo v 
Únii, ak spracovanie súvisí s ponukou 
tovaru alebo služieb týmto dotknutým 
osobám alebo so sledovaním správania 
týchto dotknutých osôb.

základe tohto nariadenia právo, toto 
nariadenie by sa malo uplatňovať na 
spracovanie osobných údajov dotknutých 
osôb s bydliskom v Únii vykonávané 
prevádzkovateľom, ktorý nemá sídlo v 
Únii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 379
Jan Mulder

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, a to bez 
ohľadu na pôvod údajov, 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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 380
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Na určenie toho, či spracúvanie (21) Malo by sa zistiť, či spracovanie 
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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.

údajov zahŕňa sledovanie pohybu 
fyzických osôb na internete 
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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 381
Louis Michel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Na určenie toho, či spracúvanie 
údajov možno pokladať za činnosť 
súvisiacu s „ponúkaním tovaru alebo 
služieb“, je potrebné zistiť, či je ponuka 
jasne adresovaná a nie len sprístupnená 
dotknutým osobám v Únii. Zohľadniť 
možno možnosti dodania v rámci EÚ, 
použitý jazyk, ako aj použitý názov 
domény. Tento pojem by sa mal 
uplatňovať bez ohľadu na to, či sa od 
dotknutej osoby vyžaduje platba.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 382
Louis Michel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22a) Právo členského štátu zahŕňa 
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kolektívne dohody na trhu práce. 
Kolektívna dohoda na trhu práce je 
dohoda medzi jednou alebo viacerými 
organizáciami zastupujúcimi 
zamestnancov a jednou alebo viacerými 
organizáciami zastupujúcimi 
zamestnávateľov alebo jedným alebo 
viacerými zamestnávateľmi. Takáto 
dohoda vymedzuje kolektívne 
a individuálne vzťahy (napr. pracovné 
podmienky a mzdu) medzi 
zamestnávateľmi a zamestnancami vo 
všetkých podnikoch alebo v podnikoch 
konkrétneho priemyselného odvetvia. 
Taktiež určuje práva a povinnosti strán 
dohody. Kolektívna dohoda na trhu práce 
do pracovného práva dopĺňa prvky, ktoré 
sa neuvádzajú v zákonníku práce, alebo 
jeho všeobecné ustanovenia prispôsobuje 
konkrétnej situácii príslušného 
priemyselného odvetvia. Kolektívna 
dohoda sa tak týka každého zamestnanca 
alebo každého zamestnanca príslušného 
priemyselného odvetvia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 383
Jan Mulder

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 

(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 
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anonymizované takým spôsobom, že 
dotknutá osoba už nie je určiteľná.

anonymizované takým spôsobom, že 
dotknutá osoba už nie je určiteľná, 
napríklad na údaje anonymizované na 
účely lekárskeho výskumu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 384
Alexander Alvaro

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 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. Malo by 
sa zohľadňovať, či boli odstránené 
osobné identifikátory a či sa väzba na tieto 
osobné identifikátory naďalej zachováva, 
takže ktokoľvek, kto má prístup ku kódom 
väzieb, môže priradiť údaje k subjektu 
údajov. Zásady ochrany údajov by sa 
nemali uplatňovať na údaje, ktoré sú 
považované za anonymizované takým 
spôsobom, že dotknutá osoba už nie je 
určiteľná.

Or. en

Odôvodnenie

Presadzovanie spracúvania pseudonymizovaných údajov v súlade s vymedzením uvedeným 
v článku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 385
Claude Moraes, Glenis Willmott
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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 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. Na 
historické, štatistické a vedecké účely by 
sa identifikácia nemala považovať za 
primerane pravdepodobnú, ak sa 
používané údaje uchovávajú oddelene od 
informácií umožňujúcich identifikáciu 
dotknutej osoby. Zásady ochrany údajov 
by sa nemali uplatňovať na údaje, ktoré sú 
považované za anonymizované takým 
spôsobom, že dotknutá osoba už nie je 
určiteľná. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 386
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

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 

(23) Zásady ochrany údajov by sa mali 
uplatňovať na všetky informácie týkajúce 
sa určenej alebo určiteľnej osoby, a to aj 
po jej smrti. 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 
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údaje, ktoré sú považované za 
anonymizované takým spôsobom, že 
dotknutá osoba už nie je určiteľná.

údaje, ktoré sú považované za 
anonymizované takým spôsobom, že 
dotknutá osoba už nie je určiteľná.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 387
Jan Philipp Albrecht

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 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 alebo vyčlenenie príslušnej 
osoby. Toto nariadenie by sa nemalo 
vzťahovať na anonymné údaje, t. j. 
akékoľvek údaje, ktoré nemôžu byť 
priamo ani nepriamo, samostatne ani 
v kombinácii s pridruženými údajmi, 
priradené k fyzickej osobe, alebo ak by 
zistenie takéhoto vzťahu vyžadovalo 
neúmerné množstvo času, nákladov 
a úsilia, s prihliadnutím na súčasný stav 
technológií v čase spracúvania a možnosti 
vývoja v období, keď budú údaje
spracúvané.

Or. en

Odôvodnenie

Nahrádza PDN 14 spravodajcu, pričom pridáva ozrejmenie v oblasti tzv. vyčlenenia v súlade 
s PDN 84 k článku 4 ods. 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 388
Michèle Striffler

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 na všetky informácie týkajúce 
sa určenej alebo určiteľnej osoby. Na 
určenie toho, či je fyzická osoba určiteľná, 
a to aj po svojej smrti, 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.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 389
Nathalie Griesbeck

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 na všetky informácie týkajúce 
sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, 
a to aj po jej smrti. 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.
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Or. fr

Odôvodnenie

Návrh nariadenia nerieši problematiku spracúvania osobných údajov zosnulých osôb. Tento 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa snaží o rozšírenie pôsobnosti pravidiel uvedených 
v nariadení tak, aby sa týkali aj takýchto údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 390
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 391
Louis Michel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Zásady ochrany údajov by sa mali 
uplatňovať na všetky informácie týkajúce 

(23) Zásady ochrany údajov by sa mali 
uplatňovať len na informácie týkajúce sa 
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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.

určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby. Na 
určenie toho, či je osoba určiteľná, by sa 
mali brať do úvahy prostriedky, pri ktorých 
existuje primeraná pravdepodobnosť, že 
ich prevádzkovateľ využije. Fyzická osoba 
by sa nemala považovať za určiteľnú, ak 
si identifikácia vyžaduje neprimerané 
množstvo času, úsilia alebo materiálnych 
prostriedkov, alebo ak prevádzkovateľ 
zaviedol opatrenia na zabránenie tomu, 
aby informácie fyzickú osobu v plnej 
miere identifikovali. Zásady ochrany 
údajov by sa preto nemali uplatňovať na 
údaje, v prípade ktorých dotknutá osoba 
zatiaľ nie je určiteľná, ani na údaje, ktoré 
sú považované za anonymizované takým 
spôsobom, že dotknutá osoba nie je 
určiteľná.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 392
Sarah Ludford

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

Odôvodnenie

Mal by existovať určitý stupeň praktickosti a primeranosti pri určovaní toho, čo sú „osobné 
údaje“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 393
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 394
Marie-Christine Vergiat

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 

(23) Zásady ochrany údajov by sa mali 
uplatňovať na všetky informácie týkajúce 
sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, 
a to aj po jej smrti. Na určenie toho, či je 
osoba určiteľná, by sa mali brať do úvahy 
všetky prostriedky, pri ktorých existuje 
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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.

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.

Or. fr

Odôvodnenie

Návrh nariadenia výslovne nerieši problematiku spracúvania osobných údajov zosnulých 
osôb. Je dôležité, aby právni nástupcovia alebo právny zástupca zosnulej osoby mohli 
zabezpečiť uplatňovanie jej práv na ochranu údajov (prístup, náprava atď.), a to v súlade so 
želaniami, ktoré vyslovila pred smrťou. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh tak súvisí 
s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článkom 15 až 17.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 395
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 z definície 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 396
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23a) V tomto nariadení sa uznáva, že 
pseudonymizácia prospieva všetkým 
dotknutým osobám, keďže osobné údaje 
sa z definície 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 397
Nathalie Griesbeck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23a) Identifikačné čísla vydávané štátmi 
by sa mali považovať za osobné údaje.

Or. fr

Odôvodnenie

So zreteľom na význam, a to aj z hľadiska osobného stavu, identifikačných čísel vydávaných 
štátmi (číslo sociálneho zabezpečenia, číslo pasu a identifikačnej karty, číslo školskej 
registrácie atď.), by sa malo ozrejmiť, že ide o osobné údaje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 398
Alexander Alvaro

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 

(24) Pri používaní online alebo offline
služieb môžu byť fyzickým osobám 
pridelené identifikátory, ktoré sú 
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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.

generované prístrojmi, aplikáciami, 
nástrojmi a protokolmi alebo iným 
spotrebiteľským tovarom, ako je IP adresa 
alebo cookies týchto služieb, štítky RFID 
a iné jedinečné identifikátory. Tieto môžu 
zanechávať stopy, ktoré môžu byť v 
kombinácii s jedinečnými identifikátormi 
a inými získanými informáciami 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.

Or. en

Odôvodnenie

Aj offline služby môžu zanechávať stopy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 399
Jan Mulder

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 služieb alebo prístrojov 
môžu byť fyzickým osobám pridelené 
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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 400
Axel Voss

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 by sa malo v jednotlivých prípadoch 
a podľa technologického vývoja 
preskúmať, či je nutné považovať
identifikačné čísla, lokalizačné údaje, 
online identifikátory alebo iné osobitné 
faktory ako také za osobné údaje.

Or. en

Odôvodnenie

Prevzaté zo stanoviska výboru IMCO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 401
Jan Philipp Albrecht

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 

(24) Pri používaní online alebo offline 
služieb môžu byť fyzickým osobám 
pridelené jeden alebo viaceré
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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.

identifikátory, ktoré sú generované 
prístrojmi, aplikáciami, nástrojmi,
protokolmi alebo iným spotrebiteľským 
tovarom, ako je IP adresa, cookies týchto 
služieb, štítky RFID iné jedinečné 
identifikátory. Keďže takéto identifikátory 
zanechávajú stopy a možno ich použiť na 
vyčlenenie jednotlivých fyzických osôb, 
malo by sa toto nariadenie uplatňovať na 
spracúvanie takýchto údajov, okrem 
prípadov, ak sa tieto identifikátory 
preukázateľne netýkajú fyzických osôb, 
ako napríklad IP adresy požívané 
podnikmi, ktoré sa nemôžu považovať za 
„osobné údaje“ v zmysle tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „osobné údaje“ sa spresňuje objektívnymi kritériami. Identifikátory, ktoré majú úzku 
väzbu na fyzické osoby, je nutné považovať za osobné údaje. Pozri súvisiace pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy k článku 4 ods. 1 a odôvodneniu 23. Tento pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh spresňuje používanie osobných údajov v online a offline prostredí. Pracovná skupina 
podľa čl. 29 opakovane konštatovala, že štítky RFID sú osobné údaje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 402
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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, 

(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, 
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online identifikátory alebo iné osobitné 
faktory nemusia byť nutne ako také
pokladané za všetkých okolností za osobné 
údaje.

online identifikátory alebo iné osobitné 
faktory nemusia byť nutne pokladané za 
všetkých okolností za osobné údaje.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 403
Louis Michel

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, internetové 
porty 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 sériové čísla výrobkov, IP adresy, 
internetové porty, IMEI kódy mobilných 
telefónov a iné podobné identifikátory 
nemusia byť nutne ako také pokladané za 
všetkých okolností za osobné údaje.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 404
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Pri používaní online služieb môžu byť 
fyzickým osobám pridelené online 

(24) Pri používaní online služieb môžu byť 
fyzickým osobám a domácnostiam
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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.

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. Opätovná 
identifikácia osobných údajov, napríklad 
použitie zachovaných online stôp na 
vytvorenie profilov jednotlivcov, 
prelomenie pseudonymu a identifikácia 
dotknutých osôb, by sa mala zakázať.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 405
Frank Engel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24a) Ak poskytovateľ služieb spracúva 
osobné údaje bez technicky 
uskutočniteľnej možnosti prístupu k týmto 
údajom, neznamenal by neprimerané 
úsilie, a s primeranou 
pravdepodobnosťou použitia 
poskytovateľom služieb na získanie 
znalostí o obsahu týchto údajov, mali by 
sa títo poskytovatelia služieb považovať za 
neutrálneho prostredníka alebo tzv. 
prenášača údajov podľa článku 12 
smernice 2000/31/ES, bez zodpovednosti 
za akékoľvek prenášané alebo inak 
spracúvané alebo ich prostredníctvom 
sprístupňované osobné údaje.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 406
Cornelia Ernst

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 
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.

(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 začiarknutia políčka 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, bežné
využívanie služby alebo nečinnosť, 
napríklad neodčiarknutie vopred 
začiarknutých 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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 407
Jan Mulder

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
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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 
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.

(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 začiarknutia políčka 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 alebo 
nečinnosť, napríklad nezmenenie 
štandardného nastavenia, 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 408
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Súhlas by mal byť daný výslovne
pomocou vhodnej metódy, ktorá umožňuje 

(25) Súhlas by mal byť daný jednoznačne
pomocou v kontexte ponúkaného výrobku 
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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 
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.

alebo ponúkanej služby 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 
začiarknutia políčka 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 409
Louis Michel

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 
návšteve internetovej stránky alebo 

(25) Súhlas by mal byť daný pomocou 
vhodnej metódy, ktorá umožňuje slobodne 
poskytnúť špecifické a informované 
vyjadrenie o vôli dotknutej osoby, a to buď 
vo forme stanoviska alebo prostredníctvom 
prejavu vôle dotknutej osoby, a ktorá 
zabezpečuje, že fyzické osoby sú si 
vedomé, že dávajú súhlas na spracovanie 
osobných údajov – a to aj prostredníctvom 
použitia vhodných nastavení alebo 
prostredníctvom začiarknutia políčka pri 
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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. Nereagovanie alebo 
nečinnosť sa preto nepokladajú za 
vyslovenie súhlasu. Súhlas sa vzťahuje 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 410
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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 
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 

(25) Súhlas by mal byť daný slobodne 
a bez nátlaku zo strany prevádzkovateľa, 
a výslovne pomocou vhodnej metódy, 
ktorá umožňuje 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 
začiarknutia políčka 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 
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základe elektronickej požiadavky, 
požiadavka musí byť jasná, stručná a bez 
zbytočného prerušenia používania služby, 
na ktorú sa poskytuje.

základe elektronickej požiadavky, 
požiadavka musí byť jasná, stručná a bez 
zbytočného prerušenia používania služby, 
na ktorú sa poskytuje.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 411
Carmen Romero López

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 
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.

(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 začiarknutia políčka 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. Dotknutá osoba by 
taktiež mala mať právo kedykoľvek svoj 
súhlas odvolať, a to rovnakým spôsobom, 
akým ho poskytla.

Or. es
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Odôvodnenie

Zámerom je zdôraznenie toho, že jednotlivci by mali mať možnosť odvolať svoj súhlas za 
rovnakých podmienok, za akých ho udeľovali, a to bez vynaloženia akéhokoľvek ďalšieho 
úsilia alebo času.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 412
Sarah Ludford, Charles Tannock

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 
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.

(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 začiarknutia políčka 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. Vyhľadanie 
konkrétneho liečebného postupu a súhlas 
s ním by sa mali považovať za súhlas 
v zmysle článkov 4 bod 8 a 6 ods. 1 písm. 
a) so spracovaním osobných zdravotných 
údajov spojených s konkrétnou liečbou 
a za splnenie dôkazného bremena podľa 
článku 7 ods. 1, čo však členským štátom 
nebráni zachovať v tejto oblasti prísnejšie 
existujúce vnútroštátne pravidlá.
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 
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zbytočného prerušenia používania služby, 
na ktorú sa poskytuje.

Or. en

Odôvodnenie

Jednoznačné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 413
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

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 
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.

(25) Súhlas by mal byť daný jednoznačne 
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 začiarknutia políčka 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. Informácie 
poskytované na vyjadrenie súhlasu detí by 
sa mali poskytovať v zrozumiteľnom 
jazyku primeranom veku a to tak, aby boli
poľahky zrozumiteľné pre dieťa vo veku 
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nad 13 rokov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 414
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

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 
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.

(25) Súhlas by mal byť daný jednoznačne 
v kontexte ponúkaného produktu alebo 
ponúkanej služby 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 začiarknutia políčka 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. To však ponecháva 
v platnosti ustanovenia smernice 
2002/58/ES, podľa ktorej možno za 
určitých okolností vyjadriť súhlas 
prostredníctvom vhodného nastavenia 
používateľovho prístroja. 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



AM\926396SK.doc 45/175 PE504.340v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 415
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25a) V tomto nariadení sa uznáva, že 
pseudonymizácia údajov môže pomôcť 
minimalizovať riziká súvisiace so 
súkromím dotknutých osôb. Ak 
prevádzkovateľ údaje pseudonymizuje, 
malo by sa takéto spracovanie považovať 
za odôvodnené ako legitímny záujem 
prevádzkovateľa.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 416
Nathalie Griesbeck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25a) Lekárske konzultácie, poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti, diagnózy 
a poskytovanie liečby – to všetko zahŕňa 
zber a spracúvanie osobných údajov. 
Rozhodnutie pacienta vyhľadať 
zdravotnú starostlivosť by sa malo 
považovať za rozhodnutie, ktorým sa 
udeľuje výslovný súhlas so zberom 
a spracovaním osobných údajov. 

Or. fr

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh odstraňuje všetky nejasnosti v oblasti uplatňovania 
kritérií, ktorými sa riadi zákonnosť zberu a spracúvania osobných údajov v kontexte 
poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako sú uvedené v článku 6 ods. 1. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 417
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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, 
vrátane genetických informácií, 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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 418
Claude Moraes, Glenis Willmott
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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 týkajúce sa zdravia by 
mali zahŕňať najmä všetky osobné 
informácie 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 informácie získané na základe 
vykonávania testov alebo prehliadok častí 
organizmu alebo 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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 419
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Osobné údaje týkajúce sa zdravia by (26) Osobné údaje týkajúce sa zdravia by 
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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.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

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 

(26) Osobné údaje týkajúce sa zdravia by 
mali zahŕňať najmä všetky osobné údaje 
týkajúce sa zdravotného stavu dotknutej 
osoby vrátane genetických informácií, 
informácie o registrácii fyzickej osoby na 
poskytovanie zdravotníckych služieb, 
informácie o platbách alebo nároku na 
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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.

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

Prevzaté zo stanoviska výboru ITRE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 421
Louis Michel

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 

(26) Osobné údaje týkajúce sa zdravia by 
mali zahŕňať najmä všetky údaje, ktoré sa 
priamo týkajú zdravotného stavu dotknutej 
osoby alebo aktuálneho fyziologického
alebo biomedického stavu 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 
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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.

vitro.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 422
Jan Mulder

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 

(27) Ak prevádzkovateľ alebo 
sprostredkovateľ má v Únii niekoľko 
sídiel, a to aj v prípade, že je 
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ 
súčasťou skupiny podnikov, ale nielen 
v tomto prípade, malo by sa na účely tohto 
nariadenia ústredie prevádzkovateľa v 
Únii 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 
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sprostredkovateľa by malo byť miesto 
jeho administratívneho sídla v Únii.

použitie technických prostriedkov a 
technológií spracúvania osobných údajov 
alebo spracovateľských činností 
nepredstavujú sami osebe takéto ústredie a 
preto nie sú určujúcimi kritériami pre 
ústredie. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 423
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

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) Ak prevádzkovateľ alebo 
sprostredkovateľ má v Únii niekoľko 
sídiel, a to aj v prípade, že je 
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ 
skupinou podnikov, ale nie len v tomto 
prípade, malo by sa na účely tohto 
nariadenia ústredie 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 ústredie a 
preto nie sú určujúcimi kritériami pre 
ústredie. Skupina podnikov môže 
nominovať jedno ústredie v Únii.

Or. en
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Odôvodnenie

Prevzaté zo stanoviska výboru ITRE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 424
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 jedno ústredie v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 425
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

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 a sú zraniteľní 
spotrebitelia. Na určenie toho, kedy sa 
fyzická osoba pokladá za dieťa, by toto 
nariadenie malo prevziať definíciu 
stanovenú v Dohovore OSN o právach 
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dieťaťa. Predovšetkým je na zabezpečenie 
práva na súhlas v prípade detí vo veku 
nad 13 rokov nutné používať jazyk 
vhodný pre deti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 426
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 
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. 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 427
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

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 

(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. Takáto ochrana ja 
osobitne dôležitá v kontexte sociálnych 
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nariadenie malo prevziať definíciu 
stanovenú v Dohovore OSN o právach 
dieťaťa.

sietí. Na účely tohto nariadenia by sa 
dieťa malo vymedziť ako osoba vo veku 
do 18 rokov. Ak spracúvanie údajov 
vychádza zo súhlasu dotknutej osoby vo 
vzťahu k ponuke služieb informačnej 
spoločnosti adresovaných dieťaťu, malo 
by nariadenie rozlišovať medzi deťmi vo 
veku nad 13 rokov a deťmi vo veku do 13 
rokov, ktoré potrebujú vyšší stupeň 
ochrany v tom smere, že súhlas musí 
udeliť alebo povoliť rodič alebo 
opatrovník dieťaťa.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 428
Alexander Alvaro

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29a) Tie isté osobné údaje môžu mať 
rôzny význam v závislosti od kontextu ich 
spracúvania a rizík, ktoré predstavuje. 
Prevádzkovatelia by preto mali zaviesť 
vhodné technické a organizačné opatrenia 
a postupy, pokiaľ ide o kontexty 
spracúvania údajov a riziká, ktoré 
predstavuje.

Or. en

Odôvodnenie

Strata adresy dotknutej osoby môže mať iné dôsledky v prípade, že ju stratí maloobchodný 
predajca, ktorý si adresu ponechal na účely zasielania tovaru, a iné v prípade, že ju stratí 
odborník na rakovinu, ktorý si adresu ponechal na účely fakturácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 429
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29a) Tie isté osobné údaje môžu mať 
rôzny význam v závislosti od kontextu ich 
spracúvania a rizík, ktoré predstavuje. 
Prevádzkovatelia by preto mali zaviesť 
vhodné technické a organizačné opatrenia 
a postupy, pokiaľ ide o kontexty 
spracúvania údajov a riziká, ktoré 
predstavuje.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 430
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29a) V rámci tohto nariadenia by členské 
štáty mali zabezpečiť, aby deti vždy mohli 
mať prístup k prevenčným a poradenským 
službám informačnej spoločnosti, ako je 
online poradenstvo o sexuálnom 
zneužívaní, problémoch spojených 
s užívaním drog či iných psychologických 
problémoch bez potreby súhlasu ich 
rodiča alebo právneho opatrovníka. 

Or. en

Odôvodnenie

(Pozri nové znenie článku 8)
Niektoré služby informačnej spoločnosti ponúkané deťom sa opierajú o skutočnosť, že ich deti 
môžu používať bez súhlasu svojich rodičov. To platí napríklad v prípade online rozhovorov 
pre obete sexuálneho zneužívania. Bez možnej výnimky pre tieto prípady by niektoré služby 
zamerané na deti hľadajúce pomoc v situáciách, keď ich rodičia alebo právny zástupca môžu 
mať úzke väzby na problém dieťaťa, už neboli dostupné.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 431
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29a) Osobné údaje pracovníkov, najmä 
citlivé údaje ako politická orientácia, 
členstvo v odboroch a odborárska 
činnosť, sa musia chrániť v súlade 
s článkami 8, 12 a 28 Charty základných 
práv Európskej únie a s článkami 8 a 11 
Európskeho dohovoru o ľudských 
právach a v žiadnom prípade sa nesmú 
použiť na zapisovanie pracovníkov na tzv. 
čierne zoznamy, ktoré sa postupujú 
ďalším podnikom s cieľom diskriminovať
určitých pracovníkov.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 432
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29a) Osobné údaje pracovníkov, najmä 
citlivé údaje ako politická orientácia, 
členstvo v odboroch a odborárska 
činnosť, by mali byť chránené v súlade 
s článkami 8, 12 a 28 Charty základných 
práv Európskej únie a s článkami 8 a 11 
Európskeho dohovoru o ľudských 
právach a v žiadnom prípade sa nesmú 
použiť na zapisovanie pracovníkov na tzv. 
čierne zoznamy, ktoré sa postupujú 
ďalším podnikom s cieľom diskriminovať 
určitých pracovníkov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 toho, 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 
by malo 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 toho, 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. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 434
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30a) Osobné údaje pracovníkov, najmä 
citlivé údaje ako politická orientácia, 
členstvo v odboroch a odborárska 
činnosť, by mali byť chránené v súlade 
s článkami 8, 12, 27 a 28 Charty 
základných práv Európskej únie 
a s článkami 8 a 11 Európskeho dohovoru 
o ľudských právach. Mali by sa zaviesť 
ochranné prvky na to, aby sa zabránilo 
používaniu osobných údajov pracovníkov 
na zapisovanie na tzv. čierne zoznamy, 
ktoré sa postupujú ďalším podnikom 
alebo jednotlivcom s cieľom 
diskriminovať určitých pracovníkov.

Or. en

Odôvodnenie

Osobné údaje sa v kontexte zamestnania nikdy nesmú používať proti dotknutej osobe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 435
Axel Voss

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Aby bolo spracúvanie zákonné, 
osobné údaje by sa mali spracúvať na 
základe súhlasu dotknutej osoby alebo na 
nejakom inom legitímnom základe, ktorý 
je stanovený v právnych predpisoch, a to 
buď v tomto nariadení alebo v iných 
právnych predpisoch Únie alebo
príslušného členského štátu, ako je to 
uvedené v tomto nariadení.

(31) Aby bolo spracúvanie zákonné, 
osobné údaje by sa mali spracúvať na 
základe súhlasu dotknutej osoby alebo na 
nejakom inom legitímnom základe, ktorý 
je stanovený v právnych predpisoch, a to 
buď v tomto nariadení alebo v iných 
právnych predpisoch Únie alebo 
príslušného členského štátu, ako je to 
uvedené v tomto nariadení. Povolenie na 
to, aby prevádzkovateľ spracúval osobné 
údaje, by malo zahŕňať povolenie na 
spracúvanie osobných údajov s inými 
spoločnými prevádzkovateľmi a malo by 
umožňovať spracovanie osobných údajov 
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sprostredkovateľom so sídlom 
v Európskej únii alebo mimo nej.

Or. en

Odôvodnenie

Ozrejmenie je potrebné na to, aby sa zmenšila nejasnosť pojmu prevádzkovateľa údajov 
a sprostredkovateľa, ako ju označili európske orgány pôsobiace v oblasti ochrany údajov vo 
svojom pracovnom dokumente 169, ktorá viedla k odlišnému výkladu rovnakých zásad 
a vymedzení zavedených na účel harmonizácie na európskej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 436
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Aby bolo spracúvanie zákonné, 
osobné údaje by sa mali spracúvať na 
základe súhlasu dotknutej osoby alebo na 
nejakom inom legitímnom základe, ktorý 
je stanovený v právnych predpisoch, a to 
buď v tomto nariadení alebo v iných 
právnych predpisoch Únie alebo 
príslušného členského štátu, ako je to 
uvedené v tomto nariadení.

(31) Aby bolo spracúvanie zákonné, 
osobné údaje by sa mali spracúvať na 
základe súhlasu dotknutej osoby alebo na 
nejakom inom legitímnom základe, ktorý 
je stanovený v právnych predpisoch, a to 
buď v tomto nariadení alebo v iných 
právnych predpisoch Únie alebo 
príslušného členského štátu, ako je to 
uvedené v tomto nariadení. V prípade 
dieťaťa alebo osoby bez právnej 
spôsobilosti by mal súhlas udeliť právny 
zástupca dotknutej osoby. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 437
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Ak je spracovanie založené na súhlase (32) Ak je spracovanie založené na súhlase 
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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.

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. Podobne ako 
v prípade podmienok občianskeho práva 
(smernica 93/13/EHS) by písomné 
vyhlásenia (politiky v oblasti súkromia) 
mali byť so zreteľom na formu 
spracovania čo najzreteľnejšie 
a najtransparentnejšie. Nemali by 
obsahovať skryté ani znevýhodňujúce 
ustanovenia, ako je právo postupovať 
osobné údaje iným prevádzkovateľom 
alebo sekundárne používanie osobných 
údajov. V záujme motivovania 
prevádzkovateľov k tomu, aby poskytovali 
náležité informácie, mali by aj čiastočne 
protiprávne ustanovenia byť úplne 
neplatné.

Or. en

Odôvodnenie

Dotknuté osoby často čelia mimoriadne vágnym, dlhým alebo komplikovaným politikám, ktoré 
dotknuté osoby odrádzajú od toho, aby ich čítali a pochopili. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
prináša v záujme riešenia tejto problematiky dobre zavedené zásady v oblasti nespravodlivých 
podmienok v spotrebiteľských zmluvách. To taktiež umožňuje odkázať pri výklade nariadenia 
na dlhodobú judikatúru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 438
Louis Michel

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 

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

vykonať riadnu a slobodnú voľbu, a teda 
následne nemôže odmietnuť alebo odvolať 
súhlas bez nepriaznivých následkov, ktoré 
nemajú legitímny dôvod. Ak sú osobné 
údaje, ktoré sa spracúvajú na základe 
súhlasu dotknutej osoby, potrebné pre 
poskytovanie služby alebo inej výhody 
dotknutej osobe, malo by byť odvolanie 
súhlasu dôvodom na ukončenie alebo 
neplnenie zmluvy poskytovateľom služby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 439
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33a) Súhlas nie je časovo neobmedzený 
a svoj právny účinok ako základ 
spracúvania stráca ihneď, ako osobné 
údaje prestanú byť potrebné na plnenie 
účelu, na ktorý boli pôvodne získané. Ak 
naplnenie zamýšľaného účelu nemožno 
jednoznačne určiť, mal by prevádzkovateľ 
aspoň raz za rok poskytnúť subjektu 
údajov informácie podľa článku 14 
a vyžiadať si od dotknutej osoby 
potvrdenie pôvodného súhlasu. Ak 
dotknutá osoba neodpovie kladne, 
pôvodný súhlas sa považuje za neúčinný 
od konca druhého kalendárneho roka po 
prvom spracovaní.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 440
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33b) Za platný základ spracovania, ktoré 
je zákonné a teda nie je vo vzťahu k účelu 
nadmerné, by sa mal považovať súhlas. 
Neprimerané spracovanie údajov 
nemožno legitimovať získaním súhlasu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 441
Nils Torvalds

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.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 442
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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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.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 443
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 444
Cornelia Ernst

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. 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. To by 
nemalo platiť v prípade, že verejný orgán 
vystupuje ako zamestnávateľ.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 445
Jan Mulder

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 spravidla nemal byť 
platným právnym dôvodom na spracovanie 
osobných údajov, ak medzi postavením 
dotknutej osoby a prevádzkovateľa existuje 
jednoznačný nepomer, čo sa týka 
konkrétne 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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 446
Louis Michel, Philippe De Backer

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 

(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. Nepomer neexistuje, 
keď sa údaje spracúvajú v kontexte 
zamestnania alebo ochrany pred rizikom.
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 
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za dobrovoľne udelený z hľadiska záujmov 
dotknutej osoby.

z hľadiska záujmov dotknutej osoby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 447
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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 mal byť vyjadrený 
slobodne a bez nátlaku zo strany 
prevádzkovateľa. Súhlas nemožno 
považovať za udelený slobodne v prípade, 
ak kvôli nerovnováhe medzi postavením 
dotknutej osoby a prevádzkovateľa by 
mohlo odmietnutie udelenia súhlasu mať 
pre dotknutú osobu nepriaznivé finančné 
alebo právne dôsledky. 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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 448
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

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. Ak je prevádzkovateľom 
verejný orgán, nepomer nastáva 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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 449
Axel Voss

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 

(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 
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by mala byť verejná správa, alebo iná 
fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa 
vzťahuje verejné alebo súkromné právo, 
ako napríklad profesijné združenie.

by mala byť verejná správa, alebo iná 
fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa 
vzťahuje verejné alebo súkromné právo, 
ako napríklad profesijné združenie.
Spracovanie údajov sa môže 
uskutočňovať aj na základe kolektívnych 
pracovnoprávnych dohôd. Kolektívne 
pracovnoprávne dohody sú dohody 
uzatvorené medzi zamestnávateľmi alebo 
ich zástupcami a zástupcami 
zamestnancov, alebo medzi týmito 
stranami a štátnym subjektom, a to na 
celoštátnej, odvetvovej alebo firemnej 
úrovni.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 450
Alexander Alvaro

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Spracovanie osobných údajov sa musí 
považovať za rovnako zákonné tam, kde je 
potrebné na účely ochrany záujmu, ktorý je 
zásadný pre život dotknutej osoby.

(37) Spracovanie osobných údajov sa musí 
rovnako považovať za zákonné tam, kde je 
potrebné na účely ochrany záujmu, ktorý je 
zásadný pre život dotknutej osoby alebo 
kde je spracovanie potrebné na účely 
zabezpečenia schopnosti siete alebo 
informačného systému odolávať 
náhodným udalostiam alebo protiprávnym 
či škodlivým krokom, ktoré ohrozujú 
dostupnosť, autentickosť, integritu alebo 
dôvernosť uchovávaných alebo 
prenášaných údajov a bezpečnosť 
súvisiacich spojených služieb, ktoré tieto 
siete a systémy ponúkajú alebo ktoré sú 
cez ne prístupné.

Or. en

Odôvodnenie

Presadzovanie fyzickej ochrany údajov a sieťovej bezpečnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 451
Alexander Alvaro

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 legitímne 
očakávania dotknutej osoby vychádzajúce 
z jej vzťahu k prevádzkovateľovi alebo 
základné práva a slobody dotknutej osoby, 
ktoré si vyžadujú ochranu osobných 
údajov, neprevažujú nad záujmami 
prevádzkovateľa alebo právami 
a slobodami prevádzkovateľa v oblasti 
podnikania. 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.

Or. en

Odôvodnenie

Aby oprávnené záujmy poskytovali právny základ pre spracovanie, musia prevádzkovatelia 
zohľadňovať legitímne očakávania dotknutej osoby, pričom dotknuté osoby musia uznávať 
práva a slobody prevádzkovateľa v oblasti podnikania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 452
Sophia in 't Veld

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 reštriktívnym 
spôsobom, ak sa neuplatňujú žiadne iné 
právne základy pre spracovanie a 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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 453
Dimitrios Droutsas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38
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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) Za výnimočných okolností môžu 
oprávnené záujmy prevádzkovateľa 
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, 
tento právny základ by sa nemal vzťahovať 
na spracúvanie verejnými orgánmi pri 
plnení ich úloh.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 454
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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 

(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 
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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.

právo bezplatne namietať voči spracovaniu 
z dôvodov jej konkrétnej situácie. Medzi 
oprávnené záujmy prevádzkovateľa môžu 
patriť najmä priame uvádzanie tovaru a 
služieb prevádzkovateľa na trh a 
presadzovanie nárokov prevádzkovateľa. 
Ak dotknutá osoba svoj súhlas odvolá, 
prevádzkovateľ by mal mať takisto právo 
odmietnuť ďalšie poskytovanie služieb, ak 
je pre povahu služby alebo fungovanie 
databázového systému spracovanie 
nevyhnutné. 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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 455
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

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 

(38) Oprávnené záujmy prevádzkovateľa 
alebo tretej strany, ktorej boli údaje 
postúpené, 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 
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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.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 456
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 

(38) Oprávnené záujmy prevádzkovateľa 
alebo tretej strany či strán, v ktorých 
záujme sa údaje spracúvajú, 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 
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sa nemal vzťahovať na spracúvanie 
verejnými orgánmi pri plnení ich úloh.

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 457
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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) Za výnimočných okolností môže 
dobre vymedzený oprávnený záujem 
prevádzkovateľa poskytnúť právny základ 
pre spracovanie údajov, ak nad nimi 
neprevažujú záujmy alebo základné práva a 
slobody dotknutej osoby. Predovšetkým by 
sa za legitímny záujem nemal považovať 
priamy marketing. 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 konkrétnom oprávnenom záujme, ktorý
spracúvaním sleduje, a o jej práve 
namietať, a mal by byť takisto povinný 
zdokumentovať tento konkrétny legitímny 
záujem, ktorý chce použiť ako právny 
základ, a akékoľvek takéto spracovanie 
vopred oznámiť vnútroštátnemu orgánu 
na ochranu údajov. 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 458
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

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 
alebo tretej strany, ktorej boli údaje 
postúpené, 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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 459
Françoise Castex

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39a) Predchádzanie tomu, aby dotknutej 
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osobe vznikali škody, a ich obmedzovanie 
– napríklad občianskoprávna náhrada 
škody a nápravné opatrenia – by malo byť 
oprávneným záujmom. Priamy marketing 
by nemal byť oprávneným záujmom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 460
Joanna Senyszyn

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39a) Záujmy a základné práva dotknutej 
osoby sú nadradené záujmom 
prevádzkovateľa údajov, ak spracovanie 
osobných údajov vedie k vážnemu riziku 
spôsobenia škody dotknutej osobe alebo 
k porušeniu ktoréhokoľvek zo základných 
práv dotknutých osôb, ako sú uvedené 
v Charte základných práv Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 461
Dimitrios Droutsas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39a) Vynucovanie právnych nárokov voči 
dotknutej osobe, ako napríklad vyberanie 
dlhov, náhrady škody a nápravy, by malo 
byť oprávneným záujmom, ak bol právny 
nárok stanovený pred zberom
a spracovaním osobných údajov. Tá istá 
zásada sa uplatňuje aj na prevenciu 
a obmedzovanie škôd spôsobených 
dotknutou osobou voči prevádzkovateľovi, 
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napríklad na predchádzanie platobnej 
neschopnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 462
Jan Mulder

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39a) Spracúvanie osobných údajov na 
účely priameho marketingu by malo byť 
oprávneným záujmom, ak prevádzkovateľ 
získal osobné údaje dotknutej osoby 
v kontexte predaja produktu alebo služby 
a ak sa osobné údaje používajú na priamy 
marketing vlastných podobných výrobkov 
prevádzkovateľa údajov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 463
Cornelia Ernst

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 

(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.
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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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 464
Claude Moraes, Glenis Willmott

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 napríklad 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 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.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh ozrejmuje, že historické, štatistické a vedecké účely sa 
majú považovať za „nie nezlučiteľné“ účely. Hoci sa zdá, že to bol zámer pôvodného návrhu 
v záujmu súladu so smernicou o ochrane údajov z roku 1995, použitie pojmu „najmä“ je 
nejednoznačné. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je podporený návrhom na zavedenie 
nového odseku 2 do článku 83.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 465
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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, 
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 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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 466
Sarah Ludford
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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, 
napríklad 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 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.

Or. en

Odôvodnenie

Zmenené znenie je jednoznačnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 467
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Lara Comi, 
Renate Sommer

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, 

(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, 
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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.

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 tejto iný 
účel alebo by mal spracovanie vykonať na 
základe iného legitímneho dôvodu 
zákonného spracúvania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 468
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

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 

(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. 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 
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zásad stanovených v tomto nariadení a 
najmä povinnosti informovať dotknutú 
osobu o týchto iných účeloch.

osobu o týchto iných účeloch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 469
Dimitrios Droutsas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(40a) Spracovanie osobných údajov 
zozbieraných na iný účel možno 
sprístupniť na verejný vedecký výskum, 
ak možno preukázať vedeckú 
relevantnosť spracovania zozbieraných 
údajov. Pri sprístupňovaní údajov pre 
verejný vedecký výskum by sa malo 
zohľadňovať plánovanie zohľadňujúce 
súkromie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 470
Axel Voss

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 

(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 
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spracúvanie vykonáva v rámci legitímnych 
činností určitými združeniami alebo 
nadáciami, ktoré sa zasadzujú o základné 
slobody.

spracúvanie vykonáva v rámci uzatvárania 
alebo plnenia zmluvy s dotknutou osobou 
alebo v rámci legitímnych činností 
určitými združeniami alebo nadáciami, 
ktoré sa zasadzujú o základné slobody.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 471
Louis Michel

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. Pri 
spracúvaní osobných údajov by sa však 
mal zohľadňovať kontext, v ktorom sa 
spracúvanie uskutočňuje. To znamená 
najmä to, že aby patrilo do rámca zákazu, 
malo by byť zámerom spracúvania 
v oblasti zdravia odhaľovanie informácií, 
ktoré sa zdravia týkajú. V tomto smere by 
sa mali zohľadňovať všetky výslovné aj 
implicitné účely spracovania. Aby platil 
zákaz spracovania údajov, malo by stačiť, 
že získavanie informácií o zdraví tvorí 
jeden z účelov spracovania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 472
Louis Michel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42
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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) Takéto údaje by sa nemali spracúvať, 
pokiaľ na to 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. 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, ako je ochrana pred
závažnými cezhraničnými zdravotnými 
hrozbami alebo v záujme zabezpečenia 
vysokých kvalitatívnych a bezpečnostných 
noriem, a to aj v prípade liekov alebo 
lekárskych nástrojov, a ďalej na účely 
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. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 473
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

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 

(42) Výnimka zo zákazu spracúvania 
citlivých kategórií údajov by sa mala 
povoliť aj v prípade, že existujú pre to 
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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.

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 vedecké.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 474
Cornelia Ernst

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. 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
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 475
Csaba Sógor

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(45a) Právo na ochranu osobných údajov 
je založené na práve dotknutej osoby na 
vykonávanie kontroly nad spracúvanými 
osobnými údajmi. Na tento účel by sa 
dotknutej osobe mali priznať jasné 
a jednoznačné práva na získanie 
transparentných, jasných 
a zrozumiteľných informácií o spracúvaní 
jej osobných údajov, práve na prístup 
k osobným údajom, ich opravu a výmaz, 
práve na prenosnosť údajov a práve 
namietať voči profilovaniu. Dotknutá 
osoba by okrem toho mala mať právo 
vzniesť sťažnosť príslušnému orgánu na 
ochranu údajov týkajúcu sa spracúvania 
osobných údajov prevádzkovateľom alebo 
sprostredkovateľom a začať súdne 
konanie na presadenie svojich práv, ako 
aj právo na odškodnenie a náhradu škody 
vzniknutej v dôsledku nezákonného
spracovania alebo činnosti nezlučiteľnej 
s týmto nariadením. Ustanovenia tohto 
nariadenia by mali posilniť, ozrejmiť, 
zaručiť a prípadne kodifikovať tieto 
práva.

Or. hu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 476
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(46a) Dotknuté osoby by mali byť 
informované o operáciách spracúvania 
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údajov použitých subjektom, s ktorým sú 
v styku, a to bez toho, aby boli zaplavené
samotným množstvom informácií, ktoré sa 
im poskytujú. Transparentná 
a zrozumiteľná informačná politika je 
preto základným prvkom každého rámca 
spracúvania údajov. Aby sa umožnilo 
rýchlejšie chápanie a lepšia 
porovnateľnosť politík v oblasti ochrany 
údajov, mali by pri poskytovaní informácií 
dotknutým osobám prevádzkovatelia pred 
podrobným popisom svojich 
informačných politík uvádzať krátke 
informačné politiky vo forme ikon. Tieto 
informačné politiky vo forme ikon by sa 
mali štandardizovať, aby ich bolo možné 
uvádzať v písomnej a elektronickej 
podobe a aby boli ľahko čitateľné na 
mobilných zariadeniach. Podrobné 
vysvetlenie alebo ďalšie poznámky môžu 
nasledovať v rámci podrobnejších 
informácií pre dotknuté osoby. Ak sa 
poskytujú elektronicky, mali by byť 
štandardizované informačné politiky 
strojovo čitateľné, aby to umožnilo 
inovatívne systémy realizácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 477
Jan Mulder

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 

(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 primeranej lehote a uviesť dôvody v 
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prípade, že nemôže vyhovieť žiadosti 
dotknutej osoby.

prípade, že nemôže vyhovieť žiadosti 
dotknutej osoby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 478
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 pre vyžiadanie si 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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 479
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

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 

(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, alebo, ak to nie je možné, o 
kritériách použitých na stanovenie tohto 
obdobia, o existencii práva na prístup, 
opravu a výmaz a o práve namietať. Ak sa 
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aj o tom, či je povinná údaje poskytnúť, a o 
následkoch v prípade, že tieto údaje 
neposkytne.

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. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 480
Louis Michel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

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 je 
účeloch, o tom, ako dlho budú údaje 
uchované, o existencii práva na prístup, 
opravu a výmaz a o práve namietať. 
Stupeň podrobnosti informácií týkajúcich 
sa obdobia, počas ktorého sa osobné údaje 
uchovávajú, sa môže líšiť v závislosti od 
konkrétnych okolností. Ak je to možné, 
možno ho vyjadriť s konkrétnym 
načasovaním, inak však bude stačiť odkaz 
na pojem, napríklad pravidlá 
predpisovania. 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. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 je 
účeloch, o očakávanom časovom období, 
počas ktorého 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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 482
Sophia in 't Veld

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(48a) Prevádzkovateľ alebo spracovateľ 
by mali zverejniť informácie o tom, ako 
často si policajné a justičné orgány 
vyžiadali osobné údaje, z ktorých krajín 
tieto žiadosti pochádzali a ako často boli 
tieto žiadosti úplne alebo čiastočne 
zamietnuté. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 483
Axel Voss

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51
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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 
týkajúcich sa softvéru. Výsledkom týchto 
obáv by však nemalo byť odmietnutie 
poskytnutia akýchkoľvek informácií 
dotknutej osobe.

(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, o kritériách 
umožňujúcich určiť, ako dlho budú 
uchovávané na každý účel, ktorí 
príjemcovia údajov ich dostanú, aká je 
logika spracúvania údajov a aké môžu byť 
následky takéhoto spracovania, aspoň v 
prípadoch, v ktorých sa spracovanie 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.

Or. en

Odôvodnenie

Prevzaté zo stanoviska výboru IMCO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 484
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 

(51) Každá osoba by mala mať právo na 
prístup k osobným 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 



PE504.340v01-00 92/175 AM\926396SK.doc

SK

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.

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 485
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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 
týkajúcich sa softvéru. Výsledkom týchto 
obáv by však nemalo byť odmietnutie 
poskytnutia akýchkoľvek informácií 

(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, a ak to nie je možné, o 
kritériách použitých na stanovenie tohto 
obdobia, ktorí príjemcovia údajov ich 
dostanú, aká je logika spracúvania údajov a 
aké môžu byť následky takéhoto 
spracovania, aspoň v prípadoch, v ktorých 
sa spracovanie 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 
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dotknutej osobe. obáv by však nemalo byť odmietnutie 
poskytnutia akýchkoľvek informácií 
dotknutej osobe.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 486
Louis Michel

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 
týkajúcich sa softvéru. Výsledkom týchto 
obáv by však nemalo byť odmietnutie 
poskytnutia akýchkoľvek informácií
dotknutej osobe.

(51) Každá osoba by mala mať právo na 
prístup k osobným 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 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, aspoň 
v prípadoch, v ktorých sa spracovanie
opiera o profilovanie. Toto právo by sa 
nemalo nepriaznivo dotknúť práv a slobôd 
iných, ani napríklad obchodných 
tajomstiev, ako sú použité algoritmy, 
ochrany sieťovej a informačnej 
bezpečnosti 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 487
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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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 
týkajúcich sa softvéru. Výsledkom týchto 
obáv by však nemalo byť odmietnutie 
poskytnutia akýchkoľvek informácií 
dotknutej osobe. 

(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 fyzických osôb. 
Výsledkom týchto obáv by však nemalo 
byť odmietnutie poskytnutia akýchkoľvek 
informácií dotknutej osobe.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 488
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 
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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. 
viac osobných údajov), aby mohol požiadavku splniť. V súlade so zásadou minimalizácie 
údajov by sa tomuto dôsledku malo zabrániť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 489
Alexander Alvaro

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 
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, 

(53) Každá osoba by mala mať právo 
nechať opraviť osobné údaje, ktoré sa jej 
týkajú. Dotknuté 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 
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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.

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

Právo byť zabudnutý je právo, ktoré toto nariadenie neposkytuje. Pomocou tohto pojmu sa 
dotknutým osobám sľubuje právo, ktoré v praxi nemajú. Právo na vymazanie musí byť čo 
najsilnejšie a musí zohľadňovať možné ťažkosti s odstraňovaním osobných údajov na 
internete. To by sa malo uskutočniť posilnením práva na vymazanie namiesto sľubovania 
neexistujúcich práv zavádzajúcimi názvami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 490
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

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 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 

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

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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 491
Claude Moraes, Glenis Willmott

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 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 

(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 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 
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verejného zdravia, na uplatnenie slobody 
prejavu, ak sa to vyžaduje v právnych 
predpisoch alebo ak existuje dôvod pre 
obmedzenie spracúvania údajov namiesto 
ich vymazania.

verejného zdravia, kvôli spracúvaniu 
zdravotných údajov na zdravotné účely, 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

Právo byť zabudnutý by sa nemalo uplatňovať na osobné údaje, ktoré sa týkajú zdravia, ak sa 
tieto údaje spracúvajú na účely zdravotnej starostlivosti, ako sa uvádza v článku 81 písm. a). 
Je v prvoradom záujme dotknutých osôb, aby sa zachovali ich úplné zdravotné záznamy, aby 
bolo možné poskytovať im čo najvhodnejšiu starostlivosť a liečbu počas celého ich života.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 492
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 
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 

(53) Každá osoba by mala mať právo 
nechať opraviť osobné údaje, ktoré sa jej 
týkajú. Dotknuté 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 
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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.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 493
Carmen Romero López

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 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 

(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 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 
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prejavu, ak sa to vyžaduje v právnych 
predpisoch alebo ak existuje dôvod pre 
obmedzenie spracúvania údajov namiesto 
ich vymazania.

prejavu, ak sa to vyžaduje v právnych 
predpisoch alebo ak existuje dôvod pre 
obmedzenie spracúvania údajov namiesto 
ich vymazania. V týchto prípadoch a ak by 
mali prevážiť základné slobody, práva 
a záujmy osoby, by však táto osoba mala 
mať možnosť uplatniť právo namietať 
proti vytváraniu väzieb, kópií alebo 
reprodukcií týchto údajov, ak na tieto 
účely nie sú nevyhnutné. 

Or. es

Odôvodnenie

Výnimky z práva byť zabudnutý zahŕňajú situácie, ktoré sú typické pre digitálne prostredie, 
v ktorom môže prenos týchto údajov cez internet a prostredníctvom vyhľadávačov spôsobiť 
osobe škodu, ktorú by nemala byť povinná znášať. Šírenie a univerzálny prístup sú obmedzené 
v prípadoch, keď prevažujú základné slobody, práva a záujmy osoby, ak nie sú primárnou 
súčasťou argumentu odôvodňujúceho uchovávanie pôvodných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 494
Sarah Ludford, Charles Tannock

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 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 

(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 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 
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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.

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, na 
zdravotné účely v súlade s článkom 82, 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

V záujme súladu tohto odôvodnenia so znením článku 81.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 495
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

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 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 

(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 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 
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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.

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 vedecké 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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 496
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

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 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 

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

zdravotné účely v súlade s článkom 81, na 
uplatnenie slobody prejavu, ak sa to 
vyžaduje v právnych predpisoch alebo ak 
existuje dôvod pre obmedzenie 
spracúvania údajov namiesto ich 
vymazania. Právo na vymazanie by sa 
taktiež nemalo uplatňovať v prípade, ak je 
uchovávanie osobných údajov potrebné 
na plnenie zmluvy s dotknutou osobou, 
alebo ak existuje regulačná povinnosť 
tieto údaje uchovávať, alebo na účely 
predchádzania finančnej kriminalite.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 497
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi

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 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 

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

v prípadoch, ak je potrebné na historické, 
štatistické a vedeckovýskumné účely, na 
zdravotné účely v súlade s článkom 81, na 
uplatnenie slobody prejavu, ak sa to 
vyžaduje v právnych predpisoch alebo ak 
existuje dôvod pre obmedzenie
spracúvania údajov namiesto ich 
vymazania. Právo na vymazanie by sa 
taktiež nemalo uplatňovať v prípade, ak je 
uchovávanie osobných údajov potrebné 
na plnenie zmluvy s dotknutou osobou, 
alebo ak existuje regulačná povinnosť 
tieto údaje uchovávať, alebo na účely 
predchádzania finančnej kriminalite.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 498
Axel Voss

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(53a) Dotknutá osoba by vždy mala mať 
možnosť udeliť rozsiahly súhlas 
s použitím svojich údajov na historické, 
štatistické alebo vedeckovýskumné účely, 
a kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Or. en

Odôvodnenie

Na uskutočňovanie výskumu v oblastiach medicíny, ktoré sa okrem iného opierajú o biobanky 
a banky tkanív, je nutný výslovný súhlas. Biobanky sú zbierky biologických vzoriek a údajov, 
zozbierané počas časového obdobia a používané na účely lekárskeho výskumu a diagnostiky. 
Možnosť udelenia výslovného súhlasu, ktorú má dotknutá osoba pri prvom stretnutí 
s lekárom, umožňuje výskumníkom používať tieto údaje bez nutnosti obracať sa na dotknutú 
osobu kvôli každému drobnému výskumu, ktorý uskutočňujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 499
Alexander Alvaro
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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.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 500
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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. 

vypúšťa sa
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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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 501
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

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 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.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 502
Jan Mulder

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 byť zabudnutý 
v online prostredí, malo by sa rozšíriť 
právo na výmaz, a to tak, že by 
prevádzkovateľ, ktorý osobné údaje 
zverejnil, bol tam, kde je to možné, a so 
zreteľom na konkrétny kontext, v ktorom 
boli údaje zverejnené, a povinnosti 
dotknutej osoby a sprostredkovateľa, 
povinný vymazať zverejnené osobné 
údaje. Sprostredkovateľ mal tam, kde je to 
možné, 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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 503
Carmen Romero López

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 

(54) Aby sa posilnilo právo byť zabudnutý 
v online prostredí, malo by sa rozšíriť 
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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.

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 prípade, že 
boli opatrenia prijaté prevádzkovateľom 
neúčinné, alebo ak prevádzkovateľ 
zmizol, prestal existovať alebo ho 
dotknutá osoba nemôže kontaktovať, má 
dotknutá osoba nárok vyžadovať, aby 
tretia strana vymazala akékoľvek väzby 
na údaje alebo ich kópie či reprodukcie. 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.

Or. es

Odôvodnenie

Ak nie je možné uplatniť u prevádzkovateľa právo byť zabudnutý, mala by mať dotknutá 
osoba možnosť obrátiť sa priamo na tretiu stranu, ktorá disponuje jej osobnými údajmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 504
Louis Michel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55

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 

vypúšťa sa
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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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 505
Jan Mulder

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55

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 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. Prevádzkovatelia údajov by 
sa mali nabádať k tomu, aby vyvinuli 
interoperabilné formáty umožňujúce 
prenositeľnosť údajov. Tento postup by sa 
mal uplatniť, ak dotknutá osoba poskytla 
údaje do automatizovaného systému 
spracovania na základe jej súhlasu alebo v 
rámci plnenia zmluvy.

Or. en
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Odôvodnenie

Spotrebiteľom by sa malo uľahčiť prenesenie údajov od jedného 
sprostredkovateľa/prevádzkovateľa k inému. Prispelo by sa tým k zvýšeniu hospodárskej
súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 506
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55

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 a štruktúrovaným spôsobom 
v bežne používanom, voľne dostupnom, 
interoperabilnom formáte, podľa možnosti 
s otvoreným zdrojovým kódom, 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. Poskytovatelia služieb 
informačnej spoločnosti by nemali prenos 
týchto údajov stanoviť ako povinnú 
podmienku poskytovania svojich služieb. 
Sociálne siete by sa mali čo najviac 
nabádať k tomu, aby ukladali údaje 
spôsobom, ktorý dotknutým osobám 
umožňuje účinnú prenosnosť údajov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 507
Françoise Castex

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(56) V prípade, že by osobné údaje mohli 
byť zákonne spracované na ochranu 
životných záujmov dotknutej osoby alebo z 
dôvodu verejného záujmu, pri výkone 
úradnej moci alebo na základe 
oprávnených záujmov prevádzkovateľa, 
dotknutá osoba by mala mať aj v takom 
prípade právo namietať proti spracovaniu 
akýchkoľvek údajov, ktoré sa jej týkajú. 
Dôkazné bremeno by malo spočívať na 
prevádzkovateľovi a ten by mal preukázať 
oprávnené záujmy, ktoré môžu prevažovať 
nad záujmami alebo základnými právami a 
slobodami dotknutej osoby.

(56) V prípade, že by osobné údaje mohli 
byť zákonne spracované na ochranu 
životných záujmov dotknutej osoby alebo z 
dôvodu verejného záujmu či pri výkone 
úradnej moci, dotknutá osoba by mala mať 
aj v takom prípade právo namietať proti 
spracovaniu akýchkoľvek údajov, ktoré sa 
jej týkajú. Dôkazné bremeno by malo 
spočívať na prevádzkovateľovi a ten by 
mal preukázať oprávnené záujmy, ktoré 
môžu prevažovať nad záujmami alebo 
základnými právami a slobodami dotknutej 
osoby.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme obnovy rovnováhy medzi prevádzkovateľom údajov a dotknutou osobou je nutné 
vždy umožniť námietky voči spracúvaniu údajov na základe oprávnených záujmov a nie len na 
základe konkrétnej situácie dotknutej osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 508
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57

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 
jeden alebo viacero konkrétnych účelov,
dotknutá osoba by mala mať právo vopred
namietať proti takému spracovaniu, a to 
bezplatne a jednoduchým a účinným 
spôsobom. Ak sa ako právny základ 
spracovania pôvodne použil súhlas, mal 



PE504.340v01-00 112/175 AM\926396SK.doc

SK

by prevádzkovateľ v pravidelných 
intervaloch dotknutú osobu informovať 
o jej právach podľa článkov 15, 17, 18 
a 19.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 509
Françoise Castex

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57

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 
základe oprávnených záujmov 
prevádzkovateľa údajov, dotknutá osoba 
by mala mať právo vopred namietať proti 
takému spracovaniu, a to bezplatne a 
jednoduchým a účinným spôsobom.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné mať právo dôrazne namietať proti akémukoľvek spracovaniu údajov založenému 
na oprávnených záujmoch a v súlade s novým odôvodnením 39a, ktoré vylučuje priamy 
marketing spomedzi oprávnených záujmov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 510
Dimitrios Droutsas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57

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 
jeden alebo viacero konkrétnych účelov,
dotknutá osoba by mala mať právo vopred
namietať proti takému spracovaniu, a to 
bezplatne a jednoduchým a účinným 
spôsobom.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 511
Nathalie Griesbeck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(57a) Zoznamy dobrovoľne 
nezúčastnených tvoria mená osôb, ktoré 
vyjadrili želanie nedostávať reklamu 
alebo cielené obchodné správy a ktoré 
spravujú profesionálne organizácie alebo 
združenia spotrebiteľov. Verejné orgány 
by mali firmy dôrazne nabádať k tomu, 
aby tieto zoznamy používali. V kontexte 
používania osobných údajov na účely 
priameho marketingu by sa spotrebiteľovi 
vždy malo povedať, či sa predmetná firma 
prihlásila do zoznamu dobrovoľne 
nezúčastnených alebo nie. Informácia by 
mala zahŕňať podrobnosti o účele 
zoznamu a postup pripojenia sa k nemu.

Or. fr

Odôvodnenie

Zoznamy dobrovoľne nezúčastnených môžu byť osobitne účinným nástrojom priameho 
marketingu. Stále však nie sú príliš známe. Malo by sa podporovať väčšie využívanie týchto 
zoznamov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 512
Alexander Alvaro

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 

(58) Dotknutá osoba by mala podliehať 
opatreniu založenému na profilovaní len 
v prípade, ak je tvorba profilov založená 
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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.

na dôvodoch zákonného spracovania a ak 
ju sprevádza právny predpis Únie alebo 
členského štátu, ktorý taktiež určuje 
vhodné opatrenia na ochranu 
oprávnených záujmov dotknutej osoby. 
Každá fyzická osoba by mala mať právo 
namietať proti tomu, aby podliehala 
opatreniam založeným na profilovaní.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 513
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

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 a právnická osoba by 
mala mať právo, aby sa na ňu 
nevzťahovalo opatrenie založené na 
profilovaní prostredníctvom 
automatizovaného spracovania, ktoré 
vytvára právny účinok týkajúci sa danej 
fyzickej alebo právnickej osoby alebo 
ktorý má túto fyzickú alebo právnickú 
osobu značný vplyv. Skutočné účinky by 
mali byť z hľadiska intenzity
porovnateľné s právnymi účinkami, aby 
sa na ne vzťahovalo toto ustanovenie. 
Neplatí to však v prípade opatrení 
týkajúcich sa obchodnej komunikácie, 
ako napríklad v oblasti správy vzťahov s 
klientmi alebo získavania klientov. 
Opatrenie založené na profilovaní 
prostredníctvom automatizovaného 
spracovania údajov, ktoré má právne 
účinky vzťahujúce sa na fyzickú alebo 
právnickú osobu alebo má na fyzickú 
osobu významný vplyv, by však malo byť 
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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. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 514
Louis Michel

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, ktoré 
vytvára právny účinok týkajúci sa danej 
fyzickej osoby alebo ktorý má na túto 
fyzickú osobu značný vplyv. Skutočné 
účinky by mali byť z hľadiska intenzity
porovnateľné s právnymi účinkami, aby 
sa na ne vzťahovalo toto ustanovenie. 
Neplatí to však v prípade opatrení 
týkajúcich sa obchodnej komunikácie, 
ako napríklad v oblasti správy vzťahov s 
klientmi alebo získavania klientov. 
Opatrenie založené na profilovaní 
prostredníctvom automatizovaného 
spracovania údajov, ktoré má právne 
účinky vzťahujúce sa na fyzickú osobu 
alebo má na ňu významný vplyv, 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 
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zárukám vrátane povinnosti výslovného 
informovania dotknutej osoby, práva 
vymôcť zásah ľudského činiteľa a pravidla, 
že takéto opatrenie sa nebude týkať detí.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 515
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

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 a právnická osoba by 
mala mať právo, aby sa na ňu 
nevzťahovalo opatrenie založené na 
profilovaní prostredníctvom 
automatizovaného spracovania, ktoré 
vytvára právny účinok týkajúci sa danej 
fyzickej alebo právnickej osoby alebo 
ktorý má túto fyzickú alebo právnickú 
osobu značný vplyv. Skutočné účinky by 
mali byť z hľadiska intenzity
porovnateľné s právnymi účinkami, aby 
sa na ne vzťahovalo toto ustanovenie. 
Neplatí to však v prípade opatrení 
týkajúcich sa obchodnej komunikácie, 
ako napríklad v oblasti správy vzťahov s 
klientmi alebo získavania klientov. 
Opatrenie založené na profilovaní 
prostredníctvom automatizovaného 
spracovania údajov, ktoré má právne 
účinky vzťahujúce sa na fyzickú alebo 
právnickú osobu alebo má na fyzickú 
osobu významný vplyv, 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 
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opatrenie sa nebude týkať detí.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 516
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 
byť predovšetkým v súlade s Chartou 
základných práv Európskej únie a s 
Európskym dohovorom o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd.

(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 konkrétnym 
trestným činom alebo porušovaniu etiky v 
regulovaných profesiách, vyšetrovať ich a 
stíhať, alebo ak je to potrebné pre iné 
konkrétne a dobre vymedzené verejné 
záujmy Únie a niektorého členského štátu, 
alebo ak je to dôležité pre ochranu 
dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných. 
Tieto obmedzenia by mali byť 
predovšetkým v súlade s Chartou 
základných práv Európskej únie a s 
Európskym dohovorom o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 517
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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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 
byť predovšetkým v súlade s Chartou 
základných práv Európskej únie a s 
Európskym dohovorom o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd.

(59) Únia alebo členské štáty môžu zaviesť 
obmedzenia osobitných zásad a práva na 
informovanie, na prístup, opravu a výmaz, 
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 
byť predovšetkým v súlade s Chartou 
základných práv Európskej únie a s 
Európskym dohovorom o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 518
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(60) Mala by sa stanoviť celková 
zodpovednosť a povinnosť 

(60) Mala by sa stanoviť celková 
zodpovednosť a povinnosť 
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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.

prevádzkovateľa týkajúca sa akéhokoľvek 
spracúvania osobných údajov 
vykonávaného prevádzkovateľom alebo v 
jeho mene, aby sa zaručila spoľahlivosť. 
Prevádzkovateľ by mal najmä zabezpečiť a 
mal by mať povinnosť preukázať súlad 
každej operácie spracovania údajov s týmto 
nariadením.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 519
Alexander Alvaro

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 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 neustále rešpektovať autonómne 
rozhodnutia dotknutých osôb a prijať 
interné pravidlá a uplatniť primerané 
opatrenia, ktoré budú rešpektovať najmä 
zásady ochrany údajov špecificky 
navrhnutej a ochrany údajov štandardne 
určenej.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61
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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 
by sa mali 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 521
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(61a) Je dôležité vytvoriť štruktúrovaný 
dialóg s priemyslom v záujme plnenia 
tohto nariadenia. Priemysel by mal 
prevziať svoju spoločnú zodpovednosť za 
vytvorenie inovatívnych riešení, výrobkov 
a služieb, aby sa zlepšili ochranné prvky 
v oblasti ochrany osobných údajov, najmä 
v prípade detí, a to napríklad 
prostredníctvom etických kódexov 
a mechanizmov monitorovania. 
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Samoregulačné úsilie nedáva priemyslu 
výnimku z povinnosti uplatňovať toto 
nariadenie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 522
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 523
Louis Michel

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 
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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 524
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

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 525
Axel Voss

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(62a) Výmeny údajov medzi zodpovedným 
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subjektom a stranou spracúvajúcou údaje 
na základe zmluvy nie sú oznamovaním 
údajov, ktoré podlieha ďalším 
podmienkam prípustnosti uvedeným 
v nariadení. Spoločná zodpovednosť 
vyplývajúca zo zmluvnej dohody 
a vytvorený jednotný stupeň ochrany tým 
zabezpečuje starostlivé zaobchádzanie 
s osobnými údajmi. Zodpovedné subjekty 
a strany spracúvajúce údaje na základe 
zmluvy by sa preto nemali považovať za 
príjemcov.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 526
Cornelia Ernst

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 správania týchto dotknutých 
osôb, prevádzkovateľ by mal určiť 
zástupcu, pokiaľ jeho sídlo nie je v tretej 
krajine, ktorá zabezpečuje primeranú 
úroveň ochrany, pokiaľ nie je podnikom, 
ktorý spracúva osobné údaje menej než 
500 dotknutých osôb, alebo verejným 
orgánom či subjektom, pokiaľ tento 
prevádzkovateľ ponúka 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
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 527
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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, mal by 
prevádzkovateľ 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 príslušný dozorný orgán.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 528
Jan Mulder

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) Každý prevádzkovateľ 
a sprostredkovateľ by mal byť povinný 
spolupracovať s dozorným orgánom. Aby 
preukázal súlad s týmto nariadením, mal by 
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ 
zdokumentovať operácie spracovania, ak 
sa uskutočňuje jedna z operácií 
spracovania uvedených v článku 33 ods. 
2; prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ 
by mal na požiadanie orgánu na ochranu 
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údajov sprístupniť svoju dokumentáciu tak, 
aby mohla slúžiť na monitorovanie týchto 
operácií spracovania údajov.

Or. en

Odôvodnenie

Je na prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, aby orgánu na ochranu údajov alebo 
dotknutej osobe poskytli informácie, ak sú potrebné. Nariadenie by toho nemalo predpisovať 
príliš a vyžadovať dokumentáciu všetkých operácií spracovania. V prípade potreby zodpovedá 
za sprístupnenie dokumentácie sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 529
Wim van de Camp

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 preukázal súlad s týmto 
nariadením, mal by prevádzkovateľ
zdokumentovať operácie spracovania, 
ktoré podľa posúdenia rizika predstavujú 
vysoký stupeň rizika pre základné práva 
dotknutých osôb, najmä pre ich právo na 
súkromie. 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. Každý 
sprostredkovateľ by mal 
prevádzkovateľovi poskytnúť všetky 
informácie potrebné na splnenie jeho 
povinností podľa tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

This amendment matches the amendments to Article 28. The Regulation removes 
administrative burdens of Directive 95/46, such as notification of data processing to the 
supervisory authority. However, it replaces those with costly mandatory compliance burdens. 
Such compliance burdens should are only justifiable for high-risk data processing. Similar 
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Directive 95/46, the Regulation should have exemptions from such burdens. However, the size 
of organizations is not the right criterion for such exemptions. Exemptions should be risk-
based. Data processors should only have derivative obligations with respect to documentation 
of data processing. Therefore, they should be required to provide all information necessary 
for the controller to meet his obligations under this Regulation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 530
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 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 531
Louis Michel

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 

(65) Aby preukázal súlad s týmto 
nariadením, mal by prevádzkovateľ 
uchovávať popis operácií spracovania, za 
ktoré 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 
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operácií spracovania údajov. údajov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 532
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

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 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 533
Csaba Sógor

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 

(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 
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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.

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, inovácie, prípadne 
podnecovať spolupráca s tretími 
krajinami.

Or. hu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 534
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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. 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, inovácie, a to prípadne aj 
s tretími krajinami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 535
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 by mal
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. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 536
Jan Mulder

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 

(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. 
Zodpovednosť za to nesie prevádzkovateľ.
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. 
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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.

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

Odôvodnenie

Prevádzkovatelia sa nemusia nutne dozvedieť o porušení ochrany údajov v určenej lehote. Je 
dôležité, aby bol orgán pre ochranu údajov informovaný bez zbytočného odkladu, a aby 
sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ mohli preukázať, čo urobili po zistení porušenia 
ochrany údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 537
Axel Voss

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67
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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. 
Ak túto skutočnosť nie je možné oznámiť 
v primeranej lehote, 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
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Odôvodnenie

Prevzaté zo stanoviska výboru ITRE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 538
Dimitrios Droutsas

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 

(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 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 
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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.

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 539
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 

(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 s nepriaznivým vplyvom 
na osobné údaje alebo súkromie dotknutej 
osoby, 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 podobnými 
porušeniami, by o tejto skutočnosti mali 
byť bez zbytočného odkladu informované, 
aby mohli 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 
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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.

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 
skutočnosť, že je potrebné zaviesť 
primerané opatrenia na zabránenie 
pokračovaniu alebo výskytu podobných 
poručení ochrany údajov, môže byť 
argumentom odôvodňujúcim dlhšiu 
lehotu.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 540
Csaba Sógor

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 

(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 
v krajine svojho sídla, pokiaľ možno do 
jedného pracovného dňa. Ak túto 
skutočnosť nie je možné oznámiť do 
jedného pracovného dňa, 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 
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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.

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.

Or. hu

Odôvodnenie

Ak sa uvedie počet hodín, bude uplatňovanie a dodržiavanie tohto ustanovenia v niektorých 
prípadoch ťažké. 72 hodín by bolo príliš, a v niektorých prípadoch môže znamenať tri 
pracovné dni. Jeden pracovný deň však poskytuje primeranú lehotu na okamžité prijatie 
opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 541
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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. 
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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 542
Alexander Alvaro
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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.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže sa v odôvodnení 70 správne uvádza, že všeobecná povinnosť oznamovať spracúvanie 
osobných údajov dozorným orgánom prináša administratívnu a finančnú záťaž, nemala by sa 
nahrádzať podobnou povinnosťou. Prevádzkovatelia údajov by sa radšej mali podieľať na 
konzultáciách a predkladať podrobné posúdenia vplyvu, ktoré je nutné poskytovať len na 
požiadanie dozorného orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 543
Jan Mulder

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70
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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, ktorá členským štátom 
umožňovala z tejto regulácie vyňať 
spracúvanie, ktoré pravdepodobne 
nepredstavovalo riziko pre dotknuté 
osoby. Táto povinnosť spôsobovala 
administratívnu a finančnú záťaž a
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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 544
Wim van de Camp

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 

(70) V smernici 95/46/ES bola stanovená 
všeobecná povinnosť oznamovať 
spracúvanie osobných údajov dozorným 
orgánom, ktorá členským štátom 
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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.

umožňovala z tejto regulácie vyňať 
spracúvanie, ktoré pravdepodobne 
nepredstavovalo riziko pre dotknuté 
osoby. Táto povinnosť spôsobovala 
administratívnu a finančnú záťaž a
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 
vysoký stupeň rizika pre práva a slobody 
dotknutých osôb z dôvodu ich povahy, 
rozsahu alebo účelu, na ktorý sa 
vykonávajú. V takých prípadoch by 
prevádzkovateľ mal pred spracovaním 
informácií vykonať posúdenie vplyvu na 
súkromie, 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

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 
k článku 33 a navrhovanému prístupu založenému na riziku. Okrem toho odkazuje na možnosť 
podľa článku 18 smernice 95/46/ES zaviesť výnimku z oznamovacej povinnosti pre 
nízkorizikové spracovanie. Návrh Komisie takúto výnimku neobsahoval. Navrhovaný prístup 
založený na riziku, najmä pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k článkom 28 a 33, túto výnimku 
opäť zavádzajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 545
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 

(70) V smernici 95/46/ES bola stanovená 
všeobecná povinnosť oznamovať 
spracúvanie osobných údajov dozorným 
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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.

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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 546
Alexander Alvaro

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 71

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(71) Tento postup by sa mal uplatniť 
najmä pri novozaložených rozsiahlych 
informačných systémoch, ktorých cieľom 
je spracovávať značný objem osobných 
údajov na regionálnej, vnútroštátnej alebo 
nadnárodnej úrovni a ktoré by mohli 
ovplyvniť veľký počet dotknutých osôb.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 71

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(71) Tento postup by sa mal uplatniť 
najmä pri novozaložených rozsiahlych 
informačných systémoch, ktorých cieľom 
je spracovávať značný objem osobných 
údajov na regionálnej, vnútroštátnej alebo 
nadnárodnej úrovni a ktoré by mohli 
ovplyvniť veľký počet dotknutých osôb.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 548
Alexander Alvaro

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 71a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(71a) Prevádzkovatelia by sa mali 
zameriavať na ochranu osobných údajov 
počas celého životného cyklu od zberu cez 
spracovanie po vymazanie, pričom by mali 
od počiatku investovať do udržateľného 
rámca správy údajov a na to nadviazať 
komplexným mechanizmom dodržiavania 
predpisov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 549
Alexander Alvaro

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 71b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(71b) Každý prevádzkovateľ údajov by 
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mal najprv uskutočniť analýzu rizika 
operácií spracúvania údajov, ktorá by 
mala analyzovať konkrétne riziká 
hroziace právam a slobodám dotknutých 
osôb so zreteľom na ich povahu, rozsah 
alebo účely, a posudzovať, ktoré 
povinnosti uvedené v tomto nariadení je 
nutné splniť. Analýza rizika by sa mala 
aktualizovať, ak sa zmení ktorékoľvek 
z uvedených kritérií, a malo by sa 
zdokumentovať, ak si jeho výsledky 
nevyžadujú uskutočnenie posúdenia 
vplyvu na ochranu údajov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 550
Alexander Alvaro

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 71c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(71c) Posúdenia vplyvu sú zásadne 
dôležitým základom akéhokoľvek 
udržateľného rámca ochrany údajov, 
keďže zaisťujú, aby si podniky od 
počiatku uvedomovali všetky možné 
dôsledky svojich operácií pracúvania 
údajov. Ak sú posúdenia vplyvu dôkladné, 
pravdepodobnosť akéhokoľvek porušenia 
ochrany údajov alebo operácie 
zasahujúcej do súkromia možno 
zásadným spôsobom obmedziť. Posúdenia 
vplyvu v oblasti ochrany údajov by preto 
mali zohľadňovať správu osobných 
údajov počas celého životného cyklu, 
pričom by mali podrobne popisovať 
plánované operácie spracovania, riziká 
hroziace právam a slobodám dotknutých 
osôb, opatrenia plánované na riešenie 
rizík, ochranné prvky, bezpečnostné 
opatrenia a mechanizmy na zabezpečenie 
dodržiavania nariadenia.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 551
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 72

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(72) Existujú okolnosti, za ktorých môže 
byť vhodné a ekonomické, aby sa predmet 
posúdenia vplyvu na ochranu údajov 
nevzťahoval len na jeden projekt, ale bol 
širší, napríklad ak verejné orgány alebo 
subjekty zamýšľajú vytvoriť spoločnú 
aplikáciu či spracovateľskú platformu 
alebo ak niekoľko prevádzkovateľov
zamýšľa zaviesť spoločnú aplikáciu či 
spracovateľské prostredie v rámci odvetvia 
alebo segmentu alebo na široko rozvetvenú 
horizontálnu činnosť.

(72) Existujú okolnosti, za ktorých môže 
byť potrebné, aby sa predmet posúdenia 
vplyvu na ochranu údajov nevzťahoval len 
na jeden projekt, ale bol širší, napríklad ak 
verejné orgány alebo subjekty zamýšľajú 
vytvoriť spoločnú aplikáciu či 
spracovateľskú platformu alebo ak 
niekoľko prevádzkovateľov zamýšľa 
zaviesť spoločnú aplikáciu či 
spracovateľské prostredie v rámci odvetvia 
alebo segmentu alebo na široko rozvetvenú 
horizontálnu činnosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 552
Louis Michel

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 

vypúšťa sa



PE504.340v01-00 144/175 AM\926396SK.doc

SK

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 
legislatívnom opatrení, ktoré definuje 
povahu spracúvania a stanovuje náležité 
záruky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 553
Cornelia Ernst

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 
legislatívnom opatrení, ktoré definuje 
povahu spracúvania a stanovuje náležité 
záruky.

(74) Ak z posúdenia vplyvu na ochranu 
údajov vyplýva, že operácie spracovania 
údajov môžu byť 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, mali by sa
ešte pred začiatkom spracúvania uskutočniť 
konzultácie s dozorným orgánom 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 
legislatívnom opatrení, ktoré definuje 
povahu spracúvania a stanovuje náležité 
záruky.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 554
Wim van de Camp

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 
legislatívnom opatrení, ktoré definuje 
povahu spracúvania a stanovuje náležité 
záruky.

(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 
prevádzkovateľ zdokumentovať 
posúdenie vplyvu na súkromie a na 
požiadanie toto posúdenie sprístupniť 
dozornému orgánu. Počas prípravy buď 
opatrenia vnútroštátnym parlamentom 
alebo opatrenia založeného na takomto 
legislatívnom opatrení, ktoré definuje 
povahu spracúvania a stanovuje náležité 
záruky, by sa mali uskutočniť konzultácie 
s dozorným orgánom.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 
k článku 34.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 555
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(74) Ak z posúdenia vplyvu na ochranu 
údajov vyplýva, že operácie spracovania 

(74) Ak z posúdenia vplyvu na ochranu 
údajov vyplýva, že operácie spracovania 
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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 
legislatívnom opatrení, ktoré definuje 
povahu spracúvania a stanovuje náležité 
záruky.

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, mali by sa ešte 
pred začiatkom spracúvania uskutočniť 
konzultácie s dozorným orgánom o 
riskantnom spracúvaní, ktoré nemusí byť v 
súlade s týmto nariadením.

Or. en

Odôvodnenie

Medzi dozornými orgánmi a prevádzkovateľmi a spracovateľmi údajov by sa mali uskutočniť 
konzultácie, ak existuje signál, že operácie spracovania zahŕňajú vysoký stupeň konkrétnych 
rizík hroziacich právam a slobodám dotknutých osôb, a že riskantné spracovanie nemusí byť 
v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 556
Alexander Alvaro

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(74a) Posúdenia vplyvu môžu byť 
užitočné len v prípade, ak podniky 
zabezpečia dodržiavanie sľubov, ktoré 
v nich pôvodne dali. Prevádzkovatelia 
údajov by preto mali uskutočňovať 
pravidelné kontroly dodržiavania pravidiel 
v oblasti ochrany údajov, pričom by mali 
dokázať, že zavedené mechanizmy 
spracovania údajov sú v súlade so 
zárukami uvedenými v posúdení vplyvu na 



AM\926396SK.doc 147/175 PE504.340v01-00

SK

ochranu údajov. Okrem toho by mali 
preukázať schopnosť prevádzkovateľa 
údajov plniť samostatné rozhodnutia 
dotknutých osôb. Navyše by kontrola 
v prípade, že nájde nekonzistentné 
dodržiavanie, mala jeho prípady 
zdôrazniť a predložiť odporúčania 
v oblasti toho, ako dosiahnuť 
plnohodnotné dodržiavanie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 557
Axel Voss

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(74a) Organizácia pôsobiaca v oblasti 
ochrany údajov alebo úradník pre 
ochranu údajov monitorujú spracúvanie 
osobných údajov prevádzkovateľom alebo 
sprostredkovateľom, aby mohli 
prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi 
radiť v oblasti dodržiavania tohto 
nariadenia; ten by mal preto pomáhať 
zabezpečiť, aby nebolo pravdepodobné, že 
práva a slobody dotknutých osôb budú 
mať nepriaznivý vplyv na operácie 
spracovania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 558
Axel Voss

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(74b) Organizácie pôsobiace v oblasti 
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ochrany údajov alebo úradníci pre 
ochranu údajov konajú nezávisle, čo 
znamená, že nedostávajú inštrukcie o tom, 
ako majú vykonávať svoju funkciu 
orgánu určeného na ochranu údajov. 
Organizácia pôsobiaca v oblasti ochrany 
údajov alebo úradník pre ochranu údajov 
by mali podávať správu priamo vedeniu 
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie odkazuje na čl. 36 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 559
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(75) Ak sa spracúvanie vykonáva vo 
verejnoprávnom sektore, ak v súkromnom 
sektore vykonáva spracúvanie veľký
podnik, alebo ak hlavné činnosti podniku 
bez ohľadu na jeho veľkosť zahŕňajú 
operácie spracovania údajov, ktoré si 
vyžaduje pravidelné a systematické 
monitorovanie, prevádzkovateľovi alebo 
sprostredkovateľovi by mala nejaká osoba 
pomáhať monitorovať vnútorné 
dodržiavanie tohto nariadenia. Takýto
úradníci pre ochranu údajov, či už sú alebo 
nie sú zamestnancami prevádzkovateľa, by 
mali byť schopní vykonávať svoje 
povinnosti a úlohy nezávisle. 

(75) Ak sa spracúvanie vykonáva vo 
verejnoprávnom sektore, ak v súkromnom 
sektore vykonáva spracúvanie podnik 
a týka sa viac než 500 dotknutých osôb 
ročne, alebo ak hlavné činnosti podniku 
zahŕňajú operácie spracovania údajov, 
ktoré si vyžadujú pravidelné a systematické 
monitorovanie, prevádzkovateľovi alebo 
sprostredkovateľovi by mala nejaká osoba 
pomáhať monitorovať vnútorné 
dodržiavanie tohto nariadenia. Takíto
úradníci pre ochranu údajov, či už sú alebo 
nie sú zamestnancami prevádzkovateľa, by 
mali byť schopní vykonávať svoje 
povinnosti a úlohy nezávisle. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 560
Jan Mulder
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(75) Ak sa spracúvanie vykonáva vo 
verejnoprávnom sektore, ak v súkromnom 
sektore vykonáva spracúvanie veľký 
podnik, alebo ak hlavné činnosti podniku 
bez ohľadu na jeho veľkosť zahŕňajú 
operácie spracovania údajov, ktoré si 
vyžaduje pravidelné a systematické 
monitorovanie, prevádzkovateľovi alebo 
sprostredkovateľovi by mala nejaká osoba 
pomáhať monitorovať vnútorné 
dodržiavanie tohto nariadenia. Takýto
úradníci pre ochranu údajov, či už sú alebo 
nie sú zamestnancami prevádzkovateľa, by 
mali byť schopní vykonávať svoje 
povinnosti a úlohy nezávisle.

(75) Ak sa spracúvanie vykonáva vo 
verejnoprávnom sektore, ak v súkromnom 
sektore vykonáva spracúvanie veľký 
podnik, alebo ak hlavné činnosti podniku 
bez ohľadu na jeho veľkosť zahŕňajú 
operácie spracovania údajov, ktoré si 
vyžadujú pravidelné a systematické 
monitorovanie, prevádzkovateľovi alebo 
sprostredkovateľovi by mala nejaká osoba 
alebo tím odborníkov pomáhať 
monitorovať vnútorné dodržiavanie tohto 
nariadenia. Takíto úradníci pre ochranu 
údajov, či už sú alebo nie sú 
zamestnancami prevádzkovateľa, by mali 
byť schopní vykonávať svoje povinnosti a 
úlohy nezávisle. Konečnú zodpovednosť 
by však malo aj naďalej niesť vedenie
organizácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 561
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(75) Ak sa spracúvanie vykonáva vo 
verejnoprávnom sektore, ak v súkromnom 
sektore vykonáva spracúvanie veľký 
podnik, alebo ak hlavné činnosti podniku 
bez ohľadu na jeho veľkosť zahŕňajú 
operácie spracovania údajov, ktoré si 
vyžaduje pravidelné a systematické 
monitorovanie, prevádzkovateľovi alebo 
sprostredkovateľovi by mala nejaká osoba 
pomáhať monitorovať vnútorné 
dodržiavanie tohto nariadenia. Takýto

(75) Ak sa spracúvanie vykonáva vo 
verejnoprávnom sektore, alebo ak podnik 
vykonáva spracúvanie, ktoré sa týka jeho 
hlavnej činnosti a predstavuje vysoký 
stupeň rizika pre práva a slobody 
dotknutých osôb, najmä ich právo na 
súkromie, ako je pravidelné a systematické 
monitorovanie dotknutých osôb, a to bez 
ohľadu na opatrenia prijaté na 
zmiernenie týchto rizík, prevádzkovateľovi 
by mala nejaká osoba pomáhať 
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úradníci pre ochranu údajov, či už sú alebo 
nie sú zamestnancami prevádzkovateľa, by 
mali byť schopní vykonávať svoje 
povinnosti a úlohy nezávisle.

monitorovať vnútorné dodržiavanie tohto 
nariadenia. Takíto úradníci pre ochranu 
údajov, či už sú alebo nie sú 
zamestnancami prevádzkovateľa, by mali 
byť schopní vykonávať svoje povinnosti a 
úlohy nezávisle. V každom inom prípade 
by vymenovanie takejto osoby malo byť 
dobrovoľné. Úradník pre ochranu údajov 
by sa mal určiť na základe odborných 
kvalít a najmä odborných znalostí práva 
v oblasti ochrany údajov a schopnosti 
plniť svoje úlohy. Potrebná úroveň 
odborných znalostí by sa mala určovať 
najmä so zreteľom na uskutočňované 
spracúvanie údajov a na ochranu 
vyžadovanú pre osobné údaje spracúvané
prevádzkovateľom.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 
k článku 35.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 562
Dimitrios Droutsas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(75) Ak sa spracúvanie vykonáva vo 
verejnoprávnom sektore, ak v súkromnom 
sektore vykonáva spracúvanie veľký 
podnik, alebo ak hlavné činnosti podniku 
bez ohľadu na jeho veľkosť zahŕňajú 
operácie spracovania údajov, ktoré si 
vyžaduje pravidelné a systematické 
monitorovanie, prevádzkovateľovi alebo 
sprostredkovateľovi by mala nejaká osoba 
pomáhať monitorovať vnútorné 
dodržiavanie tohto nariadenia. Takýto
úradníci pre ochranu údajov, či už sú alebo 
nie sú zamestnancami prevádzkovateľa, by 

(75) Ak sa spracúvanie vykonáva vo 
verejnoprávnom sektore, ak v súkromnom 
sektore vykonáva spracúvanie veľký 
podnik, týka sa viac než 500 dotknutých 
osôb ročne, alebo ak hlavné činnosti 
podniku bez ohľadu na jeho veľkosť 
zahŕňajú operácie spracovania citlivých 
údajov alebo operácie spracovania, ktoré 
si vyžadujú pravidelné a systematické 
monitorovanie, prevádzkovateľovi alebo 
sprostredkovateľovi by mala nejaká osoba 
pomáhať monitorovať vnútorné 
dodržiavanie tohto nariadenia. Pri 
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mali byť schopní vykonávať svoje 
povinnosti a úlohy nezávisle.

určovaní, či sa spracúvajú údaje 
o veľkom počte dotknutých osôb, by sa 
nemali zohľadňovať archivované údaje, 
ktoré sú obmedzené takým spôsobom, že 
nie sú predmetom bežných činností 
prístupu k údajom a ich spracovania 
vykonávaných prevádzkovateľom a už ich 
nie je možné meniť. Takíto úradníci pre 
ochranu údajov, či už sú alebo nie sú 
zamestnancami prevádzkovateľa a či 
vykonávajú túto činnosť na plný pracovný 
úväzok alebo nie, by mali byť schopní 
vykonávať svoje povinnosti a úlohy 
nezávisle. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 563
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(75) Ak sa spracúvanie vykonáva vo 
verejnoprávnom sektore, ak v súkromnom 
sektore vykonáva spracúvanie veľký
podnik, alebo ak hlavné činnosti podniku 
bez ohľadu na jeho veľkosť zahŕňajú 
operácie spracovania údajov, ktoré si 
vyžaduje pravidelné a systematické 
monitorovanie, prevádzkovateľovi alebo 
sprostredkovateľovi by mala nejaká osoba 
pomáhať monitorovať vnútorné 
dodržiavanie tohto nariadenia. Takýto
úradníci pre ochranu údajov, či už sú alebo 
nie sú zamestnancami prevádzkovateľa, by 
mali byť schopní vykonávať svoje 
povinnosti a úlohy nezávisle.

(75) Ak sa spracúvanie vykonáva vo 
verejnoprávnom sektore, ak v súkromnom 
sektore vykonáva spracúvanie podnik, 
ktorý má aspoň 50 pracovníkov alebo 
ktorý spracúva údaje aspoň 250 
dotknutých osôb, alebo ak hlavné činnosti 
podniku bez ohľadu na jeho veľkosť 
zahŕňajú operácie spracovania údajov, 
ktoré si vyžadujú pravidelné a systematické 
monitorovanie, prevádzkovateľovi alebo 
sprostredkovateľovi by mala nejaká osoba 
pomáhať monitorovať vnútorné 
dodržiavanie tohto nariadenia. Takíto
úradníci pre ochranu údajov, či už sú alebo 
nie sú zamestnancami prevádzkovateľa, by 
mali byť schopní vykonávať svoje 
povinnosti a úlohy nezávisle. V záujme 
zabezpečenia nezávislosti úradníkov pre 
ochranu údajov by sa im mala poskytnúť 
osobitná ochrana pred prepustením 
a diskrimináciou pri plnení ich 



PE504.340v01-00 152/175 AM\926396SK.doc

SK

povinností, ktorá by mala byť 
porovnateľná s vnútroštátnou ochranou 
zástupcov zamestnancov. Mali by byť 
vymenovaní až po udelení súhlasu 
zástupcov zamestnancov podniku. Okrem 
toho by mali mať možnosti pravidelného
odborného vzdelávania a prípravy
v prevádzke, pričom príslušné náklady by 
mal niesť prevádzkovateľ alebo zmluvne 
zaviazaný sprostredkovateľ.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 564
Csaba Sógor

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(75) Ak sa spracúvanie vykonáva vo 
verejnoprávnom sektore, ak v súkromnom 
sektore vykonáva spracúvanie veľký 
podnik, alebo ak hlavné činnosti podniku 
bez ohľadu na jeho veľkosť zahŕňajú 
operácie spracovania údajov, ktoré si 
vyžaduje pravidelné a systematické 
monitorovanie, prevádzkovateľovi alebo 
sprostredkovateľovi by mala nejaká osoba 
pomáhať monitorovať vnútorné 
dodržiavanie tohto nariadenia. Takýto
úradníci pre ochranu údajov, či už sú alebo 
nie sú zamestnancami prevádzkovateľa, by 
mali byť schopní vykonávať svoje 
povinnosti a úlohy nezávisle.

(75) Ak sa spracúvanie vykonáva vo 
verejnoprávnom sektore, ak v súkromnom 
sektore vykonáva spracúvanie veľký 
podnik alebo sa týka viac než 249 
dotknutých osôb za rok, alebo ak hlavné 
činnosti podniku bez ohľadu na jeho 
veľkosť zahŕňajú operácie spracovania 
údajov, ktoré si vyžadujú pravidelné a 
systematické monitorovanie, 
prevádzkovateľovi alebo 
sprostredkovateľovi by mala nejaká osoba 
pomáhať monitorovať vnútorné 
dodržiavanie tohto nariadenia. Pri 
určovaní, či sa spracúvajú údaje 
o veľkom počte dotknutých osôb, by sa 
nemali zohľadňovať archivované údaje, 
ktoré sú obmedzené takým spôsobom, že 
nie sú predmetom bežných činností 
prístupu k údajom a ich spracovania 
vykonávaných prevádzkovateľom a už ich 
nie je možné meniť. Takíto úradníci pre 
ochranu údajov, či už sú alebo nie sú 
zamestnancami prevádzkovateľa a či 
vykonávajú túto činnosť na plný pracovný 
úväzok alebo nie, by mali byť schopní 
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vykonávať svoje povinnosti a úlohy 
nezávisle. S úradníkom pre ochranu 
údajov by sa malo najmä konzultovať 
pred vypracovaním návrhu, obstaraním, 
vývojom a zavedením systémov 
automatického spracovania osobných 
údajov, aby sa zabezpečili zásady 
špecificky navrhnutej a štandardne 
určenej ochrany súkromia.

Or. hu

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu „veľký podnik“ predpokladá viac než 249 zamestnancov. Limit 
500 jednotlivých prípadov by bol príliš vysoký. V záujme konzistentnosti by referenčným 
meradlom malo byť spracovanie údajov týkajúcich sa viac než 249 osôb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 565
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(75) Ak sa spracúvanie vykonáva vo 
verejnoprávnom sektore, ak v súkromnom 
sektore vykonáva spracúvanie veľký
podnik, alebo ak hlavné činnosti podniku 
bez ohľadu na jeho veľkosť zahŕňajú 
operácie spracovania údajov, ktoré si 
vyžaduje pravidelné a systematické 
monitorovanie, prevádzkovateľovi alebo 
sprostredkovateľovi by mala nejaká osoba 
pomáhať monitorovať vnútorné 
dodržiavanie tohto nariadenia. Takýto
úradníci pre ochranu údajov, či už sú alebo 
nie sú zamestnancami prevádzkovateľa, by 
mali byť schopní vykonávať svoje 
povinnosti a úlohy nezávisle.

(75) Ak sa spracúvanie vykonáva vo 
verejnoprávnom sektore, ak v súkromnom 
sektore vykonáva spracúvanie podnik, 
alebo ak hlavné činnosti podniku bez 
ohľadu na jeho veľkosť zahŕňajú operácie 
spracovania údajov, ktoré si vyžadujú
pravidelné a systematické monitorovanie, 
prevádzkovateľovi alebo 
sprostredkovateľovi by mala nejaká osoba 
pomáhať monitorovať vnútorné 
dodržiavanie tohto nariadenia. Takíto
úradníci pre ochranu údajov, či už sú alebo 
nie sú zamestnancami prevádzkovateľa, by 
mali byť schopní vykonávať svoje 
povinnosti a úlohy nezávisle. V záujme 
zabezpečenia ich nezávislosti by sa 
úradníkom pre ochranu údajov pri plnení 
ich povinností mala poskytnúť osobitná 
ochrana pred prepustením 
a diskrimináciou, porovnateľná 



PE504.340v01-00 154/175 AM\926396SK.doc

SK

s ochranou zástupcov odborov alebo 
zamestnancov podľa vnútroštátneho 
práva a praxe. Úradníci pre ochranu 
údajov by mali byť vymenovaní až po 
udelení súhlasu zastúpenia pracoviska.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 566
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(75) Ak sa spracúvanie vykonáva vo 
verejnoprávnom sektore, ak v súkromnom 
sektore vykonáva spracúvanie veľký 
podnik, alebo ak hlavné činnosti podniku 
bez ohľadu na jeho veľkosť zahŕňajú 
operácie spracovania údajov, ktoré si 
vyžaduje pravidelné a systematické 
monitorovanie, prevádzkovateľovi alebo 
sprostredkovateľovi by mala nejaká osoba 
pomáhať monitorovať vnútorné 
dodržiavanie tohto nariadenia. Takýto
úradníci pre ochranu údajov, či už sú alebo 
nie sú zamestnancami prevádzkovateľa, 
by mali byť schopní vykonávať svoje 
povinnosti a úlohy nezávisle.

(75) Ak sa spracúvanie vykonáva vo 
verejnoprávnom sektore, ak v súkromnom 
sektore vykonáva spracúvanie veľký 
podnik, alebo ak hlavné činnosti podniku 
bez ohľadu na jeho veľkosť zahŕňajú 
operácie spracovania údajov, ktoré si 
vyžadujú pravidelné a systematické 
monitorovanie, prevádzkovateľovi alebo 
sprostredkovateľovi by mala nejaká osoba 
alebo organizácia pomáhať monitorovať 
vnútorné dodržiavanie tohto nariadenia. 
Takíto úradníci pre ochranu údajov alebo 
organizácie pôsobiace v oblasti ochrany 
údajov by mali byť schopní alebo schopné
vykonávať svoje povinnosti a úlohy 
nezávisle.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 567
Csaba Sógor

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(75a) Úradník pre ochranu údajov by mal 
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mať aspoň tieto kvalifikácie: podrobné 
vedomosti o obsahu a uplatňovaní 
právnych predpisov o ochrane údajov 
vrátane technických a organizačných 
opatrení a postupov; znalosť technických 
požiadaviek špecificky navrhnutej 
a štandardne určenej ochrany súkromia 
a bezpečnosti údajov; znalosti praxe 
v odvetví podľa veľkosti prevádzkovateľa 
alebo sprostredkovateľa a citlivosti 
spracúvaných údajov; schopnosť 
vykonávať kontroly, konzultácie, 
dokumentáciu a analýzu protokolových 
(logových) súborov; a plnohodnotné 
vedomosti o úlohe a právomociach 
zástupu zamestnancov. Prevádzkovateľ by 
mal umožniť úradníkovi pre ochranu 
údajov zúčastniť sa na pokročilých 
školiacich opatreniach s cieľom udržať si 
špecializované vedomosti potrebné na 
plnenie svojich povinností. 

Or. hu

Odôvodnenie

Schopnosť spolupráce nemožno náležite posúdiť a je predmetom všeobecnej povinnosti na 
pracovisku. Pokiaľ ide o problematiku spracovania údajov, znalosť kompetenciá zástupcov 
zamestnancov je nevyhnutná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 568
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(75a) Ak je úradník pre ochranu údajov 
zamestnancom prevádzkovateľa alebo 
spracovateľa, v záujme zabezpečenia 
nezávislosti by sa mu mala poskytnúť 
osobitná ochrana pred prepustením 
a diskrimináciou pri plnení jeho 
povinností, porovnateľná s ochranou 
zástupcov zamestnancov podľa 
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vnútroštátneho práva a praxe. Mal by byť 
vymenovaný so súhlasom zastúpenia 
pracoviska. Úradník pre ochranu údajov 
by mal mať možnosť na pravidelné 
odborné vzdelávanie v rámci svojej 
riadnej pracovnej doby súvisiace s jeho 
povinnosťami, a to bez straty mzdy. 
Náklady na odborné vzdelávanie by mal 
niesť zamestnávateľ.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 569
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

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 so súhlasom zástupcov zamestnancov 
podniku 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. 

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 570
Alexander Alvaro

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(77) Aby sa zlepšila transparentnosť a 
posilnil súlad s týmto nariadením, malo by 
sa podporiť zavádzanie mechanizmov 

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

a sprostredkovateľom, ktorí riadne 
uplatňujú toto nariadenie, udeľovať 
rovnakú štandardizovanú značku ochrany 
údajov, tzv. európsku pečať ochrany 
údajov. Pri certifikácii prevádzkovateľov 
by mali dozorné orgány uplatňovať 
rovnaké normy, ale slobodne rozhodovať 
o poplatkoch za certifikáciu. Európska 
pečať ochrany údajov by mala vytvárať 
dôveru dotknutých subjektov, právnu 
istotu prevádzkovateľov a súčasne 
zabezpečovať vývoz európskych noriem 
v oblasti ochrany údajov tým, že umožní 
neeurópskym spoločnostiam ľahší vstup 
na európske trhy prostredníctvom 
certifikácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 571
Jan Mulder

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77

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, pečatí a štandardizovaných 
značiek pre potreby ochrany údajov, aby sa 
dotknutým osobám umožnilo rýchlo 
posúdiť úroveň ochrany údajov v prípade 
relevantných produktov a služieb. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 572
Axel Voss

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, pečatí a značiek pre potreby 
ochrany údajov, aby sa dotknutým osobám 
umožnilo rýchlo posúdiť úroveň ochrany 
údajov v prípade relevantných produktov a 
služieb. Po certifikačnom konaní by 
certifikované podniky boli klasifikované 
ako podniky so zavedenými dostatočnými 
zárukami v oblasti ochrany údajov pre 
primerané technické bezpečnostné 
a organizačné opatrenia a postupy, pokiaľ 
ide o požiadavky tohto nariadenia na 
zabezpečenie ochrany práva dotknutej 
osoby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 573
Dimitrios Droutsas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77

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, mali by 
dozorné orgány prevádzkovateľom 
a sprostredkovateľom, ktorí riadne 
uplatňujú toto nariadenie, udeľovať 
rovnakú štandardizovanú značku ochrany 
údajov, tzv. európsku pečať ochrany 
údajov. Pri certifikácii prevádzkovateľov 
by mali dozorné orgány uplatňovať 
rovnaké normy; poplatky za certifikáciu 
by mali byť rovnaké vo všetkých 
členských štátoch a mal by ich určiť 
Európsky výbor pre ochranu údajov. 
Európska pečať ochrany údajov by mala 
vytvárať dôveru dotknutých subjektov, 
právnu istotu prevádzkovateľov a súčasne 
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zabezpečovať vývoz európskych noriem 
v oblasti ochrany údajov tým, že 
neeurópskym spoločnostiam umožní ľahší 
vstup na európske trhy prostredníctvom 
certifikácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 574
Nathalie Griesbeck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(77a) V záujme účinnejšieho vzájomného 
uznávania certifikátov o uchovávaní
zdravotných údajov a zavedenia 
európskeho certifikačného mechanizmu 
by Európsky výbor pre ochranu údajov 
mal v spolupráci s vnútroštátnymi 
dozornými orgánmi vypracovať 
usmernenia a odporúčania pre 
harmonizáciu vnútroštátnych systémov 
certifikácie uchovávania zdravotných 
údajov.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 575
Manfred Weber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 78a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(78a) V záujme poskytovania účinnej 
ochrany osobných údajov je so zreteľom 
na územnú pôsobnosť tohto nariadenia
potrebné, aby sa uplatňovalo aj na 
spracúvanie, uchovávanie a používanie 
údajov pochádzajúcich z Európy v tretích 
krajinách.
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Or. de

Odôvodnenie

Sprostredkovatelia údajov by nemali mať možnosť nájsť spôsob, ako sa vyhnúť pravidlám 
v tretích krajinách s menej prísnou ochranou údajov alebo jej odlišnými stupňami. Európske 
údaje musia podliehať európskym normám ochrany údajov na celom svete; to je okrem iného 
potrebné v záujme konkurencieschopnosti Európy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 576
Cornelia Ernst

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 577
Cornelia Ernst

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 

(80) Komisia môže rozhodnúť s účinkom 
pre celú Úniu, že určité tretie krajiny, 
územie 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 
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organizácie poskytujúce takúto úroveň 
ochrany. V takýchto prípadoch sa prenosy 
osobných údajov do týchto krajín môžu 
uskutočňovať bez potreby získania 
ďalšieho povolenia.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 578
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 operácií prenosu 
údajov a povolených dozorným orgánom.

(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. Náležité záruky by 
mali zabezpečiť rovnocenné dodržiavanie 
práv dotknutých osôb ako v prípade 
spracovania v rámci EÚ, a to najmä 
pokiaľ ide o obmedzenie účelu, právo na 
prístup, nápravu, výmaz a odškodnenie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 579
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 84
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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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 580
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 85

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(85) Každá skupina podnikov by mala byť 
schopná uplatňovať záväzné firemné 
pravidlá pri svojich medzinárodných 
prenosoch z Únie organizáciám v rámci tej 
istej skupiny podnikov, pokiaľ takéto 
firemné pravidlá zahŕňajú hlavné zásady a 
vymáhateľné práva na zabezpečenie 
náležitých záruk pre prenosy alebo 
kategórie prenosov osobných údajov.

(85) Každá skupina podnikov by mala byť 
schopná uplatňovať záväzné firemné 
pravidlá pri svojich medzinárodných 
prenosoch z Únie organizáciám v rámci tej 
istej skupiny podnikov, pokiaľ takéto 
firemné pravidlá zahŕňajú všetky hlavné 
zásady a vymáhateľné práva na 
zabezpečenie náležitých záruk pre prenosy 
alebo kategórie prenosov osobných údajov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 581
Cornelia Ernst

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 86

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(86) Mali by byť prijaté ustanovenia o 
možnosti prenosov za určitých okolností, 
ak dotknutá osoba dala súhlas, ak je prenos 
potrebný v súvislosti so zmluvným alebo 
právnym nárokom, ak si to vyžadujú 
dôležité dôvody verejného záujmu 
stanoveného Úniou alebo členským štátom 
alebo ak je prenos realizovaný z registra 
vytvoreného na základe zákona alebo 
určeného na nahliadanie zo strany 
verejnosti alebo osôb s oprávneným 
záujmom. V poslednom uvedenom prípade 
by tento prenos nemal zahŕňať úplné údaje 
alebo celé kategórie údajov obsiahnutých v 
registri a ak je register učený na 
nahliadanie zo strany osôb s oprávneným 
záujmom, prenos by sa mal vykonať len na 
požiadanie takýchto osôb alebo vtedy, ak 
sú takéto osoby príjemcami údajov.

(86) Mali by byť prijaté ustanovenia o 
možnosti prenosov za určitých okolností, 
ak dotknutá osoba dala súhlas, ak je prenos 
potrebný v súvislosti so zmluvným alebo 
právnym nárokom, ak si to vyžadujú 
dôležité dôvody verejného záujmu 
stanoveného Úniou alebo členským štátom 
alebo ak je prenos realizovaný z registra 
vytvoreného na základe zákona alebo 
určeného na nahliadanie zo strany 
verejnosti alebo osôb s oprávneným 
záujmom. V poslednom uvedenom prípade 
by tento prenos nemal zahŕňať úplné údaje 
alebo celé kategórie údajov obsiahnutých v 
registri a ak je register učený na 
nahliadanie zo strany osôb s oprávneným 
záujmom, prenos by sa mal vykonať len na 
požiadanie takýchto osôb alebo vtedy, ak 
sú takéto osoby príjemcami údajov, a to pri 
plnohodnotnom zohľadnení rovnováhy 
záujmov základných práv a záujmov 
dotknutej osoby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 582
Cornelia Ernst

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

(87) Tieto výnimky by sa mali uplatňovať 
najmä pri prenosoch údajov požadovaných 
a potrebných na ochranu dôležitých 
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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.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 583
Wim van de Camp

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, medzi orgánmi 
zodpovednými za boj proti podvodom v 
športe alebo medzi príslušnými orgánmi na 
účely predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania a stíhania.

Or. en
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Odôvodnenie

Boj proti podvodom v športe, ako je dohadovanie výsledkov zápasov a doping, je významný 
verejný záujem, ktorý si vyžaduje koordinované, medzinárodné zásahy všetkých zodpovedných 
subjektov, vrátane verejných subjektov na presadzovanie práva a športových orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 584
Axel Voss

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, ktoré by mali 
zahŕňať medzinárodné prenosy údajov na 
základe medzinárodných dohôd alebo 
systémov orgánom tretích krajín, ako sú 
napríklad orgány na ochranu 
hospodárskej súťaže, daňové alebo colné 
správy, orgány finančného dohľadu, medzi 
útvarmi zodpovednými za otázky 
sociálneho zabezpečenia, medzi orgánmi 
zodpovednými za boj proti podvodom v 
športe 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

Prevzaté zo stanoviska výboru ITRE a doplnené to, že spolu s navrhovanou zmenou 
a doplnením článku 45 ods. 5 by navrhované ozrejmenie odôvodnenia odstránilo neistotu, či 
sú medzinárodné prenosy údajov medzi regulačnými orgánmi povolené „na ochranu 
dôležitých dôvodov verejného záujmu“.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 585
Dimitrios Droutsas

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 verejnými orgánmi na účely 
predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania a stíhania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 586
Louis Michel

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 

(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, medzi orgánmi 
zodpovednými za boj proti dohodám na 
výsledkoch zápasov a podvodom v športe
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vyšetrovania, odhaľovania a stíhania. alebo medzi príslušnými orgánmi na účely 
predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania a stíhania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 587
Dimitrios Droutsas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 88

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 588
Jan Mulder

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 88

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 

(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. Tak je tomu napríklad v prípade, 
ak sú účely spracúvania historické, 
štatistické alebo vedeckovýskumné.
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očakávania spoločnosti týkajúce sa 
prehĺbenia znalostí.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 589
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 88

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.

(88) Prenosy na účely spracúvania na 
historické, štatistické a vedeckovýskumné 
účely by mali zohľadňovať legitímne 
očakávania spoločnosti týkajúce sa 
prehĺbenia znalostí.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 590
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 88

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.

(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 vedecké účely by sa mali 
zohľadniť legitímne očakávania 
spoločnosti týkajúce sa prehĺbenia znalostí.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 591
Sophia in 't Veld

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, 
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, ak spracúvanie nie je masové, 
opakované ani štrukturálne.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 592
Dimitrios Droutsas

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, 
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ by 
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.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 593
Sophia in 't Veld

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 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. V prípadoch, keď prevádzkovatelia 
alebo zadávatelia čelia navzájom si
odporujúcim požiadavkám na 
dodržiavanie predpisov medzi jurisdikciou 
EÚ na jednej strane a jurisdikciou tretej
krajiny na strane druhej, by Komisia mala 
zabezpečiť, aby právo EÚ malo vždy 
prednosť. Komisia by mala 
prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi 
poskytovať usmernenia a pomoc, a mala 
by sa snažiť vyriešiť jurisdikčný spor 
s predmetnou treťou krajinou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 594
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 90
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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 by malo 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, by sa mala 
považovať za dôvod na odvolanie uznania 
primeranosti daného režimu ochrany 
údajov danej krajiny alebo akejkoľvek 
dvojstrannej dohody.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 595
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 97
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 596
Dimitrios Droutsas

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, iba 
jeden dozorný orgán by mal vystupovať 
ako jednotné kontaktné miesto pre 
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v 
Únii a prijímanie súvisiacich rozhodnutí, 
aby sa posilnilo konzistentné uplatňovanie 
pravidiel, poskytla sa právna istota a 
znížilo sa administratívne zaťaženie pre 
takýchto prevádzkovateľov a 
sprostredkovateľov.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 597
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 97a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(97a) Ak údajné porušovanie pravidiel 
podnikom v iných členských štátoch má 
vplyv aj na ľudí (napr. ako spotrebiteľov 
alebo zamestnancov), mali by mať 
možnosť sťažovať sa orgánu pre ochranu 
údajov podľa svojho výberu. Ak konanie 
založené na rovnakých dôvodoch už 
začalo v inom členskom štáte, ďalší orgán 
pre ochranu údajov, ktorý dostal 
sťažnosť, môže konanie dočasne 
pozastaviť. Orgán pre ochranu údajov 
zodpovedný za konanie musí svoju 
činnosť koordinovať s činnosťou 
ostatných príslušných orgánov. Ak sú 
medzi príslušnými orgánmi sporné právne 
záležitosti, je nutné vec predložiť 
Súdnemu dvoru EÚ.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 598
Carmen Romero López

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 97a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(97a) V prípade sťažností alebo námietok 
zo strany dotknutej osoby by táto mala mať 
vždy možnosť obrátiť sa na dozorný orgán 
vo svojom členskom štáte, ktorý by mal byť 
schopný – ak to umožňuje rozsah 
incidentu – navrhnúť koordinovanú 
reakciu zahŕňajúcu niekoľko dozorných 
orgánov a pod vedením hlavného orgánu, 
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kde by sa malo prijať rozhodnutie, ktoré 
by mali uskutočňovať všetky dozorné 
orgány, ktorých sa to týka. Akékoľvek 
spory medzi príslušnými dozornými 
orgánmi by mal vyriešiť Európsky výbor 
pre ochranu údajov.

Or. es

Odôvodnenie

Toto navrhuje mechanizmus rozhodovania dozorných orgánov použiteľný na všetky záležitosti 
vyplývajúce zo sťažností podaných občanmi ich členského štátu. V prípade potreby môže 
reakciu koordinovať hlavný orgán, pričom akékoľvek spory by mal riešiť Európsky výbor pre 
ochranu údajov. To umožní praktické uplatňovanie systému v prípadoch vyplývajúcich zo 
sťažnosti dotknutej osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 599
Dimitrios Droutsas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 98

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(98) Príslušným orgánom, ktorý je 
takýmto jediným kontaktným miestom, by 
mal byť dozorný orgán členského štátu, 
v ktorom má prevádzkovateľ alebo 
sprostredkovateľ svoje ústredie.

(98) Hlavným orgánom, ktorý je takýmto 
jediným kontaktným miestom, by mal byť 
dozorný orgán členského štátu, v ktorom 
má prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ 
svoje ústredie. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 600
Sophia in 't Veld

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 98

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(98) Príslušným orgánom, ktorý je takýmto 
jediným kontaktným miestom, by mal byť 
dozorný orgán členského štátu, v ktorom 
má prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ 
svoje ústredie.

(98) Príslušným orgánom, ktorý je takýmto 
jediným kontaktným miestom, by mal byť 
dozorný orgán členského štátu, v ktorom 
má prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ 
svoje ústredie. V prípade neistého 
umiestnenia ústredia by sa určovanie 
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ústredia prevádzkovateľa alebo 
sprostredkovateľa malo riešiť v rámci 
mechanizmu konzistentnosti na žiadosť 
dozorného orgánu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 601
Kinga Gál

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 99

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(99) Hoci sa toto nariadenie uplatňuje aj 
na činnosti vnútroštátnych súdov, 
príslušnosť dozorných orgánov by sa 
nemala vzťahovať na spracúvanie 
osobných údajov v prípadoch, v ktorých 
konajú súdy na základe ich súdnej 
právomoci, aby sa takto zaručila 
nezávislosť sudcov pri výkone ich 
sudcovských úloh. Táto výnimka by mala 
byť prísne obmedzená výlučne na 
sudcovské činnosti v rámci súdnych 
konaní a nemala by sa uplatňovať na iné 
činnosti, do ktorých môžu byť sudcovia 
zapojení v súlade s vnútroštátnym 
právom.

vypúšťa sa

Or. hu


