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1. Posilňovanie európskeho systému ochrany údajov: Prijaté opatrenia a ďalší postup

Diskusia týkajúca sa nového systému ochrany údajov, ktorý navrhla Európska komisia 
v januári 2012 v európskych inštitúciách a v členských štátoch pokročila. Ako objasnili 
spravodajcovia pre nariadenie a pre smernicu v prvom pracovnom dokumente1, balík reforiem 
obsahuje mnohé odporúčania Parlamentu, ktoré sa týkajú a) zaujatia komplexného prístupu, 
b) posilnenia práv jednotlivcov, c) umožnenia ďalšieho rozvoja vo vzťahu k vnútornému trhu 
a zabezpečenia lepšieho uplatňovania pravidiel ochrany údajov, a d) posilnenia globálneho 
rozmeru. Je potrebné zdôrazniť, že ochrana údajov je odteraz záväzným základným právom 
podľa článku 8 Charty základných práv a má osobitný právny základ v článku 16 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Z toho dôvodu by sme mali posilniť ochranu 
spotrebiteľov a občanov (dotknutých osôb) v tomto veku digitalizácie a globalizácie.

V inštitúciách sa stále vedú diskusie týkajúce sa týchto otázok: delegované a vykonávacie 
akty, administratívna záťaž a „mechanizmus konzistentnosti“. Predsedníctvo Rady spustilo 
mechanizmus „priatelia predsedníctva“, aby prediskutovalo takéto horizontálne témy, pričom 
Parlament vypočuje odborníkov a bude diskutovať so zainteresovanými stranami na 
výročnom zasadnutí Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) 
a s výbormi národných parlamentov 9. a 10. októbra 2012. Predloženie návrhu správy 
o nariadení sa predpokladá ku koncu roka 2012 s predĺžením lehoty, ktorá poslancom umožní 
predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v riadnom čase (do konca februára 2013) 
a orientačné hlasovanie v apríli v roku 2013, čo prispeje k začiatku rokovaní počas írskeho 
predsedníctva v Rade. Výbory požiadané o stanovisko si v súlade s tým naplánujú svoju 
prácu. Z dôvodu naliehavej potreby komplexného právneho rámca v rýchlo sa rozvíjajúcom 
prostredí, je cieľom spravodajcu a tieňových spravodajcov dohodnúť sa s Radou počas tohto 
volebného obdobia na balíku reforiem.

Po štyroch výmenách názorov vo výbore LIBE, na seminári, ktorý usporiadal výbor LIBE so 
zainteresovanými stranami a po obsiahlych diskusiách s tieňovými spravodajcami, s výbormi, 
ktoré boli požiadané o stanovisko, s Komisiou, s predsedníctvom Rady a zainteresovanými 
stranami, spravodajca v tejto súvislosti predkladá konkrétnejšie návrhy a posúdenia. V tomto 
štádiu nie je možné dospieť ku konečnému riešeniu všetkých predložených otázok. Napriek 
tomu je možné predložiť niekoľko zásad, ktoré slúžia ako usmernenia pre návrh správy. Sú 
založené na existujúcej smernici o ochrane údajov2 a boli zdôraznené v parlamentnom 
uznesení zo 6. júla 2011 (správa pána Vossa).3 Spravodajca by rád dosiahol dohodu 
v nasledujúcich zásadných bodoch pre návrh správy. Tento pracovný dokument sa bude 
zaoberať najdôležitejšími aspektmi, zatiaľ čo inštitucionálne aspekty budú zahrnuté 
v pracovnom dokumente č. 3.

2. Posilnenie kľúčových zásad a vymedzenie pojmov

Pojmy osobné údaje a dotknuté osoby sú kľúčové, pretože určujú rozsah a účinné 
uplatňovanie ochrany obsiahnutej v nariadení pre rozličné spôsoby spracovania osobných 
údajov. Vecná pôsobnosť nariadenia by mala byť v tomto zmysle rovnaká ako v súčasnej 

                                               
1 PE491.322v01-00, 6. júla 2012.
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31 – 50.
3 Prijaté texty, P7_TA(2011)0323, 6. júla 2011.
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smernici 95/46/ES. Keďže rámec ochrany údajov je jedným zo základných práv, obmedzenie 
vecnej pôsobnosti nariadenia nie je v rukách zákonodarného orgánu. Napriek tomu sa 
oprávnené obavy týkajúce sa konkrétnych obchodných modelov môžu preskúmať v iných 
častiach nariadenia. 

Na to, aby sa dosiahla čo najvyššia úroveň ochrany údajov a umožnili sa nové obchodné 
modely, potrebujeme podporiť pseudonymné a anonymné využívanie služieb. Jasná definícia 
„anonymity“ by mala pomôcť prevádzkovateľom údajov pochopiť, kedy ich činnosť nepatrí 
do pôsobnosti nariadenia. Používanie pseudonymných údajov v tom zmysle, že je 
prevádzkovateľ schopný vytriediť jednotlivé osoby podľa pseudonymu, by sa uľahčilo 
z hľadiska povinností prevádzkovateľa. 

Súhlas by mal byť aj naďalej základnou požiadavkou pre prístup Európskej únie k ochrane 
údajov. Keďže ide o dôležitý právny základ, ktorý zvyčajne slúžil na oprávnenie spracovania 
údajov, je potrebné, aby bol v tomto nariadení jasne definovaný. Informovanosť dotknutých 
osôb o tom, čo sa deje s ich „digitálnymi identitami“ sa zvýši ich priamym zapojením 
a možnosťou slobodnej voľby. Mali by sme objasniť, že technické normy, ktoré vyjadrujú 
požiadavky dotknutej osoby, sú právoplatným spôsobom udelenia výslovného súhlasu1. 
Informácie by mali byť dotknutým osobám podávané zrozumiteľným spôsobom, ako 
napríklad prostredníctvom lepšej ochrany súkromia a štandardizovaných log a ikon2. Na to, 
aby sme stimulovali prevádzkovateľov, môžeme tiež znížiť záťaž prostredníctvom 
jednoduchých spôsobov vyžiadania súhlasu v prípade, že sa posúdi na súkromie a systém 
bude v súlade so zásadami o ochrane súkromia už v štádiu návrhu a štandardnej ochrany 
súkromia. Pojem „značná nerovnováha“ je potrebné vysvetliť. Konkrétne by mala existovať 
jasná definícia, ktorá zahŕňa deformácie trhu, ako sú monopoly a oligopoly, ktoré takúto 
nerovnováhu môžu spôsobiť. Zvláštnu pozornosť treba venovať spôsobom získavania súhlasu 
na spracovávanie osobných údajov detí.

Okrem súhlasu by mali byť jasne stanovené aj iné právne základy na spracovanie údajov. 
Poskytovanie údajov na spracovanie v prípadoch, keď sú potrebné na uzavretie zmluvy, by 
malo byť rozšírené na poskytovanie služby požadovanej dotknutou osobou. Definícia 
„oprávneného záujmu“ by sa nemala nechať na delegovaný akt.

Obmedzenie účelu je základnou súčasťou ochrany údajov, pretože chráni dotknuté osoby pred 
nepredvídateľným rozšírením spracovania údajov či už verejnými orgánmi, alebo 
súkromnými spoločnosťami. Zmena účelu osobných údajov po ich získaní by mala byť 
možná iba na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Profilovanie, t. j. hodnotenie údajov o preferenciách, správaní a postojoch jednotlivcov 
s cieľom rozhodovať o nich sa stalo súčasťou bežných postupov. Na to, aby sa zabezpečil 
informovaný súhlas s profilovaním, musí byť profilovanie definované a regulované. 
Usmernenia možno prevziať z odporúčaní Rady Európy.3 Na základe profilovania môžu 

                                               
1 Napríklad funkcia „Do Not Track“ (Nesledovať), ktorú v súčasnosti vyvíjajú v konzorciu World Wide Web 
(W3C), sa môže stať normou, ak sa zvolí vhodný právny rámec.
2 Pracovná skupina zriadená podľa článku 29, 11987/04/EN, WP 100: Stanovisko 10/2004 ku 
harmonizovanejším ustanoveniam o poskytovaní údajov, 25. novembra 2004.
3 Rada Európy, odporúčanie CM/Rec(2010)13 Výboru ministrov členským štátom o ochrane fyzických osôb pri 
automatizovanom spracovaní osobných údajov v súvislosti s profilovaním, 23. novembra 2010.



PE497.802v01-00 4/6 DT\915162SK.doc

SK

dotknuté osoby platiť vyššie úroky alebo poplatky za poistenie len preto, že budú zodpovedať 
určitým kritériám a modelom, ktoré sú pre nich ťažko zrozumiteľné. Je dôležité, že v prípade 
nepriaznivých dôsledkov profilovania, musí byť profilovanie skontrolované fyzickou osobou.

Územná pôsobnosť nariadenia je dôležitá pre konzistentné uplatňovanie európskeho práva na 
ochranu údajov. Spravodajca a tieňoví spravodajcovia podporujú uplatňovanie plánovaného 
nariadenia, kedykoľvek budú údaje o občanoch a osobách s trvalým pobytom v Európskej 
únii spracovávané bez ohľadu na sídlo prevádzkovateľa. Je možné, že bude potrebné sprísniť 
kritériá pre rozhodnutie o adekvátnej ochrane v záujme ďalšieho prenosu údajov do tretích 
krajín. V prípade prenosov, ktoré nebudú založené na rozhodnutí o adekvátnej ochrane sa 
vynára otázka, ako sa budú vykonávať súkromné dohody, ako sú zmluvné ustanovenia 
a záväzné firemné pravidlá v krajinách, v ktorých neexistuje právo na ochranu údajov alebo 
v ktorých právny systém bráni v ich presadzovaní. Prístup k osobným údajom spracovaným 
v Európskej únii by mal byť verejným orgánom alebo súdom v tretích krajinách umožnený 
iba v prípade, keď sa ich právny základ nachádza v práve EÚ.1 Toto pravidlo nadobudne ešte 
silnejšie opodstatnenie s rozšírením služieb internetových technológií (tzv. „cloud 
computing“).

3. Posilňovanie práv jednotlivcov a dôvery spotrebiteľov

Špecifické práva jednotlivca voči prevádzkovateľovi boli vždy základom ochrany údajov. 
Tieto práva musia byť zaručené, ale taktiež posilnené a jasne stanovené, aby dokázali lepšie 
reagovať na výzvy digitálneho veku a poskytovali právnu istotu spotrebiteľom a podnikom. 
Na druhej strane by sa mohlo navrhované nariadenie zjednodušiť zlúčením práv, ktoré sú 
veľmi podobné, pričom by sa z nariadenia stala minca, ktorá má dve strany. Tento návrh zníži 
administratívnu záťaž pre prevádzkovateľov a umožní fyzickým osobám lepšie pochopiť 
a uplatňovať svoje práva.

Informácie poskytnuté dotknutým osobám môžu byť zhodné s internou dokumentáciou, ak sa 
budú riadiť viacstranným prístupom oznámenia o ochrane osobných údajov, pri ktorom bude 
spotrebiteľ po prvýkrát oboznámený so štandardizovaným alebo štylizovaným zhrnutím 
politiky ochrany súkromia, pričom na požiadanie mu môže byť poskytnutá celá 
dokumentácia. Právo získať zrozumiteľné informácie o zásadách, ktorými sa riadi 
spracovanie údajov a ktoré sú uvedené v smernici 95/46 a zdôraznené v uznesení Parlamentu 
zo 6. júla 2011 by sa malo ponechať. Dotknuté osoby musia pochopiť, čo sa deje s ich údajmi, 
pričom podrobné obchodné tajomstvá by sa mali uchovať v tajnosti.

Právo na prenosnosť údajov, t. j. na prenesenie osobných údajov z jedného systému 
elektronického spracovania do iného je iba adekvátna verzia dávnejšie stanoveného práva na 
prístup k osobným údajom. V digitálnom veku môžu občania aj v úlohe spotrebiteľov 
oprávnene očakávať zaslanie osobných údajov v bežne používanom elektronickom formáte. 
Umožní sa tým zvýšiť konkurencieschopnosť v oblasti, kde sa pravidelne vyskytujú 
prirodzené monopoly založené na sieťových účinkoch, čím sa vytvorí sa trhovo orientovaný 
podnet na poskytovanie služieb, ktoré budú v súlade s ochranou osobných údajov.

                                               
1 Politické skupiny sa obávajú prístupu orgánov iných štátov k európskym bankovým, lekárskym 
a komunikačným údajom; pozri otázky na ústne zodpovedanie a súvisiacu diskusiou s podpredsedníčkou 
a komisárkou pre spravodlivosť Viviane Redingovou, 15. februára 2012, CRE 15.2.2012 – 19. 
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Právo na výmaz a právo na opravu zostávajú kľúčovými právami pre dotknuté osoby pri 
súčasnom množstve zverejňovaných informácií, ktoré môže mať vážne dôsledky. Rovnako by 
sa malo vnímať aj právo byť zabudnutý, pretože má za úlohu objasniť tieto práva 
v digitálnom prostredí, zatiaľ čo zachová všeobecnú výnimku v prípade slobody prejavu. 
Tento návrh by sa mal špecifikovať v znení nariadenia. 

Právo namietať voči ďalšiemu spracovaniu údajov by malo byť bezplatné. Takisto je potrebné 
zaistiť lepšie možnosti účinného odškodnenia, zahŕňajúce aj spotrebiteľské skupiny. 

4. Posilňovanie zodpovednosti a znižovanie administratívnej záťaže

Spracovanie osobných údajov ponúka prevádzkovateľom a sprostredkovateľom množstvo 
obchodných príležitostí. Keďže ochrana osobných údajov patrí medzi základné práva, 
spracovanie týchto údajov zahŕňa aj istú zodpovednosť. Tieto povinnosti by mali byť jasné 
a zrozumiteľné, aby spoločnosti a orgány, rovnako ako dotknuté osoby predišli právnej 
neistote. Preto je potrebné lepšie rozdeliť povinnosti a zodpovednosti medzi 
prevádzkovateľov a sprostredkovateľov. V súvislosti s pojmom „spoloční prevádzkovatelia“ 
je potrebná ďalšia diskusia. Ďalej je potrebné vymedziť rámec úkonov, ktoré je 
sprostredkovateľ oprávnený vykonať bez pokynov prevádzkovateľa, čo zahŕňa prípad, keď 
sprostredkovateľ zapojí do spracovania údajov subdodávateľa.

Úradníci pre ochranu údajov v spoločnostiach a verejných orgánoch sú dôležitou súčasťou 
moderných postupov v oblasti ochrany údajov a ich povinného zavedenia v celej Európskej 
únii, pričom sa vo všeobecnosti podporujú návrhy na ich postavenie a úlohy. Pravdepodobne 
bude potrebné presnejšie vymedziť mieru ich nezávislosti, právomocí a povinností. Dospelo 
sa k dohode, že prahová hodnota povinného vymenovania úradníka pre ochranu údajov by 
nemala závisieť len od veľkosti podniku, ale najmä od dôležitosti spracovania údajov. 
Vhodným systémom merania by mohol byť počet jednotlivcov, ktorých údaje sa spracúvajú. 

Oznámenia o porušení ochrany údajov a služby v oblasti zaisťovania bezpečnosti údajov 
musia byť v súlade so smernicou o súkromí a elektronických komunikáciách1

a s pripravovanou smernicou o útokoch na informačné systémy. 

Hlavnou inováciou tejto reformy je ochrana súkromia už v štádiu návrhu a štandardná ochrana 
súkromia. Tým sa napríklad zabezpečí, že aplikácia smartfónu bude mať prístup len k údajom 
v telefóne, ktoré sú skutočne potrebné na poskytnutie určitej služby, ako je plánovanie trasy 
alebo informácie o počasí. Výrobcovia a poskytovatelia služieb však potrebujú oveľa 
presnejšie usmernenie a silnejší podnet, aby tieto zásady zaviedli. Posúdenie vplyvu na 
súkromie si vyžaduje objasnenie a zrozumiteľnejšie usmernenia. Oba prístupy si vyžadujú 
silné postavenie úradníkov pre ochranu údajov.

Kódexy správania, ako aj certifikácia a plomby sú vo všeobecnosti podporované, ale tiež 
potrebujú stimuly a jasnejšie pravidlá týkajúce sa dôsledkov v súvislosti so zákonným 
spracovávaním údajov, záväzkami a súvisiacimi aspektmi.

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany 
súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách), Ú. v. ES 
L 201, 31.7.2002, s. 37 – 47.
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