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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1528/2012, ktorú predkladá Graham Smith (štátny príslušník 
Veľkej Británie), o ochrane údajov s cieľom vylúčiť údaje o podnikoch

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície žiada, aby sa v novej smernici o ochrane údajov vylúčili údaje 
o transakciách medzi podnikmi z rovnakej úrovne ochrany, akú majú osobné údaje. V 
skutočnosti požaduje, aby sa údaje o transakciách medzi podnikmi úplne vylúčili zo smernice 
EÚ o ochrane údajov.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 7. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií podľa článku 202 ods. 6 rokovacieho poriadku.

3. Odpoveď Komisie doručená 20. septembra 2013

Návrh Komisie týkajúci sa všeobecného nariadenia o ochrane údajov COM(2012)11 
(nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) nechráni právnické osoby ako také, 
keďže v článku 1 ods. 1 sa uvádza, že „Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá ochrany 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a pravidlá týkajúce sa voľného pohybu 
osobných údajov“. 

Európsky súdny dvor vo veci C-92/09 Volker und Markus Schecke GbR a C-93/09 Hartmut 
Eifert proti Land Hessen (rozsudok z 9. novembra 2010) rozhodol, že pojem „súkromný 
život“ sa nemôže vykladať reštriktívne a že „žiadny principiálny dôvod neumožňuje vylúčiť 
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profesijné činnosti [...] z pojmu „súkromný“ s odkazom na judikatúru Európskeho súdu pre
ľudské práva (pozri najmä rozsudky ESĽP, Amann v. Švajčiarsko, už citovaný, § 65 a Rotaru 
v. Rumunsko, už citovaný, § 43) (odsek 59), a vysvetlil, že právnické osoby (ako napríklad 
podnikatelia) sa môžu dovolávať ochrany podľa článkov 7 (ochrana súkromného života) a 8 
(ochrana osobných údajov) Charty základných práv EÚ v súvislosti s týmto uvedením len 
v rozsahu, v akom názov právnickej osoby identifikuje jednu alebo viaceré fyzické osoby 
(odsek 53).

Záver

Komisia sa preto domnieva, že otázku uvedenú v tejto petícii už v plnom rozsahu rieši návrh 
Komisie týkajúci sa všeobecného nariadenia o ochrane údajov.


