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ŠTRASBURG

Vypočutie kandidáta Yanna PADOVU

V oblasti ochrany údajov pracujem bez prerušenia viac ako 15 rokov. Moja profesionálna 
kariéra mi umožnila získať celkový prehľad (360°) v tejto oblasti, a to najskôr v rámci 
zákonodarného orgánu, potom v rámci regulačného orgánu (CNIL - Národný výbor pre 
informatiku a slobody ) a nakoniec ako právny poradca.

Ako správca v národnom zhromaždení som bol poverený transpozíciou smernice 95/46, ktorá 
výrazne upravila právomoci výboru CNIL (zákon z roku 2004). Počas môjho pôsobenia v 
národnom zhromaždení vo funkcii odborníka na trestné otázky a otázky v oblasti osobných 
údajov som nadobudol zvyk, metódu, ale najmä chuť pre prácu, poradenstvo a 
rokovanie s poslancami, politickými skupinami a členmi vlády. Všetko tieto úlohy sú 
neoddeliteľnou súčasťou práce európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS), 
ako to dosvedčuje Politický dokument, ktorý uverejnil 4. júna. 

Ako generálny tajomník som zostavil „nový výbor CNIL“, ktorý vychádza zo zákona z 
roku 2004. Zmenil som jeho organizáciu a diverzifikoval zdroje právnej a predovšetkým 
technologickej odbornosti. Regulátor, ktorý neovláda technológiu, je pri analýze náchylný 
skôr ku konzervativizmu ako ku pragmatizmu, a skôr podľahne vonkajším tlakom. Na základe 
tohto presvedčenia som strojnásobil počet inžinierov vo výbore CNIL. Na to, aby mohol byť 
nezávislý, musí byť regulátor multidisciplinárny. Po právnej stránke som zabezpečil výkon 
donucovacích a kontrolných právomocí CNIL, zaviedol nové elektronické služby pre 
užívateľov, inovácie v oblasti komunikácie a v medzinárodnej oblasti som sa zameral na 
propagácie a objasňovanie európskeho modelu (pozri konferenciu v Štrasburgu v roku 2008, 
ktorá vyústila do Madridskej deklarácie). Tento „nový výbor CNIL“ a jeho komunikačná 
stratégia vyvolali negatívne reakcie a viedli k ohrozeniu jeho nezávislosti prostredníctvom 
parlamentných pozmeňujúcich návrhov s cieľom znížiť jeho rozpočet alebo prostredníctvom 
politických tlakov v niektorých záležitostiach, ktoré sa úzko späté s občianskymi slobodami. 
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Príkladom toho je kontrola policajných záznamov (STIC - systém spracovania preukázaných 
priestupkov) alebo tiež návrh na zostavenie záznamov spravodajských služieb „EDVIGE“. 
Poznám teda presný význam nezávislosti, jej nároky, ale aj skutočnosť, že vyžaduje 
nadviazanie dialógu, bez ktorého sa uzavrie do nepochopenej a neprístupnej samoúčelnosti. 
Ide o takú náročnú, otvorenú, ale zároveň ucelenú koncepciu nezávislosti, ktorú EDPS 
bude potrebovať na to, aby úspešne plnil svoje nové úlohy.

Ekonomický rozmer ochrany údajov je aktuálnejší ako kedykoľvek predtým. Ako 
advokát v medzinárodnej kancelárii sa s ním stýkam každý deň. Osobný údaj je nové „čierne 
zlato“ ekonomiky. Umožňuje vytváranie nových služieb a nových trhov. Tieto nové subjekty 
v digitálnej ekonomike sú v zásade „inovačné“, pretože sa diverzifikujú horizontálne 
prostredníctvom ovládania osobných údajov. Znalosť ekonomickej reality je zásadným 
prínosom pre EDPS, aby mohol byť naďalej relevantný a pragmatický pri plnení svojej 
úlohy ako poradný orgán pre európske inštitúcie.  

Práve v tomto kontexte neustálych inovácií a konkurencie medzi právnymi systémami 
regulácie sa Európa rozhodla reformovať svoj vlastný model . V návrhu nariadenia sa zavádza 
nová štruktúra správy orgánov, a to prostredníctvom mechanizmu súdržnosti pod vedením 
budúceho európskeho výboru, pre ktorý bude EDPS zabezpečovať sekretariát. Ide tu o 
mimoriadne náročnú, novú a strategickú úlohu. Preto je potrebné vypracovať „novú 
podobu“ EDPS spolu s novým tímom pre nový projekt. Zo skúseností viem koľko energie, 
angažovanosti, schopnosti inovovať a entuziazmu si vyžaduje uskutočnenie zmeny. 
„Nový“ EDPS potrebuje: entuziazmus, pružnosť pri organizovaní, multidisciplinárny prístup 
k ochrane údajov, a tiež otvorenú a zároveň ucelenú koncepciu nezávislosti. To sú prednosti, 
ktoré by som chcel vniesť do tejto funkcie. 

Kým nové nariadenie nadobudne účinnosť bude dozorný úradník (EDPS) musieť plniť 
kontrolnú úlohu využívajúc poznatky získané za posledných desať rokov v tejto oblasti, ktoré 
sú jasne formulované v Politickom dokumente. Jednou z prvých vlastností dozorného 
úradníka je byť predvídavým.

Byť predvídavým znamená predovšetkým jasne sformulovať kritériá pre prioritnosť 
uskutočňovaných kontrolných činností a komunikovať o nich. Či už ide o návštevy na mieste 
alebo predbežné kontroly v prípade rizikových spracúvaní údajov, táto prioritnosť by mohla 
vychádzať s týchto kritérií: i) prijaté sťažnosti, i keď ich počet od roku 2011 neustále klesá 
(zo 100 na 80 v roku 2013), ii) témy, ktoré stanoví EDPS (napr. bezpečnosť údajov, zóny s 
komentármi, geolokalizácia, prax využívania systému „Bring your own device“ (angl. BYOD 
– prineste si svoj vlastný prístroj) v rámci európskych inštitúcií atď.). Vzhľadom na prijatý 
rastúci počet žiadostí o predbežné kontroly (80 v roku 2010, 280 v roku 2013) by EDPS 
mohol regulovať túto tendenciu a uplatniť svoje priority rozumným využívaním 
nedoručených stanovísk, ktoré sú uvedené v článku 27 nariadenia. 

EDPS by mal každý rok zverejňovať svoj programu kontrol a komunikovať o bilancii 
kontrol v predchádzajúcom roku. Touto komunikáciou by sa zároveň malo prispievať k 
zlepšovaniu kultúry ochrany údajov v rámci inštitúcií Únie, a to prostredníctvom uvádzania 
„osvedčených postupov“. Tento program by mal byť prijatý na základe návrhov tímov EDPS 
a po dohode so zástupcom. Aj tento program by sa mal vytvoriť a vykonávať ako 
manažérsky projekt.
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EDPS ako kontrolný orgán musí byť spravodlivý a pragmatický, čím sa ešte zvýši jeho 
dôveryhodnosť. Byť spravodlivý znamená mať vopred stanovenú analytickú tabuľku súladu 
s pravidlami ochrany údajov a súvisiacich rizík, ktorá sa bude pravidelne revidovať, napr. s 
cieľom zohľadniť technologický vývoj (napr. v oblasti bezpečnosti alebo využívania) alebo 
ponaučenie získané na základe kontrol, a o ktorej sa bude dať komunikovať. Na tento účel 
bude EDPS môcť požiadať o podporu odborníkov v oblasti informačných technológií 
(prostredníctvom agentúry ENISA alebo iných stredísk na poskytovanie zdrojov). Byť 
pragmatický znamená pristúpiť k hodnoteniu súladu spracovania údajov podľa tejto 
analytickej tabuľky, pričom sa zohľadnia špecifické okolnosti spracúvania, citlivosť 
spracúvaných údajov, legitimita konečného určenia, ako aj súvisiace riziká spojené s právami 
osôb. Prístup na základe rizík, potom, čo sú tieto riziká jasne sformulované a pochopené, 
predstavuje tiež prostriedok, ako napredovať v oblasti kultúry ochrany údajov, pretože má 
empirický základ, ktorý si príslušné oddelenia a osoby môžu ľahko osvojiť.

Vo funkcii dozorného úradníka musí byť EDPS výkonný.  Vzhľadom na nedostatok zdrojov, 
ktoré má k dispozícii, EDPS bby mal byť selektívny, pokiaľ ide o vykonávané kontroly, a 
mal by sa opierať o externé regulačné subjekty. Týmito subjektami sú predovšetkým 
úradníci pre ochranu údajov a koordinátori. Prepájať a motivovať toto spoločenstvo 
predstavuje prostriedok ako znásobiť činnosť EDPS a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
údajov v rámci Únie. 

Na tento účel by EDPS mal inovovať svoje komunikačné metódy. Napríklad, a podľa 
dostupných zdrojov, by sa mohlo pripraviť: i) otvorenie extranetu pre úradníkov na ochranu 
údajov a koordinátorov, v ktorom by nachádzali dostupné praktické návody, fóra, často 
kladené otázky, v ktorých by boli odpovede na ich otázky, ii) zorganizovanie webových 
konferencií v oblasti odbornej prípravy, iii) zavedenie modulov „e-learningu“, iv) vytváranie 
nástrojov alebo podporných materiálov prispôsobených potrebám úradníkov a koordinátorov, 
a to podľa informácií prichádzajúcich od týchto úradníkov a koordinátorov, v) dokonca 
pripraviť raz za rok zhromaždenie spoločenstva úradníkov a koordinátorov, počas ktorého by 
sa venovali nejakej téme alebo činnosti. 

Na prípravu budúcej organizácie európskeho výboru (ďalej len „výbor“) treba najskôr jasne 
vymedziť jeho úlohu. Z čítania návrhov nariadenia a smernice, ako boli vypracované v januári 
roku 2012, vyplýva, že výbor je nástrojom na koherentné vykonávanie nariadenia a smernice 
a je orgánom na riešenie sporov a zmierovania medzi vnútroštátnymi orgánmi. 

Na tento účel výbor zasahuje týmito štyrmi spôsobmi: a) reakciou na žiadosť niektorého 
vnútroštátneho orgánu v rámci svojej právomoci predbežnej kontroly (napr. ak si orgán 
želá zostaviť zoznam spracúvaní údajov, ktoré musia byť vopred prekonzultované s výborom, 
alebo schváliť záväzné firemné pravidlá ( ang. BCR) b) na základe žiadosti vnútroštátneho 
orgánu v rámci následnej kontroly (napr. keď orgán odmieta prizvať iný orgán počas 
spoločnej operácie kontroly). Európsky parlament výrazným spôsobom posilnil právomoc 
výboru v tejto oblasti, pretože mu udelil tiež právomoc na urovnávanie sporov medzi orgánmi 
v prípade návrhu na sankciu, ktorý predložil jeden z týchto orgánov, c) z vlastnej iniciatívy s 
cieľom vypracovať príručky osvedčených postupov a usmernení určené vnútroštátnym 
orgánom, d) ako spoločné stredisko na poskytovanie zdrojov pre vnútroštátne orgány
(odborná príprava, poskytovanie dokumentácie). 
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Na základe týchto štyroch úloh, ktoré sa môžu navzájom prelínať, (napr. k odbornej príprave 
sa môže pristúpiť v dôsledku ťažkostí, ktoré sa vyskytnú v kontexte spoločných operácií), by 
EDPS mal najskôr vytvoriť štruktúru organizácie sekretariátu výboru. Preto by mali byť
úlohy a), b) a c), ktoré sa viažu na „poslanie“ výboru, ako také vymedzené v organizačnej 
štruktúre, zatiaľ čo úloha strediska na poskytovanie zdrojov (d) by bola horizontálnou 
činnosťou s cieľom napomáhať ostatné úlohy. Plnenie tejto úlohy by sa malo podporiť 
sprístupnením bezpečného extranetu pre vnútroštátne orgány, kde by okrem podpory pre 
odbornú prípravu a vedomostnú základňu bola k dispozícii tabuľka následného monitorovania 
vybavovania jednotlivých žiadostí predložených výboru. 

Vybavovaniu najcitlivejších žiadostí, podľa všetkého tých, ktoré vznikajú v kontexte 
následnej kontroly (b), by sa mala venovať osobitná pozornosť.  EDPS by sa mal usilovať o 
vyvážené, spravodlivé a nestranné riešenia, ktoré by sa podieľali na dosiahnutí konsenzu a 
vybudovaní dôvery v spoločenstve príslušných orgánov. V tejto súvislosti bude mať 
„diplomatická“ úloha EDPS a jeho zástupcu, ich disponibilita, schopnosť počúvať a nadviazať 
dialóg, ako aj ich znalosti jednotlivých vnútroštátnych orgánov a ich kultúr zásadný význam 
pre úspešné plnenie úloh. 

Relevantnosť tejto organizácie podľa jednotlivých úloh podporovanej horizontálnym 
riadením „zdrojov“ by sa mala pravidelne posudzovať (každých 18 alebo 24 mesiacov) v 
rámci výboru, a to s cieľom zabezpečiť jej účinnosť a zachovať jej pružnosť v mimoriadne 
inovačnom digitálnom svete. 
Tieto nové a strategické úlohy, ktoré boli zverené EDPS, si vyžiadajú zmeny nariadenia 
45/2001, pričom na prvý pohľad ide o článok 46 („služobné povinnosti“) a článok 47 
„právomoci“). 


