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Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Středa 20. října 2014 od 19:00 do 22:30
Evropský parlament 

ŠTRASBURK

Slyšení kandidátky Cinie BIONDIOVÉ

– Mohl byste prosím popsat důvody Vaší žádosti o tuto funkci a proč si myslíte, že jste pro 
ni vhodným kandidátem?

Vítám tuto možnost představit se jako kandidátka na funkci příštího asistenta evropského 
inspektora ochrany údajů.

Přihlásila jsem se na tuto funkci, protože hluboce věřím v základní práva a svobody občanů 

EU v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ochranou soukromí. Mám také velký elán a 

silnou kombinaci znalostí, zkušeností a dovedností k tomu, aby byla efektivní propagátorkou 

a obránkyní těchto základních práv.

Nyní se v Evropě i ve zbytku světa nacházíme uprostřed jedinečné a klíčové doby pro ochranu 

dat a soukromí. Existují problémy a hrozby, které musí být náležitě projednány a účinně 

řešeny. Avšak existují také příležitosti, které je třeba využít, pokud dokážeme vytvořit 

potřebné podmínky pro transparentnost a důvěru doma, což nám umožní plně se zapojit do 

světa a inovací, které nabízí. Mám vysoké ambice, pokud jde o vůdčí postavení orgánů a 

institucí EU v těchto záležitostech, a to jak v Evropě, tak na celosvětové úrovni. Chtěla bych 

přispět svým úsilím k realizaci těchto ambicí.
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Role asistenta inspektora s sebou přináší čest a odpovědnost ovlivňovat politiku a kulturu. 

Vítám příležitost posílit základní hodnotu, že ochrana údajů a soukromí jsou základní práva 

občanů EU. Mají rozhodující význam samy o sobě a nedostatek nebo zanedbání jejich ochrany 

může také nepříznivě ovlivnit další práva a svobody.

Věřím, že kvůli svému přesvědčení a vizi se pro tuto roli hodím a že moje zkušenosti a síla mi 

pomohou uspět.

Velmi úzce jsem spolupracovala s organizacemi a podniky ve všech odvětvích, včetně 

veřejných a regulačních orgánů, a mám obzvláště bohaté zkušenosti s prací na nejvyšší úrovni 

v soukromém sektoru na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Byl jsem přímým svědkem 

rozmanitosti postojů, vnímání, obav a mýtů kolem ochrany údajů a soukromí. Zkušenost mě 

naučila, že problém nespočívá většinou v tom, čeho chtějí orgány dosáhnout, ale jak se 

rozhodnou tohoto cíle dosáhnout. K plnění úkolů zástupce inspektora budu přistupovat z 

hlediska svého chápání těchto perspektiv a úspěchu, který jsem měla při jejich řešení jinde.

Vnesu do EIOÚ svěží a nezatížený přístup. Přinesu i silnou kombinaci znalostí, dovedností a 

zkušeností, které, jak věřím, zlepší i doplní ty, které přinese nový inspektor, což vytvoří 

silnější tým.

Baví mě a umím sdružovat lidi ke společnému účelu a dosažení společných cílů. Pomocí 

svých interdisciplinárních dovedností v oblasti ochrany údajů a regulace finančních služeb 

jsem úspěšně spojila vlivné organizace, sdružení a lidi k projednání navrhovaného obecného 

nařízení o ochraně údajů, k diskusi o oblastech společných zájmů a k posílení spolupráce a 

sdílení informací.

Moje specializace na právo v oblasti technologií a řízení rozsáhlých IT a projektů zaměřených 

na data mi dala neocenitelný vhled do odvětví založených na technologiích a informacích. 

Pochopení jejich motivů, možností a operativních postupů znamená, že jsem schopna zajistit 

orgánům a institucím EU podporu, poradenství a dozor. Budu tak činit nejen v souvislosti s 

jejich vlastními technologickými potřebami a cíli, ale také ve vztahu k rozvoji jejich politik v 

oblasti technologií a digitálních služeb.

Nezávislost myšlení a jednání je nezbytnou vlastností všech mých předchozích rolí. 

Bezúhonnost a profesionalita byly podstatou mé kariéry. Pokud budu jmenována, budu 

pokračovat v uplatňování a důsledném dodržování těchto zásad a norem v roli asistenta

inspektora.
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Mohl byste uvést své představy o úkolech EIOÚ v oblasti dozoru? Jak si představujete roli 
EIOÚ při provádění dozoru nad zpracováním údajů ze strany orgánů a institucí EU a jak 
hodláte využít intervenční pravomoci EIOÚ k zajištění dodržování předpisů? 

Nařízení 45/2001 uvádí požadavky, povinnosti a pravomoci EIOÚ. Jednací řád (17.12.2012) 

stanoví rámec pro způsob, jakým je bude EIOÚ provádět a vykonávat, pro řešení jeho 

vnitřních struktur. Jsem si vědoma toho, že společně tyto dokumenty stanovují pravomoci 

EIOÚ a parametry jeho činnosti a budu pracovat v rámci jejich současných a budoucích 

struktur. Nebudu zde opakovat jejich obsah. Místo toho bych chtěla krátce uvést své představy 

o tom, čeho chci prostřednictvím kontrolní činnosti dosáhnout a co budu očekávat od orgánů a 

institucí EU, které zpracovávají údaje.

Podle mého názoru je povinností EIOÚ ukázat silné, jednoznačné a nezávislé vedení při 

zajišťování toho, aby orgány a instituce EU dodržovaly práva občanů EU. Pokud budu 

jmenována, budu pevně a důsledně považovat ochranu údajů a soukromí za závazná základní 

práva, jimiž jsou;  za práva, jejichž formulováním a ochranou se Evropské společenství z 

velmi dobrých důvodů zabývá desítky let. Musíme však také uznat, že nejde o absolutní práva. 

V mimořádných případech, které jsou skutečně a prokazatelně nezbytné pro velmi specifické a 

samostatné účely, mohou orgány a instituce EU potřebovat upřednostnit konkurenční, 

neslučitelný zájem. Budu očekávat rozsáhlou diskusi a plné zveřejnění, než by k něčemu 

takovému došlo. Kromě toho musí být plně prozkoumány všechny rozumné alternativní cesty 

k dosažení požadovaného výsledku a za všech okolností s použitím nejpřísnějších 

bezpečnostních opatření a kontrolních mechanismů.

Domnívám se, že se musíme soustředit na prvořadý cíl: ochranu základních práv občanů EU. 

Nejlepší a nejudržitelnější způsob, jak toho dosáhnout, je pracovat společně a řešit případné 

problémy přímo včasným zásahem, respektující spoluprací, upřímným dialogem a stanovením 

jasných očekávání. Považuji IT za důležitou součást své úlohy vést a podněcovat orgány a 

instituce EU k tomu, aby činily správná rozhodnutí a hledaly rozumná řešení na počátku 

zpracovatelských činností a minimalizovaly potřebu dílčích oprav později. Budu používat 

takové metody, jako jsou pravidelná formální i neformálních setkání, cílená školení, praktické 

poradenské nástroje, sdílení know-how, 
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analýzy trendů a hlavních příčin, horizontální sledování a solidní vztahy se sítí IOÚ s cílem 

usnadnit konzistentnost zpracovatelských činností mezi orgány a institucemi.

Instituce a orgány EU jsou odpovědné za dopad, který mají na práva a svobody občanů EU. 

Břemeno je na těch, kdo údaje sbírají, používají a těží z nich, aby znovu vybudovali důvěru a 

obnovili víru v to, že údaje lze zpracovávat odpovědně a pro dobré účely. To bude vyžadovat 

transparentnost, možná do takové míry, na kterou nejsou některé orgány a instituce zvyklé. 

Bez transparentnosti nemůže existovat žádná podstata informovaného výběru, souhlasu nebo 

kontroly občanů. Bez nich není žádný základ pro důvěru.

Budu považovat za měřítko úspěchu svého funkčního období, pokud na konci bude existovat 

aktivnější a angažovanější vztah mezi EIOÚ a orgány a institucemi EU než na začátku.

Intervenční pravomoc je nezbytnou součástí úspěšného dozoru. Domnívám se, že pravomoci 

uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. c), e) a f) (příkaz vyhovět žádostem subjektu údajů o uplatnění 

jeho práv, opravit, zablokovat, vymazat nebo zrušit údaje, uložit zákaz zpracování údajů) mají 

potenciálně největší vliv na zpracování údajů v orgánech a institucích EU. Doufám, že 

prostřednictvím protokolů o lepším provádění opatření, jak je stručně uvedeno výše, EIOÚ 

bude muset využívat své pravomoci v omezené míře. Přála bych si však, aby bylo všem 

institucím a orgánům EU jasné, že pokud bude takový krok nezbytný, bude přijat.

Jsem přesvědčena, že nezávislost, konzistentnost opatření, účinný dohled, smysluplné 

intervence jsou základními předpoklady úspěchu EIOÚ. Každý zásah musí být rovněž založen 

na tom, že EIOÚ přesně ví, čeho chce svými kroky dosáhnout: může jít o prosazení 

pozitivního výsledku nebo návrh, který má zabránit konkrétní hrozbě.

Některé z pravomocí EIOÚ v článku 47 nařízení č. 45/2001 se stanou běžnou záležitostí 

vztahů, pokud přijmeme podstatu toho, co jsem uvedla výše. Například formální pravomoci 

k získání informací nebo vstupu do prostor by nebyly použity, pokud za všech okolností 

existuje uspokojivá spolupráce a výměna informací.
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Pokud jsou intervenční zásahy EIOÚ použity, neměly by být žádným překvapením.  EIOÚ  

nabídne možnost řešit a podat vysvětlení k otázkám, na které má v úmyslu přijmout 

donucovací opatření.  To může probíhat v rámci pravidelných interakcí, například 

prostřednictvím předběžné kontroly, strukturovaného přezkumu nebo jako součást stížnosti.  

Zásah by byl nejpravděpodobnější ve dvou situacích: zaprvé, pokud se příslušný orgán nebo 

instituce v plné míře angažuje, ale nebyli jsme schopni dosáhnout vzájemně přijatelného 

řešení a EIOÚ se domnívá, že dochází k podstatnému porušování předpisů, riziku či ohrožení; 

nebo zadruhé, pokud se příslušný orgán nebo instituce EU smysluplným způsobem 

neangažuje.  Poslední případ by mohl ukazovat na související kulturu, která sama o sobě může 

být také rizikem. 

Ve všech případech se EIOÚ bude snažit vysvětlit, jaká opatření jsou přijímána a proč. Naše 

analýza bude široce dostupná.  Mám také v úmyslu sledovat účinnost našeho zásahu, a to 

nejen v příslušném orgánu nebo instituci, ale i v širší komunitě.  Budu naléhat na všechny 

orgány a instituce EU, aby se všech opatření, které EIOÚ přijme, poučily.

Vzhledem k případné budoucí úloze EIOÚ jako sekretariátu Evropské rady pro ochranu 
údajů, pokud bude v tomto smyslu přijat balíček opatření na ochranu údajů, můžete 
vyjádřit svůj názor na možnou organizaci Evropské rady pro ochranu údajů a její 
pracovní metody a jak by mělo být změněno nařízení č. 45/2001, aby byla tato nová úloha 
zohledněna?

Kumulativní úkoly a povinnosti, které jsou současné době pro Evropskou radu pro ochranu 

údajů stanoveny v dokumentu Komise z roku 2012 a dokumentu Evropského parlamentu z 

roku 2014, jsou zásadní.  Jejím hlavním úkolem a cílem bude provést harmonizaci ochrany 

údajů v celé EU. Na základě kolektivní odpovědnosti rada zajistí harmonizovaný výklad, 

uplatňování a prosazování navrhovaného balíčku v oblasti ochrany údajů.   Bude hrát 

klíčovou roli jako strážce mechanismu soudržnosti.

Podle mého názoru musí Evropská rada pro ochranu údajů fungovat v rámci řádné správy 

věcí veřejných, vynikajících prováděcích a komunikačních protokolů, kolektivní 

odpovědnosti, plného sdílení informací, účinných kontrol a vyváženosti, jasných eskalačních 

mechanismů a odpovědnosti.  Ve všech jejích činnostech by všechny vnitrostátní orgány 

dozoru a EIOÚ měly mít možnost spravedlivého a rovného vyjádření svých pozic a názorů.  

Musíme plnit úkoly a vystupovat jako rada s jasnou vizí a cíli.

Chtěla bych, aby byla Evropská rada pro ochranu údajů organizována odpovědným a 
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inteligentním způsobem, vždy pracovala kolegiálně a postupovala pokud možno jednotně.  

To však nebrání jednotlivým členům převzít iniciativu v různých aspektech činnosti Evropské 

rady pro ochranu údajů a předložit své návrhy celé radě k projednání a rozhodnutí. 

K dispozici musí být také mechanismus, který zajistí, že Evropská rada pro ochranu údajů 

bude provádět objektivní a důkazy podloženou analýzu problémů a nestranným způsobem 

vyvozovat závěry. Všechna přijatá stanoviska a opatření musí mít plnou veřejnou podporu 

všech členů, bez ohledu na jednotlivé vnitrostátní zájmy a perspektivy, které Rada případně 

projednávala při přijímání rozhodnutí.

V neposlední řadě je důležité, aby rozhodnutí, doporučení, stanoviska, pokyny a další výstupy 

rady byly přístupné. Tím mám na mysli, že musí být snadno srozumitelné široké veřejnosti, a 

to nejen těm, kteří mají právní vzdělání nebo dostatečné technické znalosti o ochraně 

osobních údajů a soukromí, aby pochopili jejich význam a praktické použití. Činnost rady by 

se měla snadno promítnout do každodenního života občanů EU a činnosti kontrolorů. 

Jako sekretariát spatřuji naši úlohu ve vytváření nezbytných postupů na podporu výše 

uvedeného rámce.   Budeme řídit a koordinovat činnost Evropské rady pro ochranu údajů a 

usnadňovat vztahy, abychom pomohli plnit její povinnosti včas a účinným způsobem.

Přemýšlela jsem o tom, jak zřízení Evropské rady pro ochranu údajů může ovlivnit EIOÚ s 

ohledem na jeho dvě odlišné role: jako člena Evropské rady pro ochranu údajů a jako jeho 

sekretariátu.

V první roli bude muset EIOÚ společně s ostatními členy jednat nezávisle jako rada. Bude si 

však muset být i nadále vědom své oddělené a trvalé povinnosti zůstat ve své činnosti EIOÚ 

nezávislý v souladu s nařízením č. 45/2001. Jsem znepokojena tím, že zde existují možné 

oblasti konfliktu, které budou vyžadovat další objasnění a velmi opatrné řešení. Zejména úkol 

Evropské rady pro ochranu údajů, který po ní požaduje, aby radila orgánům a institucím EU v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů v Evropské unii (čl. 66 odst. 1) písm. a) obecného 

nařízení o ochraně údajů) se jasně překrývá s hlavní odpovědností EIOÚ.

Jako sekretariát bude EIOÚ odpovědný za zajištění efektivního, účinného a řádného 

fungování Evropské rady pro ochranu údajů.  Bude muset zvládnout celou řadu činností, 

usnadňovat plánování a programování, koordinovat vnitřní a vnější vztahy z Evropské rady 

pro ochranu údajů a obecně se starat o administrativní a provozní záležitosti rady.  To bude 
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vytvářet značný tlak na zdroje EIOÚ a může to být problematické při stanovení priorit 

činností, zejména z toho důvodu, že sekretariát bude podléhat řízení předsedy Evropské rady 

pro ochranu údajů, pokud jde o podporu, která mu bude poskytována. 

V každém případě bude třeba přepracovat nařízení č. 45/2001 a jednací řád EIOÚ, aby v 

potřebné míře odrážely zřízení Evropské rady pro ochranu údajů. Výše uvedené otázky 

týkající se nezávislosti a zdrojů bude třeba v těchto novelách řešit a také zohlednit při 

přípravě jednacího řádu Evropské rady pro ochranu údajů.  Můj současný názor je, že má-li 

sekretariát Evropské rady pro ochranu údajů správně fungovat a poskytovat předpokládanou 

podporu Evropské radě pro ochranu údajů, bude muset mít samostatnou funkci, případně s 

vlastním ředitelem v rámci EIOÚ. Bude fungovat nezávisle na ostatních funkcích EIOÚ, i 

když ředitel bude součástí správní rady EIOÚ.  Pokud budu jmenována, znovu tento svůj 

postoj přehodnotím, až budu ve funkci a blíže se seznámím se samotným EIOÚ a až bude 

dokončen legislativní balíček.

Nařízení č. 45/2001 a jednací řád EIOÚ budou vyžadovat technické změny k řešení několika 

oblastí, a to: právní základ a pravomoci EIOÚ jako sekretariátu;  jasný popis dalších rolí, 

povinností a pravomocí;  revidovaná struktura EIOÚ oddělující funkce a způsob jejího 

provedení;  požadavky na podávání zpráv;  a získávání zdrojů a plánování.
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