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Vypočutie kandidátky Cinzie BIONDIOVEJ

- Mohli by ste, prosím, opísať dôvody, prečo ste sa prihlásili na túto pozíciu a prečo sa 
považujete na túto pozíciu za vhodnú?

Vítam príležitosť predstaviť sa ako kandidátka na nového asistenta európskeho dozorného 
úradníka pre ochranu údajov.

Uchádzam sa o túto pozíciu, pretože úprimne verím v základné práva a slobody občanov 

EÚ, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov a ochranu súkromia. Okrem toho prinášam 

motiváciu, ako aj silnú kombináciu vedomostí, skúseností a schopností stať sa účinných 

podporovateľom a obhajcom týchto základných práv.

Nachádzame sa práve uprostred jedinečného a kľúčového obdobia pre ochranu údajov a 

súkromia v Európe aj vo zvyšku sveta. Niektoré výzvy a hrozby treba  dôkladne 

prediskutovať a účinne ich riešiť. Sú to však zároveň príležitosti, ktorých sa musíme 

chopiť, pravda, ak dokážeme  doma vybudovať potrebné prostredie transparentnosti a 

dôvery, ktoré nám všetkým umožní vysporiadať sa v plnej miere so svetom a inováciami, 

ktoré ponúka.  Vkladám vysoký stupeň dôvery v inštitúcie a orgány EÚ ako vedúcich 

aktérov v týchto otázkach  tak v rámci EÚ, ako aj na celosvetovej úrovni. Rada by som 

svojím úsilím prispela k realizácii tohto cieľa.

Úloha asistenta  európskeho dozorného úradníka so sebou prináša privilégium a 

zodpovednosť za ovplyvňovanie politiky a kultúry.  Pri tejto príležitosti chcem potvrdiť 

zásadnú hodnotu ochrany údajov a  ochrany súkromia ako základných práv občanov EÚ. 

Samé osebe majú zásadný význam a zlyhanie alebo zanedbanie ich ochrany sa môže 

negatívne prejaviť aj na ostatných právach a slobodách.



Nazdávam sa, že pre svoje presvedčenie a víziu som vhodnou kandidátkou na túto pozíciu 

a že moje skúsenosti a sila mi pomôžu stať sa úspešnou.

Veľmi úzko som spolupracovala s organizáciami a subjektmi zo všetkých odvetví vrátane 

orgánov verejnej správy a regulačných orgánov. Najväčšie skúsenosti som nadobudla v 

práci na najvyššej úrovni v súkromných spoločnostiach na celoštátnej aj medzinárodnej 

úrovni. Bola som bezprostredným svedkom rôznorodosti postojov, náhľadov, obáv a mýtov 

spojených s ochranou údajov a ochranou súkromia.  Skúsenosť ma naučila, že problém 

zvyčajne nie je v tom, čo chcú orgány dosiahnuť, ale ako konajú pre to, aby to dosiahli.  

Chcem uplatňovať svoje chápanie týchto perspektív a úspech, ktorý som mala pri riešení 

takýchto úloh na iných miestach, aj na úlohy, ktorým budem čeliť ako asistentka dozorného 

úradníka.

Do úradu EDPS prinesiem čerstvý a ničím nezaťažený prístup. Prinesiem taktiež 

presvedčivú kombináciu poznatkov, schopností a skúseností, ktoré, ako verím, rozšíria a 

doplnia poznatky, schopnosti a skúsenosti nového dozorného úradníka, čím vytvoríme 

silný tím.

Rada spájam ľudí pre spoločný cieľ a pre jeho dosiahnutie, a som v tom dobrá. Využívajúc 

svoje interdisciplinárne schopnosti pri ochrane údajov a  nariadení o finančných službách 

úspešne sa mi podarilo zapojiť vplyvné organizácie, združenia a ľudí, aby diskutovali o 

navrhovanom  všeobecnom nariadení o ochrane údajov, oblastiach spoločného záujmu a 

aby posilnili spoluprácu a výmenu informácií.

Špecializácia na právo v oblasti technológií a riadenie rozsiahlych IT a  projektov, v 

popredí ktorých sú údaje, mi zabezpečuje cenný prehľad v technológiách a informačných 

spoločnostiach. Keďže chápem ich motívy, schopnosti a prevádzkovú prax, znamená to, že 

som osoba na správnom mieste, ktorá bude vedieť podporovať inštitúcie EÚ, radiť im a 

dohliadať na ne. Budem tak robiť nielen v súvislosti s ich vlastnými technologickými 

potrebami a cieľmi, ale aj vo vzťahu k rozvoju politík v oblasti technológií a digitálnych 

služieb z ich strany.

Nezávislosť myslenia a konania nevyhnutne charakterizovali všetky moje doterajšie 

pozície. Bezúhonnosť a profesionalita boli jadrom mojej profesionálnej dráhy. Ak budem 

zvolená, budem aj v úlohe asistentky dozorného úradníka naďalej uplatňovať a dôsledne 

presadzovať tieto zásady a normy.

- Mohli by ste vyjadriť svoje predstavy o úlohe EDPS pri vykonávaní dozoru? Ako si 
predstavuje úlohu EDPS pri vykonávaní dozoru nad činnosťami spracovávania údajov 
v inštitúciách a orgánoch EÚ a ako máte v úmysle využívať právomoci EDPS na 
zasahovanie s cieľom zabezpečiť súlad s predpismi?

V nariadení 45/2001 sú stanovené požiadavky, povinnosti a právomoci  EDPS. Rokovací 

poriadok (zo 17.12.2012) určuje rámec, ako ich EDPS má vykonávať, a zaoberá sa tiež 

vnútornými štruktúrami. Uznávam, že tieto dokumenty spolu  stanovujú právomoci EDPS a 
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parametre jeho fungovania a ja budem pracovať v rámci ich súčasných aj budúcich 

štruktúr.  Nebudem na tomto mieste opakovať ich obsah. Namiesto toho by som v 

stručnosti radšej načrtla moje predstavy, o tom, čo chcem prostredníctvom činností dozoru 

dosiahnuť, ako aj očakávania, ktoré mám voči inštitúciám a orgánom EÚ, ktoré sa 

zaoberajú spracúvaním údajov.

Podľa môjho názoru EDPS prináleží, aby preukázal silnú, jednoznačnú a nezávislú 

vodcovskú rolu pri zabezpečovaní dodržiavania práv občanov EÚ zo strany inštitúcií a 

orgánov EÚ. Ak budem vymenovaná, budem sa pevne a dôrazne zasadzovať o to, aby sa 

ochrana údajov a ochrana súkromia posudzovali ako záväzné základné práva, ktorými aj 

sú: sú to práva, ktoré Európske spoločenstvo desaťročia z nanajvýš zmysluplných dôvodov 

formuluje a ochraňuje. Musíme však prijať aj skutočnosť, že nejde o absolútne práva. Vo 

výnimočných prípadoch, ak existuje skutočná a odôvodnená potreba osobitne konkrétnych 

a obsažných cieľov, môžu inštitúcie EÚ uprednostniť skôr konkurenčný, nekompatibilný 

záujem. Skôr, než k tomu dôjde, očakávam náročnú diskusiu a úplné zverejnenie. Okrem 

toho treba preskúmať všetky logické alternatívne možnosti pre dosiahnutie želaného 

výsledku, pričom sa za každých okolností musia použiť čo najprísnejšie záruky a 

mechanizmy dohľadu.

Domnievam sa, že sa musíme zamerať na jeden nadradený cieľ: ochranu základných práv 

občanov EÚ. Najlepším a najudržateľnejším spôsobom, ako ho dosiahnuť, je úzko 

spolupracovať a riešiť všetky záležitosti bezprostredne včasných zapojením, tolerantnou 

spoluprácou, úprimným dialógom a stanovením jasných očakávaní.  Za významnú súčasť 

mojej úlohy považujem riadiť a upevniť právomoc inštitúcií  a orgánov EÚ tak, aby 

prijímali správne rozhodnutia a hľadali logické riešenia v ranej fáze svojich procesov a aby 

sa čo najviac znížila potreba následných opráv. Budem presadzovať také postupy, ako sú 

formálne a neformálne stretnutia, účelové odborné vzdelávanie, praktické usmernenia, 

výmena know-how, analýza trendov a hlavných príčin, horizontálne sledovanie a 

spoľahlivé vzťahy so sieťou dozorných úradníkov tak, aby sa umožnila jednotnosť 

procesných činností medzi inštitúciami a orgánmi.

Inštitúcie a orgány EÚ so zodpovedné za vplyv, ktorý majú na práva a slobody občanov 

EÚ. Povinnosť majú tí, čo zhromažďujú a využívajú osobné údaje a ťažia z nich v záujme 

obnovy dôvery v také spravovanie údajov, ktoré je zodpovedné a využívané na dobré 

účely. To si vyžaduje transparentnosť, možno až to takej miery, na akú snáď nie sú niektoré 

inštitúcie zvyknuté. Bez transparentnosti  neexistuje podstata informovaného výberu, 

súhlasu ani občianskej kontroly. Bez nich nenájdeme základ pre dôveru.

O úspechu budem na konci svojho funkčného obdobia  môcť hovoriť vtedy, keď sa 

rozvinie aktívnejší  vzťah na báze lepšej spolupráce medzi EDPS a inštitúciami a orgánmi 

EÚ než na začiatku.



Intervenčná právomoc je nevyhnutnou súčasťou úspešného dohľadu. Nazdávam sa, že 

články 47 ods. 1 písm. c), e) a f) (príkaz na zabezpečenie súladu s požiadavkami alebo 

právami dotknutej osoby, na opravu, zablokovanie, vymazanie alebo zničenie údajov a na 

uloženie zákazu spracovania údajov) môžu mať potenciálne najväčší vplyv na procesné 

činnosti inštitúcií a orgánov EÚ.  Verím, že pomocou lepších protokolov zapojenia, ako 

boli opísané vyššie, bude EDPS musieť svoje právomoci využiť zriedkavejšie. Rada by 

som však všetky inštitúcie a orgány EÚ upozornila, že ak to bude nutné, využijú sa.

Som presvedčená, že nezávislosť, konzistentnosť opatrení, účinný dohľad a rozumný zásah 

sú základnými kameňmi úspechu EDPS. Každý zásah musí taktiež vychádzať z 

pragmatického chápania EDPS v tom, čo  konkrétnym  opatrením zamýšľa dosiahnuť: sem 

môže patriť presadenie pozitívneho výsledku alebo návrh na zabránenie konkrétnej hrozby.

Niektoré z právomocí, ktoré má EDPS k dispozícií v článku 47 nariadenia 45/2001, sa 

stanú záležitosťami „bežného obchodného” vzťahu až vtedy, keď prijmeme podstatu práve 

opísaných vzťahov. Napríklad formálne právomoci  na získanie informácií alebo prístupu 

do nejakých priestorov sa nevyužijú, ak je za každých okolností zabezpečená uspokojivá 

spolupráca a výmena  informácií.

Ak sa využijú, zásahové opatrenie EDPS by nemalo prísť ako úplné prekvapenie. EDPS 

ponúkne možnosť zapojiť sa a zastupovať v takých otázkach, v ktorých má v úmysle prijať 

opatrenie na presadzovanie práva. To sa môže udiať v kontexte našich pravidelných 

vzťahov ako súčasť sťažnosti, napríklad prostredníctvom predchádzajúceho postupu 

kontroly alebo štruktúrovanej kontroly,  Intervenciu vidím najčastejšie v dvoch scenároch: 

v prvom prípade, keď sa príslušná inštitúcia v plnej miere zapojila, no nedokázali sme 

dosiahnuť vzájomne prijateľné riešenie a EDPS sa nazdáva, že v tom prípade existuje 

významné porušenie, riziko či hrozba,  alebo v druhom prípade, ak sa príslušná inštitúcia 

alebo orgán EÚ zmysluplným spôsobom nezapája. V tomto druhom prípade to môže 

poukazovať na kultúru, na ktorej spočíva, a ktorá môže byť tiež ohrozená.

V každom prípade sa EDPS bude snažiť objasniť, aké kroky a prečo prijal. Naša analýza 

bude v širokej miere dostupná. Mám taktiež v úmysle sledovať účinnosť nášho zásahu, a to 

nielen vo vzťahu ku konkrétnej inštitúcií či orgánu, ale tiež voči širokej verejnosti. Od 

všetkých inštitúcií a orgánov EÚ budem žiadať, aby sa poučili z opatrení EDPS.

- Vzhľadom na budúcu úlohu, ktorú môže úrad EDPS zohrávať ako sekretariát 
Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB) v prípade, že bude v tomto bode 
prijatý súčasný balík opatrení v oblasti ochrany údajov, mohli by ste vyjadriť svoj 
názor na prípadnú organizáciu EDPB a pracovné metódy, ako aj na to, ako treba 
zmeniť nariadenie 45/2001 s cieľom zohľadniť túto novú úlohu?

Kumulatívne úlohy a zodpovednosti, ktoré sú v súčasnosti pre EDPB určené v dokumente 

Európskej komisie z roku 2012 a dokumente Európskeho parlamentu z roku2014, sú 

zásadné. Hlavnou úlohou a hlavným zameraním tohto výboru bude harmonizovať ochranu 
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údajov v celej EÚ. Na základe kolektívnej zodpovednosti výbor zaručí harmonizovaný 

výklad, uplatňovanie a presadzovanie navrhovaného balíka pre ochranu údajov. Bude 

zohrávať kľúčovú rolu strážcu mechanizmu jednotnosti.

EDPB musí podľa môjho názoru fungovať v rámci dobrej správy, vynikajúcich protokolov 

zapojenia a komunikačných protokolov, kolektívnej zodpovednosti, výmeny informácií  v 

plnej miere, účinných kontrol a bilancie, jasných mechanizmov zvyšovania cien a 

zodpovednosti. Všetkým orgánom dozoru jednotlivých štátov, ako aj EDPS sa musí pri 

každej činnosti umožniť slobodné a spravodlivé obhajovanie pozícií a názorov.  Musíme 

plniť úlohy a byť motivovaní ako výbor s jasnými víziami a cieľmi.

Bola by som rada, keby bol EDPB zorganizovaný prístupným a múdrym spôsobom, keby 

vždy pracoval kolegiálne a čo najmenej na vlastnú päsť. To však neznamená, že jednotliví 

členovia EDPB nemôžu prevziať vedenie v niektorých aspektoch činnosti EDPB a 

nepodnietiť celý výbor EDPB k diskusii a rozhodnutiu.

Musí tiež existovať mechanizmus, ktorým sa zabezpečí, že EDPB bude vykonávať 

analýzu problémov založenú na cieľoch a dôkazoch, a že k záverom dospeje nestranným 

spôsobom.  Všetky prijaté pozície a kroky musia mať plnú verejnú podporu všetkých 

členov bez ohľadu na individuálne záujmy a perspektívy jednotlivých štátov, o ktorých 

výbor prípadne diskutoval pri prijímaní svojho rozhodnutia.

V neposlednom rade je dôležité, aby boli rozhodnutia, odporúčania, názory, usmernenia a 

ostatné výstupy výboru prístupné. Tým mám na mysli, že musia byť zrozumiteľné  

širokému publiku, a nielen tým, ktorí majú nižšiu či uspokojivú úroveň technických 

znalostí v oblasti ochrany údajov a ochrany súkromia, aby ich dokázali dešifrovať a 

prakticky uplatňovať. Práca výboru by sa mala dať jednoducho premietnuť do 

každodenného života občanov EÚ a do procesných  činností kontrolórov.

Čo sa týka sekretariátu, našu úlohu vidím v tvorbe nevyhnutných procesov na podporu 

uvedeného rámca. Budeme usmerňovať a koordinovať činnosť EDPB a uľahčovať vzťahy 

tak, aby sme EDPB pomohli včas a účinne si plniť svoju zodpovednosť.

Uvažovala som aj o tom, ako môže vytvorenie EDPB ovplyvniť EDPS vzhľadom na dve 

odlišné úlohy, ktoré má plniť: raz ako člen EDPB a raz ako sekretariát.

V prvej úlohe bude musieť EDPS spolu s ostatnými členmi konať nezávisle ako výbor.  

Bude si však musieť neustále pripomínať svoju oddelenú a pokračujúcu povinnosť zostať 

vo svojej činnosti EDPS v súlade s nariadením 45/2001. Obávam sa, že existujú možné 

oblasti konfliktu, ktoré si budú vyžadovať ďalšie objasnenie a veľmi obozretný prístup. 

Najmä úloha EDPB, ktorá od výboru požaduje poskytovať poradenstvo inštitúciám EÚ, 

pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov v Únii (článok 66 ods. 1 všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov), sa jednoznačne prelína s hlavnou zodpovednosťou EDPS.



EDPS bude ako sekretariát zodpovedať za účinné efektívne a riadne fungovanie EDPB.  

Bude musieť riadiť širokú škálu činností, uľahčovať plánovanie a programovanie, 

koordinovať vnútorné aj vonkajšie vzťahy EDPB a všeobecne zabezpečovať 

administratívne a prevádzkové záležitosti výboru. Tieto povinnosti budú klásť značný tlak 

na zdroje EDPS a mohli by sa prejaviť ako citlivé, pokiaľ ide o stanovenie prioritných 

činností, najmä preto, že sekretariát bude v otázke poskytovanej podpory podliehať 

riadeniu predsedu EDPB.

Nariadenie 45/2001 a súvisiaci rokovací poriadok pre EDPS, sa budú musieť 

bezpodmienečne prepracovať tak, aby odrážali a zabezpečili  potrebnú účinnosť 

všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Na otázky nezávislosti a zdrojov sa bude 

musieť poukázať v týchto prepracovaných návrhoch a zohľadniť tiež pri príprave 

rokovacieho poriadku EDPB. Nazdávam sa, že sekretariát EDPB bude na to, aby mohol 

riadne fungovať a poskytovať plánovanú podporu EDPB, musieť byť oddelenou funkciou 

v rámci EDPS, prípadne aj s vlastným riaditeľom. Bude fungovať nezávisle od ostatných 

funkcií EDPS, hoci riaditeľ bude tvoriť súčasť správnej rady EDPS. Ak budem 

vymenovaná, prehodnotím túto pozíciu, až keď nastúpim do úradu a lepšie sa zoznámim 

so samotným EDPS, a až keď bude sfinalizovaný legislatívny balík.

Nariadenie 45/2001 a rokovací poriadok EDPS si budú vyžadovať technické úpravy 

ovplyvňujúce viaceré oblasti, okrem iného: právny základ a právomoci EDPS ako 

sekretariátu; jasný opis dodatočných úloh, povinností a právomocí; revidovanú štruktúru 

inštitúcie EDPS, ktorá stanovuje oddelenie funkcií a riadenie; požiadavky na podávanie 

správ a hľadanie a plánovanie zdrojov.
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