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ŠTRASBURG

Vypočutie kandidáta pána WIEWIOROWSKEHO

- Mohli by ste, prosím, opísať dôvody, prečo ste sa prihlásili na túto pozíciu a prečo sa 

považujete na túto pozíciu za vhodného/vhodnú?

Úlohy, ktoré realizuje európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) ako ochranca 

základných práv, majú podľa môjho názoru osobitný význam, pretože sa odvolávajú na 

hodnoty, ktoré sú napriek meniacemu sa svetu naďalej aktuálne. Preto by som sa pri 

objasňovaní dôvodov mojej kandidatúry na pozíciu zástupcu EDPS chcel odvolať na svoje 

skúsenosti. Narodil som sa v „analógovom“ svete a vzhľadom na to nepatrím do generácie 

digitálneho veku. Svet môjho detstva a dospievania bol svetom za železnou oponou. Vek 

informácií a internetu do tohto sveta prišiel presne v tom istom okamihu ako sloboda i 

demokracia – na začiatku 90. rokov minulého storočia. Naučiť sa samostatne spracovávať 

informácie bez dohľadu cenzúry a s využívaním novodobých zariadení bolo skúsenosťou  so 

slobodou a zároveň lekciou zručnosti pre celú generáciou ľudí, ktorí, tak ako ja v čase štúdia 

práva, ešte len vkročili do dospelosti. Vtedy pre nás hodnoty, ktoré sa mali stať základom EÚ, 

ako na jednej strane dôstojnosť, ľudské slobody a práva, vrátane slobody slova a práva na 

súkromie, a na strane druhej voľný trh a sloboda pohybu osôb, tovaru i služieb, vytyčovali 

smery myslenia a boli významným záchytným bodom. V dobe všeobecného ohrozenia i 

narastajúcich problémov celosvetového charakteru, ako aj v rámci Únie, práve tieto hodnoty 

nadobúdajú osobitný význam. A preto by mali usmerňovať konanie EÚ a jej inštitúcií. 

Kľúčový význam majú aj pre fungovanie takej inštitúcie, akou je EDPS, ktorá už desať rokov 
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vyvíja činnosť v oblasti ľudských práv. Úlohou tohto orgánu by malo byť poradenstvo 

orgánom a inštitúciám EÚ, spolupráca najmä s Európskym parlamentom, ako aj vykonávacie 

opatrenia. Nemožno opomenúť ani budovanie porozumenia medzi zainteresovanými stranami 

a pragmatický prístup v konkrétnych prípadoch.

Od osoby, ktorá vykonáva funkciu zástupcu EDPS, si to vyžaduje prepojenie poznatkov z 

oblasti technológií, administratívnych zručností a vedeckého prístupu k problémom, s ktorými 

sa stretávame, a tiež k udalostiam, ktorým budeme čeliť v budúcnosti.

Preto si myslím, že moje schopnosti i nadobudnuté skúsenosti by mohli ideálnym spôsobom 

poslúžiť Európskej únii ako celku, a predovšetkým európskym inštitúciám. Prepojenie 

vysokoškolskej vedy a praktických skúseností z obchodnej činnosti, kľúčových oblastí práva 

a informačných technológií spolu s nepretržitými skúsenosťami s ich využívaním ako orgán 

na ochranu údajov – tak na vnútroštátnej úrovni, ako aj na medzinárodných fórach – sú podľa 

môjho názoru primeraným základom na zvládanie výziev i nachádzanie správnych riešení.

- 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?

Úlohy orgánov na ochranu údajov, a teda tiež úlohy EDPS, podliehajú vývoju od klasických 

kompetencií v oblasti dohľadu, preverovania sťažností až po poradenstvo a zvyšovanie 

povedomia. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že orgány na ochranu údajov vykonávajú úlohy 

ako zástupca, audítor, konzultant, vzdelávací subjekt, politický poradca, partner na rokovania 

a orgán vykonávajúci právo1. Z tohto pohľadu nemožno úlohy dohľadu posudzovať oddelene 

od ostatných úloh a od zaručenia dodržiavania predpisov.

Treba rozvíjať model dohľadu, v ktorom dôležitú úlohu plnia úradníci pre ochranu údajov v 

inštitúciách a orgánoch, ktorí vykonávajú interný dohľad nad spracovaním údajov a nad 

uplatňovaním príslušných postupov. Oni najlepšie poznajú podrobnosti fungovania 

jednotlivých inštitúcií a môžu zavádzať primerané opatrenia s plným vedomím toho, že 

napriek zaručeniu nestrannosti ostávajú zamestnancami danej inštitúcie. Ale vďaka tomu po 

celý čas môžu konať vo vnútri inštitúcie a využívať svoje poznatky o špecifikách jej 

fungovania. Som presvedčený, že EDPS by mal budovať vzťahy s úradníkmi na ochranu

                                               
1 C.Bennett, Ch. D. Raab, The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective, Ashgate, 2003, 
s. 107-116 
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údajov, podporovať ich, poskytovať im nástroje, poradenstvo a nepretržite s nimi viesť dialóg. 

Potrebu takéhoto pohľadu na problematiku zdôraznili zainteresované strany počas konzultácií, 

ktoré predchádzali vytvoreniu stratégie EDPS na roky 2013 – 2014. Pri ochrane osobných 

údajov je v praxi totiž najzložitejšie a súčasne kľúčové preniesť všeobecné zásady ustanovené 

v právnych predpisoch na úroveň konkrétnych postupov a riešení.

Až vtedy, keď sa proaktívne mimovládne opatrenia ukážu ako neúčinné alebo nepostačujúce, 

treba zvážiť možnosť prijatia vládnych opatrení, pričom právomoc v tomto ohľade by mala 

naďalej ostať u EDPS, ako je to ustanovené v platných právnych predpisoch. Tieto opatrenia 

by tiež mali pomáhať pri zvyšovaní povedomia, a teda viesť k skutočnému presadzovaniu 

právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Je dôležité, aby EDPS, ako aj ostatné orgány na ochranu osobných údajov, rozumeli 

špecifikám technológie i postupov spracovania údajov v inštitúciách. Dobrým príkladom 

odpovede na tieto potreby je nedávna iniciatíva EDPS s názvom Internet Privacy Engineering 

Network (Sieť na riadenie súkromia na internete), ktorá zahŕňa vytvorenie spoločenstva, ktoré 

bude pracovať na vývoji účinných riešení v oblasti ochrany a podpory súkromia na internete.

- 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?

Právny rámec EÚ na ochranu osobných údajov, ktorý sa má zmeniť, sa nerozlučne spája s 

inštitucionálnymi zmenami modelu dohľadu tak na úrovni členských štátov, ako aj na úrovni 

EÚ. Budúci model by sa mal opierať o doterajšie skúsenosti, najmä o výsledky pracovnej 

skupiny podľa článku 29 (WP29). Ako jej súčasný člen a tiež podpredseda sa domnievam, že 

nie je vhodné, aby úlohu jej sekretariátu plnila EK, hoci plne uznávam kvalifikáciu a odborné 

vedomosti zástupcov EK. Preto sa navrhované poverenie EDPS touto úlohou ideálne prekrýva 

s novou architektúrou nezávislých orgánov na ochranu osobných údajov na európskej úrovni.

Pritom si musíme uvedomiť, že budúci EDPB nebude plniť iba poradenskú funkciu, ale, čo je 

z hľadiska občanov dôležitejšie, bude sa zaoberať riešením individuálnych sporov. Znamená 

to, že spoločenstvo na ochranu údajov na seba berie veľmi významnú zodpovednosť a musí sa 

za svoje kroky zodpovedať verejnosti. EDPS, ako orgánu, ktorý bude musieť zabezpečovať 
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praktické fungovanie EDPB, z toho vyplývajú konkrétne povinnosti zavedenia praktických 

postupov a zaručenia primeranej infraštruktúry IKT, ktorá umožní účinnú spoluprácu. 

Uvedomujem si, že EDPS bude vystupovať v dvojakej úlohe a že jeho úlohou bude zladenie a 

vyváženie týchto dvoch úloh.

Som presvedčený, že EDPS ako sekretariát musí plniť povinnosti voči EDPB a aktívne 

podporovať jeho činnosť. Kladne hodnotím súčasný vecný príspevok zamestnancov EDPS k 

práci WP29 a som presvedčený, že EDPS bude môcť ako sekretariát priniesť štruktúre WP29 

pridanú hodnotu. Budúci model fungovania EDPB by mal využívať najlepšie skúsenosti zo 

spolupráce medzi orgánmi na ochranu údajov, aby sa zaručila súčinnosť všetkých činností v 

tejto oblasti.

Nová úloha EDPS ako sekretariátu EDPB bude iba jedným z prvkov nevyhnutných zmien 

nariadenia 45/2001, ktoré bude treba bezodkladne prispôsobiť novému všeobecnému 

nariadeniu o ochrane osobných údajov.


