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Evropský parlament

ŠTRASBURK

Slyšení kandidáta pana Endreho SZABÓA

1. Mohl byste prosím popsat důvody, proč jste podal žádost o tuto funkci a proč si myslíte,
že jste pro ni vhodným kandidátem?

Odpověď na to, proč se ucházím o místo evropského inspektora ochrany údajů a jakou mám
hlavní motivaci, je jednoduchá – jde o ochranu soukromí. Už jako mladého právníka mě
přitahovalo právo týkající se ochrany osobních údajů a možnosti, které skýtá v oblasti
zlepšování kvality života občanů. Celou svou dosavadní kariéru jsem věnoval problematice
ochrany osobních údajů, dennodenně se s právem v oblasti ochrany osobních údajů zabývám
už téměř 17 let. Jakožto budoucí evropský inspektor ochrany údajů bych v této práci rád
pokračoval a zasadil se o vysokou míru ochrany údajů týkajících se soukromí. Jako budoucí
evropský inspektor ochrany údajů bych rád dosáhl cíle, kterým je zajištění ochrany osobních
údajů v celé Unii v každodenním životě.

Můj životopis poskytuje přehled mé účasti v evropských věcech ochrany údajů. V této písemné
odpovědi bych rád upozornil na několik následujících věcí:

– V letech 2006 až 2007 jsem pracoval u evropského inspektora ochrany údajů
v pozici národního odborníka. Tento rok a půl mi umožnil se zúčastnit práce
evropského inspektora ochrany údajů a získat zkušenosti s činností dozorčího orgánu
EU z první ruky.

– Má úloha v době maďarského předsednictví v Radě EU. V tomto období, tj. v první
polovině roku 2011, jsem byl vedoucím pracovní skupiny DAPIX. V této době Rada
přijala závěry, které vlády členských států vypracovaly v reakci na sdělení Evropské
komise o reformě ochrany osobních údajů. To bylo ještě před přijetím obecného
nařízení o ochraně osobních údajů, bylo to však už součástí dlouhých diskuzí, které
mnohem později vedly k vytvoření nového právního rámce.

– Pravidelně se účastním schůzí Evropského úřadu na ochranu osobních údajů. Už
od roku 2015 jsem předsedou expertní podskupiny pro spolupráci1 v rámci tohoto

1 Před 25. květnem 2018 pracovala tato podskupina jako součást pracovní skupiny podle článku 29.
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úřadu. Expertní podskupina vypracovala řadu dokumentů týkajících se spolupráce mezi
orgány na ochranu osobních údajů.

Z uvedených údajů je zřejmé, že mám relevantní odborné zkušenosti, pokud jde o místo
evropského inspektora ochrany údajů. Považuji se za vhodného kandidáta vzhledem k tomu, že
jsem aktivním členem sítě orgánů na ochranu osobních údajů. Má dlouhodobá činnost
v Evropském sboru pro ochranu osobních údajů, resp. v pracovní skupině podle článku 29, je
spolu s mými zkušenostmi na úřadu členského státu na ochranu osobních údajů jistě dobrým
základem toho, abych úkoly evropského inspektora ochrany údajů plnil v souladu s nejvyššími
odbornými normami.

Evropský inspektor ochrany údajů bude moci oslovit značné množství občanů v EU, ale
i na celém světě. Jde o výzvu, která mě mimořádně motivuje. Velmi rád bych se ujal úkolů,
které jsou s tím spojeny. Jsem si jist, že spolu s profesionálními a oddanými spolupracovníky
ze sekretariátu evropského inspektora ochrany údajů se nám podaří těchto cílů dosáhnout.

Jsem Evropské unii k dispozici, abych mohl sloužit jejím občanům.

2. Mohl byste prosím popsat, jak si představujete budoucnost tohoto úřadu, který byste
coby evropský inspektor ochrany údajů vedl, včetně očekávaných obtížných úkolů
a Vašich priorit s ohledem na tento nezávislý úřad?

V souvislosti s budoucností evropského inspektora ochrany údajů je nutné hovořit také
o budoucnosti soukromí. Dle mého názoru se bude i nadále prosazovat tendence, kdy změny
v oblasti technologií vedou ke změnám ve společnosti. Chování uživatelů do značné míry
ovlivňuje soukromý život ostatních a situaci ve společnosti. V takovém prostředí musí každý
orgán na ochranu osobních údajů plnit své povinnosti. Naléhavým úkolem je dokončení
legislativního procesu, jenž byl zahájen v minulých letech a stále ještě nebyl zcela ukončen.
V budoucích letech není zapotřebí provádět žádnou radikální reformu ochrany osobních údajů,
ale dokončit rozdělanou práci a zajistit dodržování a účinné prosazování platných předpisů.
S přihlédnutím k tomu můžeme pro následující období činnosti evropského inspektora ochrany
údajů určit tyto priority:

– sledování technických změn a změn ve společnosti v zájmu účinného prosazování
předpisů

– analýza možnosti používat osobní údaje jako zboží a platidlo

– podpora spolupráce mezi orgány na ochranu údajů, orgánů na ochranu
spotřebitelů a úřadů na ochranu hospodářské soutěže v zájmu ochrany jednotlivců.

Stejně jako v případě všech orgánů na ochranu osobních údajů je ochrana soukromí a osobních
údajů a zlepšování kvality života občanů také úkolem evropského inspektora ochrany údajů.
Sám vyznávám hodnoty, které byly pro evropského inspektora ochrany údajů stanoveny
v rámci příslušné strategie na období 2014–2019: bezúhonnost, transparentnost, nestrannost
a pragmatismus. Úřad evropského inspektora ochrany údajů bych vedl s ohledem na tyto
hodnoty a jejich dodržování bych vyžadoval od všech svých spolupracovníků. S ohledem
na personální strategii bych se snažil ke spolupráci s úřadem evropského inspektora ochrany
údajů získat co největší počet spolupracovníků, kteří pracují na úřadech členských států
na ochranu osobních údajů a kteří by mohli pracovat jako experti jednotlivých členských
států. Výměna zkušeností a úzká spolupráce vede ke vzájemně výhodným výsledkům.
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Povinností evropského inspektora ochrany údajů je vydávat stanovisko k legislativním aktům
Evropské unie. V této oblasti je nutné, aby evropský inspektor ochrany údajů zůstal i nadále
spolehlivým partnerem a byl k dispozici ve všech fázích legislativního procesu, aby se mohl
zúčastnit diskuzí se spolutvůrci právních přepisů. V oblasti tvorby právních předpisů je
nutné zajistit dobrou spolupráci mezi Evropským sborem pro ochranu osobních údajů
a evropským inspektorem ochrany údajů.

V oblasti kontroly dodržování a prosazování předpisů vypracuji strategii, v níž budou
stanoveny priority a v níž se bude upozorňovat na případy zpracování osobních údajů, které
na základě zkušeností z předchozích let zasluhují zvláštní pozornost. V zájmu zavedení této
strategie bych dával přednost konzultacím, které by zajistily zákonnost zpracování
osobních údajů, které ještě nezapočalo. V oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí je nutné
i nadále koordinovat kontrolu příslušných orgánů členských států.

Cílem ochrany osobních údajů je konec konců ochrana jednotlivce. Předpisy na ochranu
hospodářské soutěže a ochranu spotřebitele se v určitých případech protínají s předpisy
na ochranu osobních údajů. Důležitou otázkou bude i v budoucnu rozdělení odpovědnosti
v záležitostech společného zájmu, proto je nutné pokračovat v iniciativě evropského inspektora
ochrany údajů „Digital Clearinghouse“.

Evropský inspektor ochrany údajů je ve věcech zvyšování ochrany soukromí jedním
z klíčových subjektů nejen v Evropské unii, ale i za jejími hranicemi. Evropský inspektor
ochrany údajů tak hraje určitou úlohu a má určité povinnosti i v celosvětovém kontextu.
Každý subjekt na světě se setkává se stále větší důležitostí ochrany osobních údajů. Tyto
subjekty hledají takové partnery, kteří plní jistou úlohu průvodce či „majáku“. Orgány
na ochranu osobních údajů, tj. i evropský inspektor ochrany údajů, se nevyhnou plnění této
funkce. S dostatečnými personálními i materiálními prostředky lze tato očekávání naplnit. To
by mohlo pro evropského inspektora ochrany údajů znamenat určitou výzvu.

Zahájil bych veřejnou diskuzi o tom, jakou hodnotu mají osobní údaje v hospodářských
procesech. Kromě toho je nutné se zabývat otázkou nějakého zdanění používání osobních
údajů. Navíc je nutné se zamyslet nad možností zdanění příjmů získaných na základě
používání osobních údajů, zejména v případě velkých technologických společností.

3. Máte v úmyslu naplnit úlohu, která je z právního hlediska přisuzována evropskému
inspektorovi ochrany údajů, pokud jde o dohled na agenturami zabývajícími se oblastí
spravedlnosti a vnitřních věcí, a jaký je Váš názor na výměnu osobních údajů s těmito
agenturami i mezi nimi, zejména pokud jde o dohled nad předáváním osobních údajů
do třetích zemí?

Vztah k Evropské unii závisí do značné míry na úspěchu politiky v oblasti spravedlnosti
a vnitřních věcí, proto si tato politika zasluhuje od všech orgánů a institucí zvláštní pozornost.
Některé agentury fungující v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí zpracovávají velké
množství osobních údajů, především EU-LISA. V centru dohledu stojí otázka nalezení
správné rovnováhy mezi bezpečností a soukromím. Tato oblast zaujímá důležité místo v mé
strategii zaměřené na prosazování příslušných předpisů.

Jedním z bytostných úkolů evropského inspektora ochrany údajů je dohled nad Europolem.
V této souvislosti bych rád využil těchto nástrojů: V zájmu účinné spolupráce mezi evropským
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inspektorem ochrany údajů a Europolem je nutné zajistit pravidelná setkání, v jejichž průběhu
by bylo možné prodiskutovat veškeré otázky ochrany osobních údajů týkající se jejich
plánovaného zpracovávání. To slouží také k prosazování principiální ochrany osobních
údajů.

Důležitým nástrojem je také soustavná kontrola činnosti Europolu, do níž je zapotřebí zapojit
experty členských států.  Využít lze i kontrolu na dálku, ať už samostatnou, nebo probíhající
v návaznosti na předchozí kontrolu. Předběžné kontroly v případě plánovaného zpracovávání
osobních údajů a zpracování, s nímž se pojí vyšší riziko, umožňují tato rizika vyhledávat a řešit.
To je při prosazování řádného dodržování předpisů také jedním z důležitých nástrojů.

Evropský inspektor ochrany údajů zajišťuje práci sekretariátu rady Europolu
pro spolupráci, která zasedá dvakrát ročně. Toto fórum nabízí možnost, aby si orgány
vyměňovaly zkušenosti získané při kontrolách. Do daného systému začleňuje možnost
demokratické kontroly ze strany skupiny pro společnou parlamentní kontrolu. Úkolem
evropského inspektora ochrany údajů je takovou kontrolu podporovat.

Kontrola zákonnosti zpracování údajů, které probíhá prostřednictvím agentur působících
v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, vyžaduje spolupráci mezi evropským inspektorem
ochrany údajů a příslušnými orgány členských států. Zatímco očekávám, že kontrola
zpracování osobních údajů, které na základě souboru dat provádějí centrální útvary, bude
probíhat pomocí uvedených nástrojů, spadá kontrola zpracování osobních údajů na úrovni
členských států, a tedy i používání údajů získaných od centrálních útvarů, do pravomoci úřadů
členských států na ochranu osobních údajů. V zájmu zajištění jejích účinnosti je nutné, aby
bylo uplatňování pravomocí na těchto dvou úrovních sladěno. K tomu i v současnosti slouží
příslušné koordinační skupiny (skupiny ke koordinaci kontroly), jejichž činnost zajišťuje
sekretariát evropského inspektora ochrany údajů. V této úloze musí zajistit větší
koordinaci v oblasti kontrol prováděných ze strany Unie a ze strany členských států.

Dle mého názoru je základním předpokladem řádného plnění úkolů výměna údajů mezi
orgány Evropské unie, a to v zájmu toho, aby se prosazování svobody, bezpečnosti a práva
stalo pro občany každodenní skutečností. Svobodný pohyb údajů v rámci Unie je proto
samozřejmostí, a proto je nutné vedle vysoké míry jejich ochrany zajistit veškeré další
příslušné podmínky.

Pokud jde o třetí země, jen v malé části z nich je míra ochrany údajů v souladu s rozhodnutími
Evropské komise. V těchto případech hrají důležitou úlohu jiné nástroje, které by zajistily
nezbytný soulad. S ohledem na to, že v těchto případech začíná předávání údajů v Evropské
unii, spadá kontrola příslušných operací vždy do kompetence orgánů na ochranu osobních
údajů. Je nutné provádět důkladnou kontrolu, která by byla koordinována s orgány členských
států na ochranu osobních údajů, což je v pravomoci těchto orgánů, jak je uvedeno
v rozsudku ve věci Schrems. Ke zvýšení účinnosti politiky EU v oblasti spravedlnosti
a vnitřních věcí dojde, pokud bude zajištěno dodržování příslušných předpisů ze strany co
největšího poštu států, resp. mezinárodních organizací, a proto považuji jeho podporu
a prosazování za důležitý úkol. Intenzivnější výměna údajů se třetími zeměmi však nesmí vést
ke snížení jejich ochrany.


