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PREDSLOV

1. Internet v súčasnosti využívajú miliardy ľudí na celom svete a slúži ako virtuálny trh s 
výrobkami, informáciami a myšlienkami. Druhá generácia internetu, niekedy nazývaná Web 
2.0, umožní väčšiu interakciu a prepojenie medzi miliónmi webových užívateľov, takže 
internet sa zároveň stáva spoločným virtuálnym priestorom miliónov ľudí, ktorí si navzájom 
vymieňajú informácie najrozličnejšieho druhu.

2. Vďaka celosvetovému rozmeru potenciálneho publika sa internet stáva čoraz 
atraktívnejším fórom pre poskytovateľov reklamy, ktorí tak môžu svoje kampane zameriavať 
presnejšie a účinnejšie než pri uverejňovaní reklamy v iných médiách. Uverejňovanie reklamy 
je dnes trh s obratom 27 miliárd dolárov, o ktorom sa predpokladá, že za štyri roky sa 
zdvojnásobí, a snaha o ovládnutie časti trhu podnietila vznik mnohých zlúčení elektronických 
podnikov, a to napr. zlúčenie podnikov Google a DoubleClick1. Dôvodom tohto výnimočného 
rastu trhu je skutočnosť, že mnohé onlinové služby, informácie a zábava sa ponúka 
spotrebiteľom bezplatne, ak súhlasia s uverejňovaním reklamy (cielene alebo náhodne) a 
ak súhlasia s tým, aby ich správanie bolo viac či menej sledované. Rastúce príjmy z predaja 
reklamného priestoru, najmä prostredníctvom vyhľadávačov, napr. google, microsoft 
a yahoo, sú v súčasnosti dôležitým a presadzujúcim sa činiteľom, ktorý možno ponúkať. Na 
jednej strane je stále viac bezplatných služieb zvyšuje rozmanitosť a rozpätie slobodných 
informácií pre užívateľov internetu, ale na druhej strane títo poskytovatelia všeobecne spätne 
sledujú svoje onlinové správanie, takže reklamy sa môžu viac zamerať na prípadných 
spotrebiteľov rozličných výrobkov a služieb.

3. Výsledkom bolo vytvorenie behaviorálneho marketingu založeného na zbere údajov 
spracovaných počítačom a na cielenom poskytovaní reklamy, ktoré zasahujú takmer do 
všetkých hľadísk sociálnych a obchodných transakcií – do vyhľadávania, prehliadania 
stránok, vytvárania sietí, elektronickej pošty a telefonovania2. Táto nová situácia však dáva 
podnet na zásadné otázky týkajúce sa dostatočného informovania zo strany podnikov, úrovni 
informovanosti spotrebiteľov a kontroly ich osobných informácií, ako aj zabezpečenia 
a dôvernosti rozsiahleho objemu citlivých osobných údajov. Behaviorálny marketing 
zameraný okrem toho na zraniteľných jednotlivcov, ako sú mladí ľudia a dospievajúci, jasne 
podnecuje otázku týkajúcu sa úrovne ochrany súkromia.

4. Nedávno sa nastolili tieto otázky ochrany osobných údajov:

— v USA zo strany Kongresu, v ktorom sa uskutočnilo niekoľko vypočutí na túto tému, a zo 
strany Federálnej komisie pre obchod počas skúmania veci zlúčenia Google-DoubleClick3.
Federálna komisia pre obchod preto vo svojom stanovisku z 20. decembra 2007 uviedla, že
„... Federálnej komisii pre obchod nielen chýbajú právomoci, aby mohla v súvislosti s týmto 
zlúčením klásť požiadavky, ktoré nesúvisia s protimonopolnými opatreniami, ale samotná 
regulácia požiadaviek týkajúcich sa súkromia v prípade iba jednej spoločnosti by mohla 
vážne narušiť hospodársku súťaž v tomto rozsiahlom a rýchle sa rozvíjajúcom odvetví“ a že
„to považuje za otázku princípu“. S cieľom prekonať tieto obavy sa navrhlo (ako to bolo 
pri ďalších príležitostiach, napr. vo veci „Safe Harbour“), aby si príslušné odvetvie vytvorilo 
samoregulačné zásady.

— v Európe zo strany národných orgánov na ochranu údajov, ktoré sa stretávajú v rámci 
pracovnej skupiny na základe čl. 29. V liste poslanom komisárovi EK Kroesovi 23. októbra 
2007 (ktorý v súčasnosti preskúmava vec zlúčenia Google/DoubleClick) pripomenul predseda 
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pracovnej skupiny, že na spracúvanie osobných údajov sa v EÚ vzťahujú vnútroštátne právne 
predpisy na ochranu údajov a že na takéto aktivity týkajúce sa spracúvania údajov v EÚ by sa 
mali naďalej uplatňovať zásady EÚ v oblasti ochrany údajov a kontrola zo strany národných 
orgánov na ochranu údajov, ktoré sú zriadené v príslušných členských štátoch, v súlade so 
smernicou 95/46/ES a 2002/58/ES.

5. Cieľom seminára výboru LIBE je s prispením hlavných inštitucionálnych činiteľov, 
zástupcov odvetvia a spotrebiteľov preskúmať, ako je možné lepšie chrániť slobodu prejavu 
a pluralizmus na internete a zároveň chrániť osobné údaje užívateľov internetu. Táto 
rozprava sa preto javí veľmi aktuálna, pretože inštitúcie EÚ nedávno opätovne vyhlásili 
Chartu základných práv a začali s prácou na revízii smernice 2002/58/ES o ochrane údajov 
a spotrebiteľa v oblasti telekomunikácií.

Organizačné informácie (pozri aj prílohu)

Z dôvodu zložitosti a množstva prerokúvaných otázok:
— žiadame všetkých účastníkov seminára, aby poslali svoje príspevky a pripomienky písomne 
pred začiatkom seminára (uzávierka je v piatok 18. januára 2008 o 12.00 h). Tieto príspevky 
sa uverejnia na internetovej stránke seminára, aby sa každý mohol počas rozpravy odvolať na 
písomný príspevok a zamerať sa len na zásadné body svojho odkazu.

— namiesto formálnych prejavov s následnou diskusiou by formu práce mali predstavovať tri 
kolá rokovaní pri okrúhlom stole, čím sa zástupcom inštitúcií, odvetvia a spotrebiteľov 
umožní vyjadriť svoje stanoviská alebo pripomienky k názorom predloženým v písomných 
a ústnych príspevkoch.
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Program

15.00 – 15.10
ÚVODNÉ SLOVO

Uvítací predslov prednesie Jean-Marie CAVADA, predseda výboru LIBE

15.10 – 15.45
PANEL I

PRVÝ OKRÚHLY STÔL:
POJEM „OSOBNÉ ÚDAJE“ V RÁMCI INTERNETU

Pracovná skupina zostavená podľa článku 29 nedávno napr. posúdila adresu IP za osobný 
údaj, čo môže mať zásadné dôsledky pre spôsob zberu a uchovávania údajov:

S príspevkami vystúpia najmä:
 Peter HUSTINX, európsky dozorný úradník na ochranu údajov, ktorý predstaví 

rozsah existujúceho rámca ochrany súkromia a pojem osobné údaje na internete
 Pamela HARBOUR, komisárka Federálnej komisie pre obchod, ktorá predstaví 

súčasný stav rozpravy o tejto otázke v USA
 zástupcovia Európskeho úradu pre spotrebiteľské organizácie (BEUC) a organizácie 

Informačné stredisko pre otázky elektronického súkromia (EPIC – Electronic 
Privacy Information Center)

 zástupcovia Európskeho priameho a interaktívneho marketingu (FEDMA –
European Direct & Interactive Marketing)

 zástupcovia Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe)
 zástupcovia spoločností Google, Yahoo a Microsoft

15.45 – 17.45
PANEL II

DRUHÝ OKRÚHLY STÔL:
AKO MÔŽE ODVETVIE MINIMALIZOVAŤ OHROZENIE OCHRANY ÚDAJOV PRI POSKYTOVANÍ 

SLUŽIEB NA INTERNETE (NAJMÄ PROSTREDNÍCTVOM VYHĽADÁVAČOV)

Vyhľadávače prispievajú k užitočnosti a použiteľnosti internetu. Zároveň sú samozrejme  
zásadným a rozhodujúcim prvkom rozvoja európskej informačnej spoločnosti. Nemali by sa 
však posudzovať samy o sebe, pretože sú obyčajne prepojené s ďalšími službami online, napr. 
elektronickou poštou, sociálnymi sieťami atď., ktoré pomáhajú konečnému užívateľovi riadiť 
digitálny spoločenský život. V tomto kontexte je podstatné zistiť konkrétne problémy, ktoré 
v súvislosti s vyhľadávačmi vznikajú, druh a objem uchovávaných údajov, interakciu so
spotrebiteľom, spôsob získania súhlasu s použitím údajov a konkrétne politiky pre 
uchovávanie údajov.  Zároveň treba vziať do úvahy potreby odvetvia a záujmy spotrebiteľov 
v súvislosti s uverejňovaním reklamy na internete a so zameriavaním reklamných ponúk na 
základe užívateľského správania.
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Prezentácie:
a) zástupcovia odvetvia:

 pán Peter FLEISCHER, poradca pre ochranu osobných údajov, Google,
 zástupcovia Microsoftu  (zatiaľ nepotvrdení)
 zástupcovia Yahoo (zatiaľ nepotvrdení)
 pán Dave MORGAN, riaditeľ pre globálnu reklamnú stratégiu spoločnosti AOL a 

zakladateľ spoločnosti Tacoda Inc.
 pán J. Trevor HUGHES, výkonný riaditeľ, Network Advertising Initiative (NAI)

b) zástupcovia spotrebiteľov z BEUC a EPIC
c) pani Sjoera NAS, zástupkyňa holandského úradu pre ochranu údajov, ktorá vypracúva 

budúce usmernenia v tejto oblasti pre pracovnú skupinu zriadenú podľa článku 29
d) Pamela HARBOUR, komisárka Federálnej komisie pre obchod, ktorá predstaví možný 

obsah samoregulačných zásad USA

17.45 – 18.25
PANEL  III

TRETÍ OKRÚHLY STÔL:
AKO MOŽNO ZLEPŠIŤ PRÁVNE PREDPISY EÚ, ZABEZPEČENIE SIETÍ, MEDZINÁRODNÚ 

SPOLUPRÁCU A RAST TRHU S INTERNETOVÝMI SLUŽBAMI

Prezentácie:
 zástupca Európskej komisie, ktorý uvedie navrhované pozmeňujúce a doplňujúce 

návrhy k smernici 2002/58/ES
 Pamela HARBOUR, komisárka Federálnej komisie pre obchod, ktorá oboznámi so 

skúsenosťami a stratégiou USA v tejto oblasti
 zástupca  Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA)
 následne stanoviská zástupcov odvetví v EÚ a USA a spotrebiteľov

18.25 – 18.30
ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY

Účastníci:

Na úrovni inštitúcií
 zástupcovia GR Európskej komisie pre hospodársku súťaž, GR pre informačnú 

spoločnosť a GR pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť
 Európsky dozorný úradník na ochranu údajov pán Peter Hustinx (potvrdené)
 predseda pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 pán Peter Schaar (potvrdené)
 zástupkyňa holandského úradu pre ochranu údajov pani Sjoera Nas (potvrdené)
 zástupca agentúry ENISA
 zástupcovia Federálnej komisie USA pre obchod

Na úrovni odvetvia
 zástupcovia spoločností Google, Yahoo a Microsoft
 spoločnosť IAB Europe (4)
 spoločnosť Network Advertising Initiative (5)
 spoločnosť AOL/Tacoda (6)
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Na úrovni spotrebiteľov
 zástupcovia Európskeho úradu pre spotrebiteľské organizácie (BEUC) 

a organizácie Informačné stredisko pre otázky elektronického súkromia (EPIC –
Electronic Privacy Information Center)
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PRÍLOHA

PRAKTICKÉ POKYNY K DISKUSII

Prezentácie budú časovo obmedzené na 5 – 15 minút (pre podrobnejšie informácie pozri program).
Aby mohlo počas diskusie vystúpiť čo najviac poslancov, rečnícky čas na príspevok alebo otázku sa 
obmedzuje na 2 minúty.
Priestor na vystúpenie dostanú poslanci v poradí, v akom boli prijaté ich žiadosti.
Rečníci, ktorí chcú doplniť svoj prejav, tak môžu urobiť v písomnej podobe tak, že sekretariátu vopred 
predložia dokumenty (najlepšie v anglickom alebo francúzskom jazyku a najneskôr do piatku 18. januára 
2008 do 12.00 h) (email: ip-libe@europarl.europa.eu). Tieto dokumenty sa účastníkom rozdajú počas 
stretnutia.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE TÝCH, KTORÍ SA CHCÚ ZÚČASTNIŤ VYPOČUTIA

Tento seminár je verejný.  Z bezpečnostných dôvodov si však musia účastníci, ktorí nemajú preukaz na 
vstup do Európskeho parlamentu, takýto preukaz vopred zabezpečiť. Záujemcovia o tento preukaz musia 
kontaktovať sekretariát semináru (ip-libe@europarl.europa.eu) do 17. januára 2008. Dôležité je, aby ste 
nám poslali vaše celé meno, adresu a dátum narodenia. Bez týchto údajov bezpečnostná služba 
priepustky neposkytne.

Sekretariát semináru Telefón Adresa Adresa elektronickej pošty

Emilio De Capitani
vedúci oddelenia +32.2.284.35.08

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J034
B-1047 Brussels

Martina Sudová
administrátorka +32.2.283.14.76

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J010
B-1047 Brussels

Cristina Rodrigues
asistentka +32.2.284.23.94

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J042
B-1047 Brussels

Maria Lazarova
sekretárka +32.2.283.23.89

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J048
B-1047 Brussels

Vita Grifita
sekretárka +32.2.284.25.32

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J002
B-1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu

                                               
1 13. apríl 2007 – Google získava Doubleclick, poskytovateľa technológie v oblasti webovej grafickej reklamy 
pre subjekty uverejňujúce a subjekty poskytujúce reklamu, za 3,1 miliardy USD;
30. apríl 2007 – Yahoo získava Right Media, vlastníka hlavného výmenného reklamného systému Direct Media 
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Exchange, za 680 mil. USD;
16. mája 2007 – AOL sa rozhodol získať ADTECH AG, poskytovateľa technológie v oblasti webovej grafickej 
reklamy pre subjekt uverejňujúci a subjekt poskytujúci reklamu;
17. mája 2007 – skupina WPP získava spoločnosť 24/7 Real Media za 649 mil USD;
18. mája 2007 – Microsoft získava Quantive, najvýznamnejší podnik v oblasti digitálneho marketingu, za 6 mld 
USB;
22. mája 2007 – Axel Springer (hlavný nemecký uverejňovateľ reklamy online a predajca reklamného priestoru 
online i mimo internetu (offline) a PubliGroupe (hlavný predajca v oblasti tlačenej reklamy) získavajú 
najvýznamnejšiu pridruženú sieť ZANOX.de, za 214.9 mil EUR; 
24. júla 2007 – AOL získava podnik TACODA poskytujúci reklamnú sieť na základe behaviorálneho 
zameriavania (behavioural targeting, zameriavanie reklamných ponúk podľa užívateľského správania) (za 
nezverejnenú sumu); 
27. júl 2007 – Microsoft získava AdECN, spoločnosť v oblasti reklamnej výmeny (nezverejnená suma);
4. septembra 2007 – Yahoo získava BlueLithium, spoločnosť poskytujúcu analytické technológie a technológie 
behaviorálneho zameriavania, za 300 mil USD;
7. november 2007 – AOL získava spoločnosť Quigo poskytujúcu technológie na uverejňovanie reklamy na 
internete.

2 Napríklad samotné výrazy vložené do vyhľadávača môžu odhaliť mnohé osobné informácie ako zdravotné problémy 
jednotlivca, jeho združenia, náboženstvo, politické preferencie, sexuálna orientácia a sledované investície.

3 „Vypočutie Výboru pre právne veci Senátu o zlúčení Google a DoubleClick. Posúdenie zlúčenia spoločností Google a 
DoubleClick a odvetvie internetovej reklamy: Aké sú riziká pre hospodársku súťaž a súkromie?“ konané 27. septembra 
podvýborom pre protimonopolnú politiku, politiku hospodárskej súťaže a práva spotrebiteľa“.
http://judiciary.senate.gov/hearing.cfm?id=2955
4 Organizácia zastupuje odvetvie internetového marketingu. Vytvorila vynikajúcu webovú stránku  www.allaboutcookies.org, 
ktorá je zdrojom pre užívateľov internetu, vlastníkov webových stránok a obchodníkov a ktorá vysvetľuje, o čom je vlastne 
technológia „cookies“, www.iabeurope.ws

5 www.networkadvertising.org. Táto organizácia vytvorila súbor samoregulačných zásad, pričom Federálna komisia pre 
obchod jej zabezpečila revíziu a poskytla podporu. Tieto zásady okrem iného vyžadujú, aby spoločnosti, ktoré sú členmi 
Network Advertising Initiative (NAI), poskytli spotrebiteľom upozornenie o používaní funkcie „cookies“ tretími stranami 
a umožnili deaktiváciu programov cielenej reklamy, ktorú poskytujú.

6 AOL nedávno kúpila spoločnosť Tacoda, www.tacoda.com, spoločnosť venujúca sa behaviorálnemu zameriavaniu 
reklamných ponúk.
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