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Po odhaleniach súvisiacich s Facebookom a so spoločnosťou Cambridge Analytica je zrejmé, že EÚ
sa správne rozhodla navrhnúť a uskutočniť ambicióznu reformu ochrany údajov prostredníctvom
všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
Pravidlá v rámci všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa uplatňujú od 25. mája 2018. Prinesú
niekoľko zlepšení s cieľom riešiť porušenia ochrany údajov v budúcnosti:

ZROZUMITEĽNÝ JAZYK
DNES

ZAJTRA

Podniky často vysvetľujú svoje podmienky ochrany
súkromia zdĺhavým a zložitým spôsobom.

Podmienky ochrany súkromia budú musieť byť
napísané jasným, jednoduchým jazykom

SÚHLAS POUŽÍVATEĽA
DNES
Podniky niekedy predpokladajú, že používateľovo
mlčanie znamená súhlas so spracovaním
údajov, alebo kamuflujú žiadosť o takýto súhlas
v rozsiahlom texte obchodných podmienok
napísanom ťažkým právnickým jazykom, ktorý si
málokto prečíta.

ZAJTRA
Užívateľ bude musieť poskytnúť výslovný súhlas
pred tým, ako bude môcť podnik jeho údaje použiť.
Mlčanie nie je súhlasom.
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VÄČŠIA TRANSPARENTNOSŤ
DNES

ZAJTRA

Používateľ nemusí byť informovaný pri prenose jeho
údajov mimo EÚ.

Podniky budú musieť jasne informovať
používateľa o takýchto prenosoch.

V niektorých prípadoch podniky zhromažďujú alebo
spracúvajú osobné údaje na iné účely ako na dôvod
pôvodne oznámený bez toho, aby o tom používateľa
informovali.

Podniky budú môcť zhromažďovať a spracúvať
údaje iba na presne vymedzený účel. O nových
účeloch spracovania údajov budú musieť
používateľa informovať.

Podniky využívajú algoritmy, aby prijímali
rozhodnutia vo vzťahu k používateľovi na základe
jeho osobných údajov (napr. pri žiadosti o úver);
používateľ si toho často nie je vedomý.

Podniky budú musieť informovať
používateľa o tom, či sa rozhodnutie prijalo
automatizovaným spôsobom a poskytnúť mu
možnosť napadnúť toto rozhodnutie.
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ROZSIAHLEJŠIE PRÁVA
DNES

ZAJTRA

Podniky často neinformujú používateľov v prípade
porušenia ochrany údajov, napríklad ak dôjde k ich
odcudzeniu.

Podniky budú musieť informovať používateľov bez
zbytočného odkladu v prípade škodlivého porušenia
ochrany údajov.

Často je pre používateľa nemožné zobrať si svoje
údaje z jednej spoločnosti a presunúť ich do inej.

Používateľ bude mať možnosť preniesť svoje
údaje, napríklad na inú platformu sociálnych médií.

Pre používateľa môže byť ťažké získať kópiu údajov,
ktoré o ňom spoločnosti uchovávajú.

Používateľ bude mať právo na prístup k údajom,
ktoré spoločnosť o ňom uchováva, rovnako ako
právo získať kópiu týchto údajov.

Pre používateľa môže byť ťažké dosiahnuť
vymazanie svojich údajov.

Používatelia budú mať jasne vymedzené „právo
na zabudnutie“ (právo na vymazanie), s jasnými
zárukami.

DÔRAZNEJŠIE PRESADZOVANIE
DNES

ZAJTRA

Orgány pre ochranu osobných údajov majú
obmedzené prostriedky a obmedzenú právomoc
spolupracovať.

Európsky výbor pre ochranu údajov , ktorý bude
združovať všetkých 28 orgánov pre ochranu údajov,
bude mať právomoc poskytovať usmernenia
a výklad pravidiel , ako aj prijímať záväzné
rozhodnutia v prípadoch, ktoré sa týkajú viacerých
krajín EÚ.

Orgány nemajú k dispozícii žiadne alebo len
obmedzené pokuty, ktoré môžu uložiť v prípade, že
podnik porušuje pravidlá.

Príslušných 28 orgánov pre ochranu údajov bude
disponovať harmonizovanými právomocami a bude
môcť ukladať pokuty podnikom až do výšky 20
miliónov EUR alebo 4 % celosvetového obratu
podniku.

Online usmernenia Európskej komisie týkajúce sa reformy ochrany údajov sú dostupné vo všetkých jazykoch
EÚ na tejto adrese:

europa.eu/dataprotection
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