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„Chcem, aby mohli Európania v máji urobiť svoje politické rozhodnutia
v spravodlivých, bezpečných a transparentných európskych voľbách.
Riziko zasahovania a manipulácie je v súčasnom online svete väčšie ako
kedykoľvek predtým. Je najvyšší čas, aby naše volebné pravidlá držali krok
s digitálnym vekom a chránili tak európsku demokraciu.“
Jean-Claude Juncker, 12. september 2018

Počas volebného obdobia politické strany v čoraz väčšej miere využívajú osobné údaje na oslovovanie občanov na sociálnych
médiách. Odhalenia v súvislosti so spoločnosťou Cambridge Analytica ukázali, aké riziko pre volebný proces predstavujú
moderné technológie. Komisia dnes vydala usmernenia týkajúce sa spôsobu, akým by sa existujúce pravidlá EÚ mali používať
na riešenie tohto problému a na zaručenie spravodlivosti volebného procesu, a to najmä pred voľbami do Európskeho
parlamentu v roku 2019.
V máji 2018 nadobudlo účinnosť všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov, v ktorom sa stanovujú jasné pravidlá, ktoré
musia všetci aktéri zapojení do volieb rešpektovať a nové pravidlá ochrany údajov, ktoré musia dodržiavať.

Povinnosti politických strán a nadácií
Keďže politické strany a nadácie rozhodujú o tom, prečo a ako sa osobné údaje spracúvajú, sú ich prevádzkovateľmi.

Správne kroky

Nesprávne kroky

Zvoľte vhodný právny základ pre spracovanie osobných
údajov a venujte pozornosť osobitným podmienkam na
spracovanie citlivých údajov.
Uistite sa, že používate bezpečné systémy a v prípade
porušenia ochrany údajov o tom bezodkladne občanov
informujte.
Keď začnete spracúvať osobné údaje alebo keď ich
získavate od tretích strán, informujte o tom dotknutých
jednotlivcov.
Ubezpečte sa, že spracúvate presné údaje, najmä pri
zostavovaní údajov z rôznych zdrojov.
Ak využívate služby tretej strany, napríklad spoločnosti
na analýzu údajov, skontrolujte, či poskytnuté údaje
získala zákonne.

Nespracúvajte osobné údaje, ktoré občania poskytli na
účely nesúvisiace so špecifickým volebným kontextom.
Neposkytujte rozsiahle prístupové práva k osobným
údajom, ktoré máte k dispozícii. Overte si, kto má vo vašej
organizácii k týmto údajom prístup a na aký legitímny
účel.

Spoločnosti na analýzu údajov/sprostredkovatelia údajov
Spoločnosti na analýzu údajov/sprostredkovatelia údajov sú buď prevádzkovateľmi údajov alebo ich spracovateľmi, v závislosti
od stupňa kontroly nad spracovaním údajov. Napríklad ak spoločnosť na analýzu údajov spracúva osobné údaje na základe
pokynov politickej strany, ide o spracovateľa údajov.

Správne kroky

Nesprávne kroky

Zvoľte vhodný právny základ pre spracovanie
osobných údajov.
Nižšie uvedený text platí len v prípade, ak spoločnosť
na analýzu údajov/sprostredkovateľ údajov je
prevádzkovateľom údajov.
Ak spracúvate citlivé údaje (napr. etnický pôvod),
musíte mať na to buď výslovný súhlas od dotknutej
osoby, alebo sa musia uplatňovať iné výnimky stanovené
vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov.
Uistite sa, že používate bezpečné systémy a v prípade
porušenia ochrany údajov o tom bezodkladne občanov
informujte.
Ak kombinujete rôzne súbory osobných údajov,
ubezpečte sa, že konáte správne a zákonne.
Posledný bod platí len v prípade, ak spoločnosť na analýzu
údajov/sprostredkovateľ údajov je spracovateľom
údajov.
V prípade potreby pomôžte tretím stranám, s ktorými
spolupracujete, napríklad politickým stranám, pri
príprave posúdenia vplyvu na ochranu údajov.

Nespracúvajte osobné údaje, ktoré občania poskytli na
účely nesúvisiace so špecifickým volebným kontextom.
Mali by ste občanov informovať o každom účele
spracovania údajov, najmä ak ich predávate tretej strane,
napríklad politickej strane.

Vnútroštátne volebné orgány
Vnútroštátne volebné orgány sú prevádzkovateľmi údajov, pretože prevádzkujú zoznam voličov.

Správne kroky
Vykonajte posúdenie vplyvu na ochranu údajov s cieľom posúdiť riziko pred tým, ako začnete spracúvať osobné údaje.
Právnym základom na spracovanie osobných údajov je zvyčajne ustanovenie nariadenia upravujúce splnenie zákonnej
povinnosti alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme na základe právnych predpisov.

Platformy sociálnych médií
Keďže spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje na platformách sociálnych médií, tieto platformy sú prevádzkovateľmi
údajov.

Správne kroky

Nesprávne kroky

Zvoľte vhodný právny základ pre spracovanie
osobných údajov.
Ak spracúvate citlivé údaje (napr. etnický pôvod),
musíte mať na to buď výslovný súhlas od dotknutej
osoby, alebo sa musia uplatňovať iné výnimky stanovené
vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov.
Poskytnite občanom kontrolu a nástroje na účinné
uplatňovanie ich práv, napr. v prípade, že si vyžiadajú
opravu alebo vymazanie svojich údajov.
Uistite sa, že používate bezpečné systémy a v prípade
porušenia ochrany údajov o tom bezodkladne občanov
informujte.

Nezdieľajte údaje s tretími stranami, napríklad so
spoločnosťou na analýzu údajov, pokiaľ používatelia
neposkytli svoj výslovný súhlas.
Ak s tretími stranami zdieľate údaje o svojich používateľoch,
jasne to uveďte v podmienkach svojej platformy.
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