Ako zjednoduší reforma ochrany údajov v
EÚ medzinárodnú spoluprácu?
Prehľad | január 2016
Věra Jourová
Komisárka pre spravodlivosť,
spotrebiteľov a rodovú rovnosť

Služba cloud computing
znamená, že údaje sa môžu
spracúvať v Pekingu, ukladať v
Bostone a pristupuje sa k nim v
Budapešti. V digitálnom veku sa údaje bežne
prenášajú medzi krajinami v rámci EÚ a
mimo nej. Nie všetky krajiny však poskytujú
rovnakú úroveň ochrany osobných údajov.
Pri prenose alebo spracovaní údajov mimo
EÚ sa môžu na účinnú ochranu osobných
údajov využiť záväzné vnútropodnikové
pravidlá. Podniky môžu tieto pravidlá prijať
dobrovoľne, a potom ich využívať v súvislosti
s prenosmi údajov medzi spoločnosťami,
ktoré sú súčasťou jednej skupiny. V
súčasnosti musia záväzné vnútropodnikové
pravidlá overiť minimálne tri orgány na
ochranu údajov.
Novým všeobecným nariadením o ochrane
údajov sa zjednodušia tieto pravidlá a
ich schvaľovací proces, ktorý už nebude
podliehať viacerým orgánom, ale len súhlasu
jedného orgánu na ochranu údajov.

Generálne riaditeľstvo pre
spravodlivosť a spotrebiteľov

PREČO JE MEDZINÁRODNÁ
SPOLUPRÁCA DÔLEŽITÁ?
Osobné údaje sa čoraz častejšie
prenášajú cez hranice, a to virtuálne aj
zemepisné, a ukladajú sa na serveroch
v mnohých krajinách v EÚ aj mimo nej.
To je podstata služieb cloud computing.
Už z globalizovanej povahy tokov
údajov vyplýva potreba posilniť práva
jednotlivcov na ochranu údajov, a to na
medzinárodnej úrovni. Vyžaduje to prísne
zásady ochrany údajov jednotlivcov
zamerané na zjednodušenie toku
osobných údajov cez hranice a zároveň
zabezpečenie vysokej a jednotnej úrovne
ochrany bez nedostatkov alebo zbytočnej
zložitosti.

ČO JE PREDMETOM REFORMY
OCHRANY ÚDAJOV EU?
S cieľom reagovať na tieto výzvy
sa novým všeobecným nariadením
o ochrane údajov zavádza systém,
ktorým sa zabezpečí, že úroveň ochrany
osobných údajov v EÚ nebude ohrozená
potom, čo sa tieto údaje prenesú mimo
EÚ. K tomu patria jasné pravidlá, v
ktorých sa určí, kedy sa právne predpisy
EÚ vzťahujú na spoločnosti alebo
organizácie založené mimo EÚ. Objasňuje
sa najmä, že pravidlá EÚ sa uplatňujú
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Názory na ochranu údajov

»» Polovica všetkých používateľov internetu
v Európe sa obáva, že sa stane obeťou
podvodu na základe zneužitia ich
osobných údajov (50 %).
»» Telekomunikačným spoločnostiam a
poskytovateľom internetových služieb
dôveruje menej než tretina Európanov
(33 %) a menej než štvrtina dôveruje
internetovým spoločnostiam, ako sú
vyhľadávače, sociálne siete a e-mailové
služby (24 %).
»» Takmer všetci Európania sú za rovnaké
práva na ochranu údajov v celej EÚ
(89 %).

Špeciálny Eurobarometer
431 – Ochrana údajov,
jún 2015

SK

vždy vtedy, keď činnosti organizácie
súvisia s ponukou tovarov a služieb pre
jednotlivcov v EÚ alebo s monitorovaním
ich správania. Nový zjednodušený postup
pre tzv. rozhodnutia o primeranosti
umožní voľný tok informácií medzi
krajinami EÚ a mimo EÚ. Rozhodnutie
o primeranosti predstavuje potvrdenie,
že príslušná krajina mimo EÚ zabezpečí
primeranú úroveň ochrany údajov na
základe svojho domáceho práva alebo
medzinárodných záväzkov. Takéto
rozhodnutia o primeranosti sa prijmú na
európskej úrovni na základe výslovných
kritérií, ktoré sa budú uplatňovať aj
na policajnú a justičnú spoluprácu
v trestných veciach. Prínosom pre
podniky vykonávajúce činnosti na
celosvetovej úrovni bude existencia
jasných a výslovných predpisov o
využívaní záväzných vnútropodnikových
pravidiel, ako aj skutočnosť, že na
prenos podľa týchto pravidiel alebo
štandardných zmluvných podmienok
už nebude potrebné predchádzajúce
povolenie. Nariadením sa podporuje
účinná medzinárodná spolupráca v
oblasti presadzovania ochrany údajov
medzi Komisiou, európskymi orgánmi na
ochranu údajov a orgánmi mimo EÚ, a to
prostredníctvom pomoci pri vyšetrovaní,
výmeny informácií a postúpení sťažností.

AKO TO POMÔŽE?
Pri spolupráci EÚ s nečlenskými krajinami
pomôžu návrhy Komisie zabezpečiť
ochranu údajov občanov na celom svete,
nielen v EÚ. Zlepší sa tým medzinárodná
dôvera k ochrane osobných údajov
jednotlivcov bez ohľadu na to, kde sa
údaje nachádzajú. Na druhej strane
sa tým podporia možnosti rastu pre
európske podniky. Normy pre ochranu
údajov EÚ sa musia uplatňovať nezávisle
od miesta, kde sa údaje o jednotlivcoch z
EÚ spracúvajú.
Zároveň je však potrebné chrániť údaje
prenášané mimo EÚ. Podnikom, ktoré
uplatňujú vysokú úroveň ochrany údajov,
by mali byť poskytnuté jednoduché
nástroje na zjednodušenie prenosov
vyžadovaných právnymi predpismi.
Spoluprácou tretích strán na týchto
nových pravidlách sa pomôže zabezpečiť,
že osobné informácie Európanov budú v
bezpečí všade na svete.

K akým kľúčovým zmenám dôjde?

»» Jasné pravidlá o tom, kedy sa právne predpisy EÚ vzťahujú na prevádzkovateľov
údajov mimo EÚ – pravidlá EÚ sa uplatňujú vždy vtedy, keď činnosti
prevádzkovateľa súvisia s ponukou tovarov a služieb jednotlivcom v EÚ alebo
monitorovaním ich správania.

A napokon, na základe nariadenia
sa prostredníctvom podpory šírenia
celosvetových noriem zabezpečí vedúce
postavenie Európy v oblasti ochrany
tokov údajov na celom svete.

»» Zjednodušené rozhodnutia o primeranosti umožňujúce voľný tok informácií medzi
EÚ a nečlenskými krajinami prijaté na európskej úrovni na základe výslovných
kritérií, ktoré sa uplatňujú aj na policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach.

Máte nejaké otázky?

»» Zjednodušenie prenosov podľa právnych predpisov a odstránenie administratívnej
záťaže posilnením a zjednodušením ďalších pravidiel o medzinárodných prenosoch,
najmä pomocou:

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Obráťte sa na Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

»» Zjednodušenia a rozšírenia používania nástrojov, ako napríklad záväzných
vnútropodnikových pravidiel, aby ich mohli využívať aj spracovatelia údajov a
skupiny spoločností, čím sa lepšie vyhovie variabilite subjektov zapojených do
činností spracovania údajov, a to najmä v rámci služieb cloud computing.

© Európska únia, 2016
Rozmnožovanie je povolené len so súhlasom autora.
Print
PDF

ISBN 978-92-79-60419-5
ISBN 978-92-79-60396-9

doi:10.2838/4628
doi:10.2838/652321

DS-04-16-626-SK-D
DS-04-16-626-SK-N

