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ZMENA POSKYTOVATEĽOV
SLUŽIEB – AKO FUNGUJE
PRENOSNOSŤ ÚDAJOV?
Sociálne siete a webové lokality
na spoločné používanie fotografií
umožňujú ukladať množstvo fotografií,
ako aj osobných správ a informácií. Ak
sa jednotlivec, ktorý tieto fotografie
uložil, rozhodne využívať iného
poskytovateľa služieb, musí mu byť
umožnené, aby bez akýchkoľvek
prekážok alebo strát preniesol
všetky fotografie. Vo svete, v ktorom
sa technológie neustále vyvíjajú,
nemôžu byť používatelia viazaní na
jedného poskytovateľa len preto,
že je pre neho nepohodlné údaje
presunúť. Takéto postupy obmedzujú
hospodársku súťaž a možnosť výberu.

AKÉ VÝZVY PREDSTAVUJE
DIGITÁLNE PROSTREDIE PRE
OCHRANU ÚDAJOV?
Rýchle tempo technologických
zmien a globalizácie výrazne mení
mieru a spôsob, akým sú osobné
údaje zhromažďované, ako sa k nim
pristupuje, ako sa využívajú a prenášajú.
Čoraz globalizovanejšia povaha
tokov údajov a skutočnosť, že osobné
informácie sa zbierajú, prenášajú a
vymieňajú v obrovskom množstve
medzi kontinentmi a po celom svete
v priebehu milisekúnd, ako aj nástup
služieb ako cloud computing – to všetko
sú dôvody na preskúmanie a zlepšenie
súčasných pravidiel, ktoré boli prijaté
v roku 1995. Najmä služby cloud
computing, pri ktorých používatelia
pristupujú k počítačovým zdrojom
na diaľku, ale nevlastnia ich lokálne,
predstavujú nové výzvy pre dozorné
orgány na ochranu údajov, keďže údaje
sa môžu v okamihu presúvať z jednej
jurisdikcie do druhej, a to aj mimo EÚ. S
cieľom zabezpečiť nepretržitú ochranu
údajov je potrebné, aby pravidlá držali
krok s technologickým vývojom.

Generálne riaditeľstvo pre
spravodlivosť a spotrebiteľov

Názory na ochranu údajov
»» Prevažná väčšina ľudí (71 %) ešte tvrdí, že
poskytovanie osobných informácií je čoraz
samozrejmejšou súčasťou moderného
života, a akceptuje, že neexistuje iná
možnosť, ako ich poskytnúť, ak chce získať
produkty alebo služby.
»» Viac ako polovica Európanov, ktorí používajú
internet, používa aspoň raz týždenne
sociálnu sieť. Tento podiel je podobný v
prípade používania stránok na posielanie
správ alebo četovanie.
»» 69 % ľudí uvádza, že pred zberom a
spracovaním údajov, by sa vždy mal
vyžadovať ich výslovný súhlas.
»» Viac ako šesť z desiatich respondentov
uvádza, že neveria spoločnostiam
poskytujúcim služby pevnej linky alebo
mobilné telefonické služby a poskytovateľom
internetových služieb (62 %) alebo
internetovým spoločnostiam (63 %).
»» 67 % považuje za dôležité, aby bolo
možné preniesť osobné údaje k novému
poskytovateľovi internetových služieb (tzv.
prenosnosť údajov).

Špeciálny Eurobarometer
431 – Ochrana údajov,
jún 2015
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ČO JE PREDMETOM REFORMY
OCHRANY ÚDAJOV EÚ?
Novým nariadením o ochrane údajov sa
zavádza jeden technologicky neutrálny
súbor pravidiel pre celú EÚ, ktorý
bude odolný voči budúcim zmenám.
To znamená, že bez ohľadu na to,
ako sa vyvinie technológia a digitálne
prostredie v budúcnosti, osobné údaje
jednotlivcov v EÚ budú v bezpečí a
základné právo na ochranu údajov sa
bude dodržiavať.
Novým nariadením sa takisto posilní
právo byť zabudnutý, čo znamená,
že ak už jednotlivec nebude chcieť,
aby sa jeho osobné údaje spracúvali,
a neexistuje zákonný dôvod, aby ich
organizácia uchovávala, musí ich
vymazať zo svojho systému.
Občania získajú takisto právo na
prenosnosť údajov, t. j. spoločnosti im
musia poskytnúť kópiu ich osobných
údajov, ktoré občania môžu sprístupniť
bez prekážok inej spoločnosti. Tieto
návrhy pomôžu pri budovaní dôvery
k internetovému prostrediu, čo je
prínosom pre jednotlivcov aj podniky.

Pomocou nových pravidiel sa vytvorí
spravodlivá hospodárska súťaž: všetky
spoločnosti mimo EÚ budú musieť pri
poskytovaní tovarov alebo služieb v
EÚ uplatňovať rovnaké pravidlá ako
spoločnosti z EÚ.

AKO TO POMÔŽE?
Táto dôvera prinesie spotrebiteľom
prospech z inovačných technológií a
nakupovania online s úplnou istotou,
že ich osobné údaje sú chránené.
Zvýšený dopyt po produktoch a
službách zohľadňujúcich súkromie
posilní nové investície a vytváranie
nových pracovných miest a uvoľní
potenciál jednotného trhu poskytovať
väčší výber tovarov za nižšie ceny. Táto
zvýšená ekonomická aktivita pomôže
aj podnikom, najmä malým a stredným
podnikom (MSP), naplno využívať svoj
potenciál v rámci jednotného trhu.
Pomocou technologicky neutrálnych
pravidiel odolných voči budúcim
zmenám poskytnú návrhy Komisie
dlhodobú istotu v oblasti ochrany
údajov v online prostredí. Reforma
ochrany údajov EÚ bude spúšťačom
pre služby veľkých dát v Európe

prostredníctvom podpory prijatia
zásad, ako je štandardizovaná ochrana
údajov a špecificky navrhnutá ochrana
údajov, čím sa zlepší transparentnosť,
posilní sa dôvera spotrebiteľov a zlepší
hospodárska súťaž prostredníctvom
nového práva na prenosnosť údajov, a
zároveň sa vytvoria rovnaké podmienky
pre všetky spoločnosti pôsobiace na
jednotnom trhu.

K akým kľúčovým zmenám dôjde?
»» Zabezpečenie jednoduchého prístupu k vlastným osobným údajom a sloboda
prenosu osobných údajov medzi poskytovateľmi služieb.

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm

»» Zavedenie práva byť zabudnutý, ktoré pomôže jednotlivcom lepšie riadiť riziká v
oblasti ochrany údajov na internete. Ak už jednotlivci nebudú chcieť, aby sa ich
údaje spracúvali, a na ich uchovávanie nebudú existovať zákonné dôvody, údaje sa
vymažú.

Obráťte sa na Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

»» Zabezpečenie toho, že súhlas používateľa musí byť poskytnutý jasným
potvrdzujúcim úkonom vo všetkých prípadoch, keď sa vyžaduje na spracovanie
osobných údajov.

Máte nejaké otázky?

»» Zabezpečenie jednotného súboru pravidiel platného v celej EÚ.
»» Jasné pravidlá o tom, kedy sa právne predpisy EÚ uplatňujú na prevádzkovateľov
údajov mimo EÚ.
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