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Čo prináša nové 
všeobecné nariadenie
o ochrane osobných
údajov (GDPR)?
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Čo je cieľom všeobecného nariadenia o ochrane 
osobných údajov?

Dňa 14. 04. 2016 Európsky parlament prijal tzv. Balík reforiem ochrany
osobných údajov, ktorý bol predstavený Európskou komisiou v januári 2012.
Reforma obsahuje Nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data
Protection Regulation – GDPR, Nariadenie) a Smernicu o ochrane osobných
údajov pre políciu a orgány činné v trestnom konaní.

Cieľom je zjednotenie právnej úpravy ochrany osobných údajov v členských 
štátoch Európskej únie so zameraním sa na zvýšenie práv dotknutých osôb ako
aj zjednodušenie pravidiel spracúvania osobných údajov pre prevádzkovateľov 
pôsobiacich v Európskej únii.

Uvedené nariadenie nadobudne účinnosť 20ty deň po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie a v jednotlivých členských štátoch sa začne 
uplatňovať dva roky od nadobudnutia jeho účinnosti (čiže približne na jar 
2018).

4000 zmien urobilo z Nariadenia „najlobovanejšiu“ právnu úpravu v histórii
Európskeho parlamentu

Ochrana osobných údajov
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Čo napríklad prinesie nové všeobecné nariadenie 
o ochrane osobných údajov...?

Jeden kontinent, jedna úprava: jednotná, celoeurópska právna úprava pre
ochranu osobných údajov, nahrádzajúca súčasnú nekonzistentnú mozaiku 
národných zákonov. Spoločnosti budú jednať s jednou úpravou a nie s 28-imi.

Jednotné miesto: „jednotné miesto“ pre podnikateľov: spoločnosti budú 
jednať iba s jedným dozorným orgánom, nie s 28-imi, čo by malo uľahčiť a 
podnikanie v EÚ.

Rovnaké pravidlá pre všetky spoločnosti – bez ohľadu na to, kde sú 
usadené: Európske spoločnosti musia v súčasnosti dodržiavať prísnejšie 
štandardy než spoločnosti usadené mimo EÚ, ktoré však tiež podnikajú na 
našom Jednotnom trhu. S reformou sa budú na spoločnosti usadené mimo 
Európy ponúkajúce tovary alebo služby na trhu EÚ uplatňovať rovnaké 
pravidlá. Tým by sa mali vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých.

Technologická neutralita: Nariadenie umožňuje pokrok inovácií 
dodržiavajúc nové pravidlá.

Ochrana osobných údajov
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Zodpovednosť / Zásady spracúvania OÚ
(Accountability / Principles)

Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad so zásadami spracúvania
osobných údajov a musí vedieť tento súlad preukázať.

Zásady spracúvania osobných údajov sú:

Ochrana osobných údajov
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integrita a dôvernosť

minimalizácia uchovávania

správnosť

minimalizácia údajov

obmedzenie účelu

zákonnosť, spravodlivosť 
a transparentnosť
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Územná pôsobnosť
(Territorial scope)

Nariadenie sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov v rámci 
činnosti prevádzky prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v Únii, a to 
bez ohľadu na to, či sa spracúvanie vykonáva v Únii alebo nie.

Nariadenie sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov dotknutých 
osôb, ktoré sa nachádzajú v Únii, prevádzkovateľom alebo 
sprostredkovateľom, ktorý nie je usadený v Únii, pričom spracovateľská 
činnosť súvisí s ponukou tovaru alebo služieb bez ohľadu na to, či 
sa od dotknutej osoby vyžaduje platba, alebo so sledovaním ich
správania, pokiaľ ide o ich správanie na území Únie.

Pre potreby naplnenia predchádzajúceho bodu je prevádzkovateľ alebo 
sprostredkovateľ povinný písomne určiť svojho zástupcu v Únii.

Ochrana osobných údajov
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Kódexy správania
(Codes of conduct)

Členské štáty, dozorné orgány, Výbor a Komisia podporia
vypracovanie kódexov správania určených na to, aby prispeli k 
správnemu uplatňovaniu tohto nariadenia.

Združenia a iné subjekty zastupujúce prevádzkovateľov alebo 
sprostredkovateľov môžu vypracovať kódexy správania alebo
rozšíriť existujúce, a to na účely spresnenia uplatňovania 
nariadenia.

Následne predložia kódex dozornému orgánu, ktorý takýto návrh
kódexu schváli, ak dôjde k záveru, že je v súlade s nariadením a
poskytuje dostatočné primerané záruky. Dozorný orgán tento kódex 
následne zaregistruje a uverejní.

Súlad so schválenými kódexami správania môže byť ďalej monitorovaný 
subjektami akreditovanými dozorným orgánom.

Ochrana osobných údajov
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Certifikácia
(Certification)

Členské štáty, dozorné orgány, Výbor a Komisia podporia zavedenie
certifikačných mechanizmov ochrany údajov na účely preukázania 
súladu s týmto nariadením. Zohľadnia sa osobitné potreby mikropodnikov
a malých a stredných podnikov.

Certifikácia je dobrovoľná a dostupná prostredníctvom postupu, ktorý je
transparentný.

Certifikácia neznižuje zodpovednosť dodržiavať toto nariadenie.

Certifikáciu vydajú akreditované certifikačné subjekty alebo dozorný
orgán na základe kritérií schválených dozorným orgánom.

Certifikácia sa vydá na maximálne obdobie troch rokov a následne môže byť 
obnovená. Certifikácia môže byť odobraná, ak nie sú splnené požiadavky na 
certifikáciu.

Výbor zhromažďuje všetky certifikačné mechanizmy a pečate a značky ochrany 
údajov v registri a zverejňuje ich akýmkoľvek primeraným spôsobom.

Ochrana osobných údajov
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Zodpovedná osoba 1/2
(Data protection officer)

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ určia zodpovednú osobu, ak sa jedná 
o orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt; spracovateľské 
operácie si vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie
dotknutých osôb vo veľkom rozsahu; alebo sa jedná o spracúvanie 
osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu.

Postavenie zodpovednej osoby (ZO):

• skupina podnikov môže určiť jednu ZO,

• môže byť zamestnanec alebo poskytovať služby podľa zmluvy,

• v súvislosti s plnením svojich úloh nemôže dostávať žiadne pokyny,

• nesmie byť odvolaná alebo postihovaná za výkon jej úloh,

• podlieha priamo najvyššiemu vedeniu.

• je viazaná povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.
Ochrana osobných údajov
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Zodpovedná osoba 2/2
(Data protection officer)

Úlohy zodpovednej osoby (ZO):

• poskytovanie informácií a poradenstva prevádzkovateľovi alebo 
sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie,

• monitorovanie súladu s nariadením a s ostatnými právnymi
predpismi týkajúcimi sa ochrany OÚ vrátane rozdelenia
povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy
personálu,

• poskytovanie poradenstva na požiadanie, pokiaľ ide o 
posúdenie vplyvu na ochranu údajov a monitorovanie jeho
vykonávania,

• spolupráca s dozorným orgánom,

• plnenie úlohy kontaktného miesta pre dozorný orgán.

Ochrana osobných údajov
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Posúdenie vplyvu na ochranu OÚ a Predchádzajúca konzultácia
(Data protection impact assessment and Prior consultation)

Ak typ spracúvania, najmä s využitím nových technológií a s ohľadom na povahu, rozsah, 
kontext a účely spracúvania pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a
slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ pred spracúvaním vykoná posúdenie
vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov.

Posúdenie obsahuje aspoň:

• systematický opis plánovaných spracovateľských operácií a účely spracúvania;

• posúdenie nutnosti a primeranosti spracovateľských operácií vo vzťahu k účelu;

• posúdenie rizika pre práva a slobody dotknutých osôb, a

• opatrenia na riešenie rizík vrátane záruk, bezpečnostných opatrení a mechanizmov 
na zabezpečenie ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ uskutoční s dozorným orgánom pred spracúvaním konzultácie, ak z
posúdenia vplyvu na ochranu údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k
vysokému riziku v prípade, ak by prevádzkovateľ neprijal opatrenia na
zmiernenie tohto rizika.

Ochrana osobných údajov
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Súhlas 1/2
(Consent)

Súhlas dotknutej osoby musí byť slobodný, konkrétny, informovaný a
jednoznačný a použitie údajov musí byť transparentné. Súhlas môže byť daný napríklad 
písomným vyhlásením vrátane vyhlásenia prostredníctvom elektronických prostriedkov
alebo ústnym vyhlásením. Mlčanie, vopred označené políčka alebo nečinnosť by sa nemali 
považovať za súhlas. 

Prevádzkovateľ musí vedieť preukázať, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so
spracúvaním svojich osobných údajov (ak je právnym základom spracúvania súhlas).

Ochrana osobných údajov
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Žiadosť o vyjadrenie súhlasu v rámci
písomného vyhlásenia, ktoré sa týka aj iných
skutočností, musí byť predložená tak, aby bola 
jasne odlíšiteľná od takých iných skutočností, 
v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a 
formulovaná jasne a jednoducho; inak takéto
vyhlásenie nie je záväzné.

Súhlas by sa nemal považovať za slobodný, ak 
dotknutá osoba nemá „skutočnú voľbu“.
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Súhlas 2/2
(Consent)

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom o tejto 
skutočnosti musí byť pred poskytnutím súhlasu informovaná. Odvolanie 
súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie. 

Spracúvať osobitnú kategóriu osobných údajov je zakázané; uvedený zákaz sa 
však neuplatní, ak dotknutá osoba dá s takým spracúvaním súhlas. Súhlas nie je
možné dať, pokiaľ podľa práva príslušného členského štátu zákaz na 
spracúvanie takých údajov nie je možné zrušiť.

Ochrana osobných údajov
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Spájanie
(Bundling)

Poskytovanie služby, ktoré je podmienené skutočnosťou či osoba dá 
súhlas s použitím jej údajov na nevýznamné účely (akým je napríklad 
marketing) bude zakázané.

Takéto podmieňovanie plnenia zmluvy vrátane poskytnutia služby
udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je
nevyhnutný na plnenie danej zmluvy, sa bude v čo najväčšej miere 
zohľadňovať pri posudzovaní, či bol súhlas daný slobodne. 

V prípade, že poskytnutie služby bude takto spájané (bundled) s
udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktoré nie sú na
plnenie zmluvy nevyhnutné, je predpoklad, že súhlas nebol udelený
slobodne (a teda neexistuje právny základ spracúvania).

Ochrana osobných údajov
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Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana OÚ
(Data protection by Design and by Default)

So zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie
opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na 
riziká, ktoré spracúvanie predstavuje, prevádzkovateľ v čase určenia 
prostriedkov spracúvania aj v čase samotného spracúvania prijme
primerané technické a organizačné opatrenia, ...

Prevádzkovateľ zabezpečí, že štandardne sa spracúvajú len
osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre každý konkrétny účel 
spracúvania. Uvedená povinnosť sa vzťahuje na množstvo získaných 
osobných údajov, rozsah ich spracúvania, dobu ich uchovávania a ich
dostupnosť. Konkrétne sa takýmito opatreniami zabezpečí, aby osobné 
údaje neboli bez zásahu fyzickej osoby štandardne prístupné
neobmedzenému počtu fyzických osôb.

Ochrana osobných údajov
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Pseudonymizácia
(Pseudonymisation)

„Pseudonymizácia“ je spracúvanie OÚ takým spôsobom, aby OÚ už
nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia 
dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie 
uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné 
opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby OÚ neboli priradené 
identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

Použitie pseudonymizácie osobných údajov môže znížiť riziká pre
príslušné dotknuté osoby a pomôcť prevádzkovateľom a 
sprostredkovateľom pri plnení ich povinností v oblasti ochrany údajov. 
Výslovné zavedenie „pseudonymizácie“ v tomto nariadení nie je určené 
na to, aby sa vylúčili akékoľvek iné opatrenia na ochranu údajov.

Plne anonymizované údaje nepodliehajú režimu ochrany podľa 
nariadenia.

Ochrana osobných údajov
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Právo na vymazanie/zabudnutie
(Right to erasure/to be forgotten)

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu 
vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný
bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z
týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali;

b) dotknutá osoba odvolá súhlas a neexistuje iný právny základ;

...

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ, so zreteľom na dostupnú technológiu a 
náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane
technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú 
spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky
odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Ochrana osobných údajov
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Právo na prenosnosť údajov
(Right to data portability)

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a 
ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť 
tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej
prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak sa 
spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie
vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Zámerom práva na prenosnosť údajov je zvýšenie interoperability
medzi systémami a posilnenie kontroly a možnosti výberu dotknutých
osôb. Dotknuté osoby majú mať možnosť vymeniť poskytovateľa služieb 
vrátane prenosu ich osobných údajov od jedného poskytovateľa k 
druhému bez straty údajov a potreby ich opätovného zadávania.

Ochrana osobných údajov
19

Apríl 2016



PwC

Profilovanie
(Profiling)

„Profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania OÚ, ktoré pozostáva 
z použitia týchto OÚ na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej 
osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby
súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými 
preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je 
založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania (ako je
napríklad automatické zamietnutie online žiadosti o úver alebo elektronické postupy
prijímania pracovníkov bez akéhokoľvek ľudského zásahu).

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o existencii automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania a zmysluplné informácie o použitom postupe,
ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Rozhodovanie založené na takomto spracúvaní vrátane profilovania by sa však malo
umožniť na účely monitorovania podvodov a daňových únikov a ich 
predchádzania a na zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti poskytovanej služby.

Ochrana osobných údajov
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Dozor 1/2
(Supervision)

Mechanizmus konzistentnosti Každý dozorný orgán (DO) má prispievať ku 
konzistentnému výkladu a uplatňovaniu Nariadenia v celej Únii; s uvedeným cieľom 
dozorné orgány spolupracujú navzájom a v relevantných prípadoch s Komisiou (výnimka:
bezdokladné prijatie predbežného opatrenia v naliehavých prípadoch).

DO hlavnej/jedinej prevádzkarne je príslušný konať ako vedúci dozorný orgán pre
cezhraničné spracúvanie vykonávané zo strany tohto prevádzkovateľa alebo 
sprostredkovateľa; pritom spolupracuje s dotknutými dozornými orgánmi s cieľom 
dosiahnuť konsenzus.

Ochrana osobných údajov
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Vyšetrovacie právomoci – napr. vedenie vyšetrovania vo forme auditov, oznamovanie
prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi údajného porušenia Nariadenia, získanie prístupu ku 
všetkým osobným údajom ako aj do všetkých priestorov prevádzkovateľa a sprostredkovateľa.

Nápravné právomoci – ukladanie pokút, nariadenie pozastavenia toku údajov príjemcovi v tretej
krajine, nariadenie oznámenia porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe, nariadenie
vymazania osobných údajov alebo obmedzenia/zákazu spracúvania osobných údajov.

Povoľovacie a poradné právomoci – vydávanie stanovísk, schvaľovanie návrhov kódexov 
správania, prijímanie štandardných doložiek, schvaľovanie záväzných vnútropodnikových pravidiel.
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Dozor 2/2
(Supervision)

Spoločné operácie dozorných 
orgánov – v prípade, ak je
pravdepodobné, že spracovateľské operácie 
budú mať vplyv na významný počet 
dotknutých osôb vo viac ako jednom
členskom štáte.

Európsky výbor pre ochranu údajov
– pozostáva z vedúceho predstaviteľa 
jedného dozorného orgánu každého
členského štátu a Európskeho dozorného 
úradníka pre ochranu osobných údajov;
má viacero úloh a právomocí –monitoruje
a zabezpečuje správne a konzistentné 
uplatňovanie Nariadenia, poskytuje 
poradenstvo Komisii, vydáva usmernenia a
odporúčania vo veciach Nariadenia, vedie 
verejne dostupný elektronický register
rozhodnutí DO.
Ochrana osobných údajov
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Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov
(Communication of a personal data breach)

V prípade porušenia ochrany OÚ prevádzkovateľ bez zbytočného 
odkladu a podľa možnosti najneskôr do 72 hodín oznámi porušenie
ochrany OÚ príslušnému dozornému orgánu s výnimkou prípadov, keď 
nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k
riziku pre práva a slobody fyzických osôb.

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne
povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb,
prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany OÚ 
dotknutej osobe.

Oznámenie musí obsahovať opis povahy porušenia, kontaktné údaje 
zodpovednej osoby, opis pravdepodobných následkov a opis opatrení
prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom.
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Pokuty
(Fines)
„účinné, primerané a odrádzajúce“

Pokuty sa v závislosti od okolností každého jednotlivého prípadu ukladajú (i) popri
opatreniach, ktoré dozorné orgány môžu uložiť v rámci svojich nápravných právomocí 
alebo (ii) aj namiesto nich.

V prípade porušenia viacerých ustanovení Nariadenia tými istými alebo súvisiacimi
spracovateľskými operáciami, celková suma správnej pokuty nesmie presiahnuť 
výšku stanovenú za najzávažnejšie porušenie.
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• správna pokuta až do výšky 10 mil. EUR, alebo v prípade podniku až do 2%
celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, 
ktorá suma je vyššia (napr. za porušenia ustanovení o špecificky navrhnutej a
štandardnej ochrane údajov, spoločných prevádzkovateľoch, sprostredkovateľoch, 
bezpečnosti osobných údajov); alebo

• správna pokuta až do výšky 20 mil. EUR alebo v prípade podniku až do 4%
celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, 
ktorá suma je vyššia (napr. za porušenie základných zásad spracúvania, práv
dotknutých osôb, prenosu osobných údajov príjemcovi v tretej krajine).



PwC

Časový harmonogram 
zavádzania GDPR
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[Client name]

Dôležité udalosti 1/3

Európska komisia (“EK”)
spustila konzultácie o
problémových oblastiach pre
ochranu osobných údajov vo
svetle nových technológii a
globalizácie.

REU zverejnila svoje závery
týkajúce sa prístupu EK.

EK spustila konzultácie o
problémových oblastiach pre
ochranu osobných údajov vo
svetle nových technológii a
globalizácie

03

2009

júl

2011

marec

2012

január

EK vydala Správu
Európskemu parlamentu
(„EP“) a Rade Európskej
únie („REU“), v ktorej
uviedla svoj prístup k zmene
právnej rámcovej úpravy
ochrany osobných údajov.

2010

november



[Client name]

Dôležité udalosti 2/3

EP vied medzi-parlamentné
sedenia s národnými
parlamentami.

V EP sa uskutočnilo 
hlasovanie v prvom čítaní 
navrhovaného znenia
Nariadenia a bol prijatý
kompromisný text LIBE.

REU dosiahla dohodu o
všeobecnom prístupe k
navrhovanému zneniu
Nariadenia.03

2012

október - november

2014

marec

2014/5

máj 2014 – jún 2015

Neformálne rokovania
medzi EP a REU ohľadom 
znenia nariadenia. Komisia
o základných slobodách,
spravodlivosti a domácich
záležitostí Európskeho
parlamentu („LIBE“)
samostatne hlasovala o
kompromisnom znení.

2013

jeseň



[Client name]

Dôležité udalosti 3/3

EK, EP a REU sa stretli, aby sa
dohodli na znení Nariadenia
na viacerých stretnutiach
známych ako trojstranné
rokovania.

Nariadenie bude
aplikovateľné vo všetkých 
členských štátoch Európskej 
únie po uplynutí 2 rokov od
nadobudnutia účinnosti.

03

2015

jún - december

2018

máj - jún

Nariadenia bolo schválené
REU a následne EP.
Nariadenie sa zverejní v
Oficiálnom vestníku
Európskej únie a 20ty deň 
zverejnenia bude Nariadenie
účinné.

2016

apríl
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Safe Harbor &
možnosti bez Safe
Harbor
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Safe Harbor a vplyv rozhodnutia C-362/14 vo veci
Maximillian Schrems v. Data Protection
Commissioner

Budúcnosť prenosu údajov z Európskej únie do USA je od 6. októbra 
2015 neistá, nakoľko rámcová úprava prenosu údajov medzi USA a EÚ: 
„Safe Harbor“ bola zrušená.

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) vyhlásil rozhodnutie Komisie, ktoré
umožňovalo prenos osobných údajov z EÚ do USA, za neplatné, z 
dôvodu, že USA neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných 
údajov, rovnocennú tej, ktorá je poskytovaná európskou legislatívou.

V dôsledku uvedeného mali prevádzkovatelia povinnosť využiť iné 
zákonné mechanizmy umožňujúce prenos osobných údajov do krajín 
nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany. 
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Možnosti bez Safe Harbor

Safe Harbor bol považovaný za hlavný mechanizmus prenosu osobných
údajov z EÚ (EEA) do USA počas posledných 15 rokov.

Na prenos osobných údajov do USA je potrebné disponovať 
primeraným právnym základom a prijať primerané záruky ochrany 
súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov a výkonu príslušných
práv, ktoré sú upravené v platnom a účinnom Zákone o ochrane 
osobných údajov, a to vo forme:

• Záväzných vnútropodnikových pravidiel (schválenie)

• Štandardných zmluvných doložiek (inkorporácia do zmlúv)
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Záväzné vnútropodnikové pravidlá
(Binding corporate rules)

Záväzné vnútropodnikové
pravidlá („BCR“) sú interné pravidlá
(podobne ako napríklad Etický kódex)
prijaté nadnárodnou skupinou
spoločností, ktoré definujú svoje globálne 
smernice s ohľadom na medzinárodné 
prenosy osobných údajov v rámci
rovnakej skupiny spoločností entitám 
umiestneným v krajinách, ktoré
nezaručujú primeranú úroveň ochrany.
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Štandardné zmluvné doložky
(Standard contractual clauses)

Štandardné zmluvné doložky
poskytujú primerané záruky s ohľadom na 
ochranu súkromia a základných práv a
slobôd jednotlivcov a výkon príslušných
práv.

Komisia dosiaľ vydala dva súbory 
štandardných zmluvných doložiek na
prenosy od prevádzkovateľov iným 
prevádzkovateľom umiestneným mimo 
EÚ/EHP a jeden súbor pre prenos
sprostredkovateľom umiestneným mimo 
EÚ/EHP.
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Pripravovaný rámec
„EU – US Privacy Shield“
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EU-US Privacy Shield - dohoda EU s USA o
transatlantickom prenose OÚ na komerčné účely

EU-US Privacy Shield je nový rámec pripravovaný Európskou komisiou
a Ministerstvom obchodu USA (US Department of Commerce), ktorý
má nahradiť rámec Bezpečný prístav (Safe Harbor).

Rámec rieši predovšetkým nasledovné tri oblasti:

Ochrana osobných údajov
35

Apríl 2016

Nové mechanizmy nápravy a riešenia sťažností občanov EÚ

Jasné bezpečnostné opatrenia a povinnosti týkajúce sa 
transparentnosti pre prístup orgánov vlády USA

Prísne povinnosti pre spoločnosti, ktoré spracúvajú OÚ 
občanov EÚ



PwC

EU-US Privacy Shield – aktuálny stav prípravy

12. a 13. apríla 2016 sa konalo pracovné zasadnutie partnerských
dozorných orgánov, predmetom ktorého bolo prijatie stanoviska k
návrhu textu EU-US Privacy Shield.

Pracovná skupina napriek značným zlepšeniam navrhovaného
textu oproti rozhodnutiu komisie označovaného ako tzv. Safe Harbour, 
identifikovala niekoľko oblastí /okruhov, ktoré považuje za 
nedostatočné resp. požaduje ich objasnenie, aby mohla prijať 
záverečné stanovisko.

V súvislosti s prijatím Nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR),
budú jeho ustanovenia zohľadňované pri ďalšej úprave navrhovaného 
textu EU-US Privacy Shield.
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EU – US Privacy Shield - Princípy 1/4

Dôrazné povinnosti pre spoločnosti a silné vynucovanie:
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• Väčšia transparentnosť

• Dohliadací mechanizmus na zabezpečenie dodržiavania pravidiel 
spoločnosťami 

• Pokuty alebo vylúčenie spoločností, v prípade ak nedodržiavajú

• Sprísnené podmienky pre následné prenosy (do tretích krajín)



PwC

EU – US Privacy Shield - Princípy 2/4

Viacero nápravných možností:
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• Priamo so spoločnosťou: spoločnosti musia odpovedať na sťažnosti 
jednotlivcov do 45 dní.

• Alternatívne riešenie sporov: bez poplatku.

• S Dozorným orgánom: budú spolupracovať s Ministerstvom obchodu 
USA a Federálnej komisie pre obchod na zabezpečenie vyšetrenia a 
rýchleho vyriešenia nevyriešených sťažností občanov EÚ.

• Špecializovaný výbor - „Privacy Shield Panel“, ako posledná možnosť 
- arbitrážny mechanizmus na zabezpečenie vykonateľného 
rozhodnutia.



PwC

EU – US Privacy Shield - Princípy 3/4

Jasné bezpečnostné opatrenia a povinnosti týkajúce sa 
transparentnosti:
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• Písomné ubezpečenie USA, že akýkoľvek prístup verejných 
orgánov bude podliehať jasným obmedzeniam, bezpečnostným 
opatreniam a dohliadacím mechanizmom.

• Orgány USA potvrdia neprítomnosť neselektívneho alebo masového 
sledovania.

• Spoločnosti budú mať možnosť oznamovať približné číslo žiadostí o 
prístup.

• Nová nápravná možnosť prostredníctvom ombudsmana EÚ-USA
Privacy Shield.



PwC

EU – US Privacy Shield - Princípy 4/4

Mechanizmus pre každoročné spoločné preskúmavanie:
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• Monitorovanie funkčnosti Privacy Shield a záväzkov USA, vrátane
prístupu k údajom na účely presadzovania práva a národnej bezpečnosti. 
Realizované Európskou komisiou a Ministerstvom obchodu USA, s pomocou
expertov na spravodajstvo z amerických a európskych úradov pre ochranu
údajov.

• Každoročný samit na ochranu osobných údajov s mimovládnymi
organizáciami a osobami zaoberajúcimi sa vývojom v oblasti legislatívy na
ochranu osobných údajov USA a jej dopadu na Európanov.

• Verejná správa adresovaná Európskemu parlamentu a Rade EÚ
pripravená Európskou komisiou na základe každoročného spoločného 
preskúmania a ďalších relevantných zdrojov (napr. správy spoločností o 
transparentnosti).



PwC

Ako bude fungovať Privacy Shield konkrétne?

• Americké spoločnosti sa zaregistrujú na Zoznam Privacy Shield a 
pomocou samo-certifikácie prehlásia, že spĺňajú stanovené 
podmienky. Tento postup budú povinné opakovať každý rok.

• Ministerstvo obchodu USA bude povinné monitorovať a aktívne 
overovať, že politiky (správanie) spoločností týkajúce sa ochrany 
súkromia sú v súlade s príslušnými princípmi Privacy Shield.

• Spojené štáty americké sa zaviazali udržiavať aktualizovaný
zoznam súčasných členov Privacy Shield a odstraňovať z neho 
tie spoločnosti, ktoré prestali dodržiavať túto dohodu. Ministerstvo 
obchodu USA zabezpečí, aby spoločnosti, ktoré už nie sú členmi 
Privacy Shield aj naďalej dodržiavali jeho princípy vo vzťahu k 
osobným údajom, ktoré získali v čase keď podliehali Privacy Shield, 
a to pokým ich budú uchovávať.
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Have a safe „Compliance journey“!

1. Analýza – aké údaje budete spracúvať, ako a prečo?

2. Posúdenie rizika – aké sú riziká a aká škoda môže vzniknúť?

3. Konzultácia – s ktorými zúčastnenými osobami je potrebná komunikácia?

4. Dizajn – ako nastavíte ochranu osobných údajov od začiatku spracúvania?

5. Dokumentovanie – ako zabezpečíte a preukážete súlad s právnymi 
predpismi?

6. Činnosť – aké informácie by ste mali poskytnúť verejnosti a aké súhlasy 
potrebujete?

7. Výzvy– ako budete riešiť incidenty, problémy a sťažnosti?

8. Dozor– ako budete zvládať uplatňovanie práv a právomocí dozorných 
orgánov?

9. Sankcie – ako si poradíte s rizikom významných sankcií a súdnymi
konaniami?
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