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Európsky výbor pre ochranu údajov, 
 

so zreteľom na článok 70 ods. 1 písm. s) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), 

 

so zreteľom na Dohodu o EHP, a najmä na jej prílohu XI a protokol 37, zmenenú a doplnenú 

rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 154/2018 zo 6. júla 2018, 

 

so zreteľom na článok 12 a článok 22 rokovacieho poriadku z 25. mája 2018, 

 

PRIJAL TOTO STANOVISKO: 

 

1 ZHRNUTIE 

1. Európska komisia schválila návrh vykonávacieho rozhodnutia o primeranej ochrane osobných údajov 

Japonskom podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“)1 5. septembra 20182. 

Európska komisia potom začala postup na jeho formálne prijatie. 

2. Dňa 25. septembra 2018 Európska komisia požiadala o stanovisko Európsky výbor pre ochranu údajov 

(ďalej len „EDPB“)3. Komisia bola vyzvaná, aby EDPB poskytla všetku potrebnú dokumentáciu týkajúcu 

sa tejto krajiny vrátane akejkoľvek príslušnej korešpondencie s japonskou vládou. 

3. Európska komisia na základe rozhovorov s EDPB dvakrát upravila svoj návrh rozhodnutia 

o primeranosti a 13. novembra 2018 zaslala jeho posledné znenie4. EDPB vo svojom stanovisku 

vychádzal z tejto najnovšej verzie návrhu vykonávacieho rozhodnutia (ďalej len „návrh rozhodnutia 

o primeranosti“). 

4. Posúdenie úrovne ochrany zo strany EDPB, zabezpečené rozhodnutím Komisie o primeranosti, sa 

uskutočnilo na základe preskúmania samotného rozhodnutia, ako aj analýzy dokumentácie, ktorú 

sprístupnila5 Komisia6. 

5. EDPB sa zameral na posúdenie obchodných aspektov návrhu rozhodnutia o primeranosti, ako aj na 

posúdenie prístupu vlády k osobným údajom preneseným z EÚ na účely presadzovania práva 

a národnej bezpečnosti vrátane právnych prostriedkov nápravy, ktoré majú jednotlivci z EÚ k dispozícii. 

EDPB tiež posúdil, či sú záruky poskytované podľa japonského právneho rámca zavedené a účinné. 

                                                           
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov). 
2 Pozri tlačovú správu http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5433_sk.htm. 
3 Podľa článku 70 ods. 1 písm. s) GDPR. 
4 Pozri prílohu I k stanovisku EDPB k aktualizovanej verzii návrhu vykonávacieho rozhodnutia Európskej komisie. 
5 EDPB založil svoju analýzu na prekladoch poskytnutých japonskými orgánmi, ktoré overila Európska komisia. 
6 Pozri prílohu II k stanovisku EDPB k zoznamu dokumentov, ktoré Európska komisia neposkytla EDPB. 
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6. EDPB použil ako hlavný odkaz na túto prácu svoj referenčný rámec primeranosti7 prijatý vo februári 

2018. 

1.1   Oblasti konvergencie 
7. Hlavným cieľom EDPB bolo poskytnúť Európskemu parlamentu stanovisko k úrovni ochrany 

poskytovanej jednotlivcom v rámci japonského práva. Je dôležité pripomenúť, že EDPB neočakáva, že 

japonský právny rámec bude kopírovať európske právo na ochranu údajov. 

8. EDPB však pripomína, že vzhľadom na to, že sa poskytuje dostatočná úroveň ochrany, judikatúra SD EÚ 

a článok 45 GDPR vyžadujú, aby právne predpisy tretích krajín boli zosúladené s podstatou základných 

zásad zakotvených v GDPR. V oblasti ochrany údajov EDPB ďalej poznamenáva, že existujú kľúčové 

oblasti zosúladenia rámca GDPR a japonského právneho rámca v súvislosti s niektorými kľúčovými 

ustanoveniami, ako sú presnosť a minimalizácia údajov, obmedzenie uchovávania údajov, bezpečnosť 

údajov, obmedzenie účelu a nezávislý dozorný orgán, Komisia pre ochranu osobných údajov (PPC). 

9. EDPB okrem toho víta úsilie Európskej komisie a japonských orgánov zabezpečiť, aby Japonsko poskytlo 

úroveň ochrany zodpovedajúcu úrovni ochrany podľa GDPR, najmä tým, že vyplní medzery medzi GDPR 

a japonskou právnou úpravou ochrany údajov prostredníctvom prijatia dodatočných pravidiel zo 

strany PPC, ktoré sa vzťahujú len na osobné údaje prenesené z EÚ do Japonska, ďalej len „dodatočné 

pravidlá“. Napríklad EDPB konštatuje, že PPC súhlasila s tým, že bude zaobchádzať s ďalšími 

kategóriami údajov ako s citlivými údajmi (citlivé údaje podľa japonskej legislatívy nezahŕňajú sexuálnu 

orientáciu ani členstvo v odboroch). Dodatočné pravidlá okrem toho zabezpečujú, že práva dotknutých 

osôb sa budú vzťahovať na všetky osobné údaje prenesené z EÚ bez ohľadu na obdobie ich 

uchovávania (zatiaľ čo japonský právny systém stanovuje, že práva dotknutých osôb sa nevzťahujú na 

osobné údaje, ktoré majú byť vymazané do šiestich mesiacov). 

10. EDPB taktiež berie na vedomie úsilie Európskej komisie o posilnenie rozhodnutia o primeranosti 

v reakcii na obavy, ktoré vyslovil EDPB. 

1.2  Všeobecné výzvy 
11. Napriek tomu výzvy pretrvávajú a EDPB navrhuje, aby sa v japonskom systéme posilnili a dôkladne 

monitorovali hlavné oblasti uvedené nižšie. 

12. Prvá výzva sa týka monitorovania tejto novej štruktúry primeranosti, ktorá spája existujúci právny 

rámec s konkrétnymi dodatočnými pravidlami, aby sa zabezpečilo, že bude udržateľným a 

spoľahlivým systémom, ktorý nepovedie k problémom v praxi týkajúcim sa konkrétneho a 

efektívneho dodržiavania pravidiel zo strany japonských orgánov a ich presadzovania zo strany PPC. 

13. Po druhé, EDPB berie na vedomie opakované záväzky a záruky Európskej komisie a japonských 

orgánov, pokiaľ ide o záväzný a vynútiteľný charakter dodatočných pravidiel, a zároveň vyzýva 

Európsku komisiu, aby nepretržite monitorovala ich záväznosť a účinné uplatňovanie v Japonsku, 

keďže ich právna hodnota je absolútne nevyhnutným prvkom primeranosti medzi EÚ a Japonskom. 

Pokiaľ ide o usmernenia PPC, EDPB by privítal objasnenia v návrhu rozhodnutia o primeranosti 

vzhľadom na ich záväzný charakter a žiada Komisiu, aby pozorne sledovala tento aspekt8. 

                                                           
7 WP254, Referenčný rámec primeranosti, 6. február 2018. 
8 Pre viac informácií pozri oddiel 1.3.4 tohto stanoviska. 
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1.3  Osobitné obchodné aspekty 
14. V oblasti obchodných aspektov návrhu rozhodnutia o primeranosti medzi EÚ a Japonskom má EDPB 

určité osobitné obavy a chcel by požiadať o vysvetlenie niektorých dôležitých otázok. 

1.3.1 Obavy EDPB týkajúce sa kľúčových zásad ochrany údajov 
15. EDPB víta, že v dodatočných pravidlách sa vylučuje, že osobné údaje prenesené z EÚ sa ďalej prenášajú 

do tretej krajiny na základe CBPR APEC (cezhraničné pravidlá ochrany súkromia APEC). EDPB navyše 

uznáva, že Európska komisia sa vo svojom novom návrhu rozhodnutia o primeranosti zaviazala 

pozastaviť rozhodnutie o primeranosti, ak ďalšie prenosy už nezabezpečia kontinuitu ochrany. 

16. Podľa japonských právnych predpisov je jedným z právnych základov ďalšieho prenosu uznanie tretej 

krajiny ako krajiny, ktorá poskytuje úroveň ochrany zodpovedajúcu úrovni ochrany v Japonsku. Zdá sa 

však, že hodnotenie tretej krajiny ako primeranej zo strany Japonska nezahŕňa osobitné „dodatočné 

pravidlá“ dohodnuté medzi Európskou komisiou a PPC, ktoré sa uplatňujú len na osobné údaje EÚ 

s cieľom zabezpečiť úroveň ochrany, ktorá je v podstate rovnocenná normám GDPR. Z toho vyplýva, 

že osobné údaje pochádzajúce z EÚ a prenášané z Japonska do inej tretej krajiny, ktorá nie je uznaná 

ako krajina, ktorá má v podstate rovnocenný rámec na ochranu údajov pre GDPR na základe 

japonských pravidiel primeranosti, už nebudú nevyhnutne požívať ochranu špecifickú pre osobné 

údaje pochádzajúce z EÚ. 

17. Treba však mať na pamäti, že k ďalším prenosom osobných údajov môže dôjsť v tretích krajinách, 

ktoré podliehajú prípadnému neskoršiemu japonskému rozhodnutiu o primeranosti. Tieto tretie 

krajiny nemusia podliehať predchádzajúcemu hodnoteniu alebo zisteniu o primeranosti zo strany 

EÚ. V tomto bode by mala Komisia prevziať svoju kontrolnú úlohu a zabezpečiť zachovanie úrovne 

ochrany údajov EÚ alebo zvážiť pozastavenie tohto rozhodnutia o primeranosti. 

18. Okrem toho EDPB má obavy v súvislosti so záväzkami prevádzkovateľov údajov (PIHBO) v oblasti 

súhlasu a transparentnosti. EDPB vykonal dôkladnú kontrolu týchto prvkov z dôvodu, že na rozdiel 

od európskych právnych predpisov o ochrane údajov, zohráva použitie súhlasu ako základu pre 

spracúvanie a prenosy zásadnú úlohu v japonskom právnom systéme. Napríklad EDPB má obavy 

v súvislosti s pojmom súhlas, ktorý nie je vymedzený tak, aby zahŕňal právo odvolať súhlas, čo je 

základný prvok práva EÚ na zabezpečenie skutočnej kontroly dotknutej osoby nad osobnými údajmi. 

Pokiaľ ide o záväzky PIHBO v oblasti transparentnosti, existujú pochybnosti o tom, či sa dotknutým 

osobám proaktívne poskytujú informácie. 

19. EDPB je znepokojený tým, že japonský systém odškodňovania nemusí byť ľahko prístupný pre 

jednotlivcov z EÚ, ktorí potrebujú podporu alebo chcú podať sťažnosť vzhľadom na skutočnosť, že 

podpora PPC je dostupná prostredníctvom linky pomoci a iba v japončine. Rovnaký problém pretrváva 

aj pokiaľ ide o sprostredkovateľskú službu poskytovanú PPC, pretože systém nie je zverejnený na 

anglickej verzii webového sídla PPC, zatiaľ čo dôležité informačné dokumenty, ako sú často kladené 

otázky týkajúce sa APPI, sú dostupné iba v japončine. V tomto ohľade by EDPB uvítal, keby Komisia 

mohla s PPC diskutovať o možnosti zriadenia služby online, aspoň v angličtine, zameranej na podporu 

a vybavovanie sťažností jednotlivcov z EÚ – podobnej ako je služba uvedená v prílohe II k tomuto 

rozhodnutiu o primeranosti. Európska komisia bude musieť dôsledne monitorovať aj účinnosť sankcií 

a príslušných nápravných opatrení. 

1.3.2 Potreba objasnenia 
20. EDPB by privítal záruky týkajúce sa niektorých aspektov návrhu rozhodnutia o primeranosti, ktoré je 

ešte potrebné objasniť. 
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21. Týkajú sa napríklad niektorých kľúčových pojmov japonských právnych predpisov. Konkrétnejšie, nie 

je dostatočne jasné postavenie takzvaného správcu – ide o pojem, ktorý pripomína sprostredkovateľa 

podľa GDPR, ale ktorého schopnosť určovať a meniť účely a prostriedky spracúvania osobných údajov 

zostáva nejasná. 

22. EDPB by potreboval aj záruky z dôvodu chýbajúcich príslušných dokumentov o tom, či obmedzenia 

práv jednotlivcov (najmä práva na prístup, opravu a namietať) sú nevyhnutné a primerané v 

demokratickej spoločnosti a či rešpektujú podstatu základných práv. 

23. EDPB tiež očakáva, že Európska komisia bude pozorne sledovať účinnú ochranu osobných údajov 

prenášaných z EÚ do Japonska na základe návrhu rozhodnutia o primeranosti počas celého ich 

životného cyklu, hoci japonská legislatíva ukladá povinnosť viesť záznamy o pôvode údajov maximálne 

tri roky. 

1.4 O prístupe verejných orgánov k údajom prenášaným do Japonska 
24. EDPB analyzoval aj právny rámec pre japonské vládne subjekty pri prístupe k osobným údajom 

preneseným z EÚ do Japonska na účely presadzovania práva alebo na účely národnej bezpečnosti. Hoci 

EDPB uznáva opätovné záruky, ktoré poskytla japonská vláda a ktoré sa označujú ako príloha II k návrhu 

rozhodnutia o primeranosti, určil niekoľko problematických aspektov, ktoré by sa mali objasniť 

a spomedzi ktorých je potrebné zdôrazniť najmä aspekty uvedené nižšie. 

25. V oblasti presadzovania práva EDPB konštatuje, že právne zásady týkajúce sa prístupu k údajom sa 

často javia ako podobné pravidlám v EÚ, v rozsahu, v akom sú dostupné. Nedostatok dostupných 

prekladov viacerých právnych textov a príslušnej judikatúry však sťažuje konštatovanie, že všetky 

postupy prístupu k údajom sú nevyhnutné a primerané a že uplatňovanie týchto zásad prebieha 

spôsobom, ktorý je v zásade rovnocenný s právom EÚ. 

26. V oblasti národnej bezpečnosti EDPB uznáva, že japonská vláda prehodnotila, že tieto informácie 

možno získať iba z voľne prístupných zdrojov alebo ich dobrovoľným poskytnutím zo strany spoločností 

a že nezhromažďuje informácie o širokej verejnosti. Je si však vedomý obáv vyjadrených odborníkmi 

a médiami a uvítal by ďalšie objasnenie opatrení dohľadu zo strany japonských vládnych subjektov. 

27. Pokiaľ ide o právne odškodnenie jednotlivcov z EÚ v oblasti presadzovania práva a národnej 

bezpečnosti, EDPB víta skutočnosť, že Európska komisia a japonská vláda sa dohodli na dodatočnom 

mechanizme pre jednotlivcov z EÚ s cieľom poskytnúť im možnosť dodatočnej nápravy, čím sa zároveň 

rozšírili právomoci japonského orgánu na ochranu údajov. Existuje však obava, že tento nový 

mechanizmus úplne nekompenzuje nedostatky v oblasti dohľadu a nápravy v rámci japonského práva. 

EDPB sa preto usiluje o ďalšie objasnenia, aby zabezpečil, že tento nový mechanizmus bude plne 

kompenzovať tieto nedostatky. 

1.5 Záver 
28. EDPB sa domnieva, že toto rozhodnutie o primeranosti má rozhodujúci význam. Ako prvé rozhodnutie 

o primeranosti od nadobudnutia účinnosti GDPR bude toto rozhodnutie predstavovať precedens pre 

budúce uplatňovanie primeranosti, ako aj pre preskúmanie rozhodnutí o primeranosti vydaných na 

základe smernice 95/469. Je zároveň dôležité zdôrazniť, že jednotlivci si čoraz viac uvedomujú vplyv 

globalizácie na ich súkromie a obracajú sa na ich dozorné orgány, aby zabezpečili, že pri prenose ich 

údajov do zahraničia budú poskytnuté primerané záruky. Vzhľadom na tieto dôsledky sa EDPB 

domnieva, že Európska komisia by mala zabezpečiť, aby neexistovali nedostatky v ochrane, ktorú 

                                                           
9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. 
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ponúka primeranosť medzi EÚ a Japonskom, a aby tento špecifický druh primeranosti bol v súlade 

s požiadavkami článku 45 GDPR. 

29. EDPB víta úsilie Európskej komisie a japonskej PPC o čo najväčšie zosúladenie japonského právneho 

rámca s európskym. Zlepšenia, ktoré prinášajú dodatočné pravidlá na preklenutie niektorých rozdielov 

medzi týmito dvoma rámcami, sú veľmi dôležité a dobre prijaté. 

30. Po dôkladnej analýze návrhu rozhodnutia Komisie o primeranosti, ako aj japonského rámca na ochranu 

údajov však EDPB konštatuje, že stále existujú viaceré obavy spolu s potrebou ďalších objasnení. 

Okrem toho, tento špecifický typ primeranosti, ktorý spája existujúci vnútroštátny rámec s ďalšími 

osobitnými pravidlami, vyvoláva aj otázky týkajúce sa jeho operatívneho vykonávania. Vzhľadom na 

vyššie uvedené EDPB odporúča Európskej komisii, aby sa zaoberala obavami a žiadosťami 

o vysvetlenie, ktoré predložil EDPB, a poskytla ďalšie dôkazy a vysvetlenia týkajúce sa nastolených 

otázok. EDPB zároveň vyzýva Európsku komisiu, aby vykonala revíziu tohto zistenia o primeranosti 

(aspoň) každé dva roky, a nie každé štyri roky, ako to navrhuje v súčasnom návrhu rozhodnutia o 

primeranosti. 

2 ÚVOD 

2.1 Japonský rámec ochrany údajov 
31. Japonský rámec ochrany údajov bol modernizovaný len nedávno, v roku 2017. Tento rámec sa skladá 

z niekoľkých pilierov, jadrom ktorých je všeobecný zákon – zákon o ochrane osobných informácií 

(APPI). Ďalším dôležitým právnym predpisom je nariadenie vlády o presadzovaní APPI (nariadenie 

vlády), v ktorom sa špecifikujú určité základné princípy APPI. 

32. Na základe rozhodnutia vlády prijatého 12. júna 201810 a článku 6 APPI bola PPC oprávnená „prijať 

potrebné opatrenia na preklenutie rozdielov medzi systémami a operáciami medzi Japonskom a 

príslušnou cudzou krajinou s ohľadom na zabezpečenie vhodnej manipulácie s osobnými informáciami 

získanými z každej krajiny“11. V rozhodnutí vlády sa takisto navrhuje, aby pravidlá prijaté PPC, ktoré 

dopĺňajú alebo presahujú pravidlá stanovené v APPI, boli pre japonské podnikateľské subjekty záväzné 

a vynútiteľné12. 

33. V dôsledku toho začala PPC viesť rokovania s Európskou komisiou a v júni 2018 prijala prísnejšie 

pravidlá, než sú pravidlá podľa APPI a nariadenia vlády, ktoré sa majú uplatňovať na údaje prenášané 

z EÚ. Ide o dodatočné pravidlá podľa zákona o ochrane osobných informácií pre spracúvanie osobných 

údajov prenesených z EÚ na základe rozhodnutia o primeranosti, ďalej len „dodatočné pravidlá“13. 

Tieto dodatočné pravidlá sú aj prílohou k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie uverejneného 

v júli 2018. 

34. Je dôležité poznamenať, že dodatočné pravidlá sa uplatňujú len na osobné údaje prenášané 

z Európskej únie do Japonska na základe rozhodnutia o primeranosti a zameriavajú sa na zvýšenie 

                                                           
10 EDPB konštatuje, že v súlade s návrhom rozhodnutia o primeranosti bolo toto rozhodnutie vlády prijaté 
12. júna 2018. EDPB však dostala len návrh verzie rozhodnutia vlády z apríla 2018. 
11 Rozhodnutie vlády z 25. apríla 2018. 
12 Pre viac informácií pozri oddiel 1.3.4. 
13 Dodatočné pravidlá, príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie z XXXX v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady 2016/679 o primeranej ochrane osobných údajov Japonskom, zaslané EDPB v septembri 
2018. 
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uplatniteľnej ochrany týchto údajov. Ako také sa nevzťahujú na osobné údaje jednotlivcov v Japonsku 

alebo jednotlivcov pochádzajúcich z iných krajín ako sú krajiny EHP. 

35. Okrem toho by EDPB rád upriamil pozornosť na skutočnosť, že zmenený APPI nadobudol účinnosť 

30. mája 2017 a PPC v jej súčasnej podobe bola zriadená v roku 2016. Navyše, dodatočné pravidlá, 

ktoré PPC prerokovala s Európskou komisiou, ešte nenadobudli platnosť, pretože to bude závisieť od 

uznania Japonska zo strany Európskej komisie za jurisdikciu primeranú jurisdikcii v Európskej únii. 

2.2 Rozsah hodnotenia EDPB 
36. Návrh rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti je výsledkom hodnotenia japonských pravidiel v 

oblasti ochrany údajov, po ktorom nasledovali rokovania s japonskými orgánmi. Výsledok týchto 

rokovaní sa odráža najmä v dvoch prílohách pripojených k návrhu rozhodnutia o primeranosti: prvá 

obsahuje dodatočné ochranné opatrenia, ktoré japonské podnikateľské subjekty budú musieť 

uplatňovať pri spracúvaní osobných údajov prenesených z EÚ, zatiaľ čo druhá obsahuje záruky a 

záväzky japonskej vlády týkajúce sa prístupu verejných orgánov k údajom. 

37. EDPB preskúmal japonský rámec na ochranu údajov, dodatočné pravidlá vyjednané Európskou 

komisiou a záruky a záväzky japonskej vlády. Očakáva sa, že EDPB poskytne nezávislé stanovisko k 

zisteniam Európskej komisie, identifikuje nedostatky v rámci primeranosti, ak nejaké existujú, a bude 

sa snažiť navrhnúť zmeny alebo pozmeňujúce návrhy na ich riešenie. 

38. Ako sa uvádza v referenčnom rámci primeranosti EDPB, „informácie poskytnuté Európskou komisiou 

by mali byť vyčerpávajúce a mali by poskytnúť EDPB možnosť vypracovať vlastné hodnotenie týkajúce 

sa úrovne ochrany údajov v tretej krajine“14. 

39. EDPB napriek tomu dostal väčšinu dokumentov, ktoré tvoria podstatnú časť japonského právneho 

systému a na ktoré odkazuje návrh rozhodnutia o primeranosti, v anglickom preklade. EDPB preto 

predkladá toto stanovisko na základe analýzy dostupných dokumentov v angličtine. EDPB zohľadnil 

platný rámec ochrany údajov v Európskej únii vrátane článku 8 Európskeho dohovoru o ľudských 

právach (ďalej len „EDĽP“), ktorým sa chráni právo na súkromný a rodinný život, ako aj články 7, 8 a 47 

Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“), ktorými sa chráni právo na súkromný a 

rodinný život, právo na ochranu osobných údajov a právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý 

proces. Okrem vyššie uvedeného EDPB zvážil požiadavky GDPR a preskúmal relevantnú judikatúru. 

40. Cieľom tohto postupu je zabezpečiť, aby japonský rámec ochrany údajov bol v zásade rovnocenný 

s rámcom Európskej únie. Pojem primeranej úrovne ochrany, ktorý už existoval podľa smernice 95/46, 

ďalej rozvinul SD EÚ. Je dôležité pripomenúť si kritérium stanovené SD EÚ v rozsudku vo veci Schrems, 

podľa ktorého – zatiaľ čo „úroveň ochrany“ v tretej krajine musí byť „v podstate rovnocenná“ úrovni 

zaručenej v EÚ – „prostriedky, ktoré v tomto ohľade použije táto tretia krajina na zabezpečenie takejto 

úrovne ochrany, môžu byť rozdielne od tých, ktoré sa zaviedli v rámci [EÚ]“15. Cieľom preto nie je 

odzrkadľovať európske právne predpisy bod po bode, ale stanoviť základné požiadavky skúmaných 

právnych predpisov. Primeranosť sa dá dosiahnuť kombináciou práv dotknutých osôb a povinností 

tých, ktorí spracúvajú údaje alebo ktorí vykonávajú kontrolu nad takýmto spracúvaním, a dohľadu zo 

strany nezávislých orgánov. Pravidlá ochrany údajov sú však účinné len vtedy, ak sú vynútiteľné a v 

praxi sa uplatňujú. Preto je potrebné zvážiť nielen obsah pravidiel uplatniteľných na osobné údaje 

prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, ale aj systém zavedený na zabezpečenie 

                                                           
14 WP254, s. 3. 
15 Vec C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner, 6. október 2015 (body 73 a 74). 
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účinnosti takýchto pravidiel. Efektívne mechanizmy presadzovania sú mimoriadne dôležité pre 

účinnosť pravidiel ochrany údajov16. 

2.3 Všeobecné pripomienky a obavy 

2.3.1 Osobitný charakter tohto typu rozhodnutia o primeranosti 
41. Primeranosť medzi EÚ a Japonskom je prvá svojho druhu, ktorú treba preskúmať v rámci nového 

právneho základu GDPR. Práca EDPB je teda o to dôležitejšia vzhľadom na účinky tohto návrhu 

rozhodnutia o primeranosti na budúce uplatňovanie primeranosti. 

42. Primeranosť medzi EÚ a Japonskom by bola zároveň prvou vzájomnou dohodou. Ak EÚ uzná, že 

Japonsko poskytuje v podstate rovnakú úroveň ochrany ako v prípade GDPR, a ak tak EÚ uzná, 

Japonsko vydá aj svoje vlastné rozhodnutie o primeranosti podľa článku 24 APPI, pričom uznáva, že EÚ 

poskytuje úroveň ochrany primeranú japonskému rámcu ochrany údajov. Predpokladaná primeranosť 

medzi Japonskom a EÚ má preto osobitný charakter, ktorý EDPB zohľadnil pri hodnotení. Ako už bolo 

spomenuté vyššie, japonská PPC prerokovala s Európskou komisiou osobitné a prísnejšie pravidlá, 

ktoré sa vzťahujú len na osobné údaje prenesené z EÚ. Tieto prísnejšie pravidlá sú záväzné a 

vynútiteľné podľa rozhodnutia vlády a musia byť splnené všetkými osobami zodpovednými za 

spracúvanie osobných údajov (ďalej len „PIHBO“) v Japonsku pri spracúvaní osobných údajov 

pochádzajúcich z EÚ v rámci tohto návrhu rozhodnutia o primeranosti. 

43. Európska komisia preto založila svoje zistenie o primeranosti nielen na existujúcom všeobecnom 

japonskom rámci ochrany údajov, ale aj na týchto osobitných pravidlách. Skutočnosť, že dodatočnými 

pravidlami bolo nutné doplniť APPI, poukazuje na skutočnosť, že Európska komisia uznáva, že japonské 

právne predpisy na ochranu údajov nie sú samy osebe v zásade rovnocenné s GDPR. 

44. Vzhľadom na vyššie uvedené otázky, EDPB vyzýva Európsku komisiu, aby zabezpečila, že táto nová 

štruktúra primeranosti, ktorá sa prvýkrát prijme v rámci GDPR a ktorá sa spolieha na dodatočné 

pravidlá, bude udržateľným a spoľahlivým systémom, ktorý nebude v praxi spôsobovať problémy 

týkajúce sa konkrétneho a efektívneho dodržiavania pravidiel zo strany japonských subjektov a 

presadzovania vykonávaného PPC. 

2.3.2 Presnosť prekladov 
45. EDPB rovnako ako Európska komisia pracuje na základe prekladov v angličtine, ktoré poskytli japonské 

orgány17. EDPB vyzýva Európsku komisiu, aby jasne uviedla, že svoj návrh rozhodnutia o primeranosti 

založila na prijatých anglických prekladoch a pravidelne overovala kvalitu a presnosť týchto prekladov. 

2.3.3 Sektorová primeranosť 
46. Zistenie primeranosti tohto návrhu rozhodnutia o primeranosti je obmedzené na ochranu osobných 

informácií zo strany PIHBO v zmysle APPI. Znamená to, že primeranosť je sektorová, pretože sa 

vzťahuje len na súkromný sektor, pričom z jej pôsobnosti sa vylučuje prenos osobných údajov medzi 

verejnými orgánmi. V súčasnosti Európska komisia stručne spomína tento osobitný charakter rozsahu 

primeranosti v odôvodnení 10 návrhu rozhodnutia o primeranosti. 

47. EDPB vyzýva Európsku komisiu, aby výslovne uviedla sektorový charakter tohto zistenia 

o primeranosti v názve vykonávacieho rozhodnutia, ako aj v jeho článku 1 v súlade s článkom 45 ods. 

3 GDPR. 

                                                           
16 WP254, s. 2. 
17 Európska komisia overila tieto preklady. 
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2.3.4 Záväzný charakter dodatočných pravidiel a usmernení PPC 
48. V článku 6 APPI sa uvádza, že „vláda ... prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby mohla prijímať 

diskrétne opatrenia na ochranu osobných informácií, ktoré predovšetkým vyžadujú zabezpečenie 

prísneho uplatňovania správneho nakladania s nimi s cieľom zabezpečiť zvýšenú ochranu práv a 

záujmov jednotlivca, a v spolupráci s vládami v iných krajinách podnikne nevyhnutné kroky na 

vybudovanie medzinárodne zlučiteľného systému osobných informácií prostredníctvom podpory 

spolupráce s medzinárodnou organizáciou a iným medzinárodným rámcom.“ Hoci vláda je jasne 

identifikovaná v uvedenom článku APPI ako príslušná na takéto zákonné kroky, neodkazuje sa v ňom 

priamo na PPC ako príslušný orgán na prijímanie osobitných pravidiel18. Z dôvodu časových obmedzení 

EDPB nebol schopný zozbierať, preskúmať a vyhodnotiť existujúce dôkazy týkajúce sa tohto bodu. 

49. Vzhľadom na dôležitosť tejto otázky EDPB berie na vedomie opakované záväzky a záruky Európskej 

komisie a japonských orgánov, pokiaľ ide o záväznú a vynútiteľnú povahu dodatočných pravidiel. 

EDPB vyzýva Európsku komisiu, aby nepretržite monitorovala ich záväznosť a účinné uplatňovanie v 

Japonsku, pretože ich právna hodnota je základným prvkom primeranosti medzi EÚ a Japonskom. 

50. Okrem toho Európska komisia v niekoľkých častiach svojho návrhu rozhodnutia o primeranosti 

odkazuje na usmernenia PPC (usmernenia). 

51. Hoci Európska komisia objasňuje, že usmernenia poskytujú autoritatívny výklad APPI v odôvodnení 16 

jej návrhu rozhodnutia o primeranosti, v tom istom odôvodnení odkazuje na záväzný charakter týchto 

usmernení: „Podľa informácií získaných od PPC, tieto usmernenia sa považujú za záväzné pravidlá, 

ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť právneho rámca, ktoré je potrené čítať spolu so znením APPI, 

nariadenia vlády, pravidiel PPC a súborom otázok a odpovedí pripravených PPC“.19 

52. EDPB však na základe rovnakých informácií poskytnutých PPC dospel k záveru, že tieto usmernenia nie 

sú právne záväzné. Poskytujú skôr len „autoritatívny výklad“ zákona. PPC tvrdí, že PIHBO v praxi 

dodržiavajú usmernenia a že PPC ich používa na presadzovanie zákona proti PIHBO a súdy ich používajú 

pri rozhodovaní. Tieto prvky však nepredstavujú dostatočný dôkaz o tom, že usmernenia sú právne 

záväznými normami. 

53. EDPB by privítal objasnenia v rozhodnutí o primeranosti v súvislosti so záväzným charakterom 

usmernení PPC a žiada Európsku komisiu, aby pozorne sledovala tento aspekt. 

54. Podľa PPC sa usmernenia dodržiavajú v praxi, napriek tomu, že ide o miestne zvyky. PPC spomína, že 

japonské súdy používajú usmernenia PPC pri vydávaní svojich rozsudkov pri uplatňovaní pravidiel APPI. 

Európska komisia poukazuje na súdne rozhodnutie20 z roku 2006 s cieľom poskytnúť dôkaz, že japonské 

súdy sa pri svojich zisteniach opierajú o usmernenia. Napriek skutočnosti, že EDPB nebolo toto súdne 

rozhodnutie doručené, EDPB by ocenil, keby Európska komisia poskytla neskoršie súdne rozhodnutie, 

ak je k dispozícii, a to buď v oblasti ochrany údajov, alebo iného sektora, kde japonské súdy použili 

usmernenia PPC alebo iné podobné usmernenia ako základ pre svoje rozhodnutie. 

                                                           
18 Podľa článku zverejneného v júli 2018, v čase, keď sa navrhovali dodatočné pravidlá, záväzný charakter týchto 
pravidiel bol pravdepodobne predmetom vnútornej diskusie v krajine. Pozri Fujiwara S., Comparison between 
the EU and Japan’s Data Protection Legal Frameworks (Porovnanie právnych rámcov EÚ a Japonska v oblasti 
ochrany údajov), Jurist, zb. 1521 (júl 2018): s. 19. 
19 Vykonávacie rozhodnutie Komisie XXXX v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 
o primeranej ochrane osobných údajov Japonskom, ktoré bolo zaslané EDPB 13. novembra 2018, odôvodnenie 
16. 
20 Vykonávacie rozhodnutie Komisie z XXXX v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o 
primeranej ochrane osobných údajov Japonskom, ktoré bolo zaslané EDPB 13. novembra 2018, strana 5, 
poznámka pod čiarou č. 16, Okresný súd v Osake , rozhodnutie z 19. mája 2006, Hanrei Jiho, zv. 1948, s. 122. 
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2.3.5 Periodické preskúmanie zistenia o primeranosti 
55. V článku 45 ods. 3 GDPR sa stanovuje, že pravidelné preskúmanie sa musí uskutočňovať najmenej 

každé štyri roky. Podľa referenčného rámca primeranosti EDPB21 ide o všeobecný časový rámec, ktorý 

sa musí prispôsobiť každej tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii prostredníctvom rozhodnutia 

o primeranosti. V závislosti od konkrétnych okolností by mohol byť kratší cyklus preskúmania 

opodstatnený. Udalosti alebo iné informácie o právnych predpisoch v príslušnej tretej krajine alebo 

príslušnej medzinárodnej organizácii alebo ich zmenách môžu taktiež viesť k potrebe skoršieho 

preskúmania. Zdá sa tiež vhodné, aby sa prvé preskúmanie úplne nového rozhodnutia o primeranosti 

uskutočnilo radšej skôr a aby sa v závislosti od výsledku postupne upravil cyklus preskúmania. 

56. Vzhľadom na mnoho faktorov vrátane skutočnosti, že APPI nadobudol účinnosť v roku 2017, že PPC 

bola zriadená v roku 2016 a že ešte neexistujú žiadne informácie ani dôkazy o praktickom uplatňovaní 

dodatočných pravidiel, EDPB vyzýva aby Európska komisia preskúmala toto zistenie o primeranosti 

(aspoň) každé dva roky a nie každé štyri roky, ako sa to navrhuje v súčasnom návrhu rozhodnutia o 

primeranosti. 

2.3.6 Medzinárodné záväzky uzatvorené Japonskom 
57. Podľa článku 45 ods. 2 písm. c) GDPR a referenčného rámca primeranosti22 pri posudzovaní 

primeranosti úrovne ochrany v tretej krajine Európska komisia okrem iného zohľadní medzinárodné 

záväzky tretej krajiny alebo iné záväzky vyplývajúce z účasti tretej krajiny v mnohostranných alebo 

regionálnych systémoch, najmä v súvislosti s ochranou osobných údajov, ako aj plnenie takýchto 

záväzkov. Okrem toho by sa malo zohľadniť pristúpenie tretej krajiny k Dohovoru Rady Európy 

z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (ďalej len 

„Dohovor 108+“)23 a dodatkový protokol k tomuto dohovoru. 

58. EDPB v tejto súvislosti poznamenáva, že Japonsko je pozorovateľom Výboru k dohovoru (Dohovor 

108+). 

2.3.7 Právomoci orgánov na ochranu osobných údajov24 predkladať žaloby týkajúce sa 

platnosti rozhodnutia o primeranosti pred súdom 
59. EDPB zdôrazňuje, že aj keď v odôvodnení 179 návrhu rozhodnutia o primeranosti sa uvádzajú iba 

prípady, keď bola orgánu na ochranu osobných údajov doručená sťažnosť, v ktorej sa spochybňuje 

zlučiteľnosť rozhodnutia o primeranosti so základnými právami jednotlivca na ochranu súkromia a 

údajov, toto tvrdenie treba chápať ako príklad situácií, v ktorých orgán na ochranu osobných údajov 

môže predložiť vec vnútroštátnemu súdu, čo by mohlo byť možné aj bez sťažnosti, a nie ako 

obmedzenie právomocí poskytovaných orgánu na ochranu osobných údajov podľa GDPR a 

vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov v tomto ohľade. Ustanovenia GDPR obsahujú ich 

právomoc pozastaviť prenosy údajov, aj keď sú založené na rozhodnutí o primeranosti, a podať žalobu 

týkajúcu sa platnosti rozhodnutia o primeranosti, nie sú obmedzené na prípady, keď im bola doručená 

sťažnosť, ak by im bola vnútroštátnymi právnymi predpismi udelená právomoc vykonať to širšie a 

nezávisle od sťažnosti v súlade s príslušnými ustanoveniami GDPR. 

60. EDPB vyzýva Európsku komisiu, aby objasnila vo svojom návrhu rozhodnutia o primeranosti, že 

právomoc dozorných orgánov podať žalobu s cieľom napadnúť platnosť rozhodnutia o primeranosti 

na základe sťažnosti je len ilustráciou širších právomocí orgánov na ochranu osobných údajov 

                                                           
21 WP254, s. 3. 
22 WP254, s. 2. 
23 Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, Dohovor 108+ z 18. mája 
2018. 
24 Vec C- 362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner, 6. október 2015. 
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vyplývajúcich z GDPR, ktoré zahŕňajú právomoc pozastaviť prenosy a podať žalobu týkajúcu sa 

platnosti rozhodnutia o primeranosti bez toho, aby bola podaná sťažnosť, ak by to bolo upravené vo 

vnútroštátnych právnych predpisoch. 

3 OBCHODNÉ ASPEKTY 

3.1 Obsahové zásady 
61. Kapitola 3 referenčného rámca primeranosti je venovaná „obsahovým zásadám“. Systém tretích krajín 

alebo medzinárodných organizácií ich musí obsahovať, aby sa úroveň poskytovanej ochrany 

považovala za v podstate rovnocennú s úrovňou ochrany zaručenou právnymi predpismi EÚ. EDPB 

uznáva skutočnosť, že japonský právny systém sa riadi prístupom, ktorý je odlišný od prístupu GDPR 

s cieľom uplatniť právo na súkromie. Hoci právo na súkromie nie je zakotvené v japonskej ústave samo 

osebe, bolo uznané ako ústavné právo prostredníctvom judikatúry, ako sa uvádza aj v rozhodnutí 

Európskej komisie25. 

62. Obzvlášť vzhľadom na skutočnosť, že japonský prístup sa výrazne odlišuje od európskeho prístupu, je 

potrebné pozorne sledovať, či nielen jednotlivé aspekty, ale systém ako celok v konečnom dôsledku 

poskytuje „v podstate rovnocennú“ úroveň ochrany. To znamená, že potenciálne nedostatky týkajúce 

sa jednej zásady obsahu môžu byť kompenzované niektorými ďalšími aspektmi zabezpečujúcimi 

primerané kontroly a protiváhy. 

3.1.1 Pojmy 
63. Na základe referenčného rámca primeranosti by v právnom rámci tretej krajiny mali existovať základné 

pojmy a/alebo zásady ochrany údajov. Aj keď tieto nemusia odzrkadľovať terminológiu GDPR, mali by 

odrážať koncepcie zakotvené v európskej právnej úprave v oblasti ochrany údajov a byť v súlade s nimi. 

Napríklad GDPR obsahuje nasledujúce dôležité pojmy: „osobné údaje“, „spracúvanie osobných 

údajov“, „prevádzkovateľ“, „sprostredkovateľ“, „príjemca" a „citlivé údaje“26. 

64. APPI obsahuje aj niekoľko vymedzení pojmov, medzi ktoré patria aj pojmy „osobných informácií“, 

„osobných údajov“, „prevádzkovateľov podnikov zaoberajúcich sa nakladaním s osobnými údajmi“. 

Zdá sa však, že APPI neobsahuje vymedzenie pojmu „nakladanie s osobnými údajmi“, ktoré je 

podobné pojmu „spracúvanie osobných údajov“. 

65. Pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „zaobchádzanie s osobnými údajmi“, PPC poskytla písomné odpovede 

na otázku EDPB o tomto vymedzení. Európska komisia citovala túto odpoveď na návrh rozhodnutia 

Komisie „Zatiaľ čo APPI nepoužíva výraz ,spracúvanie‘, spolieha sa na rovnocenný pojem ‚nakladanie‘, 

ktorý podľa informácií od PPC zahŕňa ,akýkoľvek úkon týkajúci sa osobných údajov‘ vrátane 

nadobúdania, vstupu, hromadenia, organizácie, ukladania, úpravy/spracúvania, obnovy, výstupu, 

záruky, výstupu, využitia alebo poskytovania osobných informácií.“27 

                                                           
25 EDPB nebol poskytnutý anglický preklad tohto rozhodnutia súdu. Pozri vykonávacie rozhodnutie Komisie z 
XXXX v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o primeranej ochrane osobných údajov 
Japonskom, ktoré bolo zaslané EDPB 13. novembra 2018, poznámka pod čiarou č. 9. 
26 WP254, s. 4. 
27 Vykonávacie rozhodnutie Komisie z XXXX v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 
o primeranej ochrane osobných údajov Japonskom, ktoré bolo zaslané EDPB 13. novembra 2018, odôvodnenie 
17. 
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66. Keďže však referenčné znenie tohto vymedzenia nebolo poskytnuté, EDPB vyzýva Európsku komisiu, 

aby pozorne sledovala, či sa v praxi účinne dodržiava vymedzenie vyššie uvedenej koncepcie, ako ju 

stanovuje PPC. 

3.1.1.1 Pojem sprostredkovateľ a povinnosti „správcu“ 

67. Ako už bolo spomenuté vyššie, referenčný rámec primeranosti vyžaduje, aby v právnom rámci tretej 

krajiny existovali základné pojmy a/alebo zásady ochrany údajov. 

68. APPI obsahuje vymedzenie pojmu „prevádzkovateľ obchodnej činnosti s osobnými informáciami“, 

ktorý podľa Európskej komisie zahŕňa aj pojmy prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, ako sa stanovuje 

v GDPR, a nerozlišuje medzi nimi28. APPI obsahuje v článku 22 aj výraz „správca“, ktorý sa v niektorých 

ohľadoch podobá pojmu sprostredkovateľ v rámci GDPR. 

69. Ako vysvetľuje PPC vo svojich odpovediach poskytnutých EDPB a tiež zahrnutých v návrhu Komisie 

o primeranosti, správca sa považuje za ekvivalent sprostredkovateľa v rámci GDPR – poverený 

spracúvaním osobných údajov PIHBO. Tento správca má rovnaké povinnosti a práva ako všetky PIHBO 

vrátane tých, ktoré sú uvedené v dodatočných pravidlách pre osobné údaje prevedené z EÚ. PIHBO, 

ktorý zveruje nakladanie s osobnými údajmi správcovi, je povinný „vykonávať potrebný a primeraný 

dohľad29“ nad správcom. 

70.  EDPB vyzýva Európsku komisiu, aby vysvetlila postavenie a povinnosti správcu, ak správca zmení 

účel a spôsob spracúvania a objasní, či súhlas dotknutej osoby zostáva nevyhnutnou podmienkou 

pre takúto zmenu účelu alebo určenia prostriedkov30. 

3.1.1.2 Pojem uchovávaných osobných údajov 

71. APPI obsahuje pojem „uchovávané osobné údaje“, ktorý sa považuje za podkategóriu osobných 

údajov. Podľa APPI sa ustanovenia týkajúce sa práv dotknutej osoby31 vzťahujú len na uchovávané 

osobné údaje. Vymedzenie pojmu uchovávaných osobných údajov je uvedené v článku 2 ods. 7 APPI. 

72. Uchovávané osobné údaje sú iné osobné údaje ako tie, ktoré i) sú určené na vymazanie v období najviac 

6 mesiacov32 alebo ii) na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa článku 4 nariadenia vlády a pravdepodobne 

poškodzujú verejné alebo iné záujmy v prípade, že ich prítomnosť alebo neprítomnosť bola oznámená. 

73. V doplňujúcom pravidle (2) sa stanovuje, že „osobné údaje prijaté od EÚ na základe rozhodnutia 

o primeranosti sa musia považovať za uchovávané osobné údaje bez ohľadu na termín, kedy sa majú 

vymazať.“ 

74. Osobné údaje, na ktoré sa uplatňuje výnimka článku 4 nariadenia vlády, však nebudú vyžadovať, aby 

sa s nimi zaobchádzalo ako s uchovávanými osobnými údajmi a že sa neuplatňujú práva dotknutých 

osôb. 

75. V článku 23 GDPR, rovnako ako v článku 4 nariadenia vlády, sa stanovuje, že právne predpisy Únie 

alebo členského štátu, ktorému podlieha prevádzkovateľ/sprostredkovateľ, môžu obmedziť rozsah 

povinností, ktoré sa na neho vzťahujú, a rozsah práv, ktoré môže dotknutá osoba uplatniť. Môže sa to 

                                                           
28 Vykonávacie rozhodnutie Komisie XXXX v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 
o primeranej ochrane osobných údajov Japonskom, ktoré bolo zaslané EDPB 13. novembra 2018, odôvodnenie 
35. 
29 Článok 22 zmeneného zákona o ochrane osobných informácií (APPI), ktorý nadobudol účinnosť 30. mája 2017. 
30 Čl. 23 ods. 5 bod i) APPI. Pozri aj časť o zásade transparentnosti nižšie. 
31 Články 27 až 30 APPI. 
32 Zmena nariadenia vlády o presadzovaní zákona o ochrane osobných údajov (nariadenie vlády), ktorá nadobudla 
účinnosť 30. mája 2017, článok 5. 
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stať prostredníctvom legislatívneho opatrenia. Tieto obmedzenia musia rešpektovať podstatu 

základných práv a slobôd a sú nevyhnutným a primeraným opatrením v demokratickej spoločnosti. 

76. Pokiaľ ide o podstatu výnimiek stanovených v článku 4 nariadenia vlády, EDPB nebola doručená 

dostatočná dokumentácia o týchto obmedzeniach alebo dodatočných prvkoch na objasnenie rozsahu 

pôsobnosti týchto ustanovení33. EDPB nie je schopný posúdiť, či tieto obmedzenia práv dotknutých 

osôb sú obmedzené na to, čo by bolo podľa práva EÚ prísne potrebné a primerané, a teda by sa 

v podstate rovnali právam poskytovaným dotknutým osobám z EÚ. 

77. V dôsledku chýbajúcich dôležitých dokumentov by EDPB uvítal aj záruky Európskej komisie, ak 

obmedzenia práv jednotlivcov (najmä práva na prístup, opravu a namietať) sú nevyhnutné a 

primerané v demokratickej spoločnosti a rešpektujú podstatu základných práv. 

78. Základnou požiadavkou v rámci GDPR je, že osobné údaje sú chránené počas celého ich „životného 

cyklu“. 

79. Berúc do úvahy skutočnosť, že dodatočné pravidlá sa vzťahujú len na osobné údaje prenesené z EÚ, 

EDPB by ocenil získanie ďalších informácií o praktickom vykonávaní týchto pravidiel PIHBO, najmä ak 

sú tieto údaje ďalej oznámené inému PIHBO po ich prvom prenose do Japonska. 

80. Európska komisia objasnila v odôvodnení 15 svojho návrhu rozhodnutia o primeranosti, že PIHBO, 

ktoré prijímajú a/alebo ďalej spracúvajú osobné údaje z EÚ, budú mať právnu povinnosť dodržiavať 

dodatočné pravidlá a budú za tým účelom musieť zabezpečiť, aby tieto osobné údaje mohli 

identifikovať počas celého ich „životného cyklu“. 

81. Vo svojich odpovediach PPC34 vysvetlila, že takáto identifikácia sa vykoná použitím technických metód 

(tagovanie) alebo organizačných metód (ukladaním údajov pochádzajúcich z EÚ do špecializovanej 

databázy). 

82. V poznámke pod čiarou č. 14 návrhu rozhodnutia o primeranosti Európska komisia vysvetľuje, že PIHBO 

musia zaznamenávať informácie o pôvode údajov z EÚ tak dlho, ako je to potrebné, aby mohli 

dodržiavať dodatočné pravidlá. Toto je zakotvené aj v článku 26 ods. 1, 3 a 4 APPI, v ktorom sa uvádza, 

že PIHBO má povinnosť potvrdiť a zaznamenať zdroj týchto údajov a všetky okolnosti týkajúce sa 

získania týchto údajov. 

83. EDPB však poznamenáva, že v článku 18 pravidiel PPC35 sa stanovuje, že povinnosti vedenia záznamov 

PIHBO sú obmedzené maximálne na tri roky v prípadoch, ktoré nepatria medzi osobitné metódy 

uchovávania záznamov opísané v článku 16 pravidiel PPC (písomný dokument, elektromagnetický 

záznam alebo mikrofilm). Európska komisia takisto uviedla v odôvodnení 71 svojho návrhu rozhodnutia 

o primeranosti: „Ako je uvedené v článku 18 pravidiel PPC, tieto záznamy musia byť uchovávané počas 

obdobia jedného až troch rokov v závislosti od okolností“. 

84. Ako uvádza Európska komisia v poznámke pod čiarou č. 14 svojho návrhu rozhodnutia o primeranosti, 

aj keď nie je zakázané, aby PIHBO uchovávali záznamy o pôvode údajov dlhšie ako tri roky, aby mohli 

splniť svoje povinnosti vyplývajúce z dodatočného pravidla (2), jasne sa to neodzrkadľuje v japonských 

právnych predpisoch, ani v dodatočných pravidlách. EDPB sa domnieva, že existuje riziko, že PIHBO 

budú v skutočnosti v súlade s článkom 18 pravidiel PPC, aj keď spracúvajú údaje pochádzajúce z EÚ. Je 

                                                           
33 EDPB neboli poskytnuté rozhodnutia Najvyššieho súdu uvedené v odôvodnení 53 návrhu rozhodnutia 
o primeranosti. 
34 Príloha III k tomuto stanovisku. 
35 Vykonávacie pravidlá zákona o ochrane osobných informácií (pravidlá PPC), ktoré nadobudli účinnosť 30. mája 
2017, článok 16. 
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to hlavne preto, lebo v súčasnosti, ako je známe EDPB a na základe dostupných dokumentov, 

neexistuje žiadne ustanovenie, ktoré by ukladalo PIHBO takéto povinnosti dodržiavať dodatočné 

pravidlá. To by viedlo k tomu, že údaje prenášané z EÚ už nebudú chránené dodatočnou ochranou 

obsiahnutou v dodatočných pravidlách. 

85. EDPB vyzýva Európsku komisiu, aby pozorne sledovala účinnú ochranu osobných údajov 

prenášaných z EÚ do Japonska na základe návrhu rozhodnutia o primeranosti počas celého ich 

životného cyklu, a to aj napriek tomu, že japonská legislatíva ukladá povinnosť viesť záznamy o 

pôvode údaje maximálne tri roky. 

3.1.2 Dôvody zákonného a spravodlivého spracúvania na legitímne účely 
86. Podľa referenčného rámca primeranosti sa údaje musia v súlade s GDPR spracúvať zákonným, 

spravodlivým a legitímnym spôsobom36. Právny základ, podľa ktorého môžu byť osobné údaje zákonne, 

spravodlivo a legitímne spracúvané, by sa mal stanoviť dostatočne jasne. Európsky rámec uznáva 

niekoľko takých legitímnych dôvodov, ktoré zahŕňajú napríklad ustanovenia vo vnútroštátnych 

právnych predpisoch, súhlas dotknutej osoby, plnenie zmluvy alebo oprávnený záujem 

prevádzkovateľa údajov alebo tretej strany, ktorý nenarúša záujmy jednotlivca. 

87. Podľa APPI má súhlas hlavný význam v japonskom právnom systéme ochrany údajov. Súhlas je 

ústredným právnym základom na spracúvanie osobných údajov v Japonsku a jedným z hlavných 

právnych základov pre prenos osobných údajov z Japonska do tretej krajiny. Okrem toho sa na zmenu 

účelu spracúvania vyžaduje súhlas. 

88. Podľa dodatočného pravidla (3), právny základ pre spracúvanie osobných údajov prenesených z EÚ do 

Japonska bude právnym základom, na základe ktorého sa údaje prenášajú do Japonska. Ak chce PIHBO 

ďalej spracúvať tieto údaje na iný účel, musí vopred získať súhlas dotknutej osoby. 

89. EDPB sa domnieva, že kvalita súhlasu, najmä vzhľadom na jeho ústrednú úlohu v japonskom právnom 

rámci, musí byť v súlade so základnými požiadavkami pojmu súhlas, t. j. podľa práva EÚ musí byť 

„slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu dotknutej osoby...“. 

Dotknutá osoba môže tento súhlas odvolať, čo predstavuje základnú záruku na zabezpečenie slobodnej 

vôle dotknutej osoby v priebehu času37. Zdá sa, že právo na odvolanie súhlasu, ako povinný prvok 

súhlasu, v japonskom právnom rámci chýba. V skutočnosti je podľa usmernení PPC38 odvolanie len 

„žiaduce“ a podmienené „charakteristikami, veľkosťou a stavom podnikateľských aktivít“. 

3.1.3 Zásada transparentnosti 
90. Na základe článku 5 GDPR je transparentnosť základnou zásadou systému ochrany údajov v EÚ39. 

Referenčný rámec primeranosti výslovne označuje „transparentnosť“ za jednu zo zásad obsahu, ktoré 

sa majú brať do úvahy pri hodnotení v podstate rovnocennej úrovne ochrany poskytovanej treťou 

krajinou. Zásada transparentnosti a spravodlivosti sa usiluje zabezpečiť, aby dotknutá osoba mala 

                                                           
36 WP254, s. 4. 
37 GDPR, článok 4 ods. 11. Ďalšie informácie nájdete v príslušných smerniciach EDPB o súhlase WP259 z 10. apríla 
2018. 
38 Právne a technické konzorcium pre výskum a analýzu ochrany údajov (DPC), An assessment of the level of 
protection of personal data provided under Japanese law (Hodnotenie úrovne ochrany osobných údajov 
poskytovaných podľa japonského práva), s. 46: „Ďalej z hľadiska ochrany práv a záujmov splnomocniteľa, ako je 
spotrebiteľ, je žiaduce, aby v prípade, že dostal požiadavku od splnomocniteľa na uchovávanie osobných údajov, 
ďalej reagoval na požiadavku splnomocniteľa spôsobom, ako je zastavenie priameho zasielania zásielok alebo 
dobrovoľné plnenie zastavenia využívania atď., berúc do úvahy charakteristiku, veľkosť a stav podnikateľských 
aktivít“. 
39 WP 254, kapitola 3, bod 7, s. 5; pozri aj odôvodnenie 39 GDPR. 
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kontrolu nad svojimi údajmi a na tento účel sa spravidla proaktívne poskytnú dotknutým osobám 

informácie. V prípade Privacy Shield WP2940 vo svojom stanovisku č. 1/2016 uviedla odkaz na časť II 

ods. 1 písm. b) prílohy II k dohode o Privacy Shield (oznámenie jednotlivcovi) a uviedla, že ak sa údaje 

nezbierajú priamo, organizácia by mala informovať dotknutú osobu „v čase, keď údaje zaznamenáva 

organizácia zapojená do Privacy Shield“ (oddiel 2.2.1.a). Uplatnenie zásady ochrany súkromia je 

dodatočným kritériom (pozri oddiel 2.2.1.b). Preto sa už podľa smernice 95/46/ES považovalo za 

nevyhnutné priamo informovať dotknutú osobu. 

91. Prvý problém sa týka spôsobu poskytovania informácií dotknutej osobe v rámci APPI. Podľa článku 27 

ods. 1 APPI je PIHBO povinný poskytnúť informácie opísané v článku 27 ods. 1 APPI tým, že ich uvedie 

„v stave, v ktorom o nich môže splnomocniteľ vedieť“. Z tohto znenia však nie je jasné, do akej miery 

musí PIHBO prijať pozitívne opatrenia na skutočné informovanie dotknutej osoby. 

92. EDPB vyzýva Komisiu, aby objasnila význam pojmu „môže vedieť“, ako aj to, či APPI spravidla 

stanovuje povinnosť skutočne informovať dotknuté osoby. 

93. Okrem toho podľa referenčného rámca primeranosti môžu existovať obmedzenia informácií, ktoré sa 

majú poskytnúť dotknutej osobe, podobne ako podľa článku 23 GDPR. V podobnom duchu sa v článku 

14 ods. 5 GDPR ustanovuje výnimka z práva byť informovaný, keď informácie pravdepodobne 

znemožnia alebo vážne narušia dosiahnutie spracúvania. Aj v tomto prípade však prevádzkovateľ 

poskytne nejaké informácie, ako napríklad sprístupnenie „zovšeobecnených“ verejne prístupných 

informácií. Ak riziko zanikne, dotknutá osoba bude informovaná41. Tieto aspekty sú dôležité na 

zabezpečenie základnej zásady spravodlivosti. 

94. Podľa článku 23 APPI musí PIHBO vo všeobecnosti vopred informovať dotknutú osobu o poskytnutí 

svojich údajov tretej strane buď implicitne pri získaní súhlasu, alebo výslovne prostredníctvom 

oznámenia o neuplatňovaní. EDPB chápe, že neexistuje žiadne oznámenie dotknutej osobe, ktoré by 

ju informovalo o skutočnosti, že jej údaje nie sú uchovávané v rámci APPI, pretože sa na ne uplatňujú 

výnimky podľa článku 4 nariadenia vlády. V dôsledku toho nebudú môcť plne využívať svoje práva. 

Dotknuté osoby nie sú informované ani v prípadoch podľa článku 18 ods. 4 APPI. 

95. EDPB uznáva, že práva môžu byť obmedzené na legitímne ciele sledované PIHBO a štátnymi orgánmi. 

Súčasne sa EDPB domnieva, že by mala existovať prinajmenšom všeobecná informácia o možnosti 

obmedziť práva na ciele uvedené v zákone a že dotknutá osoba by mala byť informovaná o tom, že 

už neexistujú riziká, pre ktoré sú informácie obmedzené. 

96. Napokon, ďalšie aspekty transparentnosti sú rozpracované v ďalšom texte. Týkajú sa rizík spojených s 

prenosom do tretej krajiny42 a informácií o logike spracúvania v kontexte automatizovaného 

rozhodovania, vrátane profilovania43. 

3.1.4 Obmedzenia budúcich prenosov 
97. EDPB víta úsilie japonských orgánov a Európskej komisie o zvýšenie úrovne ochrany pre ďalšie prenosy 

podľa dodatočného pravidla (4), v ktorom sa vylučuje, že osobné údaje prenesené z EÚ sa ďalej 

prenášajú do tretej krajiny na základe cezhraničných pravidiel ochrany súkromia APEC. EDPB navyše 

                                                           
40 Táto pracovná skupina bola zriadená podľa článku 29 smernice 95/46/ES. Bol to nezávislý európsky poradný 
orgán pre ochranu údajov a súkromia. Jej úlohy sú opísané v článku 30 smernice 95/46/ES a v článku 15 smernice 
2002/58/ES. Pracovná skupina podľa článku 29 sa stala EDPB. 
41 Tele2, spojené veci C–203/15 a C–698/15, rozsudok Súdneho dvora z 21. decembra 2016, s. 121 a Digital Rights 
Ireland, spojené veci C-293/12 a C-594/12, rozsudok Súdneho dvora z 8. apríla 2014, s. 54-62. 54-62. 
42 Pozri oddiel 4.8.4. 
43 Pozri oddiel 4.8.6. 



 

18 
 

uznáva, že v odôvodneniach 177 a 184 svojho nového návrhu rozhodnutia o primeranosti sa Európska 

komisia zaviazala pozastaviť rozhodnutie o primeranosti v prípadoch, keď budúce prenosy už 

nezabezpečia kontinuitu ochrany. EDPB by však chcel uviesť dva argumenty týkajúce sa týchto 

prenosov osobných údajov EÚ z Japonska do tretích krajín. 

98. Použitie súhlasu ako základu na prenos údajov z Japonska do tretej krajiny v japonskom právnom 

systéme vyvoláva obavy, pretože EDPB sa domnieva, že informácie poskytnuté dotknutej osobe z EÚ 

pred súhlasom sa javia ako neúplné. 

99. V článku 24 APPI sa zakazuje prenos osobných údajov tretej strane mimo územia Japonska bez 

predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby. V dodatočnom nariadení (4) sa ustanovuje, že dotknutým 

osobám EÚ sa musia poskytnúť informácie o okolnostiach týkajúcich sa prenosu potrebné na 

rozhodnutie o ich súhlase. 

100. Európska komisia vo svojom návrhu o primeranosti dospieva k záveru, že dodatočné pravidlo (4) 

zabezpečuje obzvlášť dobre informovaný súhlas dotknutej osoby44 údajov EÚ, pretože bude 

informovaná o tom, že údaje budú prenesené do zahraničia, a to do konkrétnej krajiny určenia. To by 

umožnilo dotknutej osobe posúdiť riziko súkromia spojené s prenosom. 

101. Podľa zásady transparentnosti referenčného rámca primeranosti sa musí pri informovaní jednotlivcov 

zabezpečiť určitý stupeň spravodlivosti. V kontexte budúcich prenosov na základe súhlasu EDPB 

zastáva názor, že na zabezpečenie takéhoto primeraného stupňa spravodlivosti by mali byť dotknuté 

osoby výslovne informované o možných rizikách takýchto prenosov vyplývajúcich z nedostatku 

primeranej ochrany v tretej krajine a o chýbajúcich príslušných zárukách pred súhlasom. Takéto 

oznámenie by malo zahŕňať napríklad informáciu, že v tretej krajine nemusí existovať dozorný orgán 

a/alebo zásady spracúvania údajov a/alebo práva dotknutých osôb nemusia byť v tretej krajine 

stanovené45. Pokiaľ ide o EDPB, poskytnutie týchto informácií je nevyhnutné na to, aby sa dotknutej 

osobe umožnil súhlas s plnou znalosťou týchto konkrétnych skutočností týkajúcich sa prenosu46. 

102. Informovaný súhlas je dôležitý aj v súvislosti so sektorovými výnimkami. Rozhodnutie o primeranosti 

nezahŕňa určité typy spracúvania zo strany určitých orgánov, ako sú univerzity, na spracúvanie 

osobných údajov na akademické účely. Obavy EDPB sa týkajú konkrétneho scenára, kedy sa údaje 

prenášané z EÚ v rámci rozhodnutia o primeranosti – napríklad údaje o ľudských zdrojoch študentov 

Erasmus v Japonsku – použijú na iný účel, ktorý nepatrí do rozsahu pôsobnosti rozhodnutia o 

primeranosti (napr. výskumné účely) so súhlasom dotknutej osoby – a preto sa na ňu už nevzťahuje 

dodatočná ochrana stanovená v dodatočných pravidlách. 

103. Európska komisia v odôvodnení 38 svojho návrhu rozhodnutia o primeranosti uvádza, že takýto scenár 

bude patriť do kontextu budúcich prenosov a že ak sa to uskutoční, PIHBO bude musieť poskytnúť 

dotknutej osobe všetky potrebné informácie pred získaním jej súhlasu vrátane toho, že osobné 

informácie nepatria pod ochranu pravidiel APPI. 

104. Dodatočné pravidlo (4) vyžaduje, aby PIHBO získal súhlas dotknutej osoby po tom, čo mu boli 

poskytnuté informácie o okolnostiach týkajúcich sa prenosu potrebné pre splnomocniteľa, aby 

rozhodol o jeho súhlase. 

                                                           
44 Vykonávacie rozhodnutie Komisie XXXX v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 
o primeranej ochrane osobných údajov Japonskom, ktoré bolo zaslané EDPB 13. novembra 2006, odôvodnenie 
76. 
45 Usmernenia EDPB 2/2018 týkajúce sa výnimiek z článku 49 podľa nariadenia 2016/679 z 25. mája 2018, s. 8 
46 Usmernenia EDPB 2/2018 týkajúce sa výnimiek z článku 49 podľa nariadenia 2016/679 z 25. mája 2018, s. 7 
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105. EDPB vyzýva Európsku komisiu, aby zabezpečila, že informácie, ktoré sa majú dotknutej osobe 

poskytnúť „o okolnostiach týkajúcich sa prenosu“, by mali obsahovať informácie o možných rizikách 

prenosov vyplývajúcich z nedostatočnej ochrany v tretej krajine a o chýbajúcich primeraných 

zárukách alebo v prípade sektorových vylúčení, o absencii ochrany podľa dodatočných pravidiel a 

APPI. 

106. Ďalšie prenosy osobných údajov sa môžu vyskytnúť v tretích krajinách, ktoré sa stanú predmetom 

možného neskoršieho japonského rozhodnutia o primeranosti. 

107. Bez toho, aby boli dotknuté odchýlky stanovené v článku 23 ods. 1 APPI, údaje pôvodne prenesené 

z EÚ do Japonska môžu byť potom prenesené z Japonska do tretej krajiny bez súhlasu v dvoch 

prípadoch: 

 Ak PIHBO a prijímajúca tretia strana spoločne zaviedli opatrenia poskytujúce úroveň ochrany 

rovnocennú APPI spolu s dodatočnými pravidlami prostredníctvom zmluvy, iných foriem 

záväzných dohôd alebo záväzných dohôd v rámci skupiny podnikov47. 

 Ak PPC uznala tretiu krajinu podľa článku 24 APPI a článku 11 pravidiel PPC48 za krajinu, ktorá 

poskytuje rovnakú úroveň ochrany, aká sa zaručuje v Japonsku. 

108. EDPB hodnotí článok 24 APPI ako špecifickejšie pravidlo, ktoré obsahuje výnimku zo všeobecného 

pravidla podľa článku 23 APPI. Preto EDPB nesúhlasí s hodnotením Európskej komisie v novej poslednej 

vete odôvodnenia 78 návrhu rozhodnutia o primeranosti, v ktorom sa uvádza, že aj v týchto prípadoch 

zostáva presun na tretiu stranu predmetom požiadavky získať súhlas podľa článku 23 ods. 1 APPI. 

109. Podľa článku 11 ods. 1 pravidiel PPC, rozhodnutie PPC o primeranosti vyžaduje vecné normy 

rovnocenné s APPI, ktorých vykonávanie je zabezpečené v tretej krajine a nad ktorými účinne vykonáva 

dohľad nezávislý výkonný orgán. Okrem toho PPC môže v súlade s článkom 11 ods. 2 pravidiel PPC 

stanoviť potrebné podmienky na ochranu práv a záujmov jednotlivcov v Japonsku. 

110. V dodatočnom pravidle (4) sa uvádza, že osobné údaje EÚ môžu byť prenesené do tretej krajiny 

podliehajúcej japonskému rozhodnutiu o primeranosti bez ďalších obmedzení. V článku 44  GDPR sa 

však ustanovuje, že akýkoľvek prenos osobných údajov do tretej krajiny musí spĺňať podmienky 

stanovené v kapitole V GDPR vrátane ďalších prenosov z tretej krajiny do inej tretej krajiny. Úroveň 

ochrany fyzických osôb, ktorých údaje sa prenášajú, nesmie byť narušená ďalším prenosom49. Hoci sa 

táto interpretácia v zásade zdieľa aj s Európskou komisiou v jej návrhu rozhodnutia o primeranosti50, 

zdá sa, že nie je úplne dodržaná. Európska komisia sa dohodla na zákaze prenosu údajov 

pochádzajúcich z EÚ do tretej krajiny na základe Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) 

– cezhraničné pravidlá ochrany súkromia. Vzhľadom na porovnávací nástroj vyvinutý v roku 2014 v 

rámci smernice EÚ medzi BCR a CBPR, v ktorom sú uvedené požiadavky obidvoch systémov, ich 

konvergencie a rozdiely (Stanovisko WP29 02/2014), EDPB má obavy z používania CBPR ako nástroja 

ďalšieho prenosu osobných údajov prenášaných z EÚ do krajín mimo Japonska. 

111. Zdá sa, že Európska komisia akceptovala ďalšie prenosy osobných údajov prenášaných z EÚ do 

Japonska na základe japonského rozhodnutia o primeranosti bez možnosti PPC zaviesť dodatočné 

                                                           
47 Dodatočné pravidlo (4) (ii). 
48 Vykonávacie pravidlá zákona o ochrane osobných údajov z 30. mája 2017. Komisii EÚ bol oznámený anglický 
preklad nového článku 11 EDPB, ale tento článok ešte nebol uverejnený. 
49 WP 254, s.5. 
50 Vykonávacie rozhodnutie Komisie XXXX v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o 
primeranej ochrane osobných údajov Japonskom, ktoré bolo zaslané EDPB 13. novembra, odôvodnenie 75. 
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pravidlá ako podmienky na ochranu práva a záujmy jednotlivcov z EÚ, ak je to potrebné. Z článku 44 

EDPB GDPR vyvodzuje, že zvýšená ochrana údajov prenášaných z EÚ do Japonska predvídaná v 

dodatočných pravidlách sa vždy musí predĺžiť, ak osobné údaje prenesené z EÚ do Japonska budú ďalej 

prenesené do tretej krajiny, ak rámec ochrany údajov v tejto krajine nie je uznaný ako v podstate 

rovnocenný s GDPR. 

112. EDPB preto vyzýva Európsku komisiu, aby sa zhostila svojej kontrolnej úlohy a zabezpečila 

zachovanie úrovne ochrany údajov EÚ, alebo aby zvážila pozastavenie tohto rozhodnutia o 

primeranosti, ak sa osobné údaje prenesené z EÚ do Japonska ďalej prenášajú do tretích krajín, ktoré 

podliehajú prípadnému neskoršiemu japonskému rozhodnutiu o primeranosti, keď tieto tretie 

krajiny neboli predmetom predchádzajúceho hodnotenia alebo zistenia o primeranosti EÚ. 

3.1.5 Priamy marketing 
113. Podľa dodatočného pravidla (3) PIHBO nesmie spracúvať údaje na účely priameho marketingu, ak boli 

prenesené z Európskej únie na iný účel a dotknutá osoba EÚ nedala svoj súhlas so zmenou účelu 

využitia. 

114. Podľa referenčného rámca primeranosti, keď sa údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, 

dotknutá osoba by mala mať možnosť kedykoľvek bezplatne namietať spracúvanie jej údajov na takéto 

účely. Podľa článku 16 APPI je PIHBO oprávnený spracúvať osobné údaje len vtedy, ak dotknutá osoba 

poskytne svoj súhlas. Odvolanie súhlasu by mohlo priniesť rovnaký výsledok ako privilegované právo 

vzniesť námietky voči priamemu marketingu. 

115. Japonský rámec ochrany údajov neposkytuje privilegované právo na námietku a ako bolo vysvetlené 

vyššie v časti o súhlase, právo na odvolanie súhlasu podľa usmernení PPC je len žiaduce a podmienené, 

a preto sa nemôže považovať za rovnocenné s právom vzniesť námietku kedykoľvek podľa požiadaviek 

referenčného rámca primeranosti. EDPB vyzýva Európsku komisiu, aby poskytla záruky týkajúce sa 

práva na odvolanie súhlasu a monitorovania prípadov týkajúcich sa priameho marketingu. 

3.1.6 Automatizované rozhodovanie a profilovanie 
116. Podľa referenčného rámca primeranosti sa rozhodnutia založené výlučne na automatizovanom 

spracúvaní (automatizované individuálne rozhodovanie) vrátane profilovania, ktoré majú právne 

účinky alebo výrazne ovplyvňujú dotknutú osobu, môžu prijímať iba za určitých podmienok 

stanovených v právnom rámci tretej krajiny. Preto zakaždým, keď sa za uvedených okolností vykonáva 

automatizované rozhodovanie a profilovanie, musí existovať právny dôvod. 

117. Podmienky na automatické rozhodovanie zahŕňajú v európskom rámci napríklad potrebu získať 

výslovný súhlas51 dotknutej osoby alebo nevyhnutnosť takéhoto rozhodnutia na uzatvorenie zmluvy. 

Ak rozhodnutie nie je v súlade s podmienkami stanovenými v právnom rámci tretej krajiny, dotknutá 

osoba by mala mať právo nepodliehať takému rozhodnutiu. Okrem toho by právny poriadok tretej 

krajiny mal v každom prípade zabezpečiť potrebné záruky vrátane práva byť informovaný 

o konkrétnych dôvodoch, na ktorých sa rozhodnutie zakladá, a o logike, ktorá sa týka opravy 

nepresných alebo neúplných informácií, a práva napadnúť rozhodnutie, ktoré bolo prijaté na 

nesprávnom skutkovom základe. 

118. Rozhodnutie Komisie sa vzťahuje iba na bankový sektor, v ktorom by sa uplatňovali sektorové 

pravidlá52 týkajúce sa automatizovaných rozhodnutí. Komplexné usmernenia pre dohľad nad hlavnými 

                                                           
51 Pre kritické poznámky k pojmu súhlas v japonskom právnom rámci ochrany údajov pozri: 2.1. Všeobecne a 

2.2.8. Priamy marketing 

52 Tieto sektorové pravidlá neboli poskytnuté EDPB. 



 

21 
 

bankami uvedené v odôvodnení 93 návrhu rozhodnutia o primeranosti naznačujú, že dotknutému 

jednotlivcovi treba poskytnúť konkrétne vysvetlenie dôvodov zamietnutia žiadosti o uzatvorenie 

zmluvy o pôžičke. 

119. Zdá sa (napríklad), že argumentácia Európskej komisie, ktorá sa odvoláva na návrh rozhodnutia 

o primeranosti (odôvodnenie 94) a podľa ktorej absencia osobitných pravidiel týkajúcich sa 

automatizovaného rozhodovania v APPI pravdepodobne neovplyvní úroveň ochrany, neberie do úvahy 

prípad, keď osobné údaje prenášané EÚ následne spracúva iný japonský prevádzkovateľ údajov 

(odlišný od pôvodného japonského dovozcu údajov). 

120. Zdá sa teda, že v celom sektore v Japonsku neexistujú žiadne všeobecné pravidlá upravujúce 

automatizované rozhodovanie a profilovanie. 

121. EDPB vyzýva Európsku komisiu, aby monitorovala prípady súvisiace s automatizovaným 

rozhodovaním a profilovaním. 

3.2  Procesné mechanizmy a mechanizmy presadzovania 
122. Na základe kritérií stanovených v referenčnom rámci primeranosti EDPB analyzoval tieto aspekty 

japonského právneho rámca v oblasti ochrany údajov, ako sa uvádza v návrhu rozhodnutia 

o primeranosti: existencia a efektívne fungovanie nezávislého dozorného orgánu; existencia systému 

zabezpečujúceho dobrú úroveň súladu a systém prístupu k primeraným mechanizmom odškodnenia, 

ktorý umožní jednotlivcom EÚ disponovať prostriedkami na vykonávanie ich práv a snažiť sa o nápravu 

bez toho, aby sa stretli s ťažkopádnymi prekážkami pri administratívnej a súdnej náhrade. 

123. Na základe parametrov stanovených SD EÚ vo veci Schrems53 a parametrov, ktoré sú uvedené v 

odôvodnení 104 a článku 45 GDPR, EDPB konštatuje, že aj keď v Japonsku existuje systém, ktorý je v 

súlade s európskym systémom, tento systém môže byť ťažko prístupný v praxi pre jednotlivcov EÚ, 

ktorých údaje sa budú prenášať podľa tohto rozhodnutia o primeranosti vzhľadom na existenciu 

jazykových a inštitucionálnych bariér. 

124. V nasledujúcich oddieloch sa preskúmajú uvedené aspekty japonského rámca pred zdôraznením 

niektorých odporúčaní pre Komisiu. 

3.2.1 Príslušný nezávislý dozorný orgán 
125. PPC bola založená 1. januára 2016 v nadväznosti na zmeny APPI z roku 2015, čo viedlo k nahradeniu 

jej predchodkyne – Komisie pre osobitné osobné informácie (založenej v roku 2013 podľa zákona 

o mojom čísle). Hoci je PPC mladá organizácia, od svojho založenia vynaložila značné úsilie na 

vybudovanie požadovanej infraštruktúry na prispôsobenie sa zmenenému APPI. V tejto súvislosti je 

možné uviesť zriadenie pravidiel PPC, usmernení PPC, ktorými sa poskytujú PIHBO usmernenia 

týkajúce sa výkladu APPI, uverejnenie dokumentu PPC o otázkach a odpovediach54 a zriadenie linky 

pomoci na poskytovanie poradenstva podnikateľským subjektom a občanom o ustanoveniach 

právnych predpisov o ochrane údajov, ako aj zriadenie sprostredkovateľskej služby na vybavovanie 

sťažností. 

126. Zriadenie a fungovanie PPC je upravené v kapitole V APPI. Napriek tomu, že PPC nepatrí do právomoci 

predsedu vlády, podľa článku 62 PPC vykonáva svoju funkciu nezávisle. EDPB víta vysvetlenie, ktoré 

Európska komisia poskytla v zmenenom návrhu rozhodnutia o primeranosti, ktorý bol rozposlaný 

                                                           
53 Vec 362/14 (2015) Maximilian Schrems proti Data Protection Commisioner (body 73 a 74). 
54 Tento dokument Európska komisia neposkytla EDPB v angličtine. 
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13. novembra 2018, aby ďalej opísal, do akej miery je PPC je nezávislá od vnútorných a vonkajších 

vplyvov. 

3.2.2 Systém ochrany údajov musí zabezpečiť dobrú úroveň súladu 
127. V návrhu rozhodnutia o primeranosti sa vykoná komplexné preskúmanie právomocí, ktoré má PPC 

podľa článkov 40, 41 a 42 APPI, s cieľom zabezpečiť monitorovanie a presadzovanie právnych 

predpisov. Článok 40 splnomocňuje PPC, aby požadovala od PIHBO predloženie správ a dokumentácie 

týkajúcej sa operácií spracúvania, ako aj na vykonanie inšpekcií na mieste. Na základe článku 42 má 

PPC právomoc – ak uznajú, že je nevyhnutné chrániť individuálne práva alebo v prípade zistenia 

porušenia ustanovení právnych predpisov – vydávať odporúčania a v prípade ich nevykonania nariadiť 

PIHBO, aby prerušili konanie, ktorým porušujú ustanovenia právnych predpisov, alebo prijali potrebné 

opatrenia na nápravu porušenia. 

128. V októbri 2018 PPC vykonala jeden z prvých krokov podľa článku 41 zmeneného APPI a vydala 

„usmernenie“ pre PIHBO, v rámci ktorého tejto spoločnosti poradila, aby „posilnila svoje bezpečnostné 

opatrenia a efektívne dohliadala na poskytovateľov aplikácií a zároveň podala jasné a zrozumiteľné 

vysvetlenia pre používateľov o tom, ako sa používajú ich osobné informácie, ako aj aby získavala súhlas 

vopred, keď sú informácie zdieľané s treťou stranou a riadne reagovala na žiadosti používateľov 

o vymazanie ich informácií. V odpovediach poskytnutých EDPB55 úradníci PPC upozornili, že spoločnosť 

oznámila, že bude spolupracovať a že v prípade, ak tak spoločnosť neurobí, poskytne spoločnosti 

„odporúčanie“ podľa článku 42 ods. 1 APPI. 

129. Vyšetrovanie PPC týkajúce sa vyššie uvedeného PIHBO je veľmi pozitívnym ukazovateľom úsilia 

japonského dozorného orgánu o zabezpečenie dobrej úrovne dodržiavania predpisov v krajine. 

130. Hoci existujú zlepšenia vzhľadom na rámec zavedený pred zmenami do roku 2015, EDPB konštatuje, 

že PPC má menej právomocí než európsky orgán na ochranu osobných údajov v rámci GDPR, najmä vo 

vzťahu k presadzovaniu. Administratívne pokuty56 sú napríklad pomerne mierne. V rozhodnutí 

Európskej komisie v odôvodnení 108 sa zdôrazňuje, že v prípadoch nedodržania alebo niektorých 

porušení APPI sú zavedené trestné sankcie a predseda PPC môže postúpiť vec verejnému 

prokurátorovi. Rozhodnutie Európskej komisie však nezohľadňuje skutočnosť, že trestné stíhanie 

v Japonsku podlieha voľnej úvahe a môže byť niekedy predmetom zdĺhavých procesov preskúmania57. 

Okrem toho môže byť ťažké vykonať trest odňatia slobody (súbežne s trestom povinnej práce alebo 

bez takého trestu) spojený s porušením APPI podľa ustanovení kapitoly VII, pretože je zameraný na 

fyzické osoby a v žiadnom prípade netrestá PIHBO ako právnickú osobu, ktorá zlyhala pri vykonávaní 

svojich povinností v oblasti zodpovednosti. 

131. Vzhľadom na uvedené, EDPB vyzýva Európsku komisiu, aby pozorne sledovala účinnosť sankcií a 

príslušných nápravných opatrení v japonskom systéme ochrany údajov. 

                                                           
55 Príloha III. 
56 Tieto sú uvedené v kapitole VII APPI. Maximálna pokuta je stanovená v čl. 83 (nezákonné poskytovanie alebo 
používanie databázy osobných informácií na nezákonný zisk vlastnej osoby alebo tretej strany) a je rovnocenná 
buď ročnému výkonu trestu odňatia slobody s pracovnou činnosťou, alebo pokute nepresahujúcej 500 000 jenov 
(približne 3900 EUR). Podľa vysvetlení poskytnutých Komisiou sú pokuty kumulatívne za každé porušenie. Hoci 
to tak môže byť, EDPB poznamenáva, že aj keby sa použili kumulatívne pokuty, celková suma pravdepodobne 
zostane značne nízka v porovnaní s európskymi normami. 
65Oda H., Japanese Law (Japonské právo), Oxford University Press (vydanie III), 2009: 439-440. 
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3.2.3 Systém ochrany údajov musí poskytovať podporu a pomoc jednotlivým dotknutým 

osobám pri výkone ich práv a vhodné mechanizmy nápravy 
132. PPC poskytuje na svojom webovom sídle rozsiahle informácie a usmernenia zamerané na zvyšovanie 

povedomia medzi PIHBO vo vzťahu k ich povinnostiam a zodpovednostiam v rámci ochrany údajov, 

ako aj linku pomoci na poskytovanie informácií a podpory japonským občanom o ich individuálnych 

právach v rámci APPI. Toto webové sídlo má tiež sekciu nazvanú „Detská izba“, ktorá je výslovne 

zameraná na publikum detí a mladých ľudí. EDPB poznamenáva, že tieto informácie – spolu s podporou 

linky pomoci, usmerneniami a dokumentáciou otázok a odpovedí – sú k dispozícii v japončine58. Z tohto 

dôvodu je EDPB pevne presvedčený, že by bolo prospešné, ak by PPC poskytla na svojom webovom 

sídle vyhradenú stránku pre anglickú verziu s cieľom poskytovať informácie o ich individuálnych 

právach podľa japonského rámca ochrany údajov a podľa dodatočných pravidiel jednotlivcom EÚ, 

ktorých údaje budú prenesené do Japonska podľa rozhodnutia o primeranosti Európskej komisie. 

133. EDPB víta objasnenie, ktoré urobila Európska komisia v odôvodnení 104 zmeneného návrhu 

rozhodnutia o primeranosti, ktorý bol rozposlaný 13. novembra 2018, pokiaľ ide o sprostredkovateľské 

služby spravované PPC podľa článku 61 ods. ii) APPI. EDPB by však chcel uviesť tri body v tejto súvislosti. 

Po prvé, na anglickej verzii webového sídla PPC nie je zverejnená služba mediácie. Po druhé, služba je 

dostupná iba cez telefón a iba v japončine. Napokon, mediácia je len jednoduchým procesom, ktorý 

nevedie k záväznej dohode medzi stranami, ktorá má dôsledky na účinnosť možností nápravy, ktoré sú 

k dispozícii dotknutým osobám59. 

134. Nakoniec EDPB konštatuje, že návrh rozhodnutia o primeranosti kladie dôraz na prostriedky nápravy, 

ktoré sú k dispozícii prostredníctvom civilného konania, ako aj trestného konania, ale neuznáva 

existenciu inštitucionálnych prekážok v súdnom spore v Japonsku, ako sú napríklad trovy konania 

(poplatky sú rozdelené rovnako medzi žalobcu a žalovaného, bez ohľadu na to, ktorá strana má 

výhrady60), nedostatok právnikov v krajine61, skutočnosť, že zahraničným právnikom nie je dovolené 

vykonávať vnútroštátne právo, ako aj požiadavku na dôkazné bremeno podľa zákona 

o občianskoprávnych deliktoch. EDPB sa obáva, že tieto faktory môžu – v praxi – brániť prístupu 

jednotlivcov k spravodlivosti a ohroziť ich právo na rýchle a bezproblémové prostriedky nápravy. 

135. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa EDPB obáva, že existuje riziko, že jednotlivci EÚ môžu mať 

ťažkosti s prístupom k správnemu a súdnemu odškodneniu, a preto by privítal, keby Európska komisia 

mohla s PPC diskutovať o možnosti zriadenia online služby aspoň v angličtine, zameranej na 

poskytovanie podpory a riešenia sťažností62 jednotlivcov z EÚ. Okrem toho by EDPB uvítal možnosť 

umožniť orgánom na ochranu osobných údajov v EÚ, aby pôsobili ako sprostredkovatelia sťažností 

dotknutých osôb z EÚ týkajúcich sa organizácií pôsobiacich v Japonsku a PPC. 

                                                           
58https://www.ppc.go.jp/en/contactus/piinquiry/. 
59 Kojima T., Civil Procedure and ADR in Japan, Chuo University Press, 2004; and Menkel-Meadow C., Dispute 
Processing and Conflict Resolution: Theory, Practice and Policy (Civilný proces a alternatívne riešenie sporov v 
Japonsku, Chuo University Press, 2004; a Menkel-Meadow C., Dispute Processing and Conflict Resolution: Theory, 
Practice and Policy (Spracovanie sporu a riešenie konfliktov: Teória, prax a politika), Ashgate (2003) (ed.). 
60 Wagatsuma (2012), Recent Issues of Cost and Fee Allocation in Japanese Civil Procedure’ in Reimann (ed.), 
Cost and Fee Allocation in Civil Procedure – Ius Gentium; comparative Perspectives on Law and Justice Vol. 11 
(Nedávne otázky rozdelenia nákladov a poplatkov v japonskom občianskom procese, v Reimann (ed.), Rozdelenie 
nákladov a poplatkov v občianskoprávnom konaní - Ius Gentium; porovnávacie perspektívy o práve a 
spravodlivosti zv. 11, s. 195 – 200. 
61 Podľa najnovších čísel je počet právnikov v Japonsku 38 980 (zhruba 290 právnikov na jeden milión ľudí 
(Japonská federácia advokátskych komôr) (2017), White Paper on Attorneys: s. 8 – 9. 
62 Podobne ako v prílohe II k tomuto rozhodnutiu o primeranosti v prípade sťažností obyvateľov EÚ, pokiaľ ide o 
prístup japonských verejných orgánov k ich osobným údajom. 
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4 O PRÍSTUPE VEREJNÝCH ORGÁNOV K ÚDAJOM PRENESENÝM DO 

JAPONSKA 

136. Zámerom Európskej komisie je uznať prostredníctvom rozhodnutia o primeranosti, že „Japonsko 

zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov prenášaných z Európskej únie 

k podnikateľským subjektom v Japonsku, ktoré sa zaoberajú osobnými informáciami“, ako sa uvádza 

v čl. 1 návrhu rozhodnutia o primeranosti. V súlade s čl. 45 ods. 2 GDPR Komisia tiež analyzovala 

obmedzenia a záruky týkajúce sa prístupu k osobným údajom zo strany verejných orgánov. Táto 

kapitola sa zameriava na hodnotenie prístupu orgánov presadzovania práva a iných vládnych subjektov 

k osobným údajom na účely národnej bezpečnosti. Analýza EDPB je založená na návrhu rozhodnutia 

o primeranosti, jeho prílohe II, v ktorej japonská vláda poskytuje prehľad príslušného právneho rámca 

a japonských právnych textov v rozsahu, v akom ich poskytla Komisia. Preto v špecifickom kontexte 

tohto hodnotenia EDPB zohľadnil prvky týkajúce sa japonských právnych predpisov, ktoré nie sú 

súčasťou zistení Európskej komisie, ale ktoré sú dôležité pre posúdenie podmienok a záruk, na základe 

ktorých môžu mať japonské verejné orgány prístup k osobným údajom preneseným z Európskej únie. 

4.1 Prístup k údajom v oblasti presadzovania práva 

4.1.1 Postupy prístupu k údajom v oblasti trestného práva 
137. V návrhu rozhodnutia o primeranosti sa v japonskom práve predpokladajú tri spôsoby, akými orgány 

presadzovania práva získavajú prístup k údajom v Japonsku: 

4.1.1.1 Žiadosti o prístup na základe súdneho príkazu 

138. V návrhu rozhodnutia o primeranosti sa uvádza, že ak orgány verejnej moci v Japonsku, a to najmä 

orgány presadzovania práva požadujú prístup k elektronickým dôkazom v súvislosti s vyšetrovaním 

trestného činu, musia mať vždy súdny príkaz, pokiaľ nevyužijú proces dobrovoľného poskytnutia - pozri 

nižšie. 

4.1.1.1.1 Požiadavka „primeranej príčiny“, nevyhnutnosti a proporcionality súdnych príkazov 

139. EDPB uznáva, že podľa japonskej ústavy musí byť každé zhromažďovanie osobných údajov povinnými 

prostriedkami založené na súdnom príkaze. Konkrétne, v návrhu rozhodnutia o primeranosti sa uvádza, 

že vo všetkých prípadoch „vyhľadávania a zhabania“ musia byť súdne príkazy vydané na „primeranú 

príčinu“, o ktorej sa Najvyšší súd domnieva, že existuje len vtedy, ak existuje podozrenie, že dotknutá 

osoba (podozrivý alebo obvinený) spáchala trestný čin a vyhľadávanie a zhabanie sú nevyhnutné pre 

trestné vyšetrovanie. Komisia sa tu odvoláva na rozsudok Najvyššieho súdu z 18. marca 1969, vec 

N. 100 (1968(Shi)). EDPB pripomína, že podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ63 môže len súd, a nie 

napríklad prokurátori, povoliť zber údajov o premávke a lokalizácii. 

140. Rovnako s ohľadom na judikatúru Súdneho dvora EÚ, podľa ktorej prístup k údajom je možný iba na 

základe súdneho príkazu, ako v rozsudku Tele2, EDPB vyjadruje poľutovanie nad tým, že neboli 

poskytnuté žiadne dodatočné informácie na posúdenie toho, ako sa v praxi uplatňujú kritériá na 

posúdenie nevyhnutnosti súdneho príkazu – závažnosť trestného činu a spôsob, akým bol spáchaný; 

hodnota a význam zhabaných predmetov ako dôkazov; pravdepodobnosť zatajenia alebo zničenia 

zhabaných predmetov; rozsah nevýhod vyplývajúcich zo zhabania; iné súvisiace podmienky – a pojem 

„primeranej príčiny“ vyplývajúci z ústavy. EDPB preto vyzýva Komisiu, aby monitorovala, či vydávanie 

súdnych príkazov spĺňa kritériá, ktoré v praxi stanovil Súdny dvor EÚ. 

                                                           
63 Pozri veci C–203/15, C–293/12 a C–594/12 Súdneho dvora EÚ. 
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4.1.1.1.2 Typy trestných činov, pre ktoré môžu byť vydané súdne príkazy 

141. Postup vydávania súdnych príkazov sa uplatňuje iba vtedy, ak sa vykonáva tzv. povinné vyšetrovanie. 

V zásade môžu byť tieto príkazy vydané len v prípadoch, ak došlo k porušeniu zákona. EDPB v tejto 

súvislosti berie na vedomie nedávno prijatý „zákon o trestaní trestných činov organizovaných skupín 

a o kontrole príjmov z trestnej činnosti“ z 15. júna 2017 v kontexte dodržiavania medzinárodného 

dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu (UNTOC)64. Vzhľadom na neexistenciu 

dostupnej verzie tejto legislatívy v anglickom jazyku a vzhľadom na požiadavku vyplývajúcu z práva EÚ, 

že niektoré údaje sa zhromažďujú len v súvislosti s vyšetrovaním, odhaľovaním alebo stíhaním 

závažných trestných činov65, ako aj vzhľadom na obavy mnohých komentátorov vrátane osobitného 

spravodajcu OSN Josepha Cannataciho66, ktoré sa týkajú širokého rozsahu pôsobnosti a ktoré sa 

opierajú o údajne nejasnú a príliš širokú definíciu „organizovanej zločineckej skupiny“, EDPB nie je 

schopný dospieť k záveru, že prístup k elektronickým dôkazom podľa príslušných japonských právnych 

predpisov je obmedzený na prahové hodnoty stanovené právnymi predpismi EÚ. 

142. Treba tiež poznamenať, že pre niektoré druhy trestných činov je príslušná prefektúrna polícia a že na 

tieto trestné činy sa vzťahujú osobitné policajné nariadenia. Vnútorné pravidlá platné pre prefektúrnu 

políciu EDPB nemal k dispozícii. 

143. Podľa návrhu rozhodnutia o primeranosti zhromažďovanie elektronických informácií v oblasti 

presadzovania trestného práva je v kompetencii prefektúrnej polície. 

4.1.1.2 Súdne príkazy na odpočúvanie 

144. V prílohe II k návrhu rozhodnutia o primeranosti sa naznačuje, že zákon o odpočúvaní na účely 

vyšetrovania v trestnom konaní stanovuje špecifiká pre odpočúvanie komunikácií. Táto legislatíva bola 

poskytnutá veľmi neskoro, čo neumožnilo hĺbkovú analýzu. Preto aj keď sa zdá, že v rámci tohto 

právneho rámca existuje mnoho záruk, EDPB nie je schopný posúdiť, či sú podmienky ustanovené 

v tomto právnom predpise pokryté zárukami, ktoré sú v podstate rovnocenné so zárukami, ktoré 

vyplývajú z Charty, ako ich vykladá SD EÚ, ako aj z EDĽP, ako ich vykladá súd v Štrasburgu. 

4.1.1.3 Postup „dobrovoľného poskytnutia“ založený na dotazníku 

145. Táto nepovinná forma spolupráce umožňuje verejným orgánom požiadať prevádzkovateľov 

(s výnimkou telekomunikačných dopravcov) o poskytnutie údajov, ktoré majú k dispozícii. Splnenie 

žiadosti sa nedá vynútiť. Nie je jasné, ktoré orgány môžu použiť tento typ konania, ale zdá sa, že sa 

obmedzuje len na tie orgány, ktoré vyšetrujú zločiny. 

4.1.1.3.1 Podmienky vydávania „dotazníkov“ 

146. EDPB uznáva, že japonský najvyšší súd s odvolaním sa na ústavu obmedzil používanie „dobrovoľných 

poskytnutí“67. Z návrhu rozhodnutia o primeranosti vyplýva, že konkrétne „dobrovoľné poskytnutie“ 

môžu požadovať len príslušné orgány prostredníctvom vydania „dotazníka“. Odoslanie takéhoto 

„dotazníka“ sa povoľuje iba ako súčasť trestného vyšetrovania a teda vždy sa predpokladá konkrétne 

podozrenie z už spáchaného trestného činu. Takéto vyšetrovania spravidla vykonáva prefektúrna 

polícia, kde sa uplatňujú obmedzenia podľa článku 2 ods. 2 zákona o polícii, čo znamená, že by malo 

byť relevantné pre činnosti polície. EDPB však požaduje ďalšie objasnenie, pokiaľ ide o konkrétne 

kontúry kritérií, ktoré umožňujú vydať dotazník (napríklad judikatúra vysvetľujúca uplatnenie týchto 

kritérií), ako aj vzťah medzi postupom dobrovoľného poskytovania a zhabaním údajov na základe 

súdneho príkazu. Zdá sa, že aj vtedy, ak sa údaje nemôžu získať prostredníctvom dobrovoľného 

                                                           
64 (pozri: https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html. 
65 Pozri spojené veci C–293/12 a C–594/12 a vec C–203/15. 
66 Osobitný spravodajca OSN pre právo na súkromie, ako aj Graham Greenleaf, právny výskumník UNSW. 
67 Pozri prílohu II, strana 8. 

https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
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poskytnutia, mohli by byť stále získané pomocou súdneho príkazu, ak sú pre vyšetrovacie orgány 

nevyhnutné68. 

4.1.1.3.2 Dostupná judikatúra týkajúca sa obmedzení používania dobrovoľného poskytnutia 

147. Prípady citované v návrhu rozhodnutia o primeranosti69 na vysvetlenie obmedzení používania 

postupov dobrovoľného poskytnutia sa týkajú prípadov, keď bola obvinená osoba vyfotografovaná 

alebo natočená priamo vo verejnom priestore, a preto poskytujú len obmedzené náznaky, pokiaľ ide 

o situácie, v ktorých príslušné orgány môžu požiadať prevádzkovateľa o poskytnutie údajov, najmä 

pokiaľ ide o kritériá uvedené v prílohe II týkajúce sa „vhodnosti metód“, pri ktorých sa javí, že sa týkajú 

posúdenia, či je dobrovoľné vyšetrovanie „primerané“ alebo odôvodnené z hľadiska dosiahnutia účelu 

vyšetrovania. To isté je možné povedať o všeobecných kritériách „či sa dá považovať za rozumné 

a v súlade so spoločensky zaužívanými zvyklosťami“ posúdenie zákonnosti dobrovoľných vyšetrovaní. 

Okrem toho Národná policajná agentúra, ktorá je federálnym orgánom povereným všetkými 

záležitosťami týkajúcimi sa kriminálnej polície, vydala pokyny pre prefektúrnu políciu o „správnom 

použití v prípade písomných vyšetrovaní vo veciach vyšetrovania“. Okrem iného musí hlavný 

vyšetrovateľ získať interný súhlas od vysokého úradníka. EDPB nemá žiadne informácie o tom, či sú 

tieto pokyny záväzné. Napriek tomu EDPB uvádza, že použitie tohto postupu musí byť primerané alebo 

nevyhnutné. 

4.1.1.3.3 Práva a povinnosti prevádzkovateľov v súvislosti s dobrovoľným poskytnutím 

148. Okrem toho je na prevádzkovateľoch, aby súhlasili s poskytnutím údajov (zdá sa však, že nie sú povinní 

zo svojej strany požadovať súhlas dotknutých osôb alebo ich informovať), ak tieto žiadosti nie sú 

v rozpore s inými právnymi povinnosťami (ako je povinnosť mlčanlivosti). Správa poskytnutá Komisiou 

naznačuje, že po počiatočnej vysokej miere dodržiavania predpisov prevádzkovatelia začali brať do 

úvahy ochranu údajov svojich zákazníkov a preto začali na tieto žiadosti odpovedať menej často. 

149. Zostáva aj nejasné, či majú prevádzkovatelia nejakú motiváciu vyhovieť žiadostiam (napríklad, ak majú 

výhodu v prípade dodržiavania alebo ak sú oslobodení od trestného stíhania atď.). Nie je spomenutá 

žiadna zásada, ako je „právo nevypovedať vo svoj neprospech“. 

150. EDPB by privítal dodatočné informácie, ak sú k dispozícii, číselné údaje o počte a druhoch žiadostí, ako 

aj o odpovediach poskytnutých prevádzkovateľmi. Vzhľadom na neexistenciu judikatúry a číselných 

údajov EDPB vyzýva Komisiu, aby monitorovala účinnosť a konkrétne uplatňovanie tohto postupu 

v praxi. 

151. EDPB však chýba judikatúra a číselné údaje o tomto postupe na stanovenie týchto prvkov. V dôsledku 

toho EDPB nie je schopný poskytnúť hodnotenie týkajúce sa účinnosti a konkrétneho uplatňovania 

tohto postupu bez ďalších prvkov týkajúcich sa tejto praxe. 

4.1.1.4 Záver o postupoch prístupu k údajom na účely presadzovania práva 

152. V závere EDPB uznáva, že zásada, podľa ktorej môžu príslušné orgány povinne získavať osobné údaje 

iba vtedy, keď je to nevyhnutné a primerané účelu a na základe príkazu, zodpovedá hlavným základným 

zárukám poskytovaným podľa práva EÚ a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Na základe 

uvedených zistení EDPB žiada Komisiu, aby monitorovala rozsah pôsobnosti týchto opatrení, rozsah 

postupu dobrovoľného poskytovania informácií a uplatňovanie týchto zásad prefektúrnou políciou a 

súdmi na základe príslušnej judikatúry, ako aj aby monitorovala, či japonský právny rámec poskytuje 

základné záruky, ktoré vyvodzuje SD EÚ na základe Charty a ESĽP na základe ESĽP. 

                                                           
68 Pozri prílohu II, strana 7. 
69 Pozri prílohu II strana 8 - dve rozhodnutia Najvyššieho súdu z 24. decembra 1969 (1965(A)č.1187) a 15. apríla 
2008 (2007(A)č.839). 
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4.1.2 Dohľad v oblasti trestného práva 
153. V návrhu rozhodnutia o primeranosti, ako aj v prílohe II sa uvádzajú štyri typy dohľadu, ktorý vykonáva 

polícia, ministerstvá a verejné agentúry. 

4.1.2.1 Justičný dohľad 

4.1.2.1.1 V prípadoch, keď sa elektronické informácie zhromažďujú prostredníctvom povinných 

prostriedkov (vyhľadávanie a zhabanie) 

154. Podľa návrhu rozhodnutia o primeranosti musí polícia vo všetkých prípadoch, keď sa elektronické 

informácie zhromažďujú povinnými prostriedkami (vyhľadávanie a zhabanie), získať predbežný súdny 

príkaz. Existuje však výnimka z tohto pravidla70. Článok 220 ods. 1 trestného poriadku totiž umožňuje 

prokurátorovi, jeho asistentovi alebo justičnému policajnému úradníkovi pri zadržaní podozrivého, aby 

vyhľadal alebo zhabal elektronické informácie na mieste zatknutia. V tejto situácii existuje možnosť, 

aby sudca vylúčil použitie týchto informácií ako dôkazu. 

155. EDPB si uvedomuje, že podobné výnimky existujú aj podľa práva EÚ. Poznamenáva, že v prípadoch, 

keď sa elektronické informácie získavajú povinnými prostriedkami, nie je vždy prítomná súdna 

kontrola, ako sa to uvádza v návrhu rozhodnutia o primeranosti. EDPB v tejto súvislosti pripomína 

judikatúru ESĽP o súdnych kontrolách a posteriori71. 

4.1.2.1.2 V prípade žiadostí o dobrovoľné poskytnutie 

156. Podľa návrhu rozhodnutia o primeranosti v prípade žiadostí o dobrovoľné poskytnutie neexistuje 

kontrola ex ante zo strany sudcu. V takomto prípade prefektúrna polícia koná pod dohľadom 

prokurátora. V návrhu rozhodnutia o primeranosti sa uvádza článok 192 ods. 1 a článok 246 

o vzájomnej spolupráci a koordinácii prokurátorov, prefektúrnej komisie pre verejnú bezpečnosť a 

úradníkov justičnej polície a o výmene informácií medzi nimi. Odkazuje sa aj na článok 193 ods. 1, podľa 

ktorého môže prokurátor vydať potrebné pokyny justičnej polícii, ako aj stanoviť normy pre spravodlivé 

vyšetrovanie. Napokon sa v ňom uvádza článok 194 o disciplinárnych žalobách proti justičnej polícii 

z dôvodu nerešpektovania prokurátorov zo strany národnej alebo prefektúrnej komisie pre verejnú 

bezpečnosť. 

157. EDPB uznáva zavedenie predchádzajúcich opatrení a dohľad nad justičnou políciou vykonávaný 

národnou a prefektúrnou komisiou pre verejnú bezpečnosť (pozri nižšie). 

4.1.2.2 Dohľad komisií pre verejnú bezpečnosť nad políciou 

158. Podľa prílohy II k návrhu rozhodnutia o primeranosti sa vykonávajú nad políciou dva druhy dohľadu zo 

strany komisií. Obe majú za cieľ zabezpečiť demokratické riadenie a politickú neutralitu policajnej 

správy. 

4.1.2.2.1 Dohľad vykonávaný Národnou komisiou pre verejnú bezpečnosť 

159. V prílohe II k návrhu rozhodnutia o primeranosti sa spomína dohľad, ktorý vykonáva Národná komisia 

pre verejnú bezpečnosť nad Národnou policajnou agentúrou (NPA). V zákone o polícii sa uvádza 

zoznam povinností komisie, z ktorých vyplýva jej dozorná právomoc (pozri článok 5). 

160. Podľa článku 4 zákona o polícii je Národná komisia pre verejnú bezpečnosť zriadená pod jurisdikciou 

predsedu vlády a skladá sa z predsedu a piatich členov. Článok 7 stanovuje určité obmedzenia 

menovania členov komisie. Funkčné obdobie členov komisie je päť rokov a môže sa opätovne 

vykonávať iba raz, ako je to stanovené v článku 8. Okrem toho sa zdá, že parlament má silnú právomoc 

                                                           
70 Pozri prílohu II. 
71 ESĽP, Modestou proti Grécku, č. 51693/13. 
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pri vymenovaní a odvolaní člena komisie, čo zabezpečuje nezávislosť národnej komisie pre verejnú 

bezpečnosť. 

161. Takéto právne ustanovenia zvyšujú politickú neutralitu Národnej komisie pre verejnú bezpečnosť. 

4.1.2.2.2 Dohľad vykonávaný prefektúrnymi komisiami pre verejnú bezpečnosť 

162. Prefektúrna polícia podlieha dohľadu zo strany prefektúrnych komisií pre verejnú bezpečnosť 

zriadených v každej prefektúre. Podľa článkov 2 a 36 ods. 2 zákona o polícii sú prefektúrne komisie pre 

verejnú bezpečnosť zodpovedné za „ochranu práv a slobôd jednotlivca“. V článku 38, ako aj v článku 

42 zákona o polícii sa uvádzajú povinnosti prefektúrnych komisií pre verejnú bezpečnosť. Tieto komisie 

sa tiež zameriavajú na zabezpečenie demokratického riadenia a politickej neutrality policajnej správy, 

ako je uvedené v článku 43 ods. 2, tým, že dozerajú na individuálne prípady riešené prefektúrnou 

políciou, ak to považujú za potrebné v súvislosti s kontrolou činnosti prefektúrnej polície alebo 

s nevhodným správaním jej personálu. 

163. Nie je však jasné, či tieto komisie majú aj iné právomoci ako je kontrola správania polície. EDPB si kladie 

otázku, či pojem „nevhodné správanie“ zahŕňa aj nelegálny prístup k údajom a v takom prípade aj či 

sú tieto komisie schopné nariadiť vymazanie údajov alebo nie. 

164. Pokiaľ ide o neutralitu a nezávislosť týchto komisií, ako sa uvádza v návrhu rozhodnutia 

o primeranosti72, prefektúrne komisie pre verejnú bezpečnosť sú zriadené pod jurisdikciou guvernéra 

prefektúry, ktorý musí menovať členov komisie so súhlasom prefektúrneho zhromaždenia. Členovia 

prefektúrnej komisie pre verejnú bezpečnosť majú trojročné funkčné obdobie a môžu byť znovu 

vymenovaní až dvakrát. V článku 39 zákona o polícii sa uvádzajú obmedzenia týkajúce sa vymenovania 

členov. V návrhu rozhodnutia o primeranosti sa spomína aj dohľad nad prefektúrnou políciou zo strany 

miestneho zhromaždenia, odkazujúc na článok 100 zákona o miestnej autonómii. Tento zákon však 

nebol poskytnutý EDPB73. 

165. Okrem toho podľa článku 42 ods. 2 a 3 zákona o polícii: „Žiadny člen komisie nesmie byť súčasne 

členom zhromaždenia alebo vykonávať verejnú službu na plný úväzok v miestnych verejných orgánoch, 

ani nesmie vykonávať verejnú službu na čiastočný úväzok podľa ustanovenia odseku 1 článku 28 ods. 5 

zákona o miestnej verejnej službe. 

166. Podľa vyššie uvedených skutočností a so zreteľom na spoluprácu medzi prefektúrnymi komisiami pre 

verejnú bezpečnosť a národnou komisiou pre verejnú bezpečnosť, EDPB súhlasí s návrhom rozhodnutia 

o primeranosti a víta neutralitu a nezávislosť členov prefektúrnych komisií pre verejnú bezpečnosť. 

EDPB chápe, že prefektúrne komisie pre verejnú bezpečnosť majú iba právomoc vyšetrovať správanie 

polície a nemajú iné právomoci v oblasti dohľadu vrátane vymazania údajov získaných prefektúrnou 

políciou. Preto sa zdá, že je potrebné ďalšie objasnenie toho, či dohľad vykonávaný prefektúrnymi 

komisiami pre verejnú bezpečnosť je dostatočný podľa noriem stanovených v právnych predpisoch EÚ. 

4.1.2.2.3 Dohľad vykonávaný parlamentom 

167. Návrh rozhodnutia o primeranosti74 a príloha II75 poskytujú určité informácie o dohľade, ktorý 

vykonáva parlament vo vzťahu k vláde, a to aj pokiaľ ide o zákonnosť získavania údajov zo strany polície. 

V oboch dokumentoch je zmienka o článku 62 ústavy, podľa ktorého môže parlament požiadať 

o predloženie dokumentov a výsluch svedkov. V oboch dokumentoch sa uvádzajú aj ustanovenia 

zákona o parlamente, najmä článok 104, týkajúce sa právomocí parlamentu, ako aj článok 74 

                                                           
72 Pozri návrh rozhodnutia o primeranosti. s. 31. 
73 Pozri návrh rozhodnutia o primeranosti. s. 33. 
74 Pozri návrh rozhodnutia o primeranosti. s. 30. 
75 Pozri prílohu II, s. 12. 
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o predložení písomných otázok, na ktoré musí písomne odpovedať vláda v lehote siedmich dní podľa 

článku 75. V návrhu rozhodnutia o primeranosti sa tiež uvádza, že „úloha parlamentu pri dohľade nad 

výkonnou mocou je podložená oznamovacími povinnosťami, napríklad podľa článku 29 zákona 

o odpočúvaní“. 

168. EDPB uznáva dôsledky dohľadu parlamentu nad vládou a políciou, pokiaľ ide o zákonnosť zberu údajov. 

4.1.2.2.4 Dohľad vykonávaný výkonným orgánom 

169. Podľa prílohy II k návrhu rozhodnutia o primeranosti má minister alebo vedúci každého ministerstva 

alebo agentúry na jednej strane právomoc vykonávať dohľad a presadzovanie na základe APPIHAO76. 

Na druhej strane minister vnútra a komunikácií (MIC) má vyšetrovacie právomoci týkajúce sa 

presadzovania APPIHAO všetkými ostatnými ministerstvami vrátane ministra spravodlivosti, pokiaľ ide 

o políciu, ako je uvedené v návrhu rozhodnutia o primeranosti77. 

170. Minister môže požiadať vedúceho správneho orgánu, aby predložil materiály a vysvetlenia týkajúce sa 

nakladania s osobnými informáciami príslušným správnym orgánom na základe článku 50 APPIHAO. 

Môže požiadať o revíziu opatrení, ak existuje podozrenie, že došlo k porušeniu alebo nesprávnemu 

vykonaniu tohto zákona, ako aj vydávať stanoviská týkajúce sa nakladania s osobnými informáciami 

príslušným správnym orgánom podľa článkov 50 a 51 APPIHAO. 

171. V návrhu rozhodnutia o primeranosti a v prílohe II sa uvádza aj zriadenie 51 komplexných informačných 

centier, ktoré „zabezpečujú hladké vykonávanie tohto zákona“ podľa článku 47 APPIHAO. EDPB 

konštatuje, že v APPIHAO sa bližšie nevysvetľuje úloha a právomoci týchto informačných centier, ale 

návrh rozhodnutia o primeranosti poskytuje určité spresnenie. 

172. EDPB preto víta skutočnosť, že MIC vykonáva výkonný dohľad nad dodržiavaním APPIHAO na 

ministerstvách a správnych orgánoch. 

173. Záverom treba dodať, že právne predpisy EÚ a EDĽP v judikatúre príslušných súdov stanovujú normy a 

záruky, podľa ktorých musí byť dohľad úplný, neutrálny a nezávislý. EDPB konštatuje, že PPC nemá 

právomoci v oblasti dohľadu vo veciach týkajúcich sa presadzovania práva. Okrem toho, ak sa dohľad, 

ktorý vykonáva parlament, národná a prefektúrna komisia pre verejnú bezpečnosť javí ako neutrálny 

a nezávislý, je potrebné ďalšie objasnenie týkajúce sa právomocí dohľadu prefektúrnych komisií pre 

verejnú bezpečnosť. 

4.1.3 Náprava v oblasti trestného práva 
174. Návrh rozhodnutia o primeranosti, doplnený prílohou II, predstavuje niekoľko spôsobov, ktorými 

jednotlivci môžu podať svoje sťažnosti, a to pred nezávislými orgánmi, ako aj pred súdmi. 

175. Tieto spôsoby a hlavné prvky týchto postupov, ktoré vyplývajú z dostupnej dokumentácie, sú tu 

uvedené po krátkom prehľade uplatniteľných práv na objasnenie toho, čo môžu dotknuté osoby 

očakávať od verejných orgánov v súvislosti so spracúvaním údajov v oblasti trestných konaní. 

4.1.3.1 Uplatniteľné práva dotknutých osôb v kontexte trestného konania 

176. Aby dotknuté osoby mohli získať nápravu, musia preukázať, že ich práva podľa právnych predpisov 

neboli rešpektované. Preto EDPB posúdil aj uplatniteľné práva v kontexte trestných konaní uvedených 

v návrhu rozhodnutia o primeranosti. 

                                                           
76 Pozri prílohu II, s. 10. 
77 Pozri prílohu II, s. 11. 
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4.1.3.1.1 Všeobecné obmedzenia práv dotknutých osôb podľa APPIHAO 

177. Vo svojom návrhu rozhodnutia o primeranosti sa Komisia odvoláva na všeobecné zásady ochrany 

údajov, ktoré verejné orgány musia dodržiavať pri získavaní osobných údajov, a opiera sa o ne. Tieto 

zásady sú ďalej uvedené v prílohe II a EDPB sa rozhodol vyjadriť k nim takisto svoje pripomienky. 

178. Pokiaľ ide o dostupné práva, EDPB konštatuje, že podľa prílohy II k návrhu rozhodnutia o primeranosti 

niektoré všeobecné práva poskytované dotknutým osobám v súvislosti s údajmi spracúvanými 

správnymi orgánmi zostávajú možno uplatniť aj v súvislosti s vyšetrovaním trestných činov. Dodatočné 

obmedzenia v súvislosti so zberom osobných informácií a ďalšou manipuláciou s nimi však v tejto 

súvislosti vyplývajú aj zo samotného APPIHAO. 

179. Tieto obmedzenia, ktoré sa uplatňujú v súvislosti s údajmi zozbieranými na základe súdneho príkazu, 

ako aj na základe dotazníka v súvislosti s dobrovoľným poskytnutím, vyvolávajú otázky týkajúce sa 

viacerých aspektov. 

180. Pokiaľ ide o zásadu obmedzenia účelu, aj keď sa od správnych orgánov v zásade vyžaduje, aby 

špecifikovali účel, na ktorý si uchovávajú osobné údaje, a nemôžu ich uchovávať počas obdobia 

dlhšieho ako je potrebné na dosiahnutie uvedeného účelu použitia, môžu zmeniť účel, ak je „to, čo je 

možné rozumne považovať za primerané, relevantné pre pôvodný účel“. 

181. APPIHAO tiež ustanovuje zásadu neposkytovania údajov, podľa ktorej zamestnanec nesmie poskytnúť 

získané osobné údaje inej osobe bez opodstatneného dôvodu alebo použiť takéto informácie na 

nespravodlivé účely. Nie sú však poskytnuté žiadne dodatočné informácie týkajúce sa výkladu toho, čo 

by mohlo zahŕňať „opodstatnené dôvody“ alebo „nespravodlivé účely“, takže je potrebné ďalšie 

posúdenie. 

182. V článku 8 ods. 1 APPIHAO sa tiež stanovuje zákaz používať alebo sprístupňovať údaje „pokiaľ zákony 

a nariadenia neustanovujú inak“. Aj napriek tomu, že toto ustanovenie nie je v zásade v rozpore 

s úrovňou ochrany poskytovanej podľa právnych predpisov EÚ, EDPB chýbajú dodatočné prvky 

týkajúce sa rozsahu, v akom sa vykonáva akýkoľvek dohľad alebo kontrola, keď k poskytnutiu údajov 

dochádza na základe zákonov alebo nariadení. Navyše podľa článku 8 ods. 2 sa na toto pravidlo 

uplatňujú dodatočné výnimky, ak „takéto výnimočné poskytnutie pravdepodobne nespôsobí 

nespravodlivú ujmu na právach a záujmoch dotknutej osoby alebo tretej strany“. Bez ďalších prvkov 

v tejto súvislosti potrebuje táto výnimka, ktorá sa opiera o nejasnú predstavu o „nespravodlivej“ ujme, 

ďalšie objasnenie, ak je dostatočne presne vymedzená. 

183. Napokon, v článku 9 APPIHAO sa stanovujú dodatočné obmedzenia týkajúce sa účelu alebo spôsobu 

použitia alebo akékoľvek iné obmedzenia, ktoré ukladá vedúci správneho orgánu, ak sa osobné údaje 

poskytujú inej osobe. Keďže pojmy „akékoľvek iné nevyhnutné obmedzenia“ a „poskytnutie inej 

osobe“ sú veľmi široké, tieto dodatočné obmedzenia práv dotknutých osôb vyvolávajú obavy bez 

ďalších objasnení rozsahu pôsobnosti tohto ustanovenia. 

184. Hoci si EDPB plne uvedomuje, že práva na prístup k údajom a iné zásady ochrany údajov sú v rámci 

trestného konania obmedzené aj v rámci právnych predpisov EÚ, poskytujú sa dodatočné záruky, ak 

sa takéto obmedzenia predpokladajú, a to aj pokiaľ ide o dozor, dohľad a nápravu. Keďže neexistuje 

dostatočná judikatúra o týchto obmedzeniach alebo o ďalších prvkoch na objasnenie rozsahu týchto 

ustanovení, EDPB nie je schopný posúdiť, či sa tieto obmedzenia práv dotknutých osôb obmedzujú na 

to, čo by bolo považované za nevyhnutne potrebné a primerané podľa práva EÚ, a teda či by sa 

v podstate rovnali právam poskytovaným dotknutým osobám z EÚ. 
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4.1.3.1.2 Dodatočné obmedzenia práv APPIHAO vyplývajúcich z trestného poriadku a nariadení 

prefektúrnej polície 

185. EDPB poznamenáva, že aj keď APPIHAO sa javí ako uplatniteľné na všetky spracúvania správnymi 

orgánmi v Japonsku, niektoré dôležité obmedzenia práv dotknutých osôb vyplývajú z osobitných 

právnych predpisov. Najmä v článku 53 ods. 2 trestného poriadku78 sa stanovuje, že „osobné 

informácie zaznamenané v dokumentoch týkajúcich sa súdnych konaní a zhabaných predmetov“ sú 

vylúčené z rozsahu uplatňovania individuálnych práv v kapitole IV APPIHAO. Konkrétne EDPB chápe, 

že v súvislosti s trestnými konaniami dotknuté osoby nepožívajú práva na informácie, prístup, opravu 

alebo vymazanie osobných údajov zaznamenaných v dokumentoch týkajúcich sa súdnych konaní 

a zhabaných predmetov. 

186. Pokiaľ ide o tieto obmedzenia, EDPB chápe, že sa uplatňujú v súvislosti s údajmi zozbieranými na 

základe súdnych príkazov, ako aj v súvislosti s údajmi zozbieranými na základe dobrovoľného 

poskytnutia prostredníctvom dotazníkov (pozri nižšie). Právny základ oboch postupov na prístup 

k údajom (prostredníctvom súdneho príkazu a prostredníctvom dotazníka), ktorý je uvedený v článku 

53 ods. 2 trestného poriadku, sa podľa všetkého uplatňuje na oba typy zberu. Keďže však článok 53 

ods. 2 odkazuje na „zhabané“ predmety, mohlo by sa objasniť, či obmedzenia práv, ktoré sa 

predpokladajú podľa tohto ustanovenia, platia aj v súvislosti s dobrovoľným poskytnutím. 

187. EDPB vyjadruje poľutovanie nad tým, že nemá k dispozícii nariadenia prefektúrnej polície, ktorá údajne 

chráni osobné informácie, práva a povinnosti rovnocenné s APPIHAO. Vzhľadom na nejasnosti týkajúce 

sa výkladu APPIHAO a nedostupnosť nariadení prefektúrnej polície sa EDPB pýta, či práva poskytnuté 

jednotlivcom v tomto kontexte a dodatočné mechanizmy dohľadu a/alebo nápravy sú dostatočné na 

kompenzáciu absencie práva. 

4.1.3.2 Náprava prostredníctvom nezávislých orgánov 

4.1.3.2.1 Správna náprava 

188. EDPB poznamenáva, že správne orgány zhromažďujúce údaje, ako napríklad prefektúrna polícia, majú 

právomoc riešiť žiadosti, ktoré pochádzajú od jednotlivcov, týkajúce sa ich – obmedzených – práv, 

pokiaľ ide o ich osobné údaje zozbierané v rámci vyšetrovania trestných činov (pozri vyššie, pokiaľ ide 

o uplatniteľné práva), ktoré zrejme zahŕňajú zber údajov na základe súdneho príkazu a na základe 

dotazníka. Konkrétne, tieto práva sa zdajú byť obmedzené na všeobecné zásady, ako je potreba 

uchovávania údajov v súvislosti s účelom (pozri článok 3.1 APPIHAO), zásada obmedzenia účelu (článok 

4) alebo správnosť údajov (článok 5), zatiaľ čo osobné práva, ako právo na informácie, prístup, opravu 

alebo vymazanie, sú vylúčené z osobných údajov zaznamenaných v dokumentoch týkajúcich sa 

súdnych konaní a zaistených vecí79. EDPB víta túto cestu, hoci tieto orgány nemožno považovať za 

nezávislé a poskytujúce nezávislú nápravu alebo vykonávajúce nezávislý dohľad. Zdôrazňuje však, že 

sťažnosti podané v tejto súvislosti zostávajú obmedzené na veľmi málo práv dotknutých osôb 

vzhľadom na obmedzenia práv, ktoré vyplýva z APPIHAO. 

189. Okrem toho, keďže „osobné informácie zaznamenané v dokumentoch týkajúcich sa súdnych konaní 

a zhabaných predmetov“ sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti individuálnych práv v kapitole IV APPIHAO 

podľa článku 53 ods. 2 trestného poriadku, možnosti požadovať prístup k osobným informáciám sú tiež 

obmedzené na postupy predpokladané podľa iných ustanovení tohto trestného poriadku. Zdá sa, že 

v tomto kontexte môžu konať iba obete, podozrivé alebo obvinené osoby, a to v závislosti od štádia 

                                                           
78 K dispozícii tu http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&id=2283&re=02&vm=02 a je 
citovaný v prílohe II k návrhu rozhodnutia o primeranosti, poznámka pod čiarou č. 25. 
79 Pozri vyššie, pokiaľ ide o obmedzenia APPIHAO a najmä článok 53 ods. 2 trestného poriadku (nebol poskytnutý, 
ale je citovaný v prílohe II k návrhu rozhodnutia o primeranosti, poznámka pod čiarou č. 25). 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&id=2283&re=02&vm=02
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trestného konania. Preto sa EDPB obáva, že v súvislosti s trestným konaním nemôžu dotknuté osoby 

uplatniť žiadne všeobecné práva na prístup a/alebo opravu alebo vymazanie informácií podľa 

japonských právnych predpisov a že všetky dostupné možnosti nápravy sa vzťahujú buď na obeť 

(v tomto prípade osoba by pravdepodobne vedela, že jeho údaje boli zbierané), alebo na podozrivého, 

alebo obvineného, alebo na preukázanie škody, zatiaľ čo dotknuté osoby by mali mať tiež právo na 

prístup k ich údajom a prípadne na ich opravu alebo vymazanie, keď neutrpeli žiadnu škodu (prípadne) 

a/alebo keď nie sú obeťou, podozrivou alebo obvinenou osobou, ale sú napríklad svedkami. 

4.1.3.2.2 Správna náprava prostredníctvom prefektúrnych komisií pre verejnú bezpečnosť 

190. Okrem toho sa zdá, že prefektúrne komisie pre verejnú bezpečnosť majú právomoc riešiť sťažnosti. Na 

základe článku 79 zákona o polícii uvedeného v návrhu rozhodnutia o primeranosti môžu jednotlivci 

podať sťažnosť proti nezákonnému alebo nevhodnému správaniu zástupcu pri výkone jeho povinností. 

191. EDPB sa snaží objasniť, či tzv. nezákonné spracúvanie osobných údajov spĺňa podmienky tzv. 

nezákonného alebo nevhodného správania zástupcu a na preukázanie nevýhody, ktoré sa od dotknutej 

osoby vyžaduje. Oznámenie vydané NPA pre políciu a prefektúrne komisie pre verejnú bezpečnosť 

o riadnom vybavovaní sťažností týkajúcich sa plnenia povinností policajtmi skutočne obmedzuje 

sťažnosti na konkrétne tvrdenia týkajúce sa „odstránenia akejkoľvek špecifickej nevýhody, ktorá bola 

spôsobená v dôsledku určitého nezákonného alebo nevhodného správania, alebo neprijatia 

potrebných opatrení policajtom pri vykonávaní povinností“ a možnosti „podať sťažnosť/vysloviť 

nespokojnosť s nevhodným spôsobom výkonu policajnej služby“. Je výslovne objasnené, že „sťažnosti 

na nekonanie policajta týkajúce sa akejkoľvek záležitosti, ktorá sa nepovažuje za činnosť patriacu medzi 

povinnosti policajta, ako aj sťažnosti, ktoré vyjadrujú len všeobecné stanovisko alebo návrh a priamo 

nemajú vplyv na sťažujúcu sa stranu, sú vylúčené“. 

192. Pokiaľ ide o procesné požiadavky na podanie sťažnosti, aj napriek tomu, že musia byť podané v 

písomnej forme, EDPB konštatuje, že pomoc pri spísaní a podaní sťažnosti sa v tomto kontexte 

poskytuje podľa japonského práva aj pre cudzincov. Zdá sa, že japonská vláda tiež poverila PPC 

povinnosťou poskytovať pomoc dotknutým osobám z EÚ pri riešení sťažností v tejto oblasti, čo EDPB 

víta. EDPB zdôrazňuje, že PPC v tomto kontexte bude v tomto kontexte slúžiť len ako kontaktný bod 

medzi dotknutými osobami z EÚ a príslušnými orgánmi v Japonsku. 

193. Výsledky preskúmania sťažnosti prefektúrnou komisiou pre verejnú bezpečnosť sa nezaznamenávajú 

v prípadoch uvedených v článku 79 ods. 2 zákona o polícii, ktorý zahŕňa prípad, keď súčasný „pobyt 

sťažovateľa nie je známy“. EDPB uznáva, že odkaz na pobyt neznamená, že vo všetkých prípadoch by 

dotknuté osoby z EÚ boli preto vylúčené z oznámenia výsledkov ich sťažností z dôvodu, že nemajú 

bydlisko v Japonsku. 

4.1.3.2.3 Mechanizmus ad hoc, ktorý zahŕňa PPC 

194. Vzhľadom na uvedené zistenia EDPB víta skutočnosť, že japonská vláda a Európska komisia sa dohodli 

na ďalšom mechanizme nápravy, ktorý poskytne jednotlivcom z EÚ ďalšiu možnosť nápravy v Japonsku, 

prostredníctvom ktorej sa môžu jednotlivci tiež usilovať o nápravu proti nezákonnému alebo 

bezdôvodnému vyšetrovaniu zo strany verejných orgánov. EDPB takisto poznamenáva a víta, že 

žiadosti môžu byť podané na PPC namiesto iného vládneho úradníka, čím sa rozšíri pôsobnosť 

právomocí PPC na oblasť presadzovania práva a národnej bezpečnosti. 

195. EDPB sa pri analýze nového mechanizmu zameriaval na pochopenie právomocí, ktoré má PPC v tejto 

súvislosti.  

196. Aj keď jazyk nie je úplne jasný, EDPB chápe, že mechanizmus dodatočnej nápravy si nevyžaduje 

„postavenie“ v tom zmysle, že žiadateľ nie je povinný preukázať, že jeho osobné údaje pravdepodobne 
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podliehali dohľadu zo strany japonského orgánu. EDPB by si stále želal vyžiadať si potvrdenie zo strany 

Komisie. 

197. EDPB v súlade so svojím posúdením mechanizmu ombudsmana vytvoreného v rámci Privacy Shield 

zdôrazňuje potrebu účinných právomocí adresáta žiadosti, v tomto prípade PPC, aby sa mechanizmus 

nápravy považoval za v podstate rovnocenný efektívny prostriedok nápravy v zmysle čl. 47 Charty. 

198. Pri vysvetľovaní mechanizmu nápravy sa japonská vláda odvoláva na článok 6, článok 61 bod ii) a článok 

80 APPI a stanovuje tieto právomoci v prílohe II. EDPB z kontextu chápe, že postup opísaný v Prílohe II 

špecifikuje alebo rozširuje právomoci PPC, keďže jazyk v článkoch 6, 61 bod ii) a 80 APPI je pomerne 

nejasný a všeobecný. Pokiaľ sa v prílohe II špecifikujú alebo rozširujú právomoci PPC, EDPB by chcel 

požiadať o objasnenie toho, či ostatné agentúry japonskej vlády sú nimi viazané. 

199. EDPB na základe postupu podľa prílohy II konštatuje, že príslušné verejné orgány v Japonsku sú povinné 

spolupracovať s PPC „okrem iného tým, že jej poskytnú potrebné informácie a príslušný materiál, aby 

PPC mohla zhodnotiť, či sa zber alebo následné použitie osobných informácií uskutočnili v súlade 

s platnými pravidlami“. Pre posúdenie efektívnosti systému je preto dôležité znovu odkázať na 

právomoci, ktoré majú príslušné orgány, s ktorými PPC spolupracuje. Z kontextu pre EDPB vyplýva, že 

tieto právomoci by neboli rozšírené prostredníctvom záruk podľa prílohy II. 

200. EDPB tiež poznamenáva, že ak sa zistí porušenie pravidiel, „spolupráca príslušných verejných orgánov 

s PPC zahŕňa povinnosť napraviť porušenie“, čo výslovne zahŕňa vymazanie údajov zozbieraných 

v rozpore s uplatniteľnými pravidlami. EDPB chápe, že povinnosti príslušného orgánu vyplývajú skôr zo 

„spolupráce s PPC“, ako z rozhodnutia PPC. 

201. Napokon, PPC informuje žiadateľa o „výsledku hodnotenia vrátane všetkých prijatých nápravných 

opatrení“. Okrem toho bude PPC informovať žiadateľa o „možnosti získať potvrdenie o výsledku od 

príslušného verejného orgánu a o orgáne, na ktorý sa takáto žiadosť o potvrdenie podá“. 

202. Okrem toho sa PPC zaviazal pomôcť žiadateľovi pri podávaní ďalších opatrení podľa japonského práva, 

ak je žiadateľ nespokojný s výsledkom konania. 

203. Vzhľadom na potrebu účinného mechanizmu nápravy, ktorý je v podstate rovnocenný s normami EÚ, 

sa EDPB pýta, či PPC má iné osobitné právomoci okrem hodnotenia, či sa zber alebo následné 

používanie osobných informácií uskutočnili v súlade s uplatniteľnými pravidlami, a výzvy príslušným 

orgánom, aby využili svoje príslušné právomoci a riešili sťažnosti, ktoré im postúpila PPC. V prípade, že 

PPC bude slúžiť iba ako kontaktné miesto pre jednotlivcov z EÚ, EDPB to bude považovať za 

nedostatočné na zabezpečenie účinného mechanizmu nápravy, ktorý je v podstate rovnocenný 

normám EÚ. EDPB preto vyzýva Komisiu, aby poskytla vysvetlenia k bodom uvedeným v tejto 

podkapitole, najmä o tom, či a ako mechanizmus rozširuje povinnosti príslušných orgánov, ako sú 

s nimi viazané a ako PPC môže účinne zabezpečiť súlad a nielen vystupovať ako kontaktné miesto pre 

jednotlivcov z EÚ. 

4.1.3.3 Súdna náprava 

4.1.3.3.1 Mechanizmus kvázi sťažnosti 

204. Postup založený na podaní takzvanej „kvázi sťažnosti“ umožňuje konať proti povinnému zberu 

informácií založenom na súdnom príkaze vo veci zrušenia alebo zmeny nezákonného zhabania. 

205. Tento spôsob znamená, že jednotlivec si je vedomý zhabaných údajov. EDPB však chápe, že postup 

zberu údajov založený na súdnom príkaze nie je dotknutej osobe oznámený. Rovnako chápe, že 

dobrovoľné poskytnutie neznamená, že spoločnosti majú povinnosť informovať dotknuté osoby 

o prijatých a vykonaných žiadostiach. Preto napriek tomu, že v prílohe II sa zdôrazňuje, že „takáto výzva 
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môže byť podaná bez toho, aby jednotlivec musel čakať na ukončenie prípadu“, v praxi okrem súdnych 

príkazov na odpočúvanie, pri ktorých sa uvádza, že zákon stanovuje oznamovaciu povinnosť80 sa zdá, 

že tento spôsob je účinne uplatniteľný len vtedy, keď sa dotknutá osoba dozvedela o zbere v rámci 

konania, ktoré sa proti nej začalo. 

4.1.3.3.2 Súdny príkaz na zdržanie sa konania 

206. Okrem toho môžu jednotlivci tiež podať občianskoprávnu žalobu na súde s cieľom vymazať údaje 

zozbierané v rámci trestného konania (tzv. „súdny príkaz na zdržanie sa konania“) alebo získať náhradu 

škody. 

207. Pokiaľ ide o odškodnenie, EDPB poznamenáva, že postup sa zdá byť obmedzený na situácie, keď 

verejný úradník v rámci svojich povinností nezákonne a zavinene (úmyselne alebo z nedbanlivosti) 

spôsobil ujmu dotknutej osobe. Z kontextu pre EDPB vyplýva, že škoda zahŕňa morálnu ujmu. Nie je 

však podrobnejšie vysvetlené, ako musí jednotlivec preukázať, že utrpel škodu. EDPB nebol schopný 

posúdiť judikatúru týkajúcu sa poskytnutia odškodnenia a preto nie je schopný posúdiť, či tento spôsob 

predstavuje účinný prostriedok nápravy v prípade škody. 

208. Pokiaľ ide o „súdny príkaz na zdržanie sa konania“, EDPB tiež poznamenáva, že na podanie žiadosti by 

mal jednotlivec najprv vedieť, že jeho údaje boli zozbierané a že sa stále uchovávajú. Vzhľadom na 

obmedzené práva na informácie a prístup jednotlivcov v súvislosti s vyšetrovaním a postupmi 

v trestnom konaní sa zdá, že účinnosť postupu je pomerne obmedzená. 

4.1.3.4 Celkové hodnotenie možností nápravy 

209. Po posúdení všetkých možností nápravy, ktoré sú dostupné pre jednotlivcov podľa japonských 

právnych predpisov, ako aj pre dotknuté osoby z EÚ pred PPC, EDPB víta ad hoc mechanizmus riešenia 

sporov s účasťou PPC. Má pridanú hodnotu pre dotknuté osoby z EÚ, najmä preto, že im umožňuje 

pochopiť, aké možnosti majú na to, aby získali nápravu a/alebo odškodnenie, ako aj predložiť svoje 

žiadosti v súlade s platnými procesnými požiadavkami podľa japonských právnych predpisov. Je však 

potrebné ďalšie objasnenie, najmä pokiaľ ide o to, či a ako mechanizmus rozširuje povinnosti 

príslušných orgánov, ako sú ním viazané a ako môže PPC účinne zabezpečiť súlad s cieľom zabezpečiť, 

aby tento nový mechanizmus zabezpečoval účinnú nápravu. 

210. Z tohto posúdenia vyplýva, že v japonskom práve neexistuje žiadny mechanizmus nápravy, ktorý by 

umožňoval prístup, opravu alebo vymazanie údajov dotknutých osôb, ktoré nie sú obeťami, 

podozrivými alebo obvinenými v kontexte trestného konania, napríklad mechanizmus na nápravu 

nezákonného zberu alebo uchovávania ich údajov. Ukazuje sa tiež, že všetky mechanizmy a postupy na 

nápravu a odškodnenie, ktoré možno uplatniť podľa japonského práva pre obete, podozrivé osoby 

alebo obvinených, predpokladajú vedomosť o zbere údajov, čo sa zdá byť v praxi obmedzené, pretože 

sa im poskytujú obmedzené práva na prístup a informácie. Okrem toho sa javí ako potrebné ďalšie 

objasnenie týkajúce sa preukázania nezákonného správania zo strany orgánov, najmä to, či takéto 

správanie zahŕňa akékoľvek nezákonné spracúvanie osobných údajov alebo škodu, ktorú utrpel 

jednotlivec. 

211. EDPB preto bez ďalších dokumentov a prvkov vyjadruje obavu z toho, či prostriedky nápravy podľa 

japonského práva a podľa návrhu rozhodnutia o primeranosti sú dostatočne účinné v porovnaní 

s normami stanovenými v právnych predpisoch EÚ. 

                                                           
80 Článok 23 zákona o odpočúvaní je uvedený na strane 33 návrhu rozhodnutia o primeranosti, nebol však 
poskytnutý EDPB spolu s týmto textom a preto EDPB nie je schopný posúdiť, do akej miery sa táto oznamovacia 
povinnosť uplatňuje a v akých prípadoch by mohla byť obmedzená. 
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4.2 Prístup na účely národnej bezpečnosti 

4.2.1 Rozsah dohľadu 
212. V návrhu rozhodnutia o primeranosti sa kapitola o „prístupe k údajom a ich používaní japonskými 

orgánmi verejnej moci na účely národnej bezpečnosti“ uvádza všeobecným vyhlásením v súlade 

s ubezpečením poskytnutým japonskou vládou v prílohe II, podľa ktorého v japonskom právnom 

poriadku neexistuje ustanovenie, ktoré by umožňovalo „povinné žiadosti o informácie“ alebo 

„administratívne odposluchy“ mimo vyšetrovania v rámci trestného konania. Na záver sa konštatuje, 

že „z dôvodov národnej bezpečnosti môžu byť informácie získané iba z informačného zdroja, ku 

ktorému môže mať ktokoľvek voľný prístup, alebo dobrovoľným poskytnutím. Tým sa vylučujú 

akékoľvek tajné činnosti dohľadu v tejto oblasti. Podnikateľské subjekty, ktorým sa doručí žiadosť 

o dobrovoľnú spoluprácu (vo forme poskytnutia elektronických informácií), nie sú právne povinné 

poskytovať takéto informácie.“81 

213. V rámci týchto obmedzení sú uvedené štyri vládne subjekty, ktoré majú právomoc zhromažďovať 

elektronické informácie od japonských podnikateľských subjektov z dôvodov národnej bezpečnosti. 

Pokiaľ ide o ministerstvo obrany, ako jeden z týchto štyroch subjektov, uvádza sa, že má „iba právomoc 

zbierať (elektronické) informácie prostredníctvom dobrovoľných poskytnutí“.82 

214. Pri hodnotení všeobecného zberu údajov na účely národnej bezpečnosti by EDPB rád pripomenul prvú 

zo štyroch tzv. základných záruk, podľa ktorých by „spracúvanie malo byť založené na jasných, presných 

a dostupných pravidlách“83. Konkrétnejšie, ESĽP sa veľmi jasne vyjadril, že programy dohľadu sú 

„v súlade so zákonom“ iba vtedy, ak opatrenia dohľadu „majú určitý základ vo vnútroštátnom práve“. 

Súd vysvetlil, že zlučiteľnosť so zásadou právneho štátu vyžaduje, aby zákon, ktorým sa schvaľuje 

opatrenie, bol prístupný a predvídateľný, pokiaľ ide o jeho účinky. Pokiaľ ide o riziko svojvoľnosti, súd 

požadoval „jasné a podrobné pravidlá týkajúce sa opatrení tajného dohľadu“; „dostatočne jasné, aby 

poskytli občanom primeranú informáciu o okolnostiach a podmienkach, za ktorých sú verejné orgány 

oprávnené použiť takéto opatrenie“.84 

215. Pri uplatňovaní týchto základných záruk v právnom systéme Japonska si EDPB uvedomuje nielen 

skutočnosť, že štáty majú vo veciach národnej bezpečnosti široké rozpätie uznania uznané ESĽP. A 

právomoci v oblasti národnej bezpečnosti tiež odrážajú historické skúsenosti v jednotlivých krajinách. 

EDPB preto chápe, že japonské národné spravodajské služby, ako zdôraznila japonská vláda, boli po 

druhej svetovej vojne vybavené obmedzenejšími právomocami ako v iných štátoch. V rámci čítania 

návrhu rozhodnutia o primeranosti EDPB v súlade s ubezpečením japonskej vlády naznačuje, že 

japonské vládne subjekty nerealizujú programy strategického monitorovania alebo dohľadu nad 

(internetovou) komunikáciou v širokej miere. 

216. Ako už bolo povedané, japonská vláda v liste podpísanom ministrom spravodlivosti poskytla záruku, že 

„z dôvodov národnej bezpečnosti môžu byť informácie získané iba z informačného zdroja, ktorý môže 

byť voľne prístupný každému alebo na základe dobrovoľného poskytnutia“. Ako už bolo povedané, 

japonská vláda v liste podpísanom ministrom spravodlivosti poskytla záruku, že „z dôvodov národnej 

bezpečnosti môžu byť informácie získané iba z informačného zdroja, ktorý môže byť voľne prístupný 

každému alebo na základe dobrovoľného poskytnutia“. 

                                                           
81 Rozhodnutie o primeranosti, odsek 151. 
82 Rozhodnutie o primeranosti, odsek 153. 
83 WP29, WP 237: Pracovný dokument 01/2016 o odôvodnení zásahov do základných práv na ochranu súkromia 
a ochranu údajov prostredníctvom opatrení dohľadu pri prenose osobných údajov (Európske základné záruky). 
84 Pozri napr. Big Brother Watch a ďalší/Spojené kráľovstvo, bod 305. 
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217. Pokiaľ ide o právny základ ministerstva obrany, EDPB konštatuje, že návrh rozhodnutia o primeranosti 

obsahuje všeobecné informácie o jeho právomociach a cituje jeho poslanie „zaoberať sa záležitosťami 

súvisiacimi s cieľom zabezpečiť národný mier a nezávislosť a bezpečnosť národa“. EDPB však nebol 

poskytnutý anglický preklad právneho základu. 

218. EDPB má zároveň vedomosť o správach uverejňovaných v rôznych médiách, ktoré naznačujú, že 

programy dohľadu riadi riaditeľstvo pre signálové spravodajstvo v rámci japonského ministerstva 

obrany (MOD).85 V správe sa tiež tvrdí, že zatiaľ čo japonské ministerstvo obrany odmieta diskutovať 

o špecifikách správy, „uznalo, že Japonsko má kancelárie v celej krajine, ktoré zachytia komunikáciu“ a 

že tieto „sú zamerané na vojenské činnosti a kybernetické hrozby“ a „nezhromažďujú informácie 

o širokej verejnosti“. Neskoršie vyhlásenie (že MOD nezhromažďuje informácie o širokej verejnosti) je 

súčasťou znenia prepracovaného japonskou vládou. 

219. Znamená to, že japonská vláda v liste podpísanom ministrom spravodlivosti poskytla nové vyhlásenie, 

že MOD nezhromažďuje informácie o širokej verejnosti. 

220. Úlohou EDPB je vykonať všeobecné posúdenie možných kontrolných schopností japonskej vlády. Tieto 

činnosti sú dôležité pre hodnotenie iba vtedy, ak sú relevantné pre prenos osobných údajov medzi EÚ 

a Japonskom. EDPB by v tejto súvislosti chcel opätovne potvrdiť svoj prístup, ktorý už prijal jeho 

predchodca, keď bol vyzvaný, aby sa zaoberal otázkami Privacy Shield medzi EÚ a USA. Pri poskytovaní 

stanoviska k Privacy Shield, WP29 zahrnula do svojej analýzy právomoci a obmedzenia USA vykonávať 

dohľad nad údajmi „na ceste“ do USA86. Aplikujúc rovnakú normu na rozhodnutie o primeranosti v 

Japonsku, EDPB zastáva názor, že informácie o právomociach japonských orgánov na zisťovanie údajov 

„na ceste“ do Japonska sú relevantné. Ak by tieto právomoci v oblasti dohľadu existovali, zdá sa, že aj 

rozhodnutie vo veci Big Brother Watch zo strany ESĽP naznačuje, že takéto právomoci by sa mali riadiť 

v súlade s normami stanovenými v ESĽP. 

221. V dôsledku toho, ak by odpočúvanie boli obmedzené na „pomoc vojenskej akcii“, nemusia byť 

relevantné pre posúdenie rozhodnutia o primeranosti. Preto je záujmom EDPB získať vysvetlenia 

o opatreniach dohľadu zo strany japonských vládnych subjektov. V tomto ohľade by takéto objasnenie 

bolo vítané, aby bolo možné určiť, či údaje, ktoré sa prenášajú v rámci tohto rámca primeranosti, by 

mohli byť príslušnými japonskými príslušnými orgánmi v tejto oblasti predmetom prístupu na účely 

národnej bezpečnosti. 

4.2.2 Dobrovoľné poskytnutie v prípade národnej bezpečnosti 
222. V návrhu rozhodnutia o primeranosti sa uvádza, že štyri vládne subjekty majú právomoc zhromažďovať 

(elektronické) informácie iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Podľa návrhu rozhodnutia 

o primeranosti a prílohy II existujú určité obmedzenia zo zákonných dôvodov, čo znamená, že zber 

údajov je obmedzený na to, čo je potrebné na plnenie úloh subjektmi. 

223. V oblasti trestného práva, ako sa uvádza v časti o presadzovaní práva, je dobrovoľné poskytnutie 

povolené len ako súčasť vyšetrovania v rámci trestného konania a preto sa predpokladá konkrétne 

                                                           
85 V máji 2018 publikoval online spravodajský portál The Intercept správu „The untold story of Japan’s secret spy 
agency (Nevypovedaný príbeh japonskej tajnej špionážnej agentúry)“. 
86 Pozri WP255, Privacy Shield medzi EÚ a USA– prvé spoločné preskúmanie, prijaté 28. novembra 2017, s. 16: 
„WP29 je toho názoru, že analýza právnych predpisov tretej krajiny, v súvislosti s ktorou sa uvažuje o 
primeranosti, by sa nemala obmedzovať len na právo a prax umožňujúce sledovanie v rámci fyzických hraníc tejto 
krajiny, ale mala by zahŕňať aj analýzu právneho základu právneho poriadku tretej krajiny, ktorý jej umožňuje 
vykonávať dohľad mimo jej územia, pokiaľ ide o údaje z EÚ. Ako už zdôraznil vo svojom predchádzajúcom 
stanovisku, „malo by byť jasné, že zásady Privacy Shield sa budú uplatňovať od okamihu prenosu údajov, t.  j. aj 
pokiaľ ide o údaje „na ceste“ do tejto krajiny.“ 
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podozrenie z už spáchaného trestného činu. Vyšetrovanie v oblasti národnej bezpečnosti sa líši od 

vyšetrovaní v oblasti presadzovania práva. EDPB uznáva, že podľa prílohy II sa v oblasti národnej 

bezpečnosti podobne uplatňujú ústredné zásady „nevyhnutnosti vyšetrovania“ a „primeranosti 

metódy“ a musia sa dodržiavať s prihliadnutím na osobitné okolnosti každého prípadu87. Vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že žiadosť nie je lepšie objasnená, a to aj prostredníctvom ďalšieho odkazu na 

judikatúru. Napriek tomu EDPB uvádza, že použitie tohto postupu musí byť primerané alebo 

nevyhnutné. 

224. Podľa návrhu rozhodnutia o primeranosti, ak boli zozbierané (získané) osobné údaje, nakladanie s nimi 

sa riadi APPIHAO s výnimkou prefektúrnej polície.88 V prílohe II sa uvádza, že nakladanie s osobnými 

údajmi prefektúrnou políciou sa riadi prefektúrnymi nariadeniami, ktoré stanovujú zásady ochrany 

osobných informácií, práv a povinností, ktoré sú rovnocenné s APPIHAO.89 Pretože pre tieto nariadenia 

nie sú k dispozícii žiadne preklady v angličtine, EDPB nie je schopný posúdiť, či sú zásady rovnaké ako 

zásady APPIHAO. 

225. Pri ostatných poznámkach týkajúcich sa dobrovoľného poskytnutia sa odkazuje na oddiel 

o presadzovaní práva. 

4.2.3 Dohľad 

4.2.3.1 Všeobecné body 

226. Štyri vládne subjekty oprávnené zbierať elektronické informácie od japonských podnikateľských 

subjektov z dôvodov národnej bezpečnosti, sú: i) Vládny úrad pre spravodajskú činnosť a výskum 

(CIRO); ii) ministerstvo obrany (MOD); iii) polícia (Národná policajná agentúra (NPA)90 a prefektúrna 

polícia); a iv) Spravodajská agentúra pre verejnú bezpečnosť (PSIA). 

227. Podľa návrhu rozhodnutia o primeranosti tieto vládne subjekty podliehajú viacerým úrovniam dohľadu 

troch zložiek vlády91. EDPB poznamenáva, že v zákonodarnej zložke (japonský parlament) a výkonnej 

zložke (Úrad generálneho inšpektora pre kontrolu zákonnosti – IGO, prefektúrne komisie pre verejnú 

bezpečnosť a komisia pre verejnú bezpečnostnú kontrolu) existuje mechanizmus dohľadu. EDPB 

zdôrazňuje, že Komisia by mala objasniť súdny dohľad (ex-officio/záruka C pre WP 237; pre nápravu 

existuje samostatná kapitola v návrhu rozhodnutia a dodatočná záruka vo WP 237) vyššie uvedených 

vládnych subjektov, keďže nie je jasné, či existuje takýto súdny dohľad v oblasti zberu osobných 

informácií na účely národnej bezpečnosti bez povinných prostriedkov. 

4.2.3.2 Dohľad japonského parlamentu 

228. EDPB poznamenáva, že japonský parlament môže vykonávať vyšetrovanie vo vzťahu k činnostiam 

verejných orgánov, a teda aj pre všetky vyššie uvedené vládne subjekty. Okrem toho môže parlament 

požiadať aj o predloženie dokumentov a výsluch svedkov (článok 62 japonskej ústavy, článok 104 

zákona o parlamente). EDPB tiež poznamenáva, že podľa článkov 74 a 75 zákona o parlamente poslanci 

parlamentu môžu klásť písomné otázky vláde, na ktoré môže vláda odpovedať (článok 75 zákona 

o parlamente). Nakoniec je tiež potrebné poznamenať, že existujú osobitné povinnosti týkajúce sa 

podávania správ napr. pre Spravodajskú agentúru pre verejnú bezpečnosť (PSIA) (článok 36 

                                                           
87 Pozri prílohu II, s. 23. 
88 Rozhodnutie o primeranosti, body 118 a 157. 
89 Pozri prílohu II, s. 3. 
90 Podľa získaných informácií však hlavnou úlohou NPA je koordinovať vyšetrovanie rôznych oddelení 

prefektúrnej polície a jej činnosti v oblasti zberu informácií sa obmedzujú na výmeny so zahraničnými 
orgánmi. 

91 Pozri prílohu II, s. 39. 
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SAPA/článok 31 ACO) prostredníctvom každoročnej správy podávanej parlamentu. Takáto správa 

nebola poskytnutá EDPB. 

4.2.3.3 Dohľad Úradu generálneho inšpektora pre kontrolu zákonnosti (IGO) 

229. EDPB konštatuje, že dozorný orgán pre MOD sa nazýva IGO. EDPB nebol poskytnutý zákon o zriadení 

MOD, ale iba vyjadrenia uvedené v prílohe II k návrhu rozhodnutia o primeranosti. Podľa prílohy II je 

IGO nezávislým úradom v rámci MOD, ktorý je pod priamym dohľadom ministra obrany podľa článku 

29 zákona o zriadení MOD. IGO má právomoc vykonávať kontroly dodržiavania zákonov a nariadení 

úradníkmi MOD (tzv. obranné inšpekcie) na celom ministerstve vrátane obranných síl. 

230. Podľa prílohy II vykonáva IGO svoje povinnosti nezávisle od operačných oddelení MOD. EDPB 

poznamenáva, že IGO je vnútorný orgán dohľadu. 

231. Kontroly vedú k zisteniam, a to so zámerom zabezpečiť súlad s opatreniami, ktoré sú priamo oznámené 

ministrovi obrany. Na základe správy IGO môže minister obrany vydať príkazy na vykonanie opatrení 

potrebných na nápravu situácie. Zástupca ministra obrany je zodpovedný za vykonanie týchto opatrení 

a musí informovať ministra obrany o stave ich realizácie. 

232. V rámci analýzy prílohy II, bez toho, aby boli v súvislosti s týmito úvahami poskytnuté zákonné 

ustanovenia (zákon o zriadení MOD), EDPB víta možnosť uložiť potrebné opatrenia na dosiahnutie 

súladu s cieľom napraviť túto situáciu. EDPB však vyjadruje pochybnosti o nezávislosti IGO, pretože je 

úradom v rámci MOD a pod priamym dohľadom ministra obrany podľa prílohy II (podľa WP 237 

„funkčná nezávislosť sama osebe nie je dostatočná z hľadiska ochrany tohto orgánu dohľadu pred 

akýmikoľvek vonkajšími vplyvmi“). 

233. Generálny inšpektor môže v súlade s judikatúrou ESĽP a WP 237 na základe úvah uvedených v prílohe 

II požiadať o vypracovanie správ od príslušného úradu (dokumenty, miesta, vysvetlenia). Pre EDPB sa 

javí ako potrebné objasnenie, či sú príslušné úrady povinné tieto žiadosti dodržiavať alebo nie, a či 

požadované dokumenty obsahujú uzavreté materiály, ako sa uvádza vo WP 237 alebo nie. 

234. Napriek tomu, že EDPB víta, že vo vedení IGO sú právni experti s dlhoročnou praxou (bývalý dozorujúci 

prokurátor), objasnenie spôsobu vymenovania tohto dozorného orgánu sa javí ako potrebné. 

4.2.3.4 Dohľad Komisie pre verejnú bezpečnostnú kontrolu 

235. Podľa prílohy II (strana 25) PSIA vykonáva pravidelné a osobitné kontroly operácií svojich kancelárií a 

úradov (Kancelária pre verejnú bezpečnosť, Úrady pre verejnú bezpečnosť a podriadené úrady atď.). 

Na účely pravidelnej kontroly sú za inšpektorov vymenovaní zástupcovia generálneho riaditeľa a/alebo 

riaditeľa. Takéto kontroly by sa mali týkať aj riadenia v oblasti osobných informácií. 

236. V súlade s odôvodnením 163 návrhu rozhodnutia o primeranosti, Komisia pre verejnú bezpečnostnú 

kontrolu pôsobí ako nezávislý orgán dohľadu ex ante pre PSIA, pokiaľ ide o otázky ACO92 a SAPA93. EDPB 

to víta. 

237. Napriek tomu, že webové sídlo japonského ministerstva spravodlivosti poskytuje niektoré 

informácie94, EDPB nie je schopný starostlivo ďalej posúdiť nezávislosť komisie pre verejnú 

                                                           
92 Zákon o kontrole organizácií, ktoré spáchali čin bezohľadnej masovej vraždy (zákon č. 147 zo 7. decembra 
1999). 
93 Zákon o predchádzaní podvratným činnostiam (zákon č. 240 z 21. júla 1952). 
94 Pozri http://www.moj.go.jp/ENGLISH/MEOM/meom-01.html (september 2018): orgán pôsobiaci mimo 
ministerstva „pozostáva z predsedu a šiestich členov. Sú vybraní spomedzi osôb dobrého charakteru, schopných 
spravodlivo rozhodovať o kontrole organizácií a s dostatkom vedomostí a skúseností z oblasti práva a spoločnosti. 
Vymenúva ich predseda vlády a musia byť schválení obidvoma komorami parlamentu. Pokiaľ ide o uplatňovanie 

http://www.moj.go.jp/ENGLISH/MEOM/meom-01.html
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bezpečnostnú kontrolu, pretože mu nebol poskytnutý zákon o zriadení komisie pre verejnú 

bezpečnostnú kontrolu95 a organizačný poriadok komisie pre verejnú bezpečnostnú kontrolu96. 

4.2.3.5 Dohľad Národnej komisie pre verejnú bezpečnosť, prefektúrnych komisií pre verejnú 

bezpečnosť a APPIHAO (výkonný orgán) 

238. Pozri 3.1.2.2.1 (Národná komisia pre verejnú bezpečnosť), 3.1.2.2.2. (prefektúrne komisie pre verejnú 

bezpečnosť) a 3.1.2.2.4. (výkonný orgán). 

4.2.3.6 Dohľad PPC 

239. EDPB vyzýva Komisiu, aby buď v odôvodnení 164 uviedla, že PPC nie je orgánom dohľadu nad 

uvedenými vládnymi subjektmi a že má právomoc iba na nápravu pre jednotlivcov, alebo aby presunula 

príslušnú časť v odôvodnení 164 o PPC do oddielu „Individuálna náprava“. 

4.2.4 Mechanizmus nápravy 
240. Pre analýzu novo dohodnutého mechanizmu nápravy sa odkazuje na oddiel o presadzovaní práva. 

241. Okrem toho treba poznamenať, že japonský zákon ustanovuje osobitný spôsob nápravy pre 

jednotlivcov, ktorý je k dispozícii v oblasti národnej bezpečnosti. Z kontextu pre EDPB vyplýva, že všetci 

jednotlivci vrátane jednotlivcov z EÚ môžu vo všeobecnosti požadovať o sprístupnenie, opravu 

(vrátane vymazania) alebo pozastavenie používania údajov zo strany správnych orgánov, aj keď sú 

spracúvané na účely národnej bezpečnosti. V prípade, že takáto požiadavka bude „zamietnutá 

z dôvodu, že príslušné informácie sa považujú za nesprístupniteľné“, je možné podať odvolanie a 

konzultovať s Výborom pre sprístupňovanie informácií a ochranu osobných údajov. Výbor sa skladá 

z členov menovaných predsedom vlády so súhlasom oboch komôr vybavených vyšetrovacími 

právomocami a vypracúva písomnú správu pre dotknutú osobu, ktorá nie je právne záväzná, ale takmer 

vždy je akceptovaná.97 Podľa prílohy II len v dvoch z 2 000 prípadov správny orgán prijal rozhodnutie, 

ktoré sa líšilo od záverov výboru98. 

                                                           
uvedených zákonov (SAPA/ACO), členovia vykonávajú svoje povinnosti úplne nezávisle, bez akéhokoľvek 
ovplyvňovania alebo dohľadu predsedu vlády alebo ministra spravodlivosti.“ 
95 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=2&id=613 (September 2018). 
96 článok 28 ACO. 
97 Príloha II, s. 25, 26. Zákon o zriadení informačnej rady o zverejňovaní informácií a ochrane osobných údajov, 
čl. 4, 9, 11. 
98 Príloha II, poznámka pod čiarou č. 35. 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=2&id=613
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242. Z vysvetlenia vyplýva, že revízia nie je k dispozícii, ak môžu byť informácie „sprístupnené“, ale 

jednotlivec nie je spokojný s výsledkom. EDPB uznáva tento spôsob nápravy, ale rád by požiadal 

o ďalšie objasnenie tohto aspektu, čo by výrazne obmedzilo jeho rozsah. 

 

 

 

Za Európsky výbor pre ochranu údajov 
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