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Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti
so znovuotvorením hraníc po vypuknutí nákazy COVID-19

Prijaté 16. júna 2020

Európsky výbor pre ochranu údajov (ďalej len „EDPB“) prijal toto vyhlásenie:

1. V oznámení Komisie z 11. júna 2020 o treťom posúdení uplatňovania dočasného obmedzenia ciest do
EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, sú členské štáty schengenského priestoru a štáty pridružené
k schengenskému priestoru vyzvané, aby zrušili kontroly na vnútorných hraniciach do 15. júna 2020 a
aby predĺžili dočasné obmedzenie ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné do 30. júna 2020. V oznámení
je stanovený aj prístup pri následnom postupnom zrušovaní obmedzení, ktorý je v súlade so
spoločným európskym plánom na zrušenie opatrení na zamedzenie šírenia COVID-19, ktorý Európska
rada schválila 26. marca 2020.

2. V tejto súvislosti niektoré členské štáty 15. júna 2020 začali postupne rušiť opatrenia prijaté na boj
proti pandémii ochorenia COVID-19, vrátane obmedzení voľného pohybu osôb v rámci vnútorného
trhu a schengenského priestoru, ako aj vstupu občanov tretích krajín cez vonkajšie hranice EÚ. Plány
na postupné rušenie zahŕňajú opatrenia, ktorých cieľom je kontrola pohybu osôb vstupujúcich na
územie EHP a/alebo cestujúcich v rámci územia EHP. Podobné vnútroštátne opatrenia prijímajú
členské štáty EHP/EZVO, ktoré sú členmi EDPB, ako štáty pridružené k schengenskému priestoru.

3. Hoci si EDPB plne uvedomuje dôležitosť základného práva na zdravie, uvedené opatrenia nemôžu v
nijakom prípade predpokladať narušenie základných práv a slobôd osôb, najmä práva na ochranu
údajov. Toto vyhlásenie je preto založené na úsilí dosiahnuť rovnováhu medzi dotknutými základnými
právami v súvislosti so súčasnou pandémiou ochorenia COVID-19.

4. Otvorenie hraníc je sčasti možné vďaka spracúvaniu rozličných druhov osobných údajov na hraniciach.
Vo všeobecnosti, je cieľom spracúvania predchádzať pandémii a kontrolovať ju pomocou zmiernenia
rizikových faktorov určitými opatreniami. Medzi opatrenia, ktoré členské štáty v súčasnosti plánujú
alebo zavádzajú, patrí napríklad testovanie na COVID-19, požadovanie potvrdení vydaných
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zdravotníckymi pracovníkmi a používanie dobrovoľných aplikácií na sledovanie kontaktov.1 Väčšina
opatrení si vyžaduje určitý stupeň spracúvania osobných údajov. Medzi kategórie získavaných údajov
patria napríklad podrobnosti o kontaktoch, údaje týkajúce sa zdravia a lokalizačné údaje.

5. Ako už EDPB uviedol, ochrana údajov nebráni boju proti pandémii ochorenia COVID-19. Právne
predpisy o ochrane údajov ostávajú v platnosti a umožňujú účinne reagovať na pandémiu a súčasne
chrániť základné práva a slobody. Právne predpisy o ochrane údajov vrátane príslušných platných
vnútroštátnych predpisov už teraz umožňujú spracovateľské operácie potrebné na zlepšenie boja proti
šíreniu pandémie, akou je pandémia ochorenia COVID-19.

6. EDPB preto naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijali spoločný európsky prístup pri rozhodovaní o
tom, ktoré spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie zmiernenia rizika šírenia
pandémie za súčasného dodržiavania základných práv a slobôd jednotlivcov. Členské štáty musia pri
rozhodovaní o tom, ktoré opatrenia sú nevyhnutné, dodržiavať základné práva na súkromie a na
ochranu údajov uvedené v Charte, ako aj všeobecné pravidlá ochrany údajov. EDPB poukazuje na to,
že spracúvanie osobných údajov v tejto súvislosti musí byť nevyhnutné a primerané. Z hľadiska týchto
zásad musia byť opatrenia založené aj na vedeckých dôkazoch. EDPB ďalej pripomína, že ochrana
osobných údajov musí byť zabezpečená jednotne v celej Únii/EHP bez ohľadu na to, kde sa dotknuté
osoby nachádzajú.

7. EDPB konkrétne poukazuje na to, že určité aspekty právnych predpisov o ochrane údajov si vyžadujú
osobitnú pozornosť členských štátov, napr.:

 Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť. Spracúvanie údajov, ktoré je spojené so
schválenými opatreniami, musí byť voči dotknutým osobám transparentné a spravodlivé
a musí mať vhodný právny základ v článku 6, pripadne v článku 9 všeobecného nariadenia o
ochrane údajov, ak ide o osobitné kategórie osobných údajov. Okrem toho musia byť
dotknutým osobám poskytnuté relevantné a primerané informácie jasným a ľahko dostupným
spôsobom.

 Obmedzenie účelu. Účel spracúvania by mal byť obmedzený na boj proti pandémii ochorenia
COVID-19, predchádzanie cezhraničnému šíreniu pandémie a uľahčenie poskytovania
nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti. Účel by mal byť určený pre každého prevádzkovateľa a
pre každú spracovateľskú operáciu.

 Minimalizácia údajov. Členské štáty by mali spracúvať len údaje, ktoré sú primerané, presné,
relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné vo vzťahu k vymedzenému účelu ich
spracúvania.

 Obmedzenie uchovávania. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli údaje uchovávané len
počas krátkeho obdobia, v každom prípade nie dlhšie, než je nevyhnutné na účely spracúvania.

 Bezpečnosť údajov. Členské štáty by mali zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti tým, že
vykonajú vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie údajov na základe
vyhodnotenia rizika, napríklad použitím pseudonymizácie a primeranej úrovne šifrovania pri

1 Pozri usmernenia 4/2020 týkajúce sa lokalizačných údajov a nástrojov na sledovanie kontaktov v kontexte
vypuknutia nákazy COVID-19 a vyhlásenie o vplyve ochrany osobných údajov na interoperabilitu aplikácií na
sledovanie kontaktov.
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spracúvaní údajov vysoko osobnej povahy, akými sú údaje týkajúce sa zdravia a lokalizačné
údaje.

 Špecificky navrhnutá ochrana údajov, štandardná ochrana údajov a posúdenie vplyvu na
ochranu údajov. Členské štáty by mali uplatňovať zásady špecificky navrhnutej ochrany
údajov a štandardnej ochrany údajov a v prípade potreby aj vykonať posúdenie vplyvu na
ochranu údajov.2

 Poskytovanie osobných údajov. Sprostredkovatelia by mali získavať osobné údaje len vtedy,
keď existuje dohoda o spracúvaní údajov. Členské štáty by v prípade potreby mali v takej
dohode v súlade s článkom 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, jasne vymedziť
zodpovednosť orgánu verejnej moci, ktorý koná ako prevádzkovateľ a ktorý ako
sprostredkovateľ. Údaje by mali byť poskytnuté ďalším prevádzkovateľom, len ak na to
existuje vhodný právny základ.

 Automatizované individuálne rozhodovanie. Rozhodnutie o umožnení vstupu do krajiny by
nemalo byť založené len na dostupnej technológii. V každom prípade by takéto rozhodnutie
malo podliehať vhodným zárukám, ktoré by mali zahŕňať konkrétne informácie pre dotknutú
osobu a právo na ľudský zásah, právo vyjadriť svoj názor, dostať vysvetlenie rozhodnutia,
ktoré bolo prijaté po takomto posúdení, a právo napadnúť toto rozhodnutie. Takéto opatrenie
by sa nemalo týkať dieťaťa.

8. Nakoniec, EDPB zdôrazňuje dôležitosť predchádzajúcej konzultácie s príslušnými vnútroštátnymi
orgánmi na ochranu údajov, keď členské štáty v tejto súvislosti spracúvajú osobné údaje, aby sa
uľahčilo správne uplatňovanie právnych predpisov o ochrane údajov.

Za Európsky výbor pre ochranu údajov

predsedníčka

(Andrea Jelinek)

2 Pozri: Pracovná skupina zriadená podľa článku 29 Usmernenia týkajúce sa posúdenia vplyvu na ochranu údajov
(wp248rev.01) - schválené EDPB.


