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1 ÚVOD

1. Poslaním Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB) je zabezpečiť konzistentné uplatňovanie
európskych pravidiel ochrany údajov a podporovať účinnú spoluprácu medzi dozornými orgánmi v
celom Európskom hospodárskom priestore (EHP).

2. EDPB začal 25. mája 2018 zavádzať do praxe nový inštitucionálny a právny rámec. Tento rámec zahŕňa
všeobecné nariadenie o ochrane údajov1, ako aj smernicu o presadzovaní práva2. Podľa všeobecného
nariadenia o ochrane údajov a smernice o presadzovaní práva už spolupráca nie je možnosťou ani
vedľajšou úlohou, ale základnou a neoddeliteľnou súčasťou našej práce. Hoci sa už veľa dosiahlo, stále
musíme riešiť celý rad otázok, aby sme zlepšili ochranu osobných údajov tak v rámci našich hraníc, ako
aj mimo nich. S cieľom účinne čeliť hlavným výzvam, ktoré nás čakajú, sa EDPB rozhodol vymedziť
stratégiu na roky 2021 – 2023.

3. Hnacím motorom našej činnosti je ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, čo je náš
hlavný cieľ. Základom našej stratégie je vytvorenie spoločnej kultúry ochrany údajov, ktorá by globálne
slúžila ako inšpirácia a model.

4. Táto stratégia neposkytuje úplný prehľad o práci EDPB v nadchádzajúcich rokoch. Namiesto toho sa v
nej stanovujú štyri hlavné piliere našich strategických cieľov, ako aj súbor kľúčových opatrení na
dosiahnutie týchto cieľov. EDPB bude túto stratégiu vykonávať v rámci svojho pracovného programu a
bude podávať správy o pokroku dosiahnutom vo vzťahu ku každému pilieru ako súčasť svojich
výročných správ.

2 PILIER 1: POKROK PRI DOSAHOVANÍ HARMONIZÁCIE A
UĽAHČOVANIE DODRŽIAVANIA SÚLADU

5. EDPB sa bude naďalej usilovať o maximálny stupeň konzistentnosti pri uplatňovaní pravidiel ochrany
údajov a o obmedzenie fragmentácie medzi členskými štátmi. Okrem poskytovania praktických, ľahko
zrozumiteľných a dostupných usmernení bude EDPB vyvíjať a podporovať nástroje, ktoré pomáhajú pri
uplatňovaní ochrany údajov v praxi, pričom zohľadní praktické skúsenosti rôznych zainteresovaných
strán na mieste.

 Kľúčové opatrenie 1: EDPB sa zameria na poskytovanie ďalších usmernení o kľúčových pojmoch
právnych predpisov EÚ o ochrane údajov (napr. o pojme oprávnený záujem, o rozsahu práv
dotknutých osôb), ktoré sú nevyhnutné na ich dôsledné uplatňovanie. Prostredníctvom
organizovania osobitných podujatí so zainteresovanými stranami a verejných konzultácií budeme

1 Nariadenie 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
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania,
odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o
zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.
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naďalej spolupracovať so širokou škálou externých zainteresovaných strán (veľké spoločnosti a
MSP, MVO, siete zodpovedných osôb a iných odborníkov v oblasti ochrany údajov) s cieľom
zabezpečiť praktický význam. Ďalšie úsilie sa vynaloží na aktívnejšie využívanie mechanizmu
konzistentnosti, ako aj iných nástrojov s cieľom riešiť potenciálne medzery alebo rozdiely vo
výklade a postupoch v členských štátoch.

 Kľúčové opatrenie 2: EDPB bude ďalej podporovať vytváranie a vykonávanie mechanizmov na
zabezpečenie súladu pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov: zvýšené úsilie a zdroje sa budú
investovať – najmä prostredníctvom špecializovaných seminárov a odbornej prípravy
zamestnancov – s cieľom stimulovať vývoj nástrojov na podporu dodržiavania predpisov, najmä
kódexov správania a certifikácie.

 Kľúčové opatrenie 3: EDPB bude podporovať rozvoj spoločných nástrojov pre širšie publikum a
zapájať sa do činností na zvyšovanie informovanosti a osvetových činností: EDPB už vydáva
usmernenia a stanoviská určené odborníkom s rozsiahlymi odbornými znalosťami. Na základe
zdrojov, ktoré už sú k dispozícii na vnútroštátnej úrovni, bude EDPB vyvíjať nástroje osobitne
prispôsobené používateľom bez odborných znalostí, ako sú MSP, a dotknutým osobám, najmä
deťom.

3 PILIER 2: PODPORA ÚČINNÉHO PRESADZOVANIA A ÚČINNEJ
SPOLUPRÁCE MEDZI VNÚTROŠTÁTNYMI DOZORNÝMI ORGÁNMI

6. EDPB je plne odhodlaný podporovať spoluprácu medzi všetkými vnútroštátnymi dozornými orgánmi,
ktoré spolupracujú pri presadzovaní európskych právnych predpisov o ochrane údajov. Zefektívnime
vnútorné procesy, skombinujeme odborné znalosti a podporíme posilnenú koordináciu. Máme v
úmysle nielen zabezpečiť efektívnejšie fungovanie mechanizmov spolupráce a konzistentnosti, ale aj
usilovať sa o rozvoj skutočnej celoeurópskej kultúry presadzovania medzi dozornými orgánmi.

 Kľúčové opatrenie 1: podpora a uľahčovanie používania nástrojov spolupráce zakotvených v
kapitole VII všeobecného nariadenia o ochrane údajov a v kapitole VII smernice o presadzovaní
práva, odstránenie medzier vo vnútroštátnych postupoch presadzovania alebo rozdielov
medzi nimi a nepretržité hodnotenie a zlepšovanie efektívnosti a účinnosti týchto nástrojov.
Ďalšia podpora spoločného uplatňovania kľúčových pojmov v rámci postupu spolupráce a
posilnenie komunikácie medzi dozornými orgánmi.

 Kľúčové opatrenie 2: zavedenie koordinovaného rámca presadzovania práva s cieľom
flexibilne a zároveň koordinovane uľahčovať spoločné opatrenia, od spoločného zvyšovania
povedomia a zhromažďovania informácií až po kontroly presadzovania a spoločné
vyšetrovania. Koordinovaný rámec presadzovania práva uľahčí koordináciu opatrení na
presadzovanie na základe spoločne stanovených priorít a pomocou spoločných metodík.

 Kľúčové opatrenie 3: vytvorenie podpornej skupiny expertov na základe pilotného projektu,
s cieľom poskytnúť materiálnu podporu vo forme odborných znalostí, ktoré sú užitočné pri
vyšetrovaniach a činnostiach presadzovania, ktoré predstavujú významný spoločný záujem, a
posilnenie spolupráce a solidarity medzi všetkými dozornými orgánmi posilnením a doplnením
silných stránok jednotlivých dozorných orgánov a riešením operačných potrieb.
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4 PILIER 3: PRÍSTUP K NOVÝM TECHNOLÓGIÁM ZALOŽENÝ NA
ZÁKLADNÝCH PRÁVACH

7. Ochrana osobných údajov prispieva k vývoju technológií, nových obchodných modelov a spoločnosti v
súlade s hodnotami, ako sú ľudská dôstojnosť, autonómia a sloboda. EDPB bude nepretržite
monitorovať nové a vznikajúce technológie a ich potenciálny vplyv na základné práva a každodenný
život jednotlivcov. Ochrana údajov by mala fungovať pre všetkých ľudí, najmä pokiaľ ide o
spracovateľské činnosti, ktoré predstavujú najväčšie riziko pre práva a slobody jednotlivcov (napr.
predchádzanie diskriminácii). Pomôžeme pri formovaní digitálnej budúcnosti Európy, aby bola v súlade
so spoločnými hodnotami a pravidlami. Budeme naďalej spolupracovať s ostatnými regulačnými
orgánmi a tvorcami politík na podpore regulačnej súdržnosti a zvýšenej ochrany jednotlivcov.

 Kľúčové opatrenie 1: posudzovanie nových technológií: aktívne monitorovanie, posudzovanie
a vytváranie spoločných pozícií a usmernení, pokiaľ ide o využitie nových technológií, ako je
umelá inteligencia, biometria, profilovanie, reklamné technológie a priebežné hodnotenie
existujúcich pozícií k využitiu v oblastiach ako sú cloudové služby, blockchain atď.

 Kľúčové opatrenie 2: posilnenie špecificky navrhnutej ochrany údajov a štandardnej ochrany
údajov a zodpovednosti: poskytovanie jasných usmernení k účinnému uplatňovaniu zásad
ochrany údajov, očakávaniam jednotlivcov a k tomu, čo môžu organizácie urobiť pre ďalšie
zlepšenie schopnosti jednotlivcov mať kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a preukázať
plnenie svojich povinností.

 Kľúčové opatrenie 3: zintenzívnenie aktívneho zapájania a spolupráce s inými regulačnými
orgánmi (napr. orgánmi na ochranu spotrebiteľa a na ochranu hospodárskej súťaže) a
tvorcami politík s cieľom zabezpečiť, aby jednotlivci boli optimálne chránení, a zabrániť vzniku
škôd, a to aj v prípade, ak je to potrebné alebo primerané v kontexte otvorených konzultácií o
nových návrhoch alebo nových projektoch.

5 PILIER 4: GLOBÁLNY ROZMER

8. EDPB je odhodlaný stanoviť a presadzovať prísne normy EÚ a celosvetové normy pre medzinárodné
prenosy údajov do tretích krajín v súkromnom a verejnom sektore, a to aj v oblasti presadzovania
práva. Posilníme spoluprácu s medzinárodným spoločenstvom s cieľom presadzovať ochranu údajov
EÚ ako globálny model a zabezpečiť účinnú ochranu osobných údajov za hranicami EÚ.

 Kľúčové opatrenie 1: podpora využívania nástrojov na prenos, ktoré zabezpečujú v podstate
rovnocennú úroveň ochrany, a zvyšovanie informovanosti o ich praktickom využívaní:
vypracovanie a poskytnutie ďalších praktických usmernení o tom, ako môžu tieto nástroje na
prenos – najmä nové nástroje – zachovávať vysokú úroveň ochrany osobných údajov
prenášaných z EHP do tretích krajín, pri zohľadnení rizík spojených s prístupom orgánov
verejnej moci tretích krajín k osobným údajom a potreby zabezpečiť vymáhateľné práva,
účinnú nápravu a záruky týkajúce sa následných prenosov.

 Kľúčové opatrenie 2 : spolupráca s medzinárodným spoločenstvom: EDPB a jeho členovia sa
budú usilovať o nadviazanie dialógu s medzinárodnými organizáciami a inštitucionálnymi
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sieťami s cieľom zabezpečiť vedenie v oblasti ochrany údajov a presadzovať vysoké normy
ochrany na celom svete.

 Kľúčové opatrenie 3: uľahčovanie spolupráce medzi členmi EDPB a dozornými orgánmi tretích
krajín so zameraním na spoluprácu v prípadoch presadzovania práva, ktoré sa týkajú
prevádzkovateľov/sprostredkovateľov so sídlom mimo EHP.

Za Európsky výbor pre ochranu údajov

predsedníčka

(Andrea Jelinek)


