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Olivier Micol
V Bruseli 14. apríla 2020

Vedúci oddelenia
GR Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov
Oddelenie C.3 – Ochrana údajov
Belgicko

Ref: OUT2020-0028

Vážený pán Micol,

ďakujem Vám veľmi pekne, že ste sa na nás obrátili a požiadali EDPB o radu v súvislosti s návrhom
Usmernenia týkajúceho sa aplikácií podporujúcich boj proti pandémii COVID-19. EDPB sa samozrejme
usiluje v tejto záležitosti rýchlo konať, pričom 19. marca uverejnil vyhlásenie a budúci týždeň plánuje
vydať ďalšie usmernenie týkajúce sa sledovania, vedeckého výskumu a telepráce. Niektoré
vnútroštátne dozorné orgány takisto vypracúvajú usmernenia na vnútroštátnej úrovni s cieľom
poskytnúť svojim vládam a telekomunikačným operátorom rady, ako čo najlepšie dodržiavať pravidlá
ochrany údajov. EDPB víta, úsilie Komisie o celoeurópsky a koordinovaný prístupu, ktorý by mohol
umožniť, aby sa mobilné aplikácie stali jedným z navrhovaných opatrení na posilnenie postavenia
jednotlivcov v boji proti pandémii. EDPB opakovane vyhlásil, že uplatňovanie zásad ochrany údajov
a dodržiavanie základných práv a slobôd sú nielen právnou povinnosťou, ale aj podmienkou zvýšenia
účinnosti akýchkoľvek iniciatív založených na údajoch v oblasti boja proti šíreniu ochorenia COVID-19
a informovanosti o deeskalačných stratégiách.

EDPB si uvedomuje, že v tomto prípade nie je možné uplatniť žiadne univerzálne riešenie a že v rámci
dostupných možností treba zvážiť mnohé faktory, vrátane ich vplyvu na zdravie jednotlivcov. Z tohto
dôvodu treba plánované technické riešenia v každom jednotlivom prípade podrobne preskúmať. EDPB
sa okrem toho domnieva, že krokom správnym smerom je zdôraznenie dôležitosti potreby konzultácii
s orgánmi pre ochranu osobných údajov, aby sa osobné údaje spracúvali zákonne v súlade s právami
jednotlivcov a s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Vývoj aplikácií by sa mal robiť zodpovedne, mal by ho sprevádzať posúdenie vplyvu všetkých
zavedených mechanizmov špecificky navrhnutej ochrany súkromia a štandardnej ochrany súkromia
[privacy by design and privacy by default] a zdrojový kód by sa mal zverejniť, aby sa umožnila čo
najširšia kontrola zo strany vedeckej obce.

V tejto fáze a na základe informácií poskytnutých Komisiou sa EDPB môže zamerať iba na celkový cieľ
plánovaných aplikácií, na overenie, či sú v súlade so zásadami ochrany údajov, a na dostupné
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mechanizmy výkonu práv a slobôd populácie. EDPB sa domnieva, že Komisia si následne vyvodí, ktoré
prvky treba ďalej prispôsobiť, aby sa prípadne upravili možnosti uvedené v dokumente alebo aby sa
preskúmali nové technické možnosti. EDPB bude v každom prípade túto otázku ďalej skúmať
v pripravovaných usmerneniach.

V tejto odpovedi by sa EDPB chcel zamerať najmä na využívanie aplikácií na sledovanie kontaktov
a funkcionalitu výstrah, pretože tejto oblasti treba venovať zvýšenú pozornosť, aby sa minimalizovali
zásahy do súkromného života a zároveň sa umožnilo spracúvanie údajov v prospech zachovania
verejného zdravia.

Na to, aby sa takéto aplikácie mohli preukázať ako relevantné pri vykonávaní určitej politiku v oblasti
verejného zdravia, môžu dosiahnuť maximálnu efektivitu až vtedy, keď ich bude v spoločnom boji proti
vírusu používať čo najväčší podiel populácie. Akákoľvek funkčná rôznorodosť, nedostatočná
interoperabilita alebo dokonca individuálny rozdiel vo fungovaní aplikácie môže negatívne ovplyvniť
druhých, a tým znížiť hygienický účinok. EDPB dôrazne podporuje návrh Komisie, aby boli takéto
aplikácie dobrovoľné a jednotlivci sa mohli pre ne rozhodnúť ako prejav kolektívnej zodpovednosti.
Treba poukázať na to, že dobrovoľné používanie je spojené s dôverou jednotlivcov, čím sa ďalej
názorne ukazuje význam dodržiavania zásady ochrany údajov.

EDPB poznamenáva, že samotná skutočnosť, že sledovanie kontaktov sa uskutočňuje na dobrovoľnom
základe, ešte nevyhnutne neznamená, že spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci je
založené na súhlase. Keď orgány verejnej moci poskytujú službu na základe mandátu vychádzajúceho
z požiadaviek stanovených v práve, javí sa, že najrelevantnejším právnym základom pre spracúvanie
je nevyhnutnosť na vykonanie úlohy vo verejnom záujme.. Právny základ používania týchto aplikácií
by mohli tvoriť vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa podporí dobrovoľné používanie aplikácie bez
negatívnych dôsledkov na tých, ktorí ju nepoužívajú. Takéto legislatívne zásahy by teda nemali byť
prostriedkom na presadenie povinného používania a jednotlivci by mali mať možnosť kedykoľvek si
aplikáciu nainštalovať alebo odinštalovať. Tieto právne predpisy by mali na vnútroštátnej úrovni
sprevádzať primerané komunikačné aktivity, ktoré by propagovali tieto nástroje v osvetových
kampaniach zameraných na podporu maloletých, osoby so zdravotným postihnutím alebo menej
kvalifikované a menej vzdelané skupiny obyvateľstva, aby sa zabránilo nerovnomernému používaniu
aplikácií alebo šíreniu nejasných informácií o vývoji epidémie a akýmkoľvek rozdielom v oblasti
zdravia. Akýkoľvek nedostatok údajov z dôvodu nepozorného používania aplikácie jednotlivcom alebo
dokonca z dôvodu vybitia batérie zariadenia môže vážne oslabiť celkovú prospešnosť týchto nástrojov
pre verejnosť.

Aplikácie na sledovanie kontaktov si nevyžadujú sledovanie polohy jednotlivých používateľov. Ich
cieľom nie je sledovať pohyb jednotlivcov ani presadzovanie predpisov. Hlavnou úlohou takýchto
aplikácií je odhaliť výskyty (kontakty s pozitívnymi osobami), ktoré sú len pravdepodobné a najmä vo
fáze deeskalácie k nim v prípade väčšiny používateľov ani nedôjde. Získavaním údajov o pohybe danej
osoby by aplikácie na sledovanie kontaktov porušovali zásadu minimalizácie údajov. Okrem toho by
predstavovali veľké riziko pre bezpečnosť a súkromie.
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Orgány verejného zdravia a vedci majú predpoklady na to, aby určili, čo predstavuje výskyt, ktorý je
potrebný zdieľať a kde a kedy k nemu došlo, za predpokladu právom vyžadovaného vykonania testu
nevyhnutnosti a tí by mali aj vymedziť niektoré z funkčných požiadaviek aplikácie. Okrem toho je
predmetom diskusií aj uchovávanie záznamov o takýchto výskytoch. Do úvahy prichádzajú
predovšetkým dve možnosti: lokálne uchovávanie údajov v zariadeniach jednotlivcov alebo
centralizované uchovávanie. EDPB zastáva názor, že obe možnosti môžu byť opodstatnené za
predpokladu, že sa zavedú primerané bezpečnostné opatrenia a že bude možné za prevádzkovateľov
považovať aj iné subjekty v závislosti od hlavného účelu aplikácie (napr. prevádzkovateľ a spracúvané
údaje sa môžu líšiť, ak je cieľom poskytnúť informácie v rámci aplikácie alebo telefonické oslovenie
danej osoby). EDPB chce v každom prípade zdôrazniť, že decentralizované riešenie je väčšmi v súlade
so zásadou minimalizácie.

Napokon, tieto aplikácie nie sú sociálnymi platformami na šírenie poplachu, ani na akúkoľvek
stigmatizáciu v spoločnosti. V skutočnosti by mali byť nástrojom, ktorý ľuďom umožní plniť si svoje
úlohy. Ako sa uvádza v návrhu usmernenia, ich jediným cieľom je, aby „orgány verejného zdravia
identifikovali osoby, ktoré boli v kontakte s osobou infikovanou vírusom COVID-19 a vyzvali ich na
domácu karanténu, rýchlo ich otestovali a v prípade potreby im poskytli informácie o ďalších krokoch
vrátane toho, čo robiť, ak sa u nich prejavia príznaky“. V tomto úsilí má zásadný význam kvalita
spracúvaných údajov. „Na identifikovanie osôb, ktoré došli do kontaktu s osobou infikovanou vírusom
COVID-19“, treba uskutočniť kroky, ktoré nie sú jednoduché ani jednoznačné. Aplikácia môže človeka
informovať, aj keď spracúva iba náhodné pseudonymy. Mechanizmus by mal okrem toho
zabezpečovať, aby vždy, keď je niekto vyhlásený za nakazeného koronavírusom, bola v aplikácii
správna informácia, keďže môže viesť k odoslaniu oznámení iným osobám, že boli vystavené nákaze.
Takýto mechanizmus by sa mohol zakladať napríklad na jednorazovom kóde, ktorý môže daná osoba
naskenovať, keď sú jej oznámené výsledky testu. Každý jednotlivý kontakt musí byť overený výlučne
orgánmi verejného zdravia na základe posúdenia presvedčivých dôkazoch z údajov s čo najnižšou
mierou zásahu. Komisia by okrem toho mala objasniť, akú úlohu bude zohrávať „zoznam kontaktov
osoby, ktorá je vlastníkom zariadenia“, uvedený v usmernení.

Algoritmy používané v aplikáciách na sledovanie kontaktov by mali fungovať pod prísnym dohľadom
negatívnych zhôd, a „poskytnutie rady o ďalších krokoch“ by v žiadnom prípade nemalo byť plne
automatizované. Odporúča sa zaviesť mechanizmus spätného volania, pri ktorom by sa danej osobe
poskytlo telefónne číslo alebo komunikačný kanál na získanie dodatočných informácií od povereného
človeka [human agent]. S cieľom zabrániť stigmatizácii, by súčasťou tejto „rady“ nemal byť žiadny
prvok, ktorý by mohol identifikovať inú dotknutú osobu, a používanie aplikácie ani ktorejkoľvek jej
časti (ako sú dashboardy, konfiguračné nastavenia atď.) by nemalo umožňovať opätovnú identifikáciu
akýchkoľvek iných osôb, či už sú infikované vírusom COVID-19, alebo nie. EDPB dôrazne odporúča, aby
sa v zariadení používateľa neuchovávali žiadne údaje umožňujúce jeho priamu identifikáciu a aby boli
takéto údaje v každom prípade čo najskôr vymazané.

EDPB vyjadruje silnú podporu koncepcii uvedenej v Odporúčaniach, podľa ktorej by sa po skončení
tejto krízy mal takýto núdzový systém prestať používať a malo by sa všeobecne uplatniť pravidlo, že
zhromaždené údaje sa vymažú alebo anonymizujú.
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Napokon EDPB a jeho členovia zodpovední za poradenstvo a zabezpečenie správneho uplatňovania
všeobecného nariadenia o ochrane údajov a smernice o súkromí a elektronických komunikáciách by
mali byť do celého procesu vypracúvania a vykonávania týchto opatrení plnohodnotne zapojení. EDPB
pripomína, že v nadchádzajúcich dňoch plánuje uverejniť Usmernenia týkajúce sa geolokalizácie
a iných nástrojov na sledovanie v súvislosti s pandémiou COVID-19.

EDPB je za každých okolností pripravený poskytnúť ďalšie usmernenie inštitúciám EÚ, ako aj všetkým
zainteresovaným stranám zapojeným do vývoja a využívania týchto mobilných aplikácií na boj proti
ochoreniu COVID-19.

S pozdravom

Andrea Jelinek


