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Predslov
Poslaním Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB) 
je zabezpečiť konzistentné uplatňovanie pravidiel ochrany 
údajov v celom Európskom hospodárskom priestore (EHP). 
Je to zakotvené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov 
(GDPR), ktoré znamenalo začiatok novej éry dodržiavania 
práv dotknutých osôb.

Prínos všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa 
nepreukázal len tým, že sa vytvoril harmonizovaný právny 
rámec ochrany údajov v EHP, ktorým sa rozšírili a posilnili 
právomoci vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných 
údajov. Nadobudnutie účinnosti všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov takisto viedlo jednotlivcov aj organizácie 
k zvýšeniu informovanosti o právach na ochranu údajov. Je 
to dôležitejšie než kedykoľvek predtým, vzhľadom na čoraz 
rozšírenejšie využívanie technológií závislých od údajov 
takmer v každej oblasti našich životov.

Keďže sa blíži druhé výročie nadobudnutia účinnosti 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov, som presvedčená, 
že spolupráca medzi orgánmi pre ochranu osobných údajov 
v EHP bude viesť k vzniku spoločnej kultúry ochrany údajov. 
Niektoré výzvy pretrvávajú, ale EDPB pracuje na riešeniach 
na ich zvládnutie s cieľom zabezpečiť, aby sa hlavné 
koncepcie postupov spolupráce uplatňovali konzistentne.

Z pozície EDPB prispievame ku konzistentnému výkladu 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov prijímaním 
usmernení a stanovísk. V roku 2019 sme prijali päť nových 

Andrea Jelinek
predsedníčka Európskeho výboru pre ochranu údajov

usmernení k témam, ako sú ochrana súkromia už v 
štádiu návrhu a štandardná ochrana súkromia a právo na 
zabudnutie, ako aj dve usmernenia v ich konečných verziách 
po uskutočnení konzultácií. Prijali sme aj 16 stanovísk 
týkajúcich sa, okrem iných tém, posúdení vplyvu na 
ochranu údajov, požiadaviek na akreditáciu monitorujúcich 
subjektov kódexov správania a vzájomného pôsobenia 
medzi smernicou o súkromí a elektronických komunikáciách 
(ePrivacy) a všeobecným nariadením o ochrane údajov.

Bolo to možné vďaka vytrvalému úsiliu všetkých aktérov 
v EDPB, ako aj zvýšenému prispievaniu a zapojeniu našich 
zainteresovaných strán na podujatiach, seminároch a 
prieskumoch.

Pri pohľade na nadchádzajúci rok sme pripravení zvládnuť 
zostávajúce body nášho dvojročného pracovného programu. 
Budeme pokračovať v prijímaní usmernení, podpore 
spolupráce pri cezhraničnom presadzovaní a poskytovaní 
poradenstva zákonodarnému orgánu EÚ v otázkach ochrany 
údajov.

Čoraz viac krajín mimo EÚ prijíma právne predpisy v oblasti 
ochrany údajov. Často pritom zakladajú svoje právne predpisy 
na základných zásadách všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov. Som si istá, že v dohľadnej budúcnosti sa ochrana 
práv dotknutej osoby stane globálnou normou. Postavia 
sa tým základy pre bezpečnejšie toky údajov a zvýšenú 
transparentnosť, ako aj posilnenú dôveru v právny štát.
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2.1.  ROKOVACÍ PORIADOK
Rokovací poriadok, v ktorom sú uvedené najdôležitejšie 
prevádzkové pravidlá EDPB, bol prijatý počas prvého 
plenárneho zasadnutia 25. mája 2018.

V roku 2019 EDPB prijal revidované znenie článkov 8, 10, 22 
a 24 svojho rokovacieho poriadku, zamerané na objasnenie 
požiadaviek na priznanie pozorovateľského štatútu, postupy 
v nadväznosti na prijatie stanovísk a postupy pri hlasovaní 
počas plenárnych zasadnutí EDPB.

EDPB takisto prijal nový článok 37 rokovacieho poriadku, 
ktorým sa zriaďuje Výbor (Committee) pre koordinovaný 
dohľad, v súvislosti so spracúvaním údajov veľkými 
informačnými systémami, ktoré sa používajú v rámci 
inštitúcií EÚ, ako aj orgánov, úradov a agentúr EÚ.

2019 – Prehľad

V roku 2019 bol výbor (Committee) poverený koordinovaným 
dohľadom nad systémom IMI a Eurojustom. V roku 2020 
bude pod tento dohľad patriť aj Európska prokuratúra 
(EPPO). V budúcnosti sa pod výbor (Committee) postupne 
presunie koordinovaný dohľad nad všetkými veľkými 
informačnými systémami, orgánmi, úradmi a agentúrami EÚ.

2.2.  SEKRETARIÁT EDPB
Sekretariát EDPB zabezpečuje, aby boli všetky činnosti 
EDPB v súlade s právnym rámcom uplatniteľným na 
EDPB ako orgán EÚ a s jeho rokovacím poriadkom. Je 
hlavným navrhovateľom stanovísk a rozhodnutí týkajúcich 
sa konzistentnosti a slúži ako inštitucionálny archív a 
zabezpečuje konzistentnosť dokumentov v priebehu času. 
Úlohou sekretariátu EDPB je takisto uľahčovať spravodlivé a 
efektívne prijímanie rozhodnutí EDPB a slúžiť ako ústredňa 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/rules-procedure_sk
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2.3.2.  Stanoviská týkajúce sa konzistentnosti
S cieľom zaručiť konzistentné uplatňovanie všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov v prípadoch s cezhraničnými 
dôsledkami EDPB vydáva stanoviská týkajúce sa 
konzistentnosti. Príslušný dozorný orgán musí v čo 
najväčšej miere zohľadniť stanovisko.

V roku 2019 EDPB prijal 16 stanovísk týkajúcich sa 
konzistentnosti. Osem z nich sa týkalo navrhovaných 
zoznamov týkajúcich sa spracovateľských operácií, ktoré 
podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu 
údajov, ako aj tých, ktoré sú z nej vyňaté predložených 
dozornými orgánmi. Ostatné stanoviská sa týkali prenosov 
osobných údajov medzi úradmi pre finančný dohľad z EHP 
a nepatriacimi do EHP a vzájomného pôsobenia medzi 
smernicou o súkromí a elektronických komunikáciách 
(ePrivacy) a všeobecným nariadením o ochrane údajov, ako 
aj objasnenia štandardných zmluvných doložiek, záväzných 
vnútropodnikových pravidiel, právomocí dozorných orgánov 
a kritérií akreditácie pre monitorujúce subjekty.

EDPB koná aj ako orgán na riešenie sporov a vydáva 
záväzné rozhodnutia. Od 25. mája 2018 sa však nezačalo 
žiadne riešenie sporov. Z toho vyplýva, že doteraz sa 
dozorným orgánom podarilo dosiahnuť konsenzus vo 
všetkých cezhraničných prípadoch.

2.3.3.  Legislatívne konzultácie
EDPB poskytuje Európskej komisii poradenstvo vo všetkých 
otázkach súvisiacich s ochranou osobných údajov vrátane 
primeranosti úrovne ochrany údajov v tretích krajinách alebo 
medzinárodných organizáciách. V roku 2019 EDPB vydal 
správy o druhom a treťom výročnom preskúmaní rozhodnutia 
o primeranosti Privacy Shield medzi EÚ a USA, ktorými chcela 
Európska komisia posúdiť jeho spoľahlivosť a praktické 
vykonávanie.

Okrem toho EDPB vydal stanovisko týkajúce sa vzájomného 
pôsobenia medzi nariadením o klinickom skúšaní (CTR) a 

pre zrozumiteľnú a konzistentnú komunikáciu.

Ako súčasť svojich podporných činností sekretariát EDPB 
vyvinul riešenia v oblasti IT s cieľom umožniť účinnú 
a bezpečnú komunikáciu medzi členmi EDPB vrátane 
informačného systému o vnútornom trhu (IMI).

V roku 2019 sekretariát EDPB zorganizoval 11 plenárnych 
zasadnutí a 90 zasadnutí expertných podskupín. Jednotlivé 
expertné podskupiny sa venujú konkrétnym oblastiam 
ochrany údajov a pomáhajú EDPB pri vykonávaní jeho úloh.

Napokon sekretariát EDPB pomáha predsedníčke pri 
príprave na plenárne zasadnutia a ich predsedníctve, ako aj s 
jej rečníckymi vystúpeniami.

2.3.  ČINNOSTI EDPB V ROKU 2019
2.3.1.  Všeobecné usmernenia
V roku 2019 EDPB prijal päť nových usmernení zameraných 
na objasnenie škály ustanovení všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov. Prijaté usmernenia sa zamerali na kódexy 
správania a monitorujúce subjekty na vnútroštátnej a 
európskej úrovni, a zároveň objasnili spracúvanie osobných 
údajov za viacerých okolností, najmä počas poskytovania 
online služieb, prostredníctvom kamerových zariadení, 
na základe zásad špecificky navrhnutej ochrany údajov 
a štandardnej ochrany údajov a v súvislosti s právom na 
zabudnutie internetovými vyhľadávačmi.

Okrem toho EDPB v roku 2019 schválil po uskutočnení 
verejných konzultácií konečnú podobu troch usmernení 
prijatých v roku 2018. V týchto usmerneniach sa objasňujú 
kritériá akreditácie a certifikácie a územná pôsobnosť 
uvedené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

EDPB takisto vydal odporúčanie k navrhovanému 
zoznamu spracovateľských operácií EDPS, ktoré podliehajú 
požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/opinions_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/opinions_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/eu-us-privacy-shield-second-annual-joint-review-report-22012019_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/eu-us-privacy-shield-third-annual-joint-review-report-12112019_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/avis-art-70/opinion-32019-concerning-questions-and-answers-interplay_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/zalecenia/recommendation-012019-draft-list-european-data-protection_sk
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všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), ktoré si 
vyžiadalo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zdravie 
a bezpečnosť potravín (GR SANTE).

Na EDPB sa takisto vzťahuje článok 42 nariadenia 2018/1725 
o legislatívnych konzultáciách. Umožňuje sa tým EDPS a EDPB 
koordinovať svoju prácu s cieľom vydať spoločné stanovisko. 
V roku 2019 EDPB a EDPS prijali spoločné stanovisko týkajúce 
sa aspektov ochrany údajov v infraštruktúre digitálnych služieb 
elektronického zdravotníctva. Aj toto stanovisko bolo vydané 
na žiadosť GR SANTE.

EDPB takisto prijal z vlastnej iniciatívy vyhlásenie o nariadení ́ 
o súkromí ́ a elektronických komunikáciách (ePrivacy) a vydal 
príspevok o aspektoch ochrany údajov v Budapeštianskom 
dohovore o počítačovej kriminalite.

2.3.4.  Ďalšie dokumenty
V roku 2019 EDPB prijal dve vyhlásenia. Prvé sa týkalo 
zákona USA o dodržiavaní daňových predpisov v prípade 
zahraničných účtov (FATCA) v nadväznosti na uznesenie 
Európskeho parlamentu o nepriaznivých účinkoch amerického 
zákona FATCA na občanov EÚ. Druhé sa týkalo používania 
osobných údajov v priebehu politických kampaní, so zreteľom 
na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 a ďalšie 
voľby konajúce sa v EÚ aj mimo nej.

Na riešenie otázok ochrany údajov v prípade brexitu bez 
dohody, EDPB prijal dva informačné dokumenty, a to 
o prenose údajov z EHP do Spojeného kráľovstva podľa 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov a o záväzných 
vnútropodnikových pravidlách (BCR) pre spoločnosti, pre 
ktoré je Úrad komisára pre informácie (ICO) Spojeného 
kráľovstva vedúcim dozorným orgánom.

Na základe žiadosti predloženej Výborom pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) Európskeho 
parlamentu, EDPB vydal správu LIBE o vykonávaní 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov, v ktorej poskytol 
prehľad vykonávania a presadzovania všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov zahŕňajúci mechanizmus 
spolupráce aj zistenia o konzistentnosti.

Dňa 9. júla 2019 predsedníčka EDPB vystúpila na Súdnom 
dvore Európskej únie, ktorý požadoval prednes vo veci 
C-311/18 (Facebook Ireland a Schrems).

2.4.  KONZULTÁCIE
V nadväznosti na predbežné prijatie usmernení, EDPB 
organizuje verejné konzultácie s cieľom umožniť 
zainteresovaným stranám a občanom výmenu názorov a 
poskytnutie dodatočných príspevkov. V roku 2019 EDPB začal 
päť takýchto konzultácií, pokiaľ ide o usmernenia týkajúce sa 
kódexov správania, kritérií certifikácie, spracúvania osobných 
údajov v rámci online služieb a kamerových zariadení, 
špecificky navrhnutej ochrany údajov a štandardnej ochrany 
údajov a práva na zabudnutie.

EDPB organizuje podujatia pre zainteresované strany s 
cieľom získať názory na hlavné otázky a prispieť k vývoju 
budúcich usmernení. V roku 2019 EDPB zorganizoval tri takéto 
podujatia zamerané na revidovanú smernicu o platobných 
službách (PSD2), pojmy a zodpovednosti prevádzkovateľov a 
sprostredkovateľov a práva dotknutých osôb.

Ako súčasť výročného preskúmania činností EDPB – 
stanoveného v článku 71 ods. 2 všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov – EDPB už druhý rok za sebou uskutočnil 
prieskum zainteresovaných strán. Cieľom tohto prieskumu, 
ktorý bol zameraný na obsah a postup prijímania usmernení 
EDPB, bolo porozumieť, do akej miery sú usmernenia podľa 
zainteresovaných strán nápomocné a praktické pri výklade 
ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Medzi respondentov patrili organizácie a individuálne 
spoločnosti z odvetví finančníctva, bankovníctva a 
poisťovníctva, veľkoobchodu a maloobchodu, informačných 
technológií, činností v oblastiach zdravia ľudí a sociálnej práce 
a základných práv. Väčšina respondentov mala sídlo v Európe a 
viac než 60 percent tvorili malé subjekty.

64 percent zainteresovaných strán, ktoré sa zúčastnili na 
prieskume, považuje usmernenia za užitočné, pričom 46 
percent sa domnieva, že sú dostatočne pragmatické. Takmer 80 
percent považuje usmernenia za ľahko dostupné; ide o nárast 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=SK
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-12019-processing_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/outros/statement-32019-eprivacy-regulation_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpb-contribution-consultation-draft-second-additional-protocol-council_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/edpb-statement-012019-us-foreign-account-tax-compliance-act-fatca_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/ostalo/statement-22019-use-personal-data-course-political-campaigns_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/muu/information-note-data-transfers-under-gdpr-event-no-deal-brexit_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/information-note-bcrs-companies-which-have-ico-bcr-lead_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/information-note-bcrs-companies-which-have-ico-bcr-lead_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/edpb-libe-report-implementation-gdpr_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/edpb-libe-report-implementation-gdpr_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/court-cases/edpb-pleading-cjeu-case-c-31118-facebook-ireland-and_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/court-cases/edpb-pleading-cjeu-case-c-31118-facebook-ireland-and_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704_sk


Výročná správa Európskeho výboru pre
ochranu údajov za rok 2019 - Zhrnutie

6

zo 64 percent v roku 2018. Pozitívna väzba sa ďalej týkala 
príkladov z reálneho života a širokej uplatniteľnosti usmernení, 
ktorá zabraňuje rozdrobenosti medzi štátmi.

Respondenti podnietili ďalšiu prácu na výklade s cieľom 
objasniť, okrem iného, vzťah medzi prevádzkovateľom a 
sprostredkovateľom a právny základ oprávneného záujmu. 
Súlad so všeobecným nariadením o ochrane údajov síce zostáva 
pre MSP výzvou, ale zainteresované strany poznamenali, že 
usmernenia EDPB sú užitočným nástrojom pri podpore jeho 
uplatňovania. Celkovo 40 percent zainteresovaných strán 
označilo proces konzultácií za primeraný až uspokojivý.

2.5.  ČINNOSTI DOZORNÝCH ORGÁNOV V ROKU 2019
Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov dozorné 
orgány členských štátov Európskeho hospodárskeho 
priestoru (EHP) úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť, aby sa 
práva na ochranu údajov jednotlivcov konzistentne chránili v 
celom EHP. Medzi úlohy dozorných orgánov patrí navzájom si 
pomáhať a koordinovať prijímanie rozhodnutí v cezhraničných 
prípadoch ochrany údajov.

Počas sledovaného obdobia dozorné orgány určili 
niekoľko výziev pri vykonávaní mechanizmu spolupráce 
a konzistentnosti. Konkrétne sa zistilo, že rozmanitosť 
vnútroštátnych procesných právnych predpisov má vplyv na 
mechanizmus spolupráce, a to z dôvodu rozdielov v oblasti 
postupov vybavovania sťažností, postavenia strán v konaní, 
kritérií prípustnosti, trvania konania, lehôt atď.

Okrem toho účinné uplatňovanie právomocí dozorných 
orgánov a úloh, ktoré im boli pridelené na základe 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov, do veľkej miery 
závisí od zdrojov, ktoré majú k dispozícii. Vzťahuje sa to najmä 
na mechanizmus jednotného kontaktného miesta (one-stop-
shop), ktorého úspešnosť závisí od času a úsilia, ktoré môžu 
dozorné orgány venovať individuálnym prípadom a spolupráci.
Napriek týmto výzvam je EDPB presvedčený, že spolupráca 
medzi dozornými orgánmi bude viesť k spoločnej kultúre 
ochrany údajov a zavedeniu konzistentných postupov 
monitorovania. Preukázalo sa, že jednotný súbor pravidiel 
prináša výhody pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov 

v EHP, keďže priniesol väčšiu právnu istotu. Majú z neho 
prospech aj jednotlivci, ktorým sa posilnili práva dotknutých 
osôb.

Od začatia uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov je v systéme IMI evidovaných 807 postupov 
cezhraničnej spolupráce, pričom 585 prípadov sa začalo v 
roku 2019. Z týchto postupov cezhraničnej spolupráce sa 
425 začalo na základe sťažnosti, pričom k ostatným viedli 
iné dôvody, ako sú vyšetrovania, zákonné povinnosti alebo 
mediálne správy.

Mechanizmus jednotného kontaktného miesta (one-stop-
shop) si vyžaduje spoluprácu medzi hlavným dozorným 
orgánom a dotknutými dozornými orgánmi. Hlavný dozorný 
orgán vedie vyšetrovanie a zohráva hlavnú úlohu v procese 
dosiahnutia konsenzu medzi dotknutými dozornými orgánmi, 
a zároveň sa usiluje dosiahnuť koordinované rozhodnutie 
vzhľadom na prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. 
Do konca roka 2019 dozorné orgány začali 142 postupov 
jednotného kontaktného miesta (one-stop-shop), z ktorých 
79 viedlo ku konečnému rozhodnutiu.

Postup vzájomnej pomoci umožňuje dozorným orgánom 
požiadať o informácie iné dozorné orgány alebo o ďalšie 
opatrenia na účinnú spoluprácu, ako napríklad predchádzajúce 
povolenia alebo vyšetrovania. Od 25. mája 2018 sa začalo 
2 542 postupov vzájomnej pomoci. Drvivú väčšinu (2 427) 
týchto postupov tvorili postupy neformálnych konzultácií, 
pričom 115 z nich tvorili formálne žiadosti.

V roku 2019 dozorné orgány neuskutočnili nijaké spoločné 
operácie.

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
vnútroštátne dozorné orgány majú k dispozícii rôzne 
nápravné opatrenia. V roku 2019 dozorné orgány zistili 
niekoľko porušení všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov a zodpovedajúcim spôsobom uplatnili svoje nápravné 
právomoci.

K porušeniam patrilo nevykonanie ustanovení, ako sú 
štandardná ochrana súkromia a ochrana súkromia už v 



Výročná správa Európskeho výboru pre
ochranu údajov za rok 2019 - Zhrnutie

7

štádiu návrhu, právo na prístup alebo právo na vymazanie. 
V mnohých prípadoch sa zvýraznil nedostatok riadnych 
technických a organizačných opatrení na zabezpečenie 
ochrany údajov, ktorý viedol k porušeniam ochrany údajov.  
Viacero významných incidentov zahŕňalo spracúvanie 
osobitných kategórií údajov, ako sú politické názory, úverové 
informácie alebo biometrické údaje. Pokuty boli uložené 
subjektom zo súkromného aj verejného sektora.
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Hlavné ciele na rok 2020
Ku koncu roku 2019, v polovici  svojho pracovného 
programu, dosiahol EDPB významný pokrok v plnení svojich 
stanovených cieľov a postupuje k ich dokončeniu v druhom 
pracovnom roku.

V roku 2020 bude cieľom EDPB poskytnúť usmernenie 
týkajúce sa prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, práv 
dotknutých osôb a pojmu oprávneného záujmu. Takisto 
zintenzívni prácu v súvislosti s pokročilými technológiami, 
ako sú prepojené vozidlá, blockchain, umelá inteligencia a 
digitálni asistenti.

EDPB bude naďalej poskytovať Európskej komisii 
poradenstvo v otázkach, ako sú žiadosti o cezhraničný 

prístup k údajom v prípade elektronických dôkazov, revízia 
alebo prijatie rozhodnutí o primeranosti týkajúcich sa 
prenosu údajov do tretích krajín a akákoľvek prípadná revízia 
dohody medzi EÚ a Kanadou o záznamoch o cestujúcich 
(PNR).

Okrem práce uvedenej v pracovnom programe EDPB v roku 
2020 poskytne usmernenie k dôsledkom pre ochranu údajov 
v kontexte boja proti ochoreniu COVID-19, a to z vlastnej 
iniciatívy, ako aj po konzultácii s Európskou komisiou.

EDPB sa takisto zaväzuje prehĺbiť existujúce vzťahy so 
zainteresovanými stranami a nadviazať nové. Členovia 
EDPB, ako aj predsedníčka EDPB a podpredsedovia, sa 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/work-program/edpb-work-program-20192020_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/work-program/edpb-work-program-20192020_sk
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budú naďalej zúčastňovať na príslušných konferenciách a 
rečníckych vystúpeniach.

Sekretariát EDPB bude pokračovať v zabezpečovaní 
harmonizovaného komunikačného prístupu. To zahŕňa 
pokračovanie v podnecovaní verejnosti na sociálnych 
médiách k tomu, aby sa zapájala do činností EDPB, ako 
aj posilňovať spoluprácu s dozornými orgánmi. Na tento 
účel bude EDPB udržiavať a posilňovať sieť tlačových a 
komunikačných úradníkov dozorných orgánov.
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