Pracovní program Evropského sboru pro ochranu osobních údajů na období
2019/2020
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (dále jen „sbor“) je nezávislý evropský subjekt, který
přispívá k jednotnému uplatňování pravidel ochrany osobních údajů v celé Evropské unii a prosazuje
spolupráci mezi dozorovými úřady pro ochranu osobních údajů v EU, EHP a ESVO. Sbor byl zřízen na
základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů je složen ze zástupců vnitrostátních dozorových úřadů zemí
EU, EHP a ESVO pro ochranu údajů a evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ).
Sbor má tyto hlavní úkoly:
 vydávat stanoviska, pokyny, doporučení a osvědčené postupy s cílem podporovat jednotný
výklad obecného nařízení o ochraně osobních údajů a směrnice o prosazování práva,
 poskytovat poradenství Evropské komisi ve veškerých záležitostech souvisejících s ochranou
osobních údajů v Unii,
 přispívat k jednotnému uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména v
přeshraničních případech týkajících se ochrany osobních údajů,
 podporovat spolupráci a účinnou výměnu informací a osvědčených postupů mezi
vnitrostátními dozorovými úřady.
V souladu s článkem 29 jednacího řádu Evropského sboru pro ochranu osobních údajů vypracoval sbor
svůj dvouletý pracovní program na období 2019 a 2020. Poté, co schválil pokyny přijaté pracovní
skupinou zřízenou podle článku 29, a po vydání pokynů k výkladu nových ustanovení zavedených
obecným nařízením o ochraně osobních údajů má sbor v současnosti za cíl zaměřit se více na konkrétní
témata nebo technologie. Pracovní program sboru vychází z potřeb, které členové označili za prioritní
pro zúčastněné strany, jakož i z plánovaných činností normotvůrce EU.
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů bude pravidelně sledovat provádění svého pracovního
programu, který může být aktualizován.
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Činnosti na období 2019–2020
I.

Pokyny
 Pokyny ke kodexům chování a k monitorovacím subjektům
 Pokyny k odstranění ze seznamu
 Pokyny ke druhé směrnici o platebních službách a obecnému nařízení o ochraně
osobních údajů
 Pokyny k mezinárodním předáním mezi veřejnými orgány za účelem správní
spolupráce
 Pokyny k vydávání osvědčení a ke kodexům chování jako nástroji pro předání
 Pokyny k propojeným automobilům
 Pokyny k vydávání osvědčení (dokončení po provedení veřejné konzultace)
 Pokyny k dohledu pomocí videokamer
 Pokyny k záměrné a standardní ochraně osobních údajů
 Pokyny k zacílení na uživatele sociálních médií
 Pokyny k osobním údajům dětí
 Pokyny k odvolávání se na čl. 6 odst. 1 písm. b) v souvislosti s on-line službami
 Pokyny k pojmům správce a zpracovatel (aktualizace stanoviska pracovní skupiny
zřízené podle článku 29)
 Pokyny k pojmu oprávněný zájem správce údajů (aktualizace stanoviska pracovní
skupiny zřízené podle článku 29)
 Pokyny k místní působnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dokončení
po provedení veřejné konzultace)
 Pokyny k pravomocím pověřenců pro ochranu osobních údajů v souladu s článkem 47
směrnice o prosazování práva
 Pokyny k právům subjektů údajů s hlavním zaměřením v první fázi na právo na přístup,
výmaz, podání námitky, omezení zpracování a na omezení těchto práv

II.

Stanoviska týkající se jednotnosti
 Stanovisko ke správnímu ujednání mezi regulátory finančního trhu v EHP a mimo EHP
 Stanovisko k interakci mezi obecným nařízením o ochraně osobních údajů a nařízením
o soukromí a elektronických komunikacích

III.

Jiné druhy činností
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Štít na ochranu soukromí – činnosti navazující na společný přezkum
Nařízení o soukromí a elektronických komunikacích
Procesní pravidla týkající se dohledu nad rozsáhlými informačními systémy EU
Konzultace zadaná Komisí ohledně nařízení o klinických hodnoceních
Diskusní dokument o mezinárodní vzájemné pomoci a jiných nástrojích spolupráce pro
prosazování obecného nařízení o ochraně osobních údajů za hranicemi EU (článek 50)
Strategie prosazování práva Evropského sboru pro ochranu osobních údajů
FATCA – prohlášení v reakci na usnesení Evropského parlamentu
Prohlášení o používání osobních údajů v souvislosti s volbami
Zdokonalování stávajících řešení IT a rozvoj nových řešení IT
Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů
Konzultace zadaná Komisí ohledně zprávy o hodnocení a přezkumu obecného nařízení
o ochraně osobních údajů podle článku 97
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IV.

Opakující se činnosti
a. Stanoviska a rozhodnutí týkající se jednotnosti

 Stanoviska k příslušným návrhům rozhodnutí vydaným příslušnými
dozorovými úřady, jako jsou rozhodnutí o
 Seznamech operací, které podléhají požadavku na posouzení vlivu na
ochranu osobních údajů (čl. 35 odst. 4 a 5)
 Kodexy chování
 Akreditační kritéria pro subjekty vydávající osvědčení a monitorující
kodex a kritéria pro vydávání osvědčení podle čl. 42 odst. 5 (evropská
pečeť ochrany údajů)
 Standardní smluvní doložky pro mezinárodní předávání údajů podle
čl. 46 odst. 2
 Standardní smluvní doložky pro zpracovatele podle čl. 28 odst. 8
 Ad hoc smluvní doložky pro mezinárodní předávání údajů podle čl. 46
odst. 3
 Závazná podniková pravidla (čl. 47 odst. 1)
 Veškerá stanoviska k záležitostem s obecnou působností nebo s účinky v
několika členských státech na základě žádosti od kteréhokoliv dozorového
úřadu, předsedy nebo Komise podle čl. 64 odst. 2
 Jakékoliv závazné rozhodnutí v souvislosti s řešením sporů (čl. 65 odst. 1) nebo
postupem pro naléhavé případy (článek 66)

b. Legislativní konzultace

 Veškerá stanoviska, prohlášení nebo rady na žádost Komise v návaznosti na
přijetí návrhů legislativních aktů a mezinárodních dohod nebo při přípravě
aktů v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktů, pokud má daný akt
mimořádný význam pro ochranu práv a svobod jednotlivců, pokud jde o
zpracování osobních údajů, např. stanoviska k budoucím rozhodnutím o
odpovídající úrovni ochrany nebo k přezkumu stávajících rozhodnutí

V.

Možná témata
 Pokyny k výkladu článku 48 obecného nařízení o ochraně osobních údajů
 Pokyny k interakci mezi nařízením o volném pohybu neosobních údajů v Evropské unii
a obecným nařízením o ochraně osobních údajů
 Stanovisko k přeshraničním žádostem o digitální důkazy
 Připomínky k aktualizované dohodě o PNR s Kanadou
 Aktualizace pokynů ohledně přístupu orgánů veřejné správy k údajům, jak pokud jde
o dokument o základních zárukách, tak pokud jde o referenční dokument o
odpovídající úrovni ochrany
 Prosazování práva vůči správcům ve třetích zemích
 Elektronické faktury a vytvoření centralizovaných databází ze strany ministerstev
financí
 Používání kreditních karet při placení na dálku a uchovávání čísla karet po provedení
transakce
 Osvědčené postupy týkající se výzkumných projektů
 Schvalovací postup pro ad hoc smluvní doložky
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 Technologie blockchain
 Interoperabilita mezi závaznými podnikovými pravidly
 Používání nových technologií, jako je umělá inteligence, propojení asistenti
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