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Pracovný program EDPB na roky 2019/2020

Európsky výbor pre ochranu údajov

Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) je nezávislý európsky orgán, ktorý prispieva ku
konzistentnému uplatňovaniu pravidiel ochrany údajov v celej Európskej únii a podporuje spoluprácu
medzi orgánmi pre ochranu osobných údajov EÚ a štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP. EDPB bol
zriadený všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).

Európsky výbor pre ochranu údajov je zložený zo zástupcov vnútroštátnych orgánov pre ochranu
osobných údajov EÚ a štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, a z Európskeho dozorného úradníka pre
ochranu údajov (EDPS).
EDPB má tieto hlavné úlohy:

 vydávať stanoviská, usmernenia, odporúčania a najlepšie postupy s cieľom podporovať
spoločné chápanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov a smernice o presadzovaní
práva,

 poskytovať poradenstvo Európskej komisii v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa ochrany
osobných údajov v Únii,

 prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to
najmä v prípadoch týkajúcich sa cezhraničnej ochrany údajov,

 podporovať spoluprácu a účinnú výmenu informácií a najlepších postupov medzi
vnútroštátnymi dozornými orgánmi.

V súlade s článkom 29 rokovacieho poriadku EDPB, EDPB vypracoval dvojročný pracovný plán na roky
2019 a 2020. Po schválení usmernení prijatých WP29 a vydaní usmernení k výkladu nových ustanovení
zavedených všeobecným nariadením o ochrane údajov sa EDPB v súčasnosti chce viac zamerať na
konkrétne záležitosti alebo technológie. Pracovný program EDPB vychádza z potrieb, ktoré jeho
členovia identifikovali ako prioritné pre zainteresované strany, ako aj z plánovaných činností
zákonodarcu EÚ.
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EDPB bude pravidelne monitorovať vykonávanie svojho pracovného programu, ktorý môže byť
aktualizovaný.

Činnosti na roky 2019 – 2020

I. Usmernenia

 usmernenia ku kódexom správania a k monitorovacím subjektom,
 usmernenia k odstráneniu,
 usmernenia k druhej smernici o platobných službách a všeobecnému nariadeniu

o ochrane údajov,
 usmernenia k medzinárodným prenosom medzi verejnými orgánmi na účely

administratívnej spolupráce,
 usmernenia k certifikácii a ku kódexom správania ako nástroju na prenosy údajov,
 usmernenia k prepojeným vozidlám,
 usmernenia k certifikácii (finalizácia po verejnej konzultácii),
 usmernenia k monitorovaniu kamerovým systémom,
 usmernenia k špecificky navrhnutej ochrane osobných údajov a štandardnej ochrane

osobných údajov,
 usmernenia k zacieleniu na používateľov sociálnych médií,
 usmernenia k údajom o deťoch,
 usmernenia k opieraniu sa o článok 6 ods. 1 písm. b) v kontexte online služieb,
 usmernenia ku konceptu prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (aktualizácia

stanoviska WP29),
 usmernenia k pojmu oprávnený záujem prevádzkovateľa (aktualizácia stanoviska

WP29),
 usmernenia k územnej pôsobnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov

(finalizácia po verejnej konzultácii),
 usmernenia k právomociam orgánov pre ochranu údajov v súlade s článkom 47

smernice o presadzovaní práva,
 usmernenia k právam dotknutých osôb s hlavným zameraním v prvej fáze na práva na

prístup, vymazanie, práva na namietanie voči spracúvaniu, obmedzenie spracúvania a
obmedzenia týchto práv.

II. Stanoviská týkajúce sa konzistentnosti

 stanovisko k administratívnej dohode medzi regulátormi finančného trhu v rámci EHP
a mimo EHP,

 stanovisko k vzájomnému pôsobeniu medzi všeobecným nariadením o ochrane
údajov a nariadením o súkromí a elektronických komunikáciách.

III. Iné druhy činností

 Privacy Shield – nadväzujúce opatrenia k spoločnému preskúmaniu,
 nariadenie o súkromí a elektronických komunikáciách,
 procesné pravidlá dohľadu nad rozsiahlymi informačnými systémami EÚ,
 konzultácie s Komisiou k nariadeniu o klinickom skúšaní,
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 diskusný dokument o medzinárodnej vzájomnej pomoci a iných nástrojoch spolupráce
na účely presadzovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov mimo EÚ (článok
50),

 stratégia EDPB v oblasti presadzovania práva,
 FATCA – vyhlásenie v reakcii na uznesenie Európskeho parlamentu,
 vyhlásenie k používaniu osobných údajov v kontexte volieb,
 zlepšenie existujúcich riešení IT a vývoj nových riešení IT,
 oznámenia o porušení ochrany údajov,
 konzultácia s Komisiou o správe o hodnotení a preskúmaní všeobecného nariadenia

o ochrane údajov v súlade s článkom 97.

IV. Pravidelné činnosti
a. stanoviská a rozhodnutia týkajúce sa konzistentnosti,

 stanoviská k príslušnému návrhu rozhodnutia príslušných dozorných orgánov,
ako sú rozhodnutia týkajúce sa
 zoznamov spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na

posúdenie vplyvu na ochranu údajov (článok 35 ods. 4 a 5),
 kódexy správania,
 kritériá na akreditáciu orgánov na monitorovanie kódexov

a certifikačných subjektov a kritériá na certifikáciu podľa článku 42
ods. 5 (európska pečať ochrany údajov),

 štandardné zmluvné doložky týkajúce sa medzinárodných prenosov
podľa článku 46 ods. 2,

 štandardné zmluvné doložky týkajúce sa sprostredkovateľov podľa
článku 28 ods. 8,

 zmluvné ad hoc doložky týkajúce sa medzinárodných prenosov podľa
článku 46 ods. 3,

 záväzné vnútropodnikové pravidlá (článok 47 ods. 1),
 prípadné stanoviská k záležitostiam týkajúcim sa všeobecného uplatňovania

alebo k záležitostiam, ktoré majú účinok vo viacerých členských štátoch, na
základe žiadosti ktoréhokoľvek dozorného orgánu, predsedu alebo Komisie
podľa článku 64 ods. 2,

 prípadné záväzné rozhodnutia v kontexte riešenia sporov (článok 65 ods. 1)
alebo postupu pre naliehavé prípady (článok 66).

b. Legislatívne konzultácie
 prípadné stanoviská, vyhlásenia, poradenstvo k žiadostiam Komisie v

nadväznosti na prijatie návrhov legislatívnych aktov, medzinárodných dohôd
alebo pri vypracúvaní delegovaných aktov, alebo vykonávacích aktov v
prípade, že má akt mimoriadny význam pre ochranu práv a slobôd
jednotlivcov, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, ako sú stanoviská
k budúcim rozhodnutiam o primeranosti alebo aktualizáciám existujúcich
rozhodnutí.

V. Možné témy

 usmernenia k výkladu článku 48 všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 usmernenia k interakcii medzi nariadením o voľnom toku iných ako osobných údajov

v EÚ a všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
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 stanovisko k cezhraničným žiadostiam o elektronické dôkazy,
 pripomienky k aktualizovanej dohode o záznamoch o cestujúcich s Kanadou,
 aktualizácia usmernenia o prístupe štátu k údajom v dokumente o základných

zárukách a referenčnom dokumente o primeranosti,
 presadzovanie práva voči prevádzkovateľom v tretích krajinách,
 elektronické faktúry a vytvorenie centralizovaných databáz ministerstvami financií,
 používanie kreditných kariet na platby na diaľku a uchovávanie čísiel kariet po

transakcii,
 osvedčené postupy týkajúce sa výskumných projektov,
 postup schvaľovania ad hoc zmluvných doložiek,
 technológia blockchainu,
 interoperabilita medzi vnútropodnikovými pravidlami,
 používanie nových technológií, ako je umelá inteligencia, prepojení asistenti.


