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Rok 2018 bol pre oblasť ochrany údajov medzníkom. Dňa 25. 
mája 2018 nadobudlo dlho očakávané všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov (GDPR) účinnosť. Týmto nariadením sa 
okrem aktualizácie pravidiel Európskej únie týkajúcich sa 
ochrany údajov v digitálnom veku zriadil Európsky výbor pre 
ochranu údajov (EDPB), ktorý má zabezpečovať konzistentné 
uplatňovanie nových pravidiel v celom Európskom 
hospodárskom priestore (EHP).

EDPB je preto mladým orgánom EÚ. Napriek tomu, že tento 
Výbor má za sebou len sedem mesiacov svojej existencie, 
dosiahli sme viacero míľnikov, o ktorých teraz môžeme 
premýšľať.

Našou úlohou je zaistiť harmonizované presadzovanie 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov v celom EHP. Na 
tento účel sme schválili 16 usmernení WP29, ktoré sa týkajú 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov, prijali sme ďalšie 
4 usmernenia, 26 stanovísk k posúdeniam vplyvu na ochranu 
údajov, ktoré vypracovali vnútroštátne dozorné orgány a 
uskutočnili sme päť plenárnych zasadnutí, na ktorých sa riešili 
rôzne témy od návrhu rozhodnutia o primeranosti úrovne 
ochrany medzi EÚ a Japonskom cez elektronické dôkazy po 
súkromie a elektronické komunikácie.

Spätná väzba, ktorú sme dostali od zainteresovaných strán v 

Andrea Jelinek
predsedníčka Európskeho výboru pre ochranu údajov

prvom roku práce, bola povzbudivá. Mnoho ľudí a spoločností 
dnes vyzývajú k väčšej globálnej harmonizácii v oblasti 
spracúvania osobných údajov. Veríme, že koordináciou 
jednotného prístupu k ochrane údajov EÚ dáva najavo, že 
rešpektovanie práv jednotlivcov na súkromie a ochranu 
údajov môže ísť ruka v ruke s prosperujúcim hospodárstvom, 
a to aj preto, že podnikom poskytuje jasný rámec a vytvára 
konkurenčné výhody, ako napríklad väčšiu vernosť zákazníkov 
a efektívnejšie operácie.

Zdá sa, že budúci rok bude ešte rušnejší. Začiatkom roka 2019 
sme prijali naše pracovné programy na roky 2019 – 2020. 
Účelom pracovného programu EDPB je riešiť prioritné potreby 
všetkých zainteresovaných strán vrátane zákonodarcov EÚ. 
EDPB už vydal usmernenie k výkladu nových ustanovení, ktoré 
boli zavedené na základe všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov, a teraz bude pozornosť venovať špecifickým prvkom a 
technológiám.

Podľa môjho názoru je EDPB vďaka vnútroštátnym dozorným 
orgánom spolupracujúcim za rovnakých podmienok a podpore 
dynamického sekretariátu dobre vybavený na plnenie svojho 
poslania, ktorým je presadzovanie vysokej úrovne ochrany 
údajov v celom EHP. Pri pohľade do budúcnosti som si istá, 
že aj naďalej pôjdeme príkladom v snahe o transparentnosť a 
spoluprácu v EHP, ako aj za jeho hranicami.
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Európsky výbor pre ochranu údajov je nezávislý európsky orgán 
zriadený všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), 
ktorý prispieva ku konzistentnému uplatňovaniu pravidiel 
ochrany údajov v celom Európskom hospodárskom priestore 
(EHP) a presadzuje spoluprácu medzi orgánmi EHP pre ochranu 
údajov.

Cieľom EDPB je zaistiť, aby sa všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov a európska smernica o presadzovaní práva uplatňovali 
v Európskom hospodárskom priestore konzistentne.

EDPB môže prijímať všeobecné usmernenia, ktoré majú 
ďalej objasniť európske právne predpisy na ochranu údajov 
zainteresovaným stranám, vrátane jednotlivcov a ponúknuť 
jednotný výklad ich práv a povinností a dozorným orgánom 
poskytnúť štandard pre presadzovanie všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov.

EDPB je takisto oprávnený vydávať stanoviská alebo 
rozhodnutia na zabezpečenie konzistentného uplatňovania 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov vnútroštátnymi 
dozornými orgánmi (stanoviská o konzistentnosti alebo 
rozhodnutia o konzistentnosti). EDPB tiež poskytuje 
poradenstvo Európskej komisii vo všetkých otázkach 
súvisiacich s ochranou osobných údajov a návrhmi nových 
právnych predpisov v Európskej únii.

Výbor koná v súlade so svojím rokovacím poriadkom a svojimi 
hlavnými zásadami.

EDPB je zložený zo zástupcov vnútroštátnych orgánov pre 
ochranu údajov a Európskeho dozorného úradníka pre ochranu 
údajov (EDPS). Dozorné orgány štátov EZVO, ktoré sú členmi 
EHP (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), sú členmi tiež, pokiaľ 
ide o záležitosti súvisiace so všeobecným nariadením o ochrane 

 3. About the European Data Protection Board

O Európskom výbore pre 
ochranu údajov (EDPB)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0680
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/rules-procedure/rules-procedure_sk
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_sk
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údajov, aj keď nemajú hlasovacie právo ani nemôžu byť volení 
do funkcie predsedu, ani podpredsedu. Európska komisia a, 
pokiaľ ide o záležitosti súvisiace so všeobecným nariadením o 
ochrane údajov, Dozorný úrad Európskeho združenia voľného 
obchodu (EZVO) majú právo zúčastňovať sa na činnostiach a 
zasadnutiach Výboru, ale bez hlasovacieho práva.

EDPB má sekretariát, ktorý preň zabezpečuje EDPS. V 
memorande o porozumení sú stanovené podmienky spolupráce 
medzi EDPB a EDPS. Toto memorandum bolo podpísané 25. 
mája 2018 na prvom plenárnom zasadnutí Európskeho výboru 
pre ochranu údajov.

O Európskom výbore pre 
ochranu údajov (EDPB)

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/edpb-secretariat_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/memorandum-understanding/memorandum-understanding_sk
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Rokovací poriadok bol prijatý na prvom plenárnom zasadnutí 
Európskeho výboru pre ochranu údajov, ktoré sa uskutočnilo 
25. mája 2018. Následne 23. novembra 2018 boli prijaté viaceré 
zmeny.

V rámci EDPB bolo zriadených viacero expertných podskupín, 
ktoré budú Výboru pomáhať plniť jeho úlohy. Okrem toho 
bol zriadený sekretariát EDPB, ktorý bude EDPB poskytovať 
analytickú, administratívnu a logistickú podporu.
 
3.1.  ČINNOSTI EDPB
Medzi 25. májom a 31. decembrom 2018 sa konalo päť 
plenárnych zasadnutí EDPB. Okrem toho sa uskutočnilo 36 
zasadnutí podskupín.

Na svojom prvom plenárnom zasadnutí 25. mája 2018 EDPB 
schválil 16 usmernení, ktoré predtým vypracovala WP29. 
Následne EDPB ešte do konca roku 2018 prijal ďalšie štyri 
usmernenia na objasnenie celého radu ustanovení v rámci 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Tieto usmernenia sa 
týkali certifikácie a identifikácie kritérií certifikácie, výnimiek 
týkajúcich sa medzinárodných prenosov, územnej pôsobnosti 

všeobecného nariadenia o ochrane údajov a akreditácie 
certifikačných subjektov.

Na zaručenie konzistentného uplatňovania všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov v prípadoch, keď chce príslušný 
dozorný orgán prijať osobitné opatrenia s cezhraničnými 
dôsledkami, EDPB vydáva stanoviská o konzistentnosti. 
Príslušný dozorný orgán musí dané stanovisko v čo najväčšej 
miere zohľadniť. Medzi 25. májom a 31. decembrom 2018 
prijal EDPB 26 stanovísk k vnútroštátnym zoznamom 
spracovateľských operácií, na ktoré sa vzťahuje posúdenie 
vplyvu na ochranu údajov. Cieľom bolo zaistiť konzistentnosť 
všetkých vnútroštátnych zoznamov.

EDPB koná aj ako orgán pre riešenie sporov a vydáva záväzné 
rozhodnutia. Od 25. mája do 31. decembra 2018 však žiadne 
riešenia sporov neboli iniciované. Naznačuje to, že dozorné 
orgány doteraz dokázali dosiahnuť konsenzus vo všetkých 
súčasných cezhraničných prípadoch.

EDPB poskytuje Európskej komisii poradenstvo vo všetkých 
otázkach súvisiacich s ochranou osobných údajov vrátane 

 5. European Data Protection Board activities in 2018

Zriadenie EDPB a sekretariátu 
v roku 2018 – prehľad

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/rules-procedure/rules-procedure_sk
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Postup vzájomnej pomoci umožňuje dozorným orgánom 
požiadať iné dozorné orgány o informácie, ale požiadať aj o 
ďalšie opatrenia v záujme účinnej spolupráce. V období medzi 
25. májom a 31. decembrom 2018 bolo podaných 397 žiadostí o 
vzájomnú pomoc, ako formálnych tak aj neformálnych. Celkovo 
89 % žiadostí bolo zodpovedaných do 23 dní.

V roku 2018 sa nezačali žiadne spoločné operácie.

V roku 2018 dozorné orgány z 31 krajín EHP nahlásili vyše 
stotisíc prípadov na vnútroštátnej úrovni. Väčšina prípadov 
sa týkala buď sťažností, alebo bola iniciovaná na základe 
oznámení prevádzkovateľov o porušení ochrany údajov.

3.3.  KONZULTÁCIE
EDPB organizuje verejné konzultácie o svojich usmerneniach, 
aby zhromaždil názory a otázky všetkých zainteresovaných strán 
a občanov. V roku 2018 vydal EDPB tri konzultácie o svojich 
návrhoch usmernení, ktoré sa týkajú certifikácie, územnej 
pôsobnosti GDPR a akreditácie certifikačných subjektov.

V rámci výročného preskúmania činností EDPB stanoveného 
v článku 71 všeobecného nariadenia o ochrane údajov medzi 
zainteresovanými stranami prebehol prieskum zameraný 
na 20 usmernení všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 
Respondenti pochádzali z obchodných združení v Európe, 
Severnej Amerike a ázijsko-tichomorského regiónu.

Šesťdesiatpäť percent participujúcich zainteresovaných 
strán usúdilo, že usmernenia sú užitočné. Zatiaľ čo 45 % ich 
považovalo za dostatočne pragmatické a použiteľné pre ich 
potreby, 23 % by uvítalo zlepšenia. Odporúčali sa napríklad 
kratšie a pragmatickejšie usmernenia.

Väčšina pripomienok týkajúcich sa procesu konzultácií a 
vypracovania usmernení bola kladná alebo neutrálna. Niektoré 
zainteresované strany vyzvali EDPB k tomu, aby vytvoril viac 
príležitostí na zapojenie sa do vypracúvania usmernení a na 
spoluprácu pri ňom.

posudzovania úrovne ochrany údajov v tretích krajinách alebo 
medzinárodných organizácií. V roku 2018 EDPB vydal na žiadosť 
Komisie dve takéto stanoviská: jedno o elektronickom dôkaze a 
druhé o rozhodnutí o primeranosti medzi EÚ a Japonskom. Z 
vlastnej iniciatívy EDPB tiež prijal vyhlásenie o hospodárskej 
koncentrácii.

V roku 2018 EDPB prijal aj dva listy, pričom v prvom poskytol 
usmernenie Internetovej korporácii pre prideľovanie mien 
a čísel (ICANN) o tom, ako vypracovať model pre prístup k 
osobným údajom spracúvaným v kontexte ich systému WHOIS, 
ktorý bude v súlade so všeobecným nariadením o ochrane 
údajov, a druhý sa týkal revidovanej smernice o platobných 
službách (PSD2).
 
3.2.  ČINNOSTI DOZORNÝCH ORGÁNOV
Dozorné orgány musia na základe všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov spolupracovať s cieľom zaistiť konzistentné 
uplatňovanie nariadenia v prípadoch s cezhraničnou zložkou. 
Existujú rozličné postupy spolupráce, ako sú spoločné 
operácie, vzájomná pomoc či osobitný postup spolupráce 
označený ako „One-Stop-Shop“.

Do informačného systému o vnútornom trhu (IMI) bolo 
medzi 25. májom a 31. decembrom 2018 zaevidovaných 255 
prípadov s cezhraničnou zložkou. Väčšina prípadov vyplývala 
zo sťažností, ktoré podali jednotlivci (176 prípadov). Zvyšné 
prípady (79) mali iný pôvod. Tri hlavné témy týchto prípadov 
súviseli s právami dotknutých osôb, spotrebiteľskými právami 
a porušením ochrany údajov.

V roku 2018 iniciovali dozorné orgány zo 14 rôznych krajín EHP 
43 postupov využívajúcich tzv. One-Stop-Shop. Na konci roka 
sa tieto postupy nachádzali v rôznych fázach: 20 z nich bolo na 
úrovni neformálnej konzultácie, 20 vo fáze návrhu rozhodnutia 
a dva sa dostali do fázy konečného rozhodnutia. Tieto prvé 
konečné rozhodnutia prijaté v rámci tzv. One-Stop-Shop sa 
týkali výkonu práv jednotlivcov, vhodného právneho základu 
pre spracúvanie údajov a oznámení o porušení ochrany údajov.

Zriadenie EDPB a sekretariátu 
v roku 2018 – prehľad
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V rokoch 2019 a 2020 sa EDPB bude v usmerneniach, ktoré 
poskytuje zameriavať na práva dotknutých osôb, koncepciu 
prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a oprávnený záujem. 
EDPB bude aj naďalej poskytovať Komisii poradenstvo v 
otázkach, ako sú žiadosti o cezhraničný prístup k údajom 
v prípade elektronických dôkazov, revízia alebo zavedenie 
rozhodnutí o primeranosti týkajúcich sa prenosu údajov do 

tretích krajín a akákoľvek prípadná revízia dohody medzi EÚ a 
Kanadou o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR). Aj v roku 
2019 bude EDPB plniť svoje poslanie a prehlbovať existujúce 
vzťahy medzi zainteresovanými stranami, rozvíjať nové vzťahy 
s príslušnými stranami a zároveň sa naďalej zúčastňovať 
na príslušných konferenciách a udržiavať silnú prítomnosť v 
sociálnych médiách.

 9. Main objectives for 2019

Hlavné ciele na rok 2019
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Hlavné ciele na rok 2019
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Poštová adresa
Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels

Adresa kancelárie: 
Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels

E-mail
edpb@edpb.europa.eu

Kontaktné údaje

@eu_edpb

eu-edpb

edpb.europa.eu


