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Európsky výbor pre ochranu údajov 
 

so zreteľom na článok 63, článok 64 ods. 1 písm. f) a článok 47 nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679/EÚ z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov“), 

 

so zreteľom na Dohodu o EHP, a najmä na jej prílohu XI a protokol 37, v znení rozhodnutia Spoločného 

výboru EHP č. 154/2018 zo 6. júla 2018, 

 

so zreteľom na článok 10 a článok 22 svojho rokovacieho poriadku z 25. mája 2018, naposledy 

zmeneného 10. septembra 2019, 

 

 

keďže: 

 

(1) Hlavnou úlohou Výboru je zaisťovať konzistentné uplatňovanie nariadenia 2016/679 (ďalej len 

„všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) v Európskom hospodárskom priestore. Na tento účel z 

článku 64 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyplýva, že Výbor vydá stanovisko, 

keď má príslušný dozorný orgán v úmysle schváliť záväzné vnútropodnikové pravidlá v zmysle článku 

47 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.  

 

(2) EDPB víta a uznáva úsilie, ktoré spoločnosti vynakladajú na presadzovanie noriem všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov v globálnom prostredí. Vychádzajúc zo skúseností podľa smernice 

95/46/ES, EDPB potvrdzuje dôležitú úlohu záväzných vnútropodnikových pravidiel na účely vytvorenia 

rámca pre medzinárodné prenosy, ako aj svoj záväzok podporovať spoločnosti pri tvorbe svojich 

záväzných vnútropodnikových pravidiel. Stanovisko sa zameriava na dosiahnutie tohto cieľa a 

zohľadňuje sa v ňom, že vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov sa posilnila úroveň ochrany, ako 

sa uvádza v požiadavkách článku 47 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a okrem toho sa EDPB 

zverila úloha vydať stanovisko k návrhu rozhodnutia príslušného vedúceho dozorného orgánu, ktorého 

cieľom je schváliť záväzné vnútropodnikové pravidlá. Účelom tejto úlohy EDPB je zabezpečiť 

konzistentné uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to aj dozornými orgánmi, 

prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi.  

(3) Podľa článku 46 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov môže prevádzkovateľ alebo 

sprostredkovateľ v prípade, že neexistuje rozhodnutie podľa článku 45 ods. 3, preniesť osobné údaje 

do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii len vtedy, ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ 

poskytol primerané záruky, a za podmienky, že dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva 

a účinné právne prostriedky nápravy. Skupina podnikov alebo podniky zapojené do spoločnej 

hospodárskej činnosti môžu poskytovať takéto záruky prostredníctvom právne záväzných 

vnútropodnikových pravidiel, ktorými sa výslovne udeľujú vymáhateľné práva dotknutým osobám 

a ktoré spĺňajú súbor požiadaviek (článok 46 všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Osobitné 

požiadavky uvedené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov sú minimálnymi položkami, ktoré sa 

uvedú v záväzných vnútropodnikových pravidlách (článok 47 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane 

údajov). Záväzné vnútropodnikové pravidlá podliehajú schváleniu príslušným dozorným orgánom 
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(ďalej len „príslušný DO“) v súlade s mechanizmom konzistentnosti stanoveným v článku 63 a 64 ods. 1 

písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov za predpokladu, že záväzné vnútropodnikové 

pravidlá spĺňajú podmienky stanovené v článku 47 všeobecného nariadenia o ochrane údajov spolu 

s požiadavkami stanovenými v príslušných pracovných dokumentoch WP291, ktoré schválil EDPB.  

 

(4) V dokumente WP256 rev.01 od WP29,2 ktorý schválil EDPB, sa stanovujú požadované prvky 

záväzných vnútropodnikových pravidiel pre prevádzkovateľov vrátane prípadnej vnútropodnikovej 

dohody a formulára žiadosti. V dokumente WP264 od WP29, ktorý schválil EDPB, sa stanovujú 

odporúčania pre žiadateľov s cieľom pomôcť im preukázať, ako splniť požiadavky uvedené v článku 47 

všeobecného nariadenia o ochrane údajov a dokumente WP256 rev01. V dokumente WP264 sa okrem 

toho informujú žiadatelia o tom, že akákoľvek predložená dokumentácia podlieha žiadosti o prístup 

k dokumentom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dozorných orgánov. Na EDPB sa 

vzťahuje nariadenie č. 1049/2001 podľa článku 76 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.  

 

(5) Vzhľadom na osobitné črty záväzných vnútropodnikových pravidiel stanovených v článku 47 ods. 1 

a 2 by sa každá žiadosť mala posúdiť jednotlivo a bez toho, aby bolo dotknuté posúdenie akýchkoľvek 

iných záväzných vnútropodnikových pravidiel. EDPB pripomína, že záväzné vnútropodnikové pravidlá 

by mali byť prispôsobené tak, aby zohľadňovali štruktúru skupiny spoločností, na ktoré sa uplatňujú, 

nimi vykonávané spracúvanie a politiky a postupy, ktoré zaviedli na ochranu osobných údajov.3  

 

(6) Stanovisko EDPB sa prijme podľa článku 64 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov v 

spojení s článkom 10 ods. 2 rokovacieho poriadku EDPB do ôsmich týždňov odo dňa, keď predseda 

rozhodol, že spis je úplný. Na základe rozhodnutia predsedu EDPB sa toto obdobie môže predĺžiť 

o ďalších šesť týždňov, pričom sa zohľadní zložitosť prípadu. 

 

 

PRIJAL TOTO STANOVISKO: 

1 ZHRNUTIE FAKTOV 

1. V súlade s postupom spolupráce stanoveným v dokumente WP263 rev.01 návrh prevádzkovateľa 

spoločnosti Equinix Inc. preskúmal dozorný orgán Spojeného kráľovstva (Information Commissioner of 

the United Kingdom) ako vedúci dozorný orgán pre záväzné vnútropodnikové pravidlá.  

2. Information Commissioner Spojeného kráľovstva predložil svoj návrh rozhodnutia týkajúci sa 

záväzných vnútropodnikových pravidiel spoločnosti Equinix Inc., požadujúc stanovisko Výboru podľa 

článku 64 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov dňa 25. 9. 2019. Rozhodnutie o 

úplnosti spisu bolo prijaté dňa 25. 9. 2019. 

 
1 Pracovná skupina pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, ustanovená článkom 
29 smernice 95/46/ES. 
2 Pracovný dokument WP29, v ktorom sa stanovuje tabuľka s prvkami a zásadami, ktoré majú obsahovať záväzné 
vnútropodnikové pravidlá, naposledy revidovaný a prijatý 6. februára 2018, WP 256 rev.01. 
3 Toto stanovisko vyjadrila WP29 v pracovnom dokumente s názvom Setting up a framework for the structure of 
Binding Corporate Rules (Stanovenie rámca štruktúry záväzných vnútropodnikových pravidiel), ktorým sa 
stanovuje rámec štruktúry záväzných vnútropodnikových pravidiel a ktorý bol schválený 24. júna 2008, WP154. 
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2 POSÚDENIE 

3. Návrh záväzných vnútropodnikových pravidiel spoločnosti Equinix Inc., ktoré sú obsiahnuté v globálnej 

politike ochrany súkromia a dodatkoch k nej, sa vzťahuje na osobné údaje prenášané subjektmi 

spoločnosti Equinix Inc. v rámci EHP subjektom skupiny mimo EHP a spracúvané uvedenými subjektmi 

mimo EHP. Súvisiace kategórie dotknutých osôb zahŕňajú zamestnancov a obchodné kontakty, 

t. j. dodávateľov a predajcov.  

4. Spoločnosť môže uplatňovať rôzne normy pre spracúvanie a prenos osobných údajov, ktoré nespadajú 

do tohto návrhu záväzných vnútropodnikových pravidiel, pričom tieto normy môžu byť zahrnuté do 

toho istého dokumentu, t. j. do globálnej politiky ochrany osobných údajov.  

5. Záväzné vnútropodnikové pravidlá spoločnosti Equinix sa starostlivo preskúmali v súlade s postupmi 

stanovenými EDPB. Dozorné orgány v rámci EDPB dospeli k záveru, že záväzné vnútropodnikové 

pravidlá spoločnosti Equinix obsahujú všetky prvky požadované podľa článku 47 všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov a dokumentu WP256 rev01, v súlade s návrhom rozhodnutia Information 

Commissioner Spojeného kráľovstva, ktorý sa predložil EDPB na účely vydania stanoviska. EDPB preto 

nemá žiadnu záležitosť, ktorú by bolo potrebné riešiť. 

3 ZÁVERY/ODPORÚČANIA 

6. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a na záväzky, ku ktorým sa spoločnosť Equinix Inc. zaviaže 

podpísaním vnútropodnikovej dohody spoločnosti Equinix o záväzných vnútropodnikových pravidlách, 

sa EDPB domnieva, že návrh rozhodnutia Information Commissioner Spojeného kráľovstva na základe 

záväzných vnútropodnikových pravidiel skupiny Equinix sa môže prijať v nezmenenom znení, keďže 

tieto pravidlá zaisťujú primerané záruky s cieľom zabezpečiť, aby úroveň ochrany fyzických osôb 

zaručená týmto nariadením nebola narušená, keď budú osobné údaje prenášané do tretích krajín a 

spracúvané členmi skupiny v tretích krajinách. EDPB napokon pripomína ustanovenia uvedené v článku 

47 ods. 2 písm. k) všeobecného nariadenia o ochrane údajov a v dokumente WP 256 rev. 01, v ktorých 

sa stanovujú podmienky, za ktorých môže žiadateľ upraviť alebo aktualizovať záväzné vnútropodnikové 

pravidlá vrátane aktualizácií zoznamu členov skupiny, na ktorú sa vzťahujú záväzné vnútropodnikové 

pravidlá. 

4 ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY 

7. Toto stanovisko je adresované Information Commissioner Spojeného kráľovstva a zverejní sa podľa 

článku 64 ods. 5 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.  

8. V súlade s článkom 64 ods. 7 a 8 všeobecného nariadenia o ochrane údajov Information Commissioner 

oznámi svoju odpoveď na toto stanovisko predsedovi do dvoch týždňov od prijatia stanoviska.  

9. Podľa článku 70 ods. 1 písm. y) všeobecného nariadenia o ochrane údajov Information Commissioner 

oznámi Výboru konečné rozhodnutie, ktoré sa vloží do registra rozhodnutí, na ktoré sa vzťahuje 

mechanizmus konzistentnosti.  

 

Za Európsky výbor pre ochranu údajov 

predsedníčka 
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(Andrea Jelinek) 
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