
 
 
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů 
 

Kdo jsme 

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (dále jen „sbor“) zahájil svou činnost dne 25. května 2018 
se vstupem obecného nařízení o ochraně osobních údajů v platnost a sídlo má v Bruselu. Sbor je 
nezávislým evropským orgánem s právní subjektivitou, který přispívá k jednotnému uplatňování 
pravidel ochrany údajů v celé Evropské unii a podporuje spolupráci mezi dozorovými úřady. Sbor 
nahrazuje pracovní skupinu podle článku 29, která dříve sdružovala dozorové úřady EU, evropského 
inspektora ochrany údajů a Evropskou komisi. 

Sbor tvoří vedoucí dozorových úřadů a evropský inspektor ochrany údajů (dále jen „EIOÚ“) nebo 
jejich zástupci. Sbor má sekretariát, jehož služby poskytuje EIOÚ. Podmínky spolupráce mezi sborem 
a EIOÚ stanoví memorandum o porozumění. 

  

Poslání 

Sbor plní toto poslání:  

 Cílem sboru je zajišťovat jednotné uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů a 
evropské směrnice o prosazování práva v Evropské unii. 

 Můžeme přijímat evropské právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, a to mimo jiné 
vydáváním stanovisek, pokynů a rozhodnutí za účelem jednotného výkladu práv a povinností 
všech osob. 

 V zájmu zajištění jednotného uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsme 
podle tohoto nařízení zmocněni rovněž k vydávání závazných rozhodnutí určených 
dozorovým úřadům. 

 Jednáme v souladu s naším jednacím řádem a základními zásadami stanovenými v obecném 
nařízení o ochraně osobních údajů. 

  

Úkoly a povinnosti 

Můžeme: 

 poskytovat obecné vodítko (včetně pokynů, stanovisek, doporučení a osvědčených postupů) 
k právním předpisům týkajícím se ochrany údajů; 

 poskytovat poradenství Evropské komisi ohledně jakékoli záležitosti související s ochranou 
osobních údajů a novými navrhovanými právními předpisy v Evropské unii; 

 přijímat rozhodnutí a stanoviska ohledně jednotnosti v přeshraničních případech týkajících se 
ochrany osobních údajů;  

 prosazovat spolupráci a účinnou výměnu informací a osvědčených postupů mezi vnitrostátními 
dozorovými úřady. 

Vydáváme rovněž výroční zprávu o našich činnostech, která je zveřejňována a zasílána Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi. 

  


