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Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) je nezávislý 

európsky orgán zriadený všeobecným nariadením o ochrane 

údajov (GDPR) a jeho poslaním je zabezpečiť konzistentné 

uplatňovanie pravidiel ochrany osobných údajov v celom 

Európskom hospodárskom priestore (EHP). Tento cieľ 

dosahuje podporovaním spolupráce medzi vnútroštátnymi 

dozornými orgánmi a vydávaním všeobecných usmernení k 

výkladu a uplatňovaniu pravidiel ochrany údajov pre celý EHP.

EDPB tvoria vedúci predstavitelia jednotlivých dozorných 

orgánov členských štátov a európsky dozorný úradník pre 

ochranu údajov (EDPS). Právo zúčastňovať sa na činnostiach a 

zasadnutiach EDPB, ale bez hlasovacieho práva, majú Európska 

komisia a v záležitostiach súvisiacich s GDPR Dozorný úrad 

Európskeho združenia voľného obchodu. Členmi EDPB sú aj 

dozorné orgány krajín EHP (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), 

hoci nemajú hlasovacie právo. EDPB sídli v Bruseli.

EDPB má sekretariát, ktorý preň zabezpečuje EDPS. Podmienky 

spolupráce medzi EDPB a EDPS sú stanovené v memorande o 

porozumení. 

1. HLAVNÉ UDALOSTI V ROKU 2020 

1.1. Príspevok EDPB k hodnoteniu GDPR  

Vo februári 2020 EDPB a národné dozorné orgány prispeli 

k hodnoteniu a preskúmaniu nariadenia GDPR Európskou 

komisiou, ktoré sa požaduje v článku 97 GDPR. 

EDPB sa domnieva, že vďaka GDPR sa posilnila ochrana 

osobných údajov ako jedno zo základných ľudských práv a 

harmonizoval sa výklad zásad ochrany osobných údajov. 

Posilnili sa práva dotknutých osôb a dotknuté osoby si čoraz 

viac uvedomujú, ako môžu uplatňovať svoje práva na ochranu 

údajov. GDPR prispieva aj k zvýšeniu globálnej viditeľnosti 

tohto právneho rámca EÚ, ktorý sa mimo EÚ považuje za 

vzor. EDPB je presvedčený, že uplatňovanie GDPR je úspešné, 

ale je potrebné uznať, že stále existuje mnoho výziev v tejto 

oblasti. Problémom sú stále nedostatočné finančné a 

personálne zdroje pre dozorné orgány, ako aj odlišnosti vo 

vnútroštátnych postupoch dozorných orgánov, ktoré majú 

vplyv na mechanizmus spolupráce medzi nimi. 

ZABEZPEČENIE PRÁV NA 
OCHRANU ÚDAJOV V 
MENIACOM SA SVETE

Ďalšie podrobnosti o Európskom výbore pre ochranu údajov sa nachádzajú na našej webovej 

stránke edpb.europa.eu.

https://edpb.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://edpb.europa.eu/node/9
https://edpb.europa.eu/node/58
https://edpb.europa.eu/node/58
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/contribution-edpb-evaluation-gdpr-under-article-97_en
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EDPB zároveň dohliadal na postupy týkajúce sa činností na 

zabezpečenie konzistentnosti s cieľom objasniť tento proces 

a zabezpečiť, aby bol pre dozorné orgány efektívny. EDPB v 

roku 2020 vydal 32 stanovísk podľa článku 64 GDPR. Väčšina 

týchto stanovísk sa týkala návrhu požiadaviek na akreditáciu 

pre orgán monitorujúci kódex správania alebo certifikačný 

orgán, ako aj záväzné firemné pravidlá prevádzkovateľa pre 

rôzne spoločnosti.   

3. ČINNOSTI DOZORNÉHO 
ORGÁNU V ROKU 2020    

Vnútroštátne dozorné orgány sú nezávislé orgány, ktoré 

monitorujú uplatňovanie právnych predpisov o ochrane údajov. 

Dozorné orgány zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane práv 

jednotlivcov na ochranu osobných údajov. Môžu tak robiť 

vďaka svojim právomociam. 

Webové sídlo EDPB obsahuje výber opatrení dozorného orgánu 

súvisiacich s presadzovaním GDPR na vnútroštátnej úrovni. 

EDPB uverejnil na svojom webovom sídle register rozhodnutí 

prijatých vnútroštátnymi dozornými orgánmi v súlade s 

postupom spolupráce v režime jednotného kontaktného 

miesta (článok 60 GDPR).

3.1. Cezhraničná spolupráca   

V GDPR sa od dozorných orgánov EHP vyžaduje, aby úzko 

spolupracovali s cieľom zabezpečiť jeho konzistentné 

uplatňovanie a ochranu práv jednotlivcov na ochranu osobných 

údajov v celom EHP. Jednou z ich úloh je koordinovať 

rozhodovanie v prípadoch cezhraničného spracúvania 

osobných údajov.

V období od 1. januára do 31. decembra 2020 sa vyskytlo 

628 cezhraničných prípadov, z ktorých 461 pochádzalo zo 

sťažností, zatiaľ čo 167 malo iný pôvod, napríklad vyšetrovanie, 

právne záväzky a/alebo mediálne správy. 

Mechanizmus jednotného kontaktného miesta si vyžaduje 

spoluprácu medzi hlavným dozorným orgánom a dotknutými 

dozornými orgánmi. Hlavný dozorný orgán vedie vyšetrovanie 

a zohráva hlavnú úlohu v procese, ktorý smeruje ku konsenzu 

medzi dotknutými dozornými orgánmi, a zároveň sa usiluje 

dosiahnuť koordinované rozhodnutie o prevádzkovateľovi 

alebo sprostredkovateľovi údajov. V období od 1. januára do 

31. decembra 2020 sa dospelo k 203 návrhom rozhodnutia, 

ktoré viedli k 93 konečným rozhodnutiam uverejneným vo 

verejnom registri. 

Postup vzájomnej pomoci umožňuje dozorným orgánom 

vypýtať si od iných dozorných orgánov informácie alebo 

požiadať o ďalšie opatrenia na účinnú spoluprácu, ako napríklad 

predchádzajúce povolenie alebo vyšetrovanie. V období od 

1. januára do 31. decembra 2020 začali dozorné orgány 246 

formálnych postupov vzájomnej pomoci. Takisto iniciovali 2 

258 neformálnych postupov vzájomnej pomoci. Vzájomnú 

pomoc využívajú aj dozorné orgány, ktoré žiadajú príslušný 

dozorný orgán, aby riešil sťažnosti, ktoré dostali a ktoré sa 

netýkajú cezhraničného spracúvania, ako sa vymedzuje v 

GDPR. 

4. KONZULTÁCIE SO 
ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI 
A TRANSPARENTNOSŤ

Počas pandémie EDPB odpovedal na listy poslancov 

Európskeho parlamentu, ktorí žiadali o ďalšie objasnenie 

záležitostí súvisiacich s ochorením COVID-19. EDPB 
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Napriek týmto výzvam je EDPB presvedčený, že vďaka 

prebiehajúcej spolupráci medzi dozornými orgánmi vznikne 

spoločná kultúra ochrany osobných údajov a zavedú sa 

konzistentné postupy. 

EDPB sa okrem toho domnieva, že revidovať GDPR je 

predčasné. 

1.2. Otázky súvisiace s 
reakciou na COVID-19

Počas pandémie COVID-19 začali členské štáty EHP prijímať 

opatrenia na monitorovanie, zamedzenie a zmiernenie šírenia 

vírusu. Mnohé z týchto opatrení sa týkali spracúvania osobných 

údajov, ako napríklad mobilných aplikácií na sledovanie 

kontaktov, používanie lokalizačných údajov alebo spracúvanie 

údajov o zdravotnom stave na výskumné účely. EDPB 

poskytol usmernenie, ako spracúvať osobné údaje v kontexte 

pandémie COVID-19. V tomto období EDPB odpovedal aj na 

listy poslancov Európskeho parlamentu, ktorí žiadali o ďalšie 

objasnenie záležitostí súvisiacich s ochorením COVID-19. 

1.3. Medzinárodné toky osobných údajov 
po rozsudku vo veci Schrems II

Súdny dvor EÚ (SDEÚ) vydal 16. júla 2020 rozsudok vo veci 

C-311/18 Case C-311/18 (Schrems II). SDEÚ skúmal dva 

mechanizmy, ktoré umožňujú prenos údajov z krajín EHP do 

krajín mimo EHP (tretích krajín), a to štít na ochranu osobných 

údajov (tzv. Privacy Shield) medzi EÚ a USA a štandardné 

zmluvné doložky (SCC). SDEÚ zrušil platnosť rozhodnutia o 

primeranosti týkajúceho sa štítu na ochranu osobných údajov 

medzi EÚ a USA, a tým ho vyhlásil za neplatný mechanizmus 

prenosu osobných údajov. Rozhodol tiež, že rozhodnutie 

Európskej komisie 2010/87 o štandardných zmluvných 

doložkách na prenos osobných údajov prevádzkovateľom z 

tretích krajín je platné, takže takéto doložky sa naďalej môžu 

používať na umožnenie medzinárodných prenosov osobných 

údajov. To však len pod podmienkou, že pred prenosom 

vývozca (v prípade potreby s pomocou dovozcu) posúdi úroveň 

poskytovanej ochrany osobných údajov v súvislosti s takýmito 

prenosmi, pričom zohľadní štandardné zmluvné doložky aj 

príslušné aspekty právneho systému krajiny dovozcu, pokiaľ 

ide o akýkoľvek prístup verejných orgánov tejto tretej krajiny 

k týmto prenášaným osobným údajom. Pri tomto posúdení sa 

majú zohľadniť skutočnosti, ktoré sú uvedené v článku 45 ods. 

2 GDPR, ktorých zoznam však nie je úplný.

Rozsudok má ďalekosiahle následky pre subjekty so sídlom v 

EHP, ktoré využívajú tieto mechanizmy na umožnenie prenosu 

osobných údajov do USA a iných tretích krajín. EDPB preto o 

tomto rozsudku a jeho vykonaní vydal viacero usmerňujúcich 

dokumentov vrátane zoznamu otázok a odpovedí a niekoľkých 

odporúčaní.

1.4. Prvé záväzné rozhodnutie 
podľa článku 65 GDPR 

EDPB prijal 9. novembra 2020 prvé rozhodnutie o riešení 

sporov podľa článku 65 GDPR. Toto záväzné rozhodnutie sa 

týkalo sporu, ktorý vznikol po tom, ako írsky dozorný orgán 

konajúci ako vedúci dozorný orgán vydal návrh rozhodnutia 

týkajúceho sa spoločnosti Twitter International Company a 

následne predložil relevantné a odôvodnené námietky niekoľko 

dotknutých dozorných orgánov.  

2. EURÓPSKY VÝBOR PRE OCHRANU 
ÚDAJOV – ČINNOSTI V ROKU 2020

V roku 2020 prijal EDPB 10 usmernení na témy, akými sú 

napríklad pojem prevádzkovateľ a sprostredkovateľ; používateľ 

sociálnych médií, a ďalšie tri usmernenia, ktoré boli prijaté po 

verejnej konzultácii. EDPB prijal aj dve odporúčania.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/opinion-board-art-64_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_en
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-311/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-311/18
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/binding-decision-board-art-65_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_sk
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zorganizoval podujatie zainteresovaných strán o koncepcii 

oprávneného záujmu s cieľom zhromaždiť v záujme 

vypracovania budúcich usmernení podnety a názory na túto 

konkrétnu otázku. 

Po predbežnom prijatí usmernení organizuje EDPB verejné 

konzultácie s cieľom poskytnúť zainteresovaným stranám a 

občanom príležitosť pridať ďalšie príspevky, ktoré sa potom 

posudzujú v následnom procese návrhu. V roku 2020 EDPB 

začal a ukončil sedem takýchto konzultácií.

V rámci každoročného preskúmavania činností EDPB podľa 

článku 7 ods. 1 bodu 2 GDPR už EDPB tretí rok po sebe 

uskutočňuje prieskum. Otázky sa sústredili na prácu a 

výstupy EDPB v roku 2020 so zameraním na jeho usmernenia 

a odporúčania a ich cieľom bolo pochopiť, do akej miery 

zainteresované strany považujú usmernenia EDPB za užitočné 

pri výklade ustanovení GDPR, a zistiť, ako by sa dalo lepšie 

podporiť jednotlivcov a organizácie v prístupe k ochrane údajov 

v budúcnosti. 

5. STRATÉGIA A CIELE NA ROK 2021

EDPB vymedzil svoju stratégiu na roky 2021 – 2023, ktorá 

zahŕňa štyri hlavné piliere jeho strategických cieľov, ako aj 

súbor troch kľúčových opatrení pre každý pilier s cieľom 

pomôcť dosiahnuť tieto ciele. Začiatkom roka 2021 prijal EDPB 

podľa článku 29 rokovacieho poriadku EDPB svoj dvojročný 

pracovný program na roky 2021 – 2022. Tento pracovný 

program nadväzuje na priority stanovené v stratégii EDPB na 

roky 2021 – 2023 a uvádza strategické ciele EDPB do praxe.

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_strategy2021-2023_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-03/edpb_workprogramme_2021-2022_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-03/edpb_workprogramme_2021-2022_en.pdf


Kontaktné údaje

Poštová adresa
Rue Wiertz 60, B-1047 Brusel, Belgicko

Adresa kancelárie
Rue Montoyer 30, B-1000 Brusel, Belgicko

 


