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Vyhlásenie 04/2021 o medzinárodných dohodách
zahŕňajúcich prenosy
Prijaté 13. apríla 2021

Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) prijal toto vyhlásenie:

Keďže EDPB/vnútroštátne dozorné orgány dostávajú otázky týkajúce sa výmeny osobných údajov
medzi orgánmi verejnej moci na základe existujúcich medzinárodných dohôd v rôznych oblastiach,
EDPB by chcel pripomenúť požiadavky článku 96 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a článku
61 smernice o presadzovaní práva. Podľa týchto ustanovení všetky medzinárodné dohody, ktoré
zahŕňajú prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, ktoré uzavreli
členské štáty EÚ pred 24. májom 2016, resp. 6. májom 2016 a ktoré sú v súlade s právom Únie
uplatniteľným pred uvedeným dátumom, zostávajú v platnosti až do ich zmeny, nahradenia alebo
zrušenia.

EDPB sa domnieva, že s cieľom zabezpečiť, aby úroveň ochrany fyzických osôb zaručená všeobecným
nariadením o ochrane údajov a smernicou o presadzovaní práva nebola ohrozená pri prenose
osobných údajov mimo Únie, mal by sa zvážiť cieľ zosúladiť tieto dohody s požiadavkami všeobecného
nariadenia o ochrane údajov a smernice o presadzovaní práva, ak sa tak ešte nestalo.

EDPB preto vyzýva členské štáty, aby posúdili a v prípade potreby preskúmali svoje medzinárodné
dohody, ktoré zahŕňajú medzinárodné prenosy osobných údajov, ako sú dohody týkajúce sa daní
(napr. automatická výmena osobných údajov na daňové účely), sociálneho zabezpečenia, vzájomnej
právnej pomoci, policajnej spolupráce atď., ktoré boli uzavreté pred 24. májom 2016 (v prípade dohôd,
ktorých sa týka všeobecné nariadenie o ochrane údajov) alebo 6. májom 2016 (v prípade dohôd,
ktorých sa týka smernica o presadzovaní práva). Toto preskúmanie by sa malo vykonať s cieľom určiť,
či pri sledovaní dôležitých verejných záujmov, na ktoré sa dohody vzťahujú, môže byť potrebné ďalšie
zosúladenie so súčasnými právnymi predpismi Únie a judikatúrou v oblasti ochrany údajov, ako aj
s usmerneniami EDPB.

EDPB odporúča, aby členské štáty pri tomto preskúmaní zohľadnili samotné všeobecné nariadenie
o ochrane údajov a smernicu o presadzovaní práva, príslušné usmernenia EDPB uplatniteľné na
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medzinárodné prenosy, ako aj judikatúru Európskeho súdneho dvora vrátane rozsudku vo veci
Schrems II zo 16. júla 20201.

EDPB vydal v decembri 2020 najmä usmernenia 2/2020 k článku 46 ods. 2 písm. a) a článku 46 ods. 3
písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679 o prenose osobných údajov medzi orgánmi verejnej moci
a verejnoprávnymi subjektmi v EHP a mimo EHP2. V týchto usmerneniach sa stanovuje štandard podľa
všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ ide o záruky, ktoré sa majú zahrnúť do právne
záväzných nástrojov alebo administratívnych dohôd medzi verejnoprávnymi subjektmi. EDPB zároveň
do svojho pracovného programu na roky 2021 – 20223 zahrnul osobitné usmernenia týkajúce sa záruk,
ktoré majú byť súčasťou právne záväzných nástrojov podľa článku 37 ods. 1 písm. a) smernice o
presadzovaní práva. Členským štátom v tomto procese môžu pomôcť vnútroštátne dozorné orgány
(článok 51 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a článok 41 smernice o presadzovaní práva).

za Európsky výbor pre ochranu údajov

predsedníčka

(Andrea Jelinek)

1Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie zo 16. júla 2020 vo veci C-311/18, Data Protection
Commissioner/Facebook Ireland Ltd, Maximillian Schrems.
2https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202002_art46guidelines_internationaltr
ansferspublicbodies_v2_en.pdf.
3https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/work-programme/edpb-work-programme-
20212022_en.


