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POSILNENIE HĹBKY A ROZSAHU
OCHRANY ÚDAJOV

ZHRNUTIE

Ďalšie podrobnosti o Európskom výbore pre ochranu údajov sa nachádzajú na našom webovom sídle 
edpb.europa.eu. 

ZHRNUTIE 

https://edpb.europa.eu/edpb_sk
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Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) je nezávislý 
európsky orgán zriadený vo všeobecnom nariadení o ochrane 
údajov (GDPR) a jeho poslaním je zabezpečiť konzistentné 
uplatňovanie pravidiel ochrany 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 dozorných orgánov EÚ a 
európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS). Členmi 
EDPB sú aj dozorné orgány krajín EHP (Island, Lichtenštajnsko 
a Nórsko), hoci nemajú hlasovacie právo. Právo zúčastňovať 
sa na činnostiach a zasadnutiach EDPB majú Európska komisia 
a v záležitostiach súvisiacich s GDPR Dozorný úrad Európskeho 
združenia voľného obchodu. EDPB sídli v Bruseli.

EDPB má sekretariát, ktorý preň zabezpečuje EDPS. Podmienky 
spolupráce medzi EDPB a EDPS sú stanovené v memorande o 
porozumení. 

https://edpb.europa.eu/edpb_sk
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/about-edpb/about-edpb/edpb-secretariat_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/memorandum-understanding/memorandum-understanding_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/memorandum-understanding/memorandum-understanding_sk
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1. HLAVNÉ UDALOSTI ROKA 2021  

1.1. USMERNENIE V NADVÄZNOSTI NA 
ROZHODNUTIE VO VECI SCHREMS II 

EDPB vydal v rámci svojej činnosti usmerňovania po 

rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-311/18 

Schrems II odporúčania a spoločné stanovisko s EDPS. 

Aktualizované odporúčania 01/2020 o opatreniach, ktoré 

dopĺňajú nástroje na prenos, aby sa zabezpečil súlad s 

úrovňou ochrany osobných údajov v EÚ po verejnej konzultácii 

dopĺňajú a sú v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami 

Európskej komisie k medzinárodnému prenosu údajov. 

Spoločné stanovisko EDPS – EDPB 02/2021 o štandardných 

zmluvných doložkách na prenos osobných údajov do tretích 

krajín naviguje vývozcov ako správne uplatňovať štandardné 

zmluvné doložky s prihliadnutím na nové požiadavky podľa 

GDPR a rozhodnutia Schrems II.

1.2. SPOLOČNÉ STANOVISKO EDPB – EDPS 
K AKTU O UMELEJ INTELIGENCII 

Po uverejnení návrhu nariadenia Európskej komisie, ktorým 

sa stanovujú harmonizované pravidlá v oblasti umelej 

inteligencie, prijali EDPB a EDPS spoločné stanovisko 05/2021 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým 

sa stanovujú harmonizované pravidlá v oblasti umelej 

inteligencie (akt o umelej inteligencii). Spoločné stanovisko 

zahŕňa body týkajúce sa rozsahu pôsobnosti návrhu, prístupu 

založeného na hodnotení rizík a zosúladenia so všeobecným 

nariadením o ochrane údajov, ale aj zakázaného používania 

umelej inteligencie, vysokorizikových systémov umelej 

inteligencie, správy a Európskej rady pre umelú inteligenciu, 

experimentálnych regulačných prostredí a interakcie s 

rámcom ochrany údajov. 

1.3. ČLÁNOK 65 GDPR ZÁVÄZNÉ 
ROZHODNUTIE O SPOLOČNOSTI 
WHATSAPP IRELAND

EDPB prijal záväzné rozhodnutie založené na článku 65 ods. 

1 písm. a) GDPR, ktorým sa snaží vyriešiť nedostatočný 

konsenzus určitých aspektov návrhu rozhodnutia vydaného 

írskym dozorným orgánom ako vedúcim dozorným orgánom 

v prípade spoločnosti WhatsApp Ireland Ltd. (WhatsApp IE) 

a následné námietky predložené niekoľkými dotknutými 

dozornými orgánmi. EDPB dospel k záveru, že írsky dozorný 

orgán by mal zmeniť svoj návrh rozhodnutia o spoločnosti 

WhatsApp IE, pokiaľ ide o porušenie transparentnosti, lehotu 

na zosúladenie spracovateľských operácií a výpočet pokuty.

1.4. PRVÉ NALIEHAVÉ ZÁVÄZNÉ 
ROZHODNUTIE PODĽA 
ČLÁNKU 66 GDPR

EDPB prijal prvé naliehavé záväzné rozhodnutie podľa článku 

66 ods. 2 GDPR na základe žiadosti dozorného orgánu mesta 

Hamburg, ktorý prijal predbežné opatrenia voči spoločnosti 

Facebook Ireland Ltd. (Facebook IE) podľa článku 66 ods. 1 

GDPR. Predbežné opatrenia zakázali spoločnosti Facebook 

IE počas troch mesiacov spracúvať údaje nemeckých 

rezidentov používajúcich aplikáciu WhatsApp na vlastné účely 

spoločnosti Facebook IE v nadväznosti na zmenu podmienok 

poskytovania služieb a ochrany osobných údajov platnú pre 

európskych používateľov aplikácie WhatsApp IE.

EDPB rozhodol, že neboli splnené podmienky na preukázanie 

existencie porušenia všeobecného nariadenia o ochrane 

údajov a na naliehavé prijatie konečných opatrení, a preto 

uviedol, že írsky dozorný orgán nemusel prijať konečné 

opatrenia voči spoločnosti Facebook IE. EDPB však požiadal 

írsky dozorný orgán, aby urýchlene pristúpil k vyšetrovaniu 

ex offo, určil, či dochádzalo k takémuto spracúvaniu údajov 

alebo nie, a ak áno, či toto spracúvanie malo riadny právny 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_sk
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základ podľa článku 5 ods. 1 písm. a) a článku 6 ods. 1 GDPR, a 

aby ďalej preskúmal úlohu spoločnosti Facebook IE. 

1.5. STANOVISKÁ EDPB K 
NÁVRHOM ROZHODNUTÍ O 
PRIMERANOSTI TÝKAJÚCIM SA 
SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA

EDPB vydal v roku 2021 dve stanoviská k návrhom vykonávacích 

rozhodnutí Európskej komisie o primeranej ochrane osobných 

údajov v Spojenom kráľovstve a k odporúčaniam týkajúcim 

sa referenčného kritéria primeranosti podľa smernice o 

presadzovaní práva.

Stanovisko 14/2021 sa týka primeranej ochrany osobných 

údajov v Spojenom kráľovstve podľa GDPR. Obsahuje 

posúdenie všeobecných aspektov ochrany údajov právneho 

rámca Spojeného kráľovstva. V stanovisku sa skúma aj 

prístup verejných orgánov Spojeného kráľovstva k osobným 

údajom prenášaným z EHP do Spojeného kráľovstva na účely 

presadzovania práva a národnej bezpečnosti. Stanovisko 

15/2021 sa týka aj primeranej ochrany osobných údajov 

v Spojenom kráľovstve, ale je založené na smernici o 

presadzovaní práva. Skúma návrh rozhodnutia o primeranosti 

vzhľadom na odporúčania 01/2021, ako aj príslušnú judikatúru 

zohľadnenú v odporúčaniach 02/2020 o európskych 

základných zárukách týkajúcich sa opatrení sledovania. Toto 

bol prvý návrh vykonávacieho rozhodnutia o primeranosti vo 

vzťahu k tretej krajine podľa smernice o presadzovaní práva, 

ktorý predložila Európska komisia a ktorý posudzoval EDPB. 

Odporúčania 01/2021 o referenčnom kritériu primeranosti 

podľa smernice o presadzovaní práva poskytujú usmernenia 

Európskej komisii o úrovni ochrany údajov v tretích krajinách 

a v medzinárodných organizáciách, na ktoré sa vzťahuje 

smernica o presadzovaní práva.

2.             EURÓPSKY VÝBOR PRE 
OCHRANU ÚDAJOV – ČINNOSTI 
V ROKU 2021

S cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov v celom EHP EDPB vydáva 

všeobecné usmernenia na objasnenie európskych právnych 

predpisov na ochranu údajov. V roku 2021 EDPB prijal 

14 usmernení a odporúčaní venovaných témam, ako sú 

oznámenia o porušení ochrany osobných údajov, kódexy 

správania ako nástroje na prenos údajov, uchovávanie údajov 

o kreditných kartách, virtuálni hlasoví asistenti a význam 

konkrétnych pojmov v GDPR. Okrem týchto usmernení 

a odporúčaní prijal EDPB po verejnej konzultácii aj šesť 

dokumentov.

EDPB prijal aj 15 legislatívnych konzultácií alebo vyhlásení 

určených zákonodarcovi EÚ alebo členským štátom.

EDPB vydal stanoviská o konzistentnosti s cieľom zabezpečiť 

konzistentné uplatňovanie všeobecného nariadenia o 

ochrane údajov vnútroštátnymi dozornými orgánmi. V roku 

2021 vydal Výbor 35 stanovísk podľa článku 64 GDPR. Tieto 

stanoviská sa týkali najmä návrhov rozhodnutí týkajúcich sa 

záväzných vnútropodnikových pravidiel, návrhu požiadaviek 

na akreditáciu monitorujúceho subjektu pre kódex správania 

alebo certifikačného orgánu a návrhu štandardných zmluvných 

doložiek.

3.             ČINNOSTI DOZORNÉHO 
ORGÁNU V ROKU 2021

Vnútroštátne dozorné orgány sú nezávislé orgány verejnej 

moci, ktoré zabezpečujú konzistentné uplatňovanie práva v 

oblasti ochrany údajov. Zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane 

práv jednotlivcov na ochranu údajov, a to najmä vďaka 

nápravným právomociam. Webové sídlo EDPB obsahuje výber 

opatrení dozorného orgánu súvisiacich s presadzovaním GDPR 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-art-70/opinion-142021-regarding-european-commission-draft_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-led/opinion-152021-regarding-european-commission-draft_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-led/opinion-152021-regarding-european-commission-draft_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-022020-european-essential-guarantees_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-022020-european-essential-guarantees_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/recommendations_sk
https://edpb.europa.eu/positions-edpb-legislative-proposals_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/statements_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/opinion-board-art-64_sk
https://edpb.europa.eu/news/news_sk?news_type=2&field_edpb_member_state_target_id=All
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na vnútroštátnej úrovni. EDPB vedie aj register rozhodnutí 

prijatých vnútroštátnymi dozornými orgánmi v súlade s 

postupom spolupráce v režime jednotného kontaktného 

miesta [One-Stop-Shop] (článok 60 GDPR).

3. 1.        CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Jednou z úloh dozorných orgánov je koordinovať rozhodovanie 

v prípadoch cezhraničného spracúvania údajov.

V období od 1. januára do 31. decembra 2021 sa v 

databáze vyskytlo 506 cezhraničných prípadov, z ktorých 

375 pochádzalo zo sťažnosti, zatiaľ čo 131 malo iný pôvod, 

napríklad vyšetrovanie, právne záväzky a/alebo mediálne 

správy. 

Mechanizmus jednotného kontaktného miesta [One-Stop-

Shop mechanism] 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 2021 sa dospelo k 209 návrhom rozhodnutia, ktoré 

viedli k 141 konečným rozhodnutiam.

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 2021 začali dozorné 

orgány 243 formálnych postupov vzájomnej pomoci a 2418 

dobrovoľných postupov vzájomnej pomoci.

4.           KONZULTÁCIA SO 
ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI

V rámci každoročného preskúmavania činností EDPB podľa 
článku 71 ods. 2 GDPR EDPB uskutočňuje prieskum. Otázky sa 
sústredili na prácu a výstupy EDPB v roku 2021 so zameraním 
na jeho usmernenia a odporúčania, pričom 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 interakcii s rámcom EÚ na ochranu údajov.

5.             STRATÉGIA A CIELE NA ROK 
2022

Stratégia EDPB na roky 2021 – 2023 zahŕňa štyri hlavné 

piliere, ako aj súbor troch kľúčových opatrení pre každý pilier 

s cieľom pomôcť dosiahnuť tieto ciele. Začiatkom roka 2021 

prijal EDPB svoj dvojročný pracovný program na roky 2021 

– 2022 podľa článku 29 rokovacieho poriadku EDPB. Tento 

pracovný program nadväzuje na priority stanovené v stratégii 

a uvedie ich do praxe.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_sk
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_sk
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_strategy2021-2023_en.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/strategy-work-programme/edpb-work-programme-20212022_sk
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KONTAKTNÉ ÚDAJE

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

 
Adresa kancelárie

Rue Montoyer 30, B-1000 Brusel, Belgicko


