
 
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) 

. 45/2001 Z 18. DECEMBRA 2000 O OCHRANE JEDNOTLIVCOV 
SO ZRETE OM NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI SPOLO ENSTVA A O VO NOM 
POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV 

Úradný vestník, ES L 8, 12.1.2001, s. 1 - 22 
Mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku, kapitola 13, zväzok 26, s. 102 - 124 

Korigendum slovenského znenia: 

Ú. v. EÚ L 305, 23.11.2007, s. 64. 

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 
so zrete om na Zmluvu o založení Európskeho spolo enstva a najmä na jej lánok 286, 
so zrete om na návrh Komisie1, 
so zrete om na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru2, 
konajúc v súlade s postupom stanoveným v lánku 251 zmluvy, 
ke že: 
(1) lánok 286 zmluvy požaduje, aby sa na inštitúcie a orgány spolo enstva uplat ovali 

akty spolo enstva o ochrane jednotlivcov so zrete om na spracovanie osobných údajov 
a vo ný pohyb takýchto údajov; 

(2) plne vyvinutý systém ochrany osobných údajov si vyžaduje nielen ustanovenie práv pre 
dotknuté osoby a povinností pre tých, ktorí spracúvajú osobné údaje, ale aj primerané postihy 
pre narušite ov a monitorovanie nezávislým dozorným orgánom; 

(3) lánok 286 odsek 2 zmluvy požaduje ustanovenie nezávislého dozorného orgánu 
zodpovedného za monitorovanie uplat ovania týchto aktov spolo enstva na inštitúcie a orgány 
spolo enstva; 

(4) lánok 286 odsek 2 zmluvy v prípade potreby požaduje prijatie akýchko vek iných 
príslušných ustanovení; 

(5) nariadenie je nevyhnutné na to, aby poskytlo jednotlivcom zákonne vynutite né práva, 
špecifikovalo povinnosti prevádzkovate a pri spracovaní údajov v rámci inštitúcií a orgánov 
spolo enstva a vytvorilo nezávislý dozorný orgán zodpovedný za monitorovanie spracovania 
osobných údajov inštitúciami a orgánmi spolo enstva; 

(6) v tejto veci sa uskuto nili porady s pracovnou skupinou pre ochranu jednotlivcov so 
zrete om na spracovanie osobných údajov zriadenou pod a lánku 29 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a vo nom pohybe takýchto údajov3; 

                                                                        
1 Ú v. ES C 376E, 28.12.1999, s. 24. 
2 Ú v. ES C 51, 23.2.2000, s. 48. 
3 Ú v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. 
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(7) osoby, ktoré majú by  chránené, sú tie, ktorých osobné údaje spracovávajú inštitúcie 
alebo orgány spolo enstva v akejko vek súvislosti, napríklad preto, že sú zamestnané v týchto 
inštitúciách alebo orgánoch; 

(8) zásady ochrany údajov by sa mali uplat ova  na všetky informácie týkajúce sa 
identifikovanej alebo identifikovate nej osoby. S cie om ur i , i je osoba identifikovate ná, by sa 
mali bra  do úvahy všetky prostriedky, ktoré prevádzkovate  alebo iná osoba pravdepodobne 
použije na identifikovanie danej osoby. Zásady ochrany by sa nemali uplat ova  na údaje, ktoré 
sú považované za anonymné v tom zmysle, že dotknutá osoba už nie je identifikovate ná; 

(9) smernica 95/46/ES požaduje, aby lenské štáty chránili základné práva a slobody 
fyzických osôb, a najmä ich právo na súkromie vzh adom na spracovanie osobných údajov, 
s cie om zabezpe i  vo ný tok osobných údajov v spolo enstve; 

(10) smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/66/ES z 15. decembra 1997 o spracovaní 
osobných údajov a ochrane súkromia v telekomunika nom sektore4 špecifikuje a dop a 
smernicu 95/46/ES so zrete om na spracovanie osobných údajov v sektore telekomunikácií; 

(11) taktiež sú vytvorené rôzne iné opatrenia spolo enstva vrátane opatrení o vzájomnej 
pomoci medzi vnútroštátnymi orgánmi a Komisiou na to, aby špecifikovali a dop ali smernicu 
95/46/ES v sektoroch, ktorých sa týkajú; 

(12) jednotné a zhodné uplat ovanie pravidiel ochrany základných práv a slobôd jednotlivcov 
so zrete om na spracovanie osobných údajov by malo by  zabezpe ené v celom spolo enstve; 

(13) cie om je zabezpe i  tak ú inný súlad s pravidlami upravujúcimi ochranu základných 
práv a slobôd jednotlivca, ako aj vo ný tok osobných údajov medzi lenskými štátmi 
a inštitúciami a orgánmi spolo enstva, alebo medzi inštitúciami a orgánmi spolo enstva 
navzájom, na ú ely spojené s výkonom ich príslušných právomocí; 

(14) na tento ú el majú by  prijaté opatrenia, ktoré sú záväzné pre inštitúcie a orgány 
spolo enstva. Tieto opatrenia by sa mali uplat ova  na každé spracovanie osobných údajov 
všetkými inštitúciami a orgánmi spolo enstva, pokia  je toto spracovanie realizované pri 
výkone inností, z ktorých as  alebo všetky spadajú pod pôsobnos  práva spolo enstva; 

(15) ak takéto spracovanie realizujú inštitúcie alebo orgány spolo enstva pri výkone 
inností spadajúcich mimo pôsobnos  tohto nariadenia, najmä tých, ktoré sú stanovené 

v hlavách V a VI Zmluvy o Európskej únii, zaru í sa ochrana základných práv a slobôd 
jednotlivca s riadnym zrete om na lánok 6 Zmluvy o Európskej únii. Prístup k dokumentom 
vrátane podmienok prístupu k dokumentom obsahujúcim osobné údaje je upravený pravidlami 
prijatými na základe lánku 255 Zmluvy o ES, ktorých pôsobnos  zah a hlavy V a VI Zmluvy 
o Európskej únii; 

(16) opatrenia by sa nemali uplat ova  na orgány založené mimo rámca spolo enstva 
a ani európsky dozorný úradník pre ochranu údajov by nemal by  splnomocnený monitorova  
spracovanie osobných údajov takýmito orgánmi; 

(17) efektívnos  ochrany jednotlivcov so zrete om na spracovanie osobných údajov v únii 
predpokladá jednotnos  príslušných pravidiel a postupov uplatnite ných na innosti týkajúce sa 
odlišných právnych rámcov. Rozvoj základných zásad ochrany osobných údajov v oblasti 
súdnej spolupráce v trestných veciach a policajnej a colnej spolupráce a založenie sekretariátu 
pre spolo né dozorné orgány ustanovené dohovorom o Europole, dohovorom o používaní 
informa ných technológií na colné ú ely a Schengenským dohovorom predstavujú v tomto 
smere prvý krok; 

                                                                        
4 Ú v. ES L 24, 30.1.1998, s. 1. 
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(18) toto nariadenie by nemalo ovplyv ova  práva a záväzky lenských štátov pod a 
smerníc 95/46/ES a 97/66/ES. Nie je ur ené na zmenu existujúcich postupov a praktík 
zákonne vykonávaných lenskými štátmi v oblasti národnej bezpe nosti, prevencie narušenia 
verejného poriadku a prevencie, odha ovania, vyšetrovania a stíhania za trestné iny v súlade 
s Protokolom o výsadách a imunitách Európskych spolo enstiev a medzinárodným právom; 

(19) inštitúcie a orgány spolo enstva by mali v súlade s uplatnite nými vnútroštátnymi 
ustanoveniami informova  príslušné orgány v lenských štátoch vtedy, ke  uvažujú o tom, že 
by komunikácia v ich telekomunika ných sie ach mala by  odpo úvaná; 

(20) ustanovenia uplatnite né na inštitúcie a orgány spolo enstva by mali zodpoveda  tým 
ustanoveniam, ktoré sú stanovené v spojitosti so zosúla ovaním vnútroštátnych právnych 
predpisov alebo vykonávaním iných stratégií spolo enstva, najmä však v oblasti vzájomnej 
pomoci. Môže by  však nevyhnutné špecifikova  a doplni  tieto ustanovenia, ak ide 
o zabezpe enie ochrany v prípade spracovávania osobných údajov inštitúciami alebo orgánmi 
spolo enstva; 

(21) toto platí pre práva jednotlivcov, ktorých údaje sú spracovávané, pre povinnosti 
inštitúcií a orgánov spolo enstva vykonávajúcich spracovávanie a pre právomoci, ktoré majú 
by  zverené nezávislému dozornému orgánu zodpovednému za zabezpe ovanie správneho 
uplat ovania tohto nariadenia; 

(22) práva uznané dotknutej osobe a ich výkon by nemali ovplyvni  povinnosti uložené 
prevádzkovate ovi; 

(23) nezávislý dozorný orgán by mal vykonáva  svoje dozorné funkcie v súlade so zmluvou 
a v zhode z udskými právami a základnými slobodami. Mal by vykonáva svoje šetrenia 
v súlade s Protokolom o výsadách a imunitách a Personálnym poriadkom úradníkov 
Európskych spolo enstiev a s pracovnými podmienkami uplatnite nými na ostatných inite ov 
spolo enstiev; 

(24) mali by sa prija  nevyhnutné technické opatrenia, aby sa umožnil prístup do registrov 
spracovate ských operácií vykonávaných úradníkmi na ochranu údajov prostredníctvom 
nezávislého dozorného orgánu; 

(25) rozhodnutia nezávislého dozorného orgánu o výnimkách, zárukách, oprávneniach 
a podmienkach týkajúcich sa operácií spracovávania údajov tak, ako je to vymedzené v tomto 
nariadení, by sa mali uverejni  v správe o innosti. Nezávisle od uverejnenia výro nej správy 
o innosti môže nezávislý dozorný orgán uverej ova  správy o špecifických témach; 

(26) ur ité spracovate ské operácie, ktoré by pravdepodobne predstavovali riziko 
vzh adom na práva a slobody dotknutej osoby, podliehajú predbežnej kontrole nezávislého 
dozorného orgánu. Stanovisko podané v súvislosti s takouto predbežnou kontrolou vrátane 
stanoviska vyplývajúceho z neodpovedania v stanovenej lehote by sa nemalo dotýka  
následného vykonávania právomocí nezávislého dozorného orgánu so zrete om na danú 
operáciu spracovania; 

(27) spracovanie osobných údajov pre výkon úloh realizovaných vo verejnom záujme 
inštitúciami alebo orgánmi spolo enstva zah a spracovávanie osobných údajov nevyhnutných 
pre riadenie a fungovanie týchto inštitúcií a orgánov; 

(28) v ur itých prípadoch by malo by  spracovanie údajov schválené ustanoveniami 
spolo enstva alebo aktmi transponujúcimi ustanovenia spolo enstva. Napriek tomu 
v prechodnom období, po as ktorého takéto ustanovenia neexistujú a až do ich prijatia, môže 
európsky dozorný úradník pre ochranu údajov schva ova  spracovanie takýchto údajov za 
predpokladu, že sa prijmú primerané záruky. Pri tomto schva ovaní by mal bra  do úvahy 
najmä ustanovenia prijaté lenskými štátmi na riešenie podobných prípadov; 
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(29) tieto prípady sa týkajú spracovania údajov odha ujúcich rasový alebo etnický pôvod, 
politické názory, náboženské alebo filozofické presved enie alebo lenstvo v odboroch 
a spracovania údajov týkajúcich sa zdravia alebo sexuálneho života, ktoré sú nevyhnutné na 
ú ely súladu so špecifickými právami a povinnos ami prevádzkovate a v oblasti pracovného 
práva alebo z dôvodov závažného verejného záujmu. Taktiež sa týkajú spracovania údajov 
vz ahujúcich sa na priestupky, usved enia z trestných inov alebo bezpe nostné opatrenia 
a oprávnenia na uplatnenie takého rozhodnutia vo i dotknutej osobe, ktoré má právne ú inky 
týkajúce tejto osoby, alebo ju významne ovplyv uje, a ktoré je založené výhradne na 
automatizovanom spracovaní údajov ur ených na zhodnotenie ur itých osobných aspektov 
vz ahujúcich sa na u; 

(30) môže by  nevyhnutné monitorova  po íta ové siete prevádzkované pod kontrolou 
inštitúcií alebo orgánov spolo enstva na ú ely zabránenia neoprávnenému používaniu. európsky 
dozorný úradník pre ochranu údajov by mal ur i , i a za akých podmienok je toto možné; 

(31) zodpovednos  vyplývajúca z akéhoko vek porušenia tohto nariadenia je upravená 
druhým odsekom lánku 288 zmluvy; 

(32) v každej z inštitúcií alebo orgánov spolo enstva by mal jeden alebo viacero úradníkov 
pre ochranu údajov zabezpe ova  uplat ovanie ustanovení tohto nariadenia a mal by 
prevádzkovate om poradi  pri plnení ich povinností; 

(33) pod a lánku 21 nariadenia Rady (ES) . 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike 
spolo enstva5 sa má toto nariadenie uplat ova  bez toho, aby bola dotknutá smernica 
95/46/ES; 

(34) pod a lánku 8 ods. 8 nariadenia Rady (ES) . 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere 
štatistických informácií Európskou centrálnou bankou6 sa má toto nariadenie uplat ova  bez 
toho, aby bola dotknutá smernica 95/46/ES; 

(35) pod a lánku 1 ods. 2 nariadenia Rady (Euratom, EHS) . 1588/90 z 11. júna 1990 
o prenose údajov podliehajúcich štatistickej dôvernosti Štatistickému úradu Európskych 
spolo enstiev7 sa toto nariadenie neodlišuje od osobitných ustanovení spolo enstva alebo 
vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa zabezpe enia iného ako štatistického utajenia; 

(36) toto nariadenie nemá za cie  obmedzova  manévrovací priestor lenských štátov pri 
vypracúvaní svojich vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane údajov pod a lánku 32 
smernice 95/46/ES v súlade s lánkom 249 zmluvy, 

PRIJALI TOTO NARIADENIE: 

KAPITOLA I 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

lánok 1 
Predmet nariadenia 

1. V súlade s týmto nariadením chránia inštitúcie a orgány zriadené zmluvami o založení 
Európskych spolo enstiev alebo na ich základe, alej len "inštitúcie alebo orgány 
spolo enstva", základné práva a slobody fyzických osôb, a najmä ich právo na súkromie 
vzh adom na spracovávanie osobných údajov, a neobmedzujú ani nezakazujú slobodný 
                                                                        
5 Ú v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1. 
6 Ú v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8. 
7 Ú v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1. Nariadenie v znení nariadenia (ES) . 322/97, Ú v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1. 
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pohyb osobných údajov medzi sebou navzájom alebo recipientom s výhradou vnútroštátneho 
práva lenských štátov vykonávajúcich smernicu 95/46/ES. 

2. Nezávislý dozorný orgán ustanovený týmto nariadením, alej len európsky dozorný 
úradník pre ochranu údajov, monitoruje uplat ovanie ustanovení tohto nariadenia na všetky 
operácie spracovania vykonávané inštitúciou alebo orgánom spolo enstva. 

lánok 2 
Definície 

Na ú ely tohto nariadenia: 
a) "osobné údaje" znamenajú akéko vek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo 

identifikovate nej fyzickej osoby, alej len "dotknutá osoba"; identifikovate ná osoba je ten, kto 
môže by  priamo alebo nepriamo identifikovaný s odvolaním sa na identifika né íslo, alebo 
na jeden alebo viacero faktorov špecifických pre jeho alebo jej fyzickú, fyziologickú, duševnú, 
hospodársku, kultúrnu alebo spolo enskú identitu; 

b) "spracovávanie osobných údajov", alej len "spracovávanie", znamená akúko vek 
operáciu alebo súbor operácií, ktoré sa s osobnými údajmi vykonávajú, i už automatizovane 
alebo nie, ako je zber, zaznamenávanie, organizácia, uchovanie, úprava alebo zmena, 
vyvolanie, konzultácia, použitie, zverejnenie prenosom, rozširovaním alebo iným sprístupnením, 
zoradením alebo kombináciou, blokovaním, vymazaním alebo zni ením; 

c) "systém archivovania osobných údajov", alej len "archiva ný systém" znamená 
akýko vek štrukturovaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné pod a konkrétnych kritérií, 
i už sú centralizované, decentralizované alebo rozptýlené na funk nej alebo geografickej báze; 

d) "prevádzkovate " znamená inštitúciu alebo orgán spolo enstva, generálne riadite stvo, 
jednotku alebo akúko vek inú organiza nú zložku, ktorá sama alebo spolo ne s ostatnými 
ur uje ú ely a prostriedky spracovania osobných údajov; ak sú ú ely alebo prostriedky 
spracovania ur ené konkrétnym aktom spolo enstva, môže byt takýmto aktom ur ený aj 
prevádzkovate  alebo konkrétne kritériá jeho nominácie; 

e) "spracovate " znamená fyzickú alebo právnickú osobu, verejný orgán, agentúru alebo 
akýko vek iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovate a; 

f) "tretia strana" znamená fyzickú alebo právnickú osobu, verejný orgán, agentúru alebo 
orgán iný ako dotknutá osoba, prevádzkovate , spracovate  a osoby, ktoré v rámci priamej 
právomoci prevádzkovate a alebo spracovate a sú oprávnené spracováva  údaje; 

g) "príjemca" znamená fyzickú alebo právnickú osobu, verejný orgán, agentúru alebo 
akýko vek iný orgán, ktorému sú údaje poskytnuté, i už je tre ou stranou alebo nie; orgány, 
ktoré môžu obdrža  údaje v rámci konkrétneho dožiadania, sa však nepovažujú za príjemcov; 

h) "súhlas dotknutej osoby" znamená akéko vek slobodne poskytnuté špecifikované 
a oznámené ozna enie jej želaní, ktorými dotknutá osoba prejavuje svoj súhlas so 
spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. 

lánok 3 
Pôsobnos  

1. Toto nariadenie sa uplat uje na spracovávanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi 
spolo enstva, pokia  sa takéto spracovávanie realizuje pri výkone inností, z ktorých všetky 
alebo as  spadajú pod pôsobnos  práva spolo enstva. 

2. Toto nariadenie sa uplat uje na spracovávanie osobných údajov vykonávané úplne 
alebo iasto ne automatickými prostriedkami a na spracovávanie inými ako automatickými 
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prostriedkami u tých osobných údajov, ktoré tvoria as  archiva ného systému alebo sú 
ur ené na tvorbu asti archiva ného systému. 

KAPITOLA II 
VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ O ZÁKONNOSTI SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH 

ÚDAJOV 

Oddiel 1 
ZÁSADY TÝKAJÚCE SA KVALITY ÚDAJOV 

lánok 4 
Kvalita údajov 

1. Osobné údaje musia by : 
a) spracovávané spravodlivo a zákonne; 
b) zhromaž ované na konkrétne, explicitné a legitímne ú ely a alej nespracovávané 

spôsobom nezlu ite ným s týmito ú elmi. alšie spracovanie osobných údajov na dejepisné, 
štatistické alebo vedecké ú ely sa nepovažuje za nezlu ite né za predpokladu, že 
prevádzkovate  poskytne primerané záruky, najmä na to, aby zabezpe il, že sa údaje 
nespracujú na žiadne iné ú ely alebo nepoužijú na podporu opatrení alebo rozhodnutí 
týkajúcich sa ktoréhoko vek konkrétneho jednotlivca; 

c) primerané, podstatné a nie nadbyto né vo vz ahu k ú elom, na ktoré sú zhromaž ované 
a/alebo alej spracovávané; 

d) presné a v prípade potreby aktualizované; musí by  prijaté každé odôvodnené opatrenie 
na to, aby sa zabezpe ilo, že údaje, ktoré sú nepresné alebo neúplné, budú vymazané alebo 
opravené, so zrete om na ú ely, na ktoré boli zozbierané alebo na ktoré sa alej spracovávajú; 

e) uchované vo forme, ktorá umož uje identifikáciu dotknutej osoby po obdobie nie dlhšie 
ako nevyhnutné na ú ely, na ktoré boli zozbierané alebo na ktoré boli alej spracované. 
Inštitúcia alebo orgán spolo enstva stanoví, že osobné údaje, ktoré sa majú uchováva  dlhšie 
obdobie na dejepisné, štatistické alebo vedecké ú ely, sa majú uchova  v anonymnej forme, 
alebo ak to nie je možné, iba so zakódovanou totožnos ou dotknutej osoby. Údaje sa však 
v žiadnom prípade nesmú použi  na iné ako dejepisné, štatistické alebo vedecké ú ely. 

2. Dodržiavanie súladu s odsekom 1 zabezpe uje prevádzkovate . 

Oddiel 2 
KRITÉRIÁ ZÁKONNOSTI SPRACOVANIA ÚDAJOV 

lánok 5 
Zákonnos  spracovania 

Osobné údaje môžu by  spracovávané, iba ak: 
a) je spracovanie nevyhnutné pre výkon úlohy realizovanej vo verejnom záujme na základe 

zmlúv o založení Európskych spolo enstiev alebo iných právnych nástrojov prijatých na ich 
základe alebo pri legitímnom výkone úradnej právomoci zverenej inštitúcii alebo orgánu 
spolo enstva, alebo tretej strane, ktorej sú údaje poskytnuté, alebo 

b) je spracovanie nevyhnutné kvôli súladu s právnymi záväzkami, ktorým podlieha 
prevádzkovate , alebo 
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c) je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá 
osoba alebo aby sa na žiados  dotknutej osoby prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, 
alebo 

d) dotknutá osoba jednozna ne dala svoj súhlas, alebo 
e) je spracovanie nevyhnutné na to, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej 

osoby. 

lánok 6 
Zmena ú elu 

Bez toho, aby boli dotknuté lánky 4, 5 a 10: 
1. Osobné údaje sa spracujú na ú ely iné ako tie, na ktoré boli zhromaždené, iba vtedy, ak 

je zmena výslovne povolená vnútornými pravidlami inštitúcie alebo orgánu spolo enstva. 
2. Osobné údaje zhromaždené výslovne na zaru enie bezpe nosti alebo kontroly 

spracovate ských systémov alebo operácií sa nepoužijú na akýko vek iný ú el, s výnimkou 
prevencie, vyšetrovania, objas ovania a stíhania v prípadoch vážnych trestných inov. 

lánok 7 
Prenos osobných údajov v rámci alebo medzi inštitúciami alebo orgánmi spolo enstva 

Bez toho, aby boli dotknuté lánky 4, 5, 6 a 10: 
1. Osobné údaje sa prenášajú v rámci inštitúcií alebo orgánov spolo enstva alebo iným 

inštitúciám a orgánom iba vtedy, ak sú údaje nevyhnutné na legitímne plnenie úloh patriacich 
do právomoci príjemcu. 

2. Ak sú údaje prenášané následne po žiadosti príjemcu, znášajú tak prevádzkovate , ako 
aj príjemca zodpovednos  za legitímnos  tohto prenosu. 

Od prevádzkovate a sa požaduje overi  právomoc príjemcu a vypracova  predbežné 
zhodnotenie nevyhnutnosti prenosu údajov. Ak vzniknú pochybnosti, pokia  ide o túto 
nevyhnutnos , prevádzkovate  požiada príjemcu o alšie informácie. 

Príjemca zabezpe í, aby bolo možné následne overi  nevyhnutnos  prenosu údajov. 
3. Príjemca spracuje osobné údaje iba na ú ely, na ktoré boli prenášané. 

lánok 8 
Prenos osobných údajov príjemcom iným, ako sú inštitúcie a orgány spolo enstva, ktorí 

podliehajú smernici 95/46/ES 
Bez toho, aby boli dotknuté lánky 4, 5, 6 a 10, môžu by  osobné údaje prenášané iba 

príjemcom podliehajúcim vnútroštátnemu právu prijatému na vykonávanie smernice 95/46/ES: 
a) ak príjemca preukáže, že údaje sú nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo 

verejnom záujme alebo podlieha výkonu verejnej právomoci, alebo 
b) ak príjemca preukáže nevyhnutnos  prenosu údajov a ak nie je žiaden dôvod 

predpoklada , že môžu by  dotknuté legitímne záujmy dotknutej osoby. 

lánok 9 
Prenos osobných údajov príjemcom iným, ako sú inštitúcie a orgány spolo enstva, ktorí 

nepodliehajú smernici 95/46/ES 
1. Osobné údaje sa prenášajú príjemcom iným, ako sú inštitúcie a orgány spolo enstva, 

ktorí nepodliehajú vnútroštátnemu právu prijatému pod a smernice 95/46/ES iba vtedy, ak je 
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zabezpe ená primeraná úrove  ochrany v krajine príjemcu alebo v rámci medzinárodnej 
organizácie príjemcu a údaje sú prenášané výhradne na umožnenie realizácie úloh pokrytých 
právomocou prevádzkovate a. 

2. Primeranos  úrovne ochrany poskytovanej tre ou krajinou alebo danou medzinárodnou 
organizáciou sa hodnotí vzh adom na všetky okolnosti sprevádzajúce operáciu prenosu 
údajov alebo súbor operácií prenosu údajov; osobitná pozornos  je venovaná povahe údajov, 
ú elu a asu trvania operácie alebo operácií spracovania, príjemcovi alebo medzinárodnej 
organizácii príjemcu, právnym normám, všeobecným aj odvetvovým, ktoré sú platné v tretej 
krajine alebo danej medzinárodnej organizácii, a profesijným pravidlám a bezpe nostným 
opatreniam, ktoré sa dodržiavajú v tejto tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii. 

3. Inštitúcie a orgány spolo enstva informujú Komisiu a európskeho dozorného úradníka 
pre ochranu údajov o prípadoch, v ktorých sa domnievajú, že tretia krajina alebo daná 
medzinárodná organizácia nezabezpe uje primeranú úrove  ochrany v zmysle odseku 2. 

4. Komisia informuje lenské štáty o akýchko vek prípadoch uvedených v odseku 3. 
5. Inštitúcie a orgány spolo enstva prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu 

s rozhodnutiami prijatými Komisiou, ak táto preukáže, že pod a lánku 25 ods. 4 a ods. 6 
smernice 95/46/ES tretia krajina alebo medzinárodná organizácia zabezpe uje alebo 
nezabezpe uje primeranú úrove  ochrany. 

6. Odlišne od odsekov 1 a 2 môže inštitúcia alebo orgán spolo enstva prenáša  osobné 
údaje, ak: 

a) dotknutá osoba poskytla svoj jednozna ný súhlas s navrhovaným prenosom, alebo 
b) prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovate om 

alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých v reakcii na žiados  dotknutej osoby, 
alebo 

c) prenos je nevyhnutný na uzatvorenie alebo výkon zmluvy uzatvorenej v záujme 
dotknutej osoby medzi prevádzkovate om a tre ou stranou, alebo 

d) prenos je nevyhnutný alebo zákonom požadovaný na základe dôležitého verejného 
záujmu alebo na ur enie, výkon alebo obranu právneho nároku, alebo 

e) prenos je nevyhnutný na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby, alebo 
f) prenos je realizovaný z registra, ktorý je pod a práva spolo enstva ur ený na 

poskytovanie informácií verejnosti a ktorý je otvorený k nahliadnutiu bu  verejnosti všeobecne, 
alebo akejko vek osobe, ktorá môže preukáza  oprávnený nárok do tej miery, pokia  sú 
v danom prípade splnené podmienky stanovené v práve spolo enstva pre konzultácie. 

7. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 6, môže európsky dozorný úradník pre ochranu údajov 
povoli  prenos alebo súbor prenosov osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácie, ktorá nezabezpe uje primeranú úrove  ochrany v zmysle odsekov 1 a 2, ak 
prevádzkovate  uvedie primerané záruky vzh adom na ochranu súkromia a základných práv 
a slobôd jednotlivcov a pokia  ide o výkon zodpovedajúcich práv; takéto záruky môžu vyplýva  
najmä z príslušných zmluvných doložiek. 

8. Inštitúcie a orgány spolo enstva informujú európskeho dozorného úradníka pre ochranu 
údajov o kategóriách prípadov, v ktorých uplatnili odseky 6 a 7. 
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Oddiel 3 
OSOBITNÉ KATEGÓRIE SPRACOVANIA 

lánok 10 
Spracovanie osobitných kategórií údajov 

1. Spracovávanie osobných údajov odha ujúcich rasový alebo etnický pôvod, politické 
názory, náboženské alebo filozofické presved enie, lenstvo v odboroch a údajov týkajúcich 
sa zdravia alebo sexuálneho života sa týmto zakazuje. 

2. Odsek 1 sa neuplat uje, ak: 
a) dotknutá osoba poskytla svoj výslovný súhlas so spracovaním týchto údajov s výnimkou 

prípadov, kde vnútorné pravidlá inštitúcie alebo orgánu spolo enstva stanovujú, že zákaz 
uvedený v odseku 1 nesmie by  odstránený tým, že dotknutá osoba poskytne svoj súhlas, 
alebo 

b) spracovanie je nevyhnutné na ú ely dodržiavania konkrétnych práv a záväzkov 
prevádzkovate a v oblasti pracovného práva, pokia  je prevádzkovate  na to oprávnený 
zmluvami o založení Európskych spolo enstiev alebo inými právnymi nástrojmi prijatými na ich 
základe, alebo ak je to nevyhnutné, pokia  s tým súhlasí európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov, pod podmienkou primeraných záruk, alebo 

c) spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby 
alebo inej osoby, ak je dotknutá osoba fyzicky alebo právne nespôsobilá da  svoj súhlas, 
alebo 

d) spracovanie sa vz ahuje na údaje, ktoré sú preukázate ne zverejnené dotknutou osobou 
alebo sú nevyhnutné na ur enie, výkon alebo obranu právnych nárokov, alebo 

e) spracovanie vykonáva v priebehu svojich legitímnych inností s primeranými zárukami 
neziskový orgán, ktorý predstavuje subjekt za lenený do inštitúcie alebo orgánu spolo enstva, 
nepodliehajúci vnútroštátnemu právu o ochrane údajov pod a lánku 4 smernice 95/46/ES, 
s politickým, filozofickým, náboženským alebo odborovým cie om, a za podmienky, že sa 
spracovanie týka výhradne lenov tohto orgánu alebo osôb, ktoré sú s týmto orgánom 
v pravidelnom kontakte v súvislosti s jeho cie mi, a že sa údajne neposkytnú tretej strane bez 
súhlasu dotknutej osoby. 

3. Odsek 1 sa neuplat uje, ak sa spracovanie údajov požaduje na ú ely preventívnej 
medicíny, lekárskej diagnózy, poskytovania starostlivosti alebo riadenia zdravotníckych služieb 
a ak sú tieto údaje spracovávané profesionálnym zdravotníckym pracovníkom podliehajúcim 
záväzku profesionálneho tajomstva alebo inou osobou taktiež podliehajúcou podobnému 
záväzku ml anlivosti. 

4. S výhradou ustanovení príslušných záruk a z dôvodov závažného verejného záujmu 
môžu by  alšie výnimky okrem tých, ktoré sú stanovené v odseku 2, ustanovené zmluvami 
o založení Európskych spolo enstiev alebo inými právnymi nástrojmi prijatými na ich základe, 
alebo ak je to nevyhnutné, rozhodnutím európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. 

5. Spracovávanie údajov týkajúcich sa trestných inov, odsúdení za trestné iny alebo 
bezpe nostných opatrení je možné vykonáva  iba vtedy, ak je to povolené zmluvami 
o založení Európskych spolo enstiev alebo inými právnymi nástrojmi prijatými na ich základe, 
alebo ak je to nevyhnutné, európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, s výhradou 
primeraných špecifických záruk. 

6. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov ur í podmienky, za ktorých môže by  
rodné íslo alebo iný identifikátor všeobecného uplatnenia spracovaný inštitúciou alebo 
orgánom spolo enstva. 
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Oddiel 4 
INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ POSKYTNÚ  DOTKNUTEJ OSOBE 

lánok 11 
Informácie, ktoré sa majú doda , ak boli údaje získané od dotknutej osoby 

1. Prevádzkovate  poskytne dotknutej osobe, od ktorej sú zhromaž ované údaje týkajúce 
sa tejto osoby, s výnimkou prípadov, ke  už tento subjekt informácie má, aspo  tieto 
informácie: 

a) totožnos  prevádzkovate a; 
b) ú ely spracovate skej operácie, na ktorú sú údaje ur ené; 
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov údajov; 
d) to, i sú odpovede na otázky povinné alebo dobrovo né, ako aj možné následky 

neodpovedania; 
e) existencia práva na prístup resp. práva na opravu údajov, ktoré sa týkajú dotknutej osoby; 
f) akéko vek alšie informácie ako: 
i) právny základ pre spracovate skú operácie, na ktorú sú údaje ur ené; 
ii) asové lehoty uchovania údajov; 
iii) právo obráti  sa kedyko vek na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov; 
pokia  sú takéto informácie nevyhnutné, so zrete om na špecifické okolnosti, za ktorých sú 

údaje zhromaž ované, aby sa zaru ilo spravodlivé spracovanie vo vz ahu k dotknutej osobe. 
2. Odlišne od odseku 1 môže by  poskytnutie informácií alebo ich asti, s výnimkou 

informácií uvedených v odseku 1 písm. a), b) a d), pozdržané, pokia  je to na štatistické ú ely 
nevyhnutné. Informácie musia by  poskytnuté hne , ako pominie dôvod, pre ktorý bola 
informácia zadržiavaná. 

lánok 12 
Informácie, ktoré sa majú doda , ak údaje neboli získané od dotknutej osoby 

1. Ak neboli údaje získané od dotknutej osoby, prevádzkovate  poskytne, s výnimkou 
prípadov, ke  už tento subjekt informácie má, dotknutej osobe v ase vykonania záznamu 
o osobných údajoch, alebo ak sa predpokladá poskytnutie tretej strane, najneskôr v ase 
prvého poskytnutia údajov, aspo  tieto informácie: 

a) totožnos  prevádzkovate a; 
b) ú ely spracovate skej operácie; 
c) kategórie dotknutých údajov; 
d) príjemcovia alebo kategórie príjemcov; 
e) existencia práva na prístup resp. práva na opravu údajov, ktoré sa jej týkajú; 
f) akéko vek alšie informácie ako: 
i) právny základ pre spracovate skú operácie, na ktorú sú údaje ur ené; 
ii) asové lehoty uchovania údajov; 
iii) právo obráti  sa kedyko vek na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, 
iv) pôvod údajov, s výnimkou prípadov, ke  prevádzkovate  nemôže poskytnú  túto 

informáciu z dôvodov zachovania profesionálneho tajomstva. 
Pokia  sú takéto informácie nevyhnutné, so zrete om na špecifické okolnosti, za ktorých sú 

údaje zhromaž ované, aby sa zaru ilo spravodlivé spracovanie vo vz ahu k dotknutej osobe. 
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2. Odsek 1 sa neuplat uje, ak sa javí poskytnutie takýchto informácií, najmä na štatistické 
ú ely alebo ú ely historického i vedeckého výskumu, ako nemožné, alebo by predstavovalo 
neprimerané úsilie, alebo ak je zaznamenanie alebo poskytnutie výslovne stanovené v práve 
spolo enstva. V týchto prípadoch poskytne inštitúcia alebo orgán spolo enstva po konzultácii 
s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov primerané záruky. 

Oddiel 5 
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 

lánok 13 
Právo prístupu 

Dotknutá osoba má právo získa  od prevádzkovate a bez prekážok kedyko vek v lehote 
troch mesiacov od obdržania žiadosti a bezplatne: 

a) potvrdenie, i sú údaje týkajúce sa dotknutej osoby spracovávané; 
b) informácie, minimálne pokia  ide ú ely spracovate skej operácie kategórie dotknutých 

údajov, a príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým sa údaje poskytujú; 
c) oznámenie v zrozumite nej forme o údajoch podstupujúcich spracovanie a o akýchko vek 

dostupných informáciách, pokia  ide o ich zdroj; 
d) informácie o opodstatnení spojenom s akýmko vek procesom automatizovaného 

rozhodovania týkajúceho sa dotknutej osoby. 

lánok 14 
Oprava 

Dotknutá osoba má právo získa  od prevádzkovate a bezodkladne opravu nepresných 
alebo neúplných osobných údajov. 

lánok 15 
Blokovanie 

1. Dotknutá osoba má právo získa  od prevádzkovate a zablokovanie údajov, ak: 
a) dotknutá osoba napadne ich presnos , a to po obdobie umož ujúce prevádzkovate ovi 

overi  presnos  vrátane úplnosti údajov, alebo 
b) prevádzkovate  už nepotrebuje údaje na dosiahnutie svojich úloh, avšak údaje musia 

by  uchovávané z dôkazných dôvodov, alebo 
c) spracovanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta vo i ich vymazaniu a žiada 

namiesto toho ich zablokovanie. 
2. Pri automatizovaných archiva ných systémoch sa blokovanie v zásade zabezpe í 

technickými prostriedkami. Skuto nos , že osobné údaje sú zablokované, sa vyzna í 
v systéme takým spôsobom, z ktorého je jasné, že osobné údaje nesmú by  použité. 

3. Osobné údaje zablokované pod a tohto lánku sa, s výnimkou ich uchovania, spracujú 
iba na dôkazné ú ely alebo so súhlasom dotknutej osoby na ochranu práv tretej strany. 

4. Dotknutá osoba, ktorá žiadala a získala blokovanie svojich údajov, je informovaná 
prevádzkovate om pred tým, než sa údaje odblokujú. 
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lánok 16 
Výmaz 

Dotknutá osoba má právo získa  od prevádzkovate a výmaz údajov, ak je ich spracovanie 
protizákonné, najmä tam, kde boli porušené ustanovenia oddielov 1, 2 a 3 kapitoly II. 

lánok 17 
Upovedomenie tretích strán 

Dotknutá osoba má právo získa  od prevádzkovate a upovedomenie tretích strán, ktorým 
boli údaje poskytnuté, o akejko vek oprave, výmaze alebo zablokovaní pod a lánkov 13 až 
16, pokia  sa toto neukáže ako nemožné alebo pokia  to nie je spojené s neprimeraným úsilím. 

lánok 18 
Právo dotknutej osoby namieta  

Dotknutá osoba má právo: 
a) namieta  kedyko vek z presved ivých dôvodov týkajúcich sa jej situácie vo i 

spracovaniu údajov týkajúcich sa jej samej s výnimkou prípadov pokrytých lánkom 5 písm. b), 
c) a d). Ak je námietka opodstatnená, dané spracovanie už nesmie zah a  tieto údaje; 

b) by  informovaná predtým, než sú osobné údaje poskytnuté po prvýkrát tretím stranám, 
alebo predtým, než sú použité v ich mene na ú ely predaja formou priameho marketingu, 
a právo obdrža  výslovnú ponuku práva namieta  zdarma vo i takémuto poskytnutiu alebo 
použitiu. 

lánok 19 
Automatizované individuálne rozhodnutia 

Dotknutá osoba má právo neby  predmetom rozhodnutia, ktoré má právne ú inky týkajúce 
sa tejto osoby, alebo ju významne ovplyv uje, a ktoré je založené výhradne na 
automatizovanom spracovaní údajov ur enom na zhodnotenie ur itých osobných aspektov 
týkajúcich sa dotknutej osoby, ako je jej výkon v práci, spo ahlivos  alebo správanie, pokia  
toto rozhodnutie nie je výslovne povolené pod a vnútroštátnych právnych predpisov alebo 
právnych predpisov spolo enstva, alebo, ak je to nevyhnutné, povolené európskym dozorným 
úradníkom pre ochranu údajov. V oboch prípadoch musia by  prijaté opatrenia na 
zabezpe enie legitímnych záujmov dotknutej osoby, ako sú dojednania umož ujúce dotknutej 
osobe predloži  svoje stanovisko. 

Oddiel 6 
VÝNIMKY A OBMEDZENIA 

lánok 20 
Výnimky a obmedzenia 

1. Inštitúcie a orgány spolo enstva môžu obmedzova  uplat ovanie lánku 4 ods. 1, lánku 
11, lánku 12 ods. 1, lánkov 13 až 17 a lánku 37 ods. 1, ak takéto obmedzenia predstavujú 
opatrenie nevyhnutné na zabezpe enie: 

a) prevencie, vyšetrovania, objas ovania a stíhania trestných inov; 
b) významného hospodárskeho alebo finan ného záujmu lenského štátu alebo 

Európskych spolo enstiev, vrátane menových, rozpo tových a da ových záležitostí; 
c) ochrany dotknutej osoby alebo práv a slobôd ostatných; 
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d) národnej bezpe nosti, verejnej bezpe nosti alebo obrany lenských štátov; 
e) monitorovacej, inšpek nej alebo regula nej úlohy spojenej, aj ke  len príležitostne, 

s výkonom úradných právomocí v prípadoch uvedených v písmenách a) a b). 
2. lánky 13 až 16 sa neuplat ujú vtedy, ke  sa údaje spracovávajú výhradne na ú ely 

vedeckého výskumu alebo sa uchovávajú v osobnej forme po obdobie, ktoré nepresahuje 
obdobie nevyhnutné na výhradný ú el zostavovania štatistiky za predpokladu, že tu jasne 
neexistuje žiadne riziko narušenia súkromia dotknutej osoby, a že prevádzkovate  poskytne 
primerané právne záruky, aby zabezpe il najmä to, že sa údaje nepoužijú na prijatie opatrení 
alebo rozhodnutí týkajúcich sa konkrétnych jednotlivcov. 

3. Ak je uložené obmedzenie stanovené odsekom 1, je dotknutá osoba informovaná 
v súlade s právom spolo enstva o hlavných dôvodoch, na ktorých je založené uplatnenie 
a obmedzenie, a o svojom práve obráti  sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu 
údajov. 

4. Ak je obmedzenie stanovené odsekom 1 využité na zamietnutie prístupu pre dotknutú 
osobu, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov dotknutú osobu iba informuje pri 
vyšetrovaní s ažnosti o tom, i boli údaje spracované správne, a ak nie, i boli vykonané 
akéko vek nevyhnutné opravy. 

5. Poskytnutie informácií uvedených v odsekoch 3 a 4 možno pozdrža  na obdobie, po as 
ktorého by takéto informácie zbavili obmedzenie uložené odsekom 1 jeho ú inku. 

Oddiel 7 
DÔVERNOS  A BEZPE NOS  SPRACOVANIA 

lánok 21 
Dôverný charakter spracovania 

Osoba zamestnaná u inštitúcie alebo orgánu spolo enstva a akáko vek inštitúcia alebo 
orgán spolo enstva konajúci ako spracovate  s prístupom k osobným údajom nespracuje tieto 
údaje inak, než pod a pokynov prevádzkovate a, pokia  to od neho nevyžaduje vnútroštátne 
právo alebo právo spolo enstva. 

lánok 22 
Bezpe nos  spracovania 

1. So zrete om na sú asnú technológiu a náklady jej zavádzania prevádzkovate  vykonáva 
primerané technické a organiza né opatrenia, aby zabezpe il úrove  bezpe nosti primeranú 
rizikám, ktoré predstavuje spracovanie a povaha osobných údajov, ktoré sa majú chráni . 

Takéto opatrenia sa prijmú najmä na zabránenie akémuko vek nepovolenému 
poskytovaniu alebo prístupu k údajom, náhodnému alebo protizákonnému zni eniu alebo ich 
náhodnej strate alebo pozmeneniu, a na zabránenie všetkým ostatným protizákonným formám 
spracovania. 

2. Ak sú osobné údaje spracovávané automatizovanými prostriedkami, prijmú sa 
primerane potrebe opatrenia vzh adom na riziká najmä s cie om: 

a) zabráni  akejko vek neoprávnenej osobe v získaní prístupu k po íta ovým systémom 
spracovávajúcim osobné údaje; 

b) zabráni  akémuko vek neoprávnenému ítaniu, rozmnožovaniu, pozmeneniu alebo 
odstráneniu uchovávacieho média; 
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c) zabráni  akýmko vek neoprávneným vstupom do pamäte, ako aj neoprávnenému 
poskytovaniu, pozmeneniu alebo vymazaniu uchovávaných osobných údajov; 

d) zabráni  neoprávneným osobám vo využívaní systémov spracovania údajov 
prostredníctvom zariadení prenosu údajov; 

e) zabezpe i , aby oprávnení užívatelia systémov spracovania údajov nemohli ma  prístup 
k žiadnym osobným údajom okrem tých, ktoré uvádza ich prístupové právo; 

f) zaznamenáva , ktoré osobné údaje boli kedy a komu oznamované; 
g) zabezpe i , že bude následne možné skontrolova , ktoré osobné údaje boli spracované, 

kedy a kým; 
h) zabezpe i , aby osobné údaje spracovávané v mene tretích strán bolo možné spracova  

iba spôsobom predpísaným zmluvnou inštitúciou alebo orgánom; 
i) zabezpe i , aby po as oznamovania osobných údajov a po as prepravy pamä ových 

médií nebolo možné údaje íta , rozmnožova  alebo vymazáva  bez povolenia; 
j) vytvori  organiza nú štruktúru v rámci inštitúcie alebo orgánu takým spôsobom, ktorý 

splní osobitné požiadavky ochrany údajov. 

lánok 23 
Spracovávanie osobných údajov v mene prevádzkovate ov 

1. Ak je operácia spracovania vykonávaná v jeho mene, prevádzkovate  si zvolí 
spracovate a poskytujúceho dostato né záruky vzh adom na opatrenia technickej 
a organiza nej bezpe nosti požadované lánkom 22 a zabezpe í súlad s týmito opatreniami. 

2. Vykonávanie operácie spracovania prostredníctvom spracovate a je upravené zmluvou 
alebo právnym aktom zaväzujúcim spracovate a vo i prevádzkovate ovi a stanovujúcim najmä 
to, že: 

a) spracovate  koná výlu ne na základe pokynov od prevádzkovate a; 
b) povinnosti stanovené v lánkoch 21 a 22 platia aj pre spracovate a, pokia  už 

nepodlieha pod a lánku 16 alebo lánku 17 ods. 3 druhá zarážka smernice 95/46/ES 
spracovate  povinnostiam so zrete om na dôvernos  a bezpe nos  stanovenú vo vnútroštátnom 
práve jedného z lenských štátov. 

3. Na ú ely uchovania dôkazov sú asti zmluvy alebo právneho aktu týkajúceho sa 
ochrany údajov a povinností vz ahujúcich sa na opatrenia uvedené v lánku 22 uvedené 
písomne alebo v inej rovnocennej forme. 

Oddiel 8 
ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV 

lánok 24 
Menovanie a úlohy úradníka pre ochranu údajov 

1. Každá inštitúcia spolo enstva alebo orgán spolo enstva vymenuje aspo  jednu osobu 
za úradníka pre ochranu údajov. Táto osoba má úlohu: 

a) zabezpe i , aby prevádzkovate  a dotknuté osoby boli informované o svojich právach 
a povinnostiach pod a tohto nariadenia; 

b) odpoveda  na žiadosti európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a v rámci 
oblasti svojej právomoci spolupracova  s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov 
na jeho žiados  alebo z vlastného podnetu; 
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c) zabezpe i  nezávislým spôsobom vnútorné uplat ovanie ustanovení tohto nariadenia; 
d) vies  register operácií spracovania vykonaných prevádzkovate om obsahujúci položky 

informácií uvedené v lánku 25 ods. 2; 
e) oznámi  európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov operácie spracovania, 

ktoré pravdepodobne predstavujú konkrétne riziko v zmysle lánku 27. 
Táto osoba takto zabezpe í, aby operáciami spracovania nedošlo k nepriaznivému 

ovplyvneniu práv a slobôd dotknutej osoby. 
2. Úradník pre ochranu údajov sa vyberie na základe svojich osobných a profesijných 

kvalít a najmä na základe svojich odborných vedomostí o ochrane údajov. 
3. Výber úradníka pre ochranu údajov nemá ma  za následok konflikt záujmov medzi jeho 

služobnými povinnos ami ako úradníka pre ochranu údajov a akýmiko vek inými úradnými 
povinnos ami, najmä vo vz ahu k uplat ovaniu ustanovení tohto nariadenia. 

4. Úradník pre ochranu údajov sa vymenuje na funk né obdobie od dvoch do piatich rokov. 
Má nárok na opätovné zvolenie až do maximálneho funk ného obdobia desiatich rokov. Môže 
by  odvolaný z postu úradníka pre ochranu údajov inštitúciou alebo orgánom spolo enstva, 
ktorý ho menoval, iba so súhlasom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ak už 
nesp a podmienky požadované na výkon svojich služobných povinností. 

5. Úradníka pre ochranu údajov po jeho vymenovaní zaregistruje u európskeho dozorného 
úradníka pre ochranu údajov tá inštitúcia alebo orgán, ktorý ho vymenoval. 

6. Inštitúcia alebo orgán spolo enstva, ktorý vymenoval úradníka pre ochranu údajov, mu 
poskytne personál a zdroje nevyhnutné na vykonávanie jeho povinností. 

7. Úradník pre ochranu údajov nesmie prijíma  žiadne pokyny vzh adom na plnenie svojich 
služobných povinností. 

8. alšie vykonávacie predpisy týkajúce sa úradníka pre ochranu údajov prijme každá 
inštitúcia alebo orgán spolo enstva v súlade s ustanoveniami prílohy. Tieto vykonávacie 
predpisy sa týkajú najmä úloh, služobných povinností a právomocí úradníka pre ochranu 
údajov. 

lánok 25 
Informovanie úradníka pre ochranu údajov 

1. Prevádzkovate  oznámi vopred úradníkovi pre ochranu údajov akúko vek operáciu 
spracovania alebo súbor takýchto operácií ur ených na splnenie jediného ú elu alebo 
nieko kých súvisiacich ú elov. 

2. Informácia, ktorá sa má poskytnú , zah a: 
a) názov a adresu prevádzkovate a a ozna enie organiza ných astí inštitúcie alebo 

orgánu povereného spracovaním osobných údajov na daný ú el; 
b) ú el alebo ú ely spracovania; 
c) opis kategórie alebo kategórií dotknutých osôb a údajov alebo kategórií údajov, ktoré sa 

ich týkajú; 
d) právny podklad operácie spracovania, pre ktorú sú údaje ur ené; 
e) príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým môžu by  údaje poskytnuté; 
f) všeobecné ur enie lehôt na zablokovanie a výmaz rôznych kategórií údajov; 
g) navrhované prenosy údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií; 
h) všeobecný opis umož ujúci predbežné zhodnotenie, ktoré sa má urobi  pre vhodnos  

opatrení prijímaných pod a lánku 22 na zabezpe enie bezpe nosti spracovania. 
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3. Akáko vek zmena ovplyv ujúca informácie uvedené v odseku 2 sa bezodkladne oznámi 
úradníkovi pre ochranu údajov. 

lánok 26 
Register 

Každý úradník pre ochranu údajov vedie register operácií spracovania oznámených 
v súlade s lánkom 25. 

Registre obsahujú aspo  informácie uvedené v lánku 25 ods. 2 písm. a) až g). Registre 
môžu by  prehliadané každou osobou priamo alebo nepriamo prostredníctvom európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov. 

Oddiel 9 
PREDBEŽNÁ KONTROLA EURÓPSKYM DOZORNÝM ÚRADNÍKOM PRE OCHRANU 

ÚDAJOV A POVINNOS  SPOLUPRACOVA  

lánok 27 
Predbežná kontrola 

1. Operácie spracovania, ktoré by z dôvodov svojej povahy, rozsahu alebo svojich ú elov, 
pravdepodobne predstavovali špecifické riziká pre práva a slobody dotknutej osoby, podliehajú 
predbežnej kontrole európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. 

2. Tieto operácie spracovanie pravdepodobne predstavujú takéto riziká: 
a) spracovanie údajov týkajúcich sa zdravia a podozrení z trestných inov, trestných inov, 

odsúdení za trestné iny alebo bezpe nostných opatrení; 
b) operácie spracovania ur ené na zhodnotenie osobných aspektov týkajúcich sa dotknutej 

osoby, vrátane jej schopnosti, efektívnosti a správania; 
c) operácie spracovania umož ujúce spojenia medzi údajmi spracovávanými pre rôzne 

ú ely neustanovené pod a vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov 
spolo enstva; 

d) operácie spracovania s cie om pozbavenia jednotlivcov práva, dávky alebo vylú enia zo 
zmluvy. 

3. Predbežné kontroly vykonáva európsky dozorný úradník pre ochranu údajov po 
obdržaní oznámenia od úradníka pre ochranu údajov, ktorý v prípade pochybností o potrebe 
predbežnej kontroly o tomto konzultuje s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov. 

4. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov doru í svoje stanovisko do dvoch 
mesiacov po obdržaní oznámenia. Táto lehota môže by  pozastavená, až kým európsky 
dozorný úradník pre ochranu údajov obdrží akéko vek alšie informácie, ktoré môže 
požadova . Ak si to zložitos  veci vyžaduje, môže by  táto lehota taktiež pred žená o alšie 
dva mesiace rozhodnutím európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Toto 
rozhodnutie sa oznámi prevádzkovate ovi pred uplynutím pôvodnej dvojmesa nej lehoty. 

Ak nebolo stanovisko doru ené do konca dvojmesa nej lehoty alebo akéhoko vek jej 
pred ženia sa považuje za kladné. 

Ak je stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov také, že 
oznamované spracovanie môže zah a  porušenie akéhoko vek ustanovenia tohto nariadenia, 
predloží tento prípadné návrhy na vyhnutie sa takémuto porušeniu. Ak nezmení 
prevádzkovate  pod a toho operáciu spracovania, európsky dozorný úradník pre ochranu 
údajov môže vykonáva  svoje právomoci, ktoré mu boli udelené pod a lánku 47 ods. 1 
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5. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vedie register všetkých operácií 
spracovania, ktoré mu alebo jej boli oznámené pod a odseku 2. Register obsahuje informácie 
uvedené v lánku 25 a je otvorený k nahliadnutiu verejnosti. 

lánok 28 
Konzultácia 

1. Inštitúcie a orgány spolo enstva informujú európskeho dozorného úradníka pre ochranu 
údajov o vypracovaní administratívnych opatrení týkajúcich sa spracovania osobných údajov 
zah ajúcich inštitúciu alebo orgán spolo enstva jednotlivo alebo spolo ne s ostatnými. 

2. Komisia konzultuje s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov pri prijímaní 
legislatívneho návrhu týkajúceho sa ochrany práv a slobôd jednotlivca so zrete om na 
spracovanie osobných údajov. 

lánok 29 
Povinnos  poskytnú  informácie 

Inštitúcie a orgány spolo enstva informujú európskeho dozorného úradníka pre ochranu 
údajov o opatreniach prijatých alej vo veci jeho alebo jej rozhodnutí alebo povolení, ako sú 
uvedené v lánku 46 písm. h). 

lánok 30 
Povinnos  spolupracova  

Prevádzkovatelia na jeho žiados  napomáhajú európskemu dozornému úradníkovi pre 
ochranu údajov pri výkone jeho služobných povinností najmä tým, že poskytujú informácie 
uvedené v lánku 47 ods. 2 písm. a) a ude ovaním prístupu tak, ako je stanovené v lánku 47 
ods. 2 písm. b). 

lánok 31 
Povinnos  reagova  na obvinenia 

Ako odpove  na výkon právomocí európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov 
pod a lánku 47 ods. 1 písm. b) informuje dotknutý prevádzkovate  dozorného úradníka 
o svojich stanoviskách v primeranej lehote, ktorú ur í dozorný úradník. Odpove  zah a 
taktiež opis prijatých opatrení, ak sa nejaké prijali ako odpove  na poznámky európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov. 

KAPITOLA III 
OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 

lánok 32 
Opravné prostriedky 

1. Súdny dvor Európskych spolo enstiev má právomoc pojednáva  o všetkých sporoch, 
ktoré sa týkajú ustanovení tohto nariadenia, vrátane žalôb o náhradu škôd. 

2. Bez toho, aby bol dotknutý akýko vek súdny opravný prostriedok, každá dotknutá osoba 
môže poda  s ažnos  u európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ak sa domnieva, 
že následkom spracovania jej osobných údajov inštitúciou alebo orgánom spolo enstva boli 
porušené jej práva pod a lánku 286 zmluvy. 
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Ak európsky dozorný úradník pre ochranu údajov neodpovie do šiestich mesiacov, 
s ažnos  sa považuje za zamietnutú. 

3. Žaloby proti rozhodnutiam európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov sa 
podávajú na Súdny dvor Európskych spolo enstiev. 

4. Každá osoba, ktorá utrpela škodu kvôli protizákonnej operácii spracovania alebo kvôli 
akémuko vek kroku nezlu ite nému s týmto nariadením, má právo na náhradu škody v súlade 
s lánkom 288 zmluvy. 

lánok 33 
S ažnosti personálu spolo enstva 

Každá osoba zamestnaná u inštitúcie alebo orgánu spolo enstva môže poda  s ažnos  
u európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, týkajúcu sa údajného porušenia 
ustanovení tohto nariadenia upravujúceho spracovanie osobných údajov bez toho, aby 
postupovala úradnou cestou. Nikto nesmie utrpie  škodu z dôvodu s ažnosti podanej 
u európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov vo veci údajného porušenia ustanovení 
upravujúcich spracovanie osobných údajov. 

KAPITOLA IV 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚKROMIA V RÁMCI VNÚTORNÝCH 

TELEKOMUNIKA NÝCH SIETÍ 

lánok 34 
Pôsobnos  

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tohto nariadenia, sa táto kapitola 
uplat uje iba na spracovanie osobných údajov v spojitosti s používaním telekomunika ných 
sietí alebo koncových zariadení prevádzkovaných pod kontrolou inštitúcie alebo orgánu 
spolo enstva. 

Na ú ely tejto kapitoly znamená "užívate " akúko vek fyzickú osobu používajúcu 
telekomunika nú sie  alebo koncové zariadenie prevádzkované pod kontrolou inštitúcie alebo 
orgánu spolo enstva. 

lánok 35 
Bezpe nos  

1. Inštitúcie a orgány spolo enstva prijmú primerané technické a organiza né opatrenia na 
zabezpe enie bezpe ného užívania telekomunika ných sietí a koncových zariadení, ak je to 
nevyhnutné spolo ne s poskytovate mi verejne dostupných telekomunika ných služieb alebo 
poskytovate mi verejných telekomunika ných sietí. So zrete om na sú asnú technológiu 
a náklady ich zavádzania zabezpe ia tieto opatrenia úrove  bezpe nosti primeranú prítomným 
rizikám. 

2. V prípade akéhoko vek konkrétneho rizika porušenia bezpe nosti siete a koncových 
zariadení informuje inštitúcia alebo orgán spolo enstva užívate ov o existencii tohto rizika a 
o akýchko vek možných nápravných opatreniach a alternatívnych komunika ných prostriedkoch. 

lánok 36 
Dôverný charakter komunikácie 

Inštitúcie a orgány spolo enstva zabezpe ia dôvernos  komunikácie prostredníctvom 
telekomunika ných sietí a koncových zariadení v súlade so všeobecnými zásadami práva 
spolo enstva. 



626 SEKUNDÁRNE PRÁVO 
 

lánok 37 
Prevádzkové a ú tovné údaje 

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 2, 3 a 4, sa prevádzkové údaje 
týkajúce sa užívate ov, ktoré sa spracúvajú a uchovávajú na ur enie hovorov a iných spojení 
v telekomunika nej sieti, vymažú alebo stanú anonymnými po skon ení hovoru alebo iného 
spojenia. 

2. Ak je to nevyhnutné, prevádzkové údaje tak, ako sú ur ené v zozname schválenom 
európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, môžu by  spracovávané na ú ely 
telekomunika ného rozpo tu a riadenia prevádzky, vrátane overenia oprávneného užívania 
telekomunika ných systémov. Tieto údaje sa vymažú alebo stanú anonymnými o najskôr, 
avšak najneskôr do šiestich mesiacov po ich zhromaždení, pokia  ich nie je potrebné 
uchováva  po dlhšie obdobie na ur enie, uplatnenie alebo obranu práva v právnom nároku, 
o ktorom sa rokuje na súde. 

3. Spracovanie prevádzkových a ú tovných údajov vykonávajú iba osoby zaoberajúce sa 
ú tovným, prevádzkovým alebo rozpo tovým riadením. 

4. Užívatelia telekomunika ných sietí majú právo obdrža  nerozpísané ú ty alebo iné 
záznamy o vykonaných hovoroch. 

lánok 38 
Zoznamy užívate ov 

1. Osobné údaje obsiahnuté v tla ených alebo elektronických zoznamoch užívate ov 
a prístup k takýmto zoznamom je obmedzený v miere striktne nevyhnutnej na konkrétne ú ely 
zoznamu. 

2. Inštitúcie a orgány spolo enstva prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby zabránili 
používaniu osobných údajov obsiahnutých v týchto zoznamoch na ú ely predaja formou 
priameho marketingu, a to bez oh adu na to, i sú tieto údaje verejne prístupné alebo nie. 

lánok 39 
Uvedenie a obmedzenie identifikácie volania a spájanej linky 

1. Ak sa ponúka uvedenie identifikácie volanej linky, má volajúci užívate  možnos  
jednoduchými prostriedkami a zadarmo vylú i  uvedenie identifikácie volanej linky. 

2. Ak sa ponúka uvedenie identifikácie volanej linky, má volajúci užívate  možnos  
jednoduchými prostriedkami a zadarmo zabráni  uvedeniu identifikácie volanej linky pri 
prichádzajúcich hovoroch. 

3. Ak sa ponúka uvedenie identifikácie spájanej linky, volaný užívate  má možnos  
jednoduchými prostriedkami a zadarmo vylú i  uvedenie identifikácie spájanej linky pre 
volajúceho užívate a. 

4. Ak sa ponúka uvedenie identifikácie volanej alebo spájanej linky, inštitúcie a orgány 
spolo enstva o tom informujú užívate ov a informujú aj o možnostiach stanovených 
v odsekoch 1, 2 a 3. 

lánok 40 
Derogácie 

Inštitúcie a orgány spolo enstva zabezpe ia transparentné postupy upravujúce spôsob, 
ktorým môžu zruši  vylú enie uvádzania identifikácie volanej linky: 
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a) na do asnom základe, na žiados  užívate a požadujúceho vystopovanie výhražných 
alebo ob ažujúcich volaní; 

b) na základe jednotlivých liniek pre organiza né subjekty v súvislosti s núdzovými 
volaniami, na ú ely odpovede na takéto volania. 

KAPITOLA V 
NEZÁVISLÝ DOZORNÝ ORGÁN: EURÓPSKY DOZORNÝ ÚRADNÍK PRE 

OCHRANU ÚDAJOV 

lánok 41 
Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov 

1. Týmto sa ustanovuje nezávislý dozorný orgán nazvaný európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov. 

2. Vzh adom na spracovanie osobných údajov je európsky dozorný úradník pre ochranu 
údajov zodpovedný za to, že inštitúcie orgány spolo enstva budú dodržiava  základné práva 
a slobody fyzických osôb, najmä ich právo na súkromie. 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov je zodpovedný za monitorovanie 
a zabezpe enie uplat ovania ustanovení tohto nariadenia a akýchko vek iných aktov 
spolo enstva týkajúcich sa ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb so zrete om na 
spracovanie osobných údajov inštitúciou alebo orgánom spolo enstva, a za poradenstvo pre 
inštitúcie a orgány spolo enstva a dotknuté osoby vo všetkých veciach týkajúcich sa 
spracovania osobných údajov. Na tento ú el si plní služobné povinnosti stanovené v lánku 46 
a vykonáva právomoci udelené v lánku 47. 

lánok 42 
Vymenovanie 

1. Európsky parlament a Rada vymenujú spolo ným súhlasom európskeho dozorného 
úradníka pre ochranu údajov na funk né obdobie piatich rokov, na základe zoznamu 
vyhotoveného Komisiou po verejnej výzve na predloženie kandidatúr. 

Asistent dozorného úradníka sa vymenuje v súlade s tým istým postupom a na to isté 
funk né obdobie, pri om tento napomáha dozornému úradníkovi pri jeho služobných 
povinnostiach a koná ako jeho zástupca, ak nie je dozorný úradník prítomný alebo ak si tento 
nemôže plni  služobné povinnosti. 

2. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa vyberie spomedzi osôb, ktorých 
nezávislos  je mimo akýchko vek pochybností a ktoré sú uznávané ako disponujúce 
skúsenos ami a zru nos ami požadovanými pre výkon služobných povinností európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov napríklad preto, že patrili alebo patria k dozorným 
orgánom uvedeným v lánku 28 smernice 95/46/ES. 

3. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov má nárok na opätovné vymenovanie. 
4. Okrem bežnej výmeny alebo smrti sa služobné povinnosti európskeho dozorného 

úradníka pre ochranu údajov kon ia v prípade rezignácie alebo povinného odchodu v súlade 
s odsekom 5. 

5. Súdny dvor na žiados  Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie môže odvola  
alebo pozbavi  európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov jeho práva na dôchodok 
i iných dávok namiesto neho, ak už nesp a podmienky požadované na výkon svojich 

služobných povinností alebo ak je vinný vo veci vážneho zneužitia úradných právomocí. 
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6. V prípade bežného nahradenia alebo dobrovo nej rezignácie zostáva európsky dozorný 
úradník pre ochranu údajov vo funkcii až do svojho nahradenia. 

7. lánky 12 až 15 a 18 protokolu o výsadách a imunitách Európskych spolo enstiev sa 
taktiež vz ahujú na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. 

8. Odseky 2 až 7 sa vz ahujú na asistenta dozorného úradníka. 

lánok 43 
Nariadenia a všeobecné podmienky upravujúce výkon služobných povinností európskeho 

dozorného úradníka pre ochranu údajov, personálu, a finan né zdroje 
1. Európsky parlament, Rada a Komisia ur ia spolo ným súhlasom nariadenia 

a všeobecné podmienky upravujúce výkon služobných povinností európskeho dozorného 
úradníka pre ochranu údajov, a najmä jeho plat, náhrady a akéko vek iné dávky namiesto 
odmeny. 

2. Rozpo tový orgán zabezpe í, aby boli európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu 
údajov poskytnuté udské a finan né zdroje nevyhnutné na výkon jeho úloh. 

3. Rozpo et európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov sa znázorní 
v samostatnej rozpo tovej kapitole v oddiele VIII všeobecného rozpo tu Európskej únie. 

4. innosti európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov napomáha sekretariát. 
Úradníci a ostatní lenovia personálu sekretariátu sú vymenovaní európskym dozorným 
úradníkom pre ochranu údajov; ich nadriadeným je európsky dozorný úradník pre ochranu 
údajov, pri om podliehajú výhradne jeho riadeniu. O ich po te sa rozhodne každý rok v rámci 
zostavovania rozpo tu. 

5. Úradníci a ostatní lenovia personálu sekretariátu európskeho dozorného úradníka pre 
ochranu údajov podliehajú pravidlám a nariadeniam uplatnite ným na úradníkov a ostatných 
zamestnancov Európskych spolo enstiev. 

6. Vo veciach týkajúcich sa personálu sekretariátu má európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov rovnaké postavenie, ako inštitúcie v zmysle lánku 1 personálneho poriadku 
úradníkov Európskych spolo enstiev. 

lánok 44 
Nezávislos  

1. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov koná pri výkone svojich služobných 
povinností úplne nezávisle. 

2. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov pri výkone svojich služobných povinností 
nežiada ani neprijíma od nikoho pokyny. 

3. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa zdrží akéhoko vek konania 
nezlu ite ného so svojimi služobnými povinnos ami a po as svojho funk ného obdobia sa 
nezú ast uje žiadneho zamestnania, i už plateného alebo nie. 

4. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa po uplynutí svojho funk ného obdobia 
správa bezúhonne a diskrétne, pokia  ide o prijímanie iných vymenovaní do funkcie a výhod. 

lánok 45 
Profesionálne tajomstvo 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a jeho alebo jej personál podliehajú po as 
funk ného obdobia aj po jeho uplynutí profesionálnemu tajomstvu so zrete om na všetky 
dôverné informácie, o ktorých sa dozvedeli po as výkonu svojich služobných povinností. 
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lánok 46 
Služobné povinnosti 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov: 
a) pojednáva o s ažnostiach a vyšetruje ich a informuje dotknuté osoby o ich výsledku 

v primeranej lehote; 
b) vykonáva šetrenia bu  z vlastného podnetu alebo na základe s ažnosti a informuje 

dotknuté osoby o ich výsledku v primeranej lehote; 
c) monitoruje a zabezpe uje uplat ovanie ustanovení tohto nariadenia a akéhoko vek 

iného aktu spolo enstva týkajúceho sa ochrany fyzických osôb so zrete om na spracovanie 
osobných údajov inštitúciou alebo orgánom spolo enstva, s výnimkou Súdneho dvora 
Európskych spolo enstiev a jeho súdnych právomocí; 

d) radí všetkým inštitúciám alebo orgánom spolo enstva bu  z vlastného podnetu, alebo 
v reakcii na konzultácie vo všetkých veciach týkajúcich sa spracovania osobných údajov, 
najmä však predtým, než tieto inštitúcie a orgány vypracujú vnútorné pravidlá vz ahujúce sa 
na ochranu základných práv a slobôd so zrete om na spracovanie osobných údajov; 

e) monitoruje príslušný vývoj, pokia  má dosah na ochranu osobných údajov, najmä vývoj 
informa ných a komunika ných technológií; 

f) i) spolupracuje s národnými dozornými orgánmi uvedenými v lánku 28 smernice 
95/46/ES v krajinách, na ktoré sa uplat uje táto smernica, v rozsahu nevyhnutnom pre výkon 
ich príslušných služobných povinností, najmä formou výmeny všetkých užito ných informácií, 
a žiada, aby takáto inštitúcia alebo orgán vykonávali svoje právomoci alebo odpovede na 
žiados  takéhoto orgánu alebo inštitúcie; 

ii) taktiež spolupracuje s dozornými orgánmi ochrany údajov ustanovenými pod a hlavy VI 
Zmluvy o Európskej únii, najmä s cie om zlepšenia jednotnosti uplat ovania pravidiel 
a postupov, za zabezpe enie súladu ktorých sú príslušne zodpovední; 

g) zú ast uje sa na aktivitách pracovnej skupiny pre ochranu jednotlivcov so zrete om na 
spracovanie osobných údajov ustanovenej pod a lánku 29 smernice 95/46/ES; 

h) ur uje, udáva dôvody a zverej uje výnimky, záruky, povolenia a podmienky uvedené 
v lánku 10 ods. 2 písm. b), ods. 4, 5 a 6, v lánku 12 ods. 2 a v lánku 19 a v lánku 37 ods. 
2; 

i) vedie register operácií spracovania, ktoré mu boli oznámené pod a lánku 27 ods. 2 
a zaregistrované v súlade s lánkom 27 ods. 5 a poskytuje prístup k registrom vedeným 
úradníkmi pre ochranu údajov pod a lánku 26; 

j) vykonáva predbežné kontroly spracovania, ktoré mu bolo oznámené; 
k) vypracúva svoj rokovací poriadok. 

lánok 47 
Právomoci 

1. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov môže: 
a) poskytnú  radu dotknutým osobám pri výkone ich práv; 
b) postúpi  vec prevádzkovate ovi v prípade údajného porušenia ustanovení upravujúcich 

spracovanie osobných údajov a prípadne vypracova  návrhy na nápravu tohto porušenia 
a zlepšenie ochrany dotknutých osôb; 

c) nariadi , aby sa vyhovelo žiadosti o uplatnenie ur itých práv vo vz ahu k údajom, ak 
takéto žiadosti boli zamietnuté v rozpore s lánkami 13 až 19; 

d) varova  alebo napomenú  prevádzkovate a; 
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e) nariadi  opravu, zablokovanie, výmaz alebo zni enie všetkých údajov, ke  boli tieto 
spracované v rozpore s ustanoveniami upravujúcimi spracovanie osobných údajov, 
a oznámenie takýchto opatrení tretím stranám, ktorým boli údaje poskytnuté; 

f) uvali  na spracovanie do asný alebo kone ný zákaz; 
g) postúpi  vec dotknutej inštitúcii alebo orgánu spolo enstva, a ak je to nevyhnutné, 

Európskemu parlamentu, Rade a Komisii; 
h) postúpi  vec za podmienok stanovených v zmluve Súdnemu dvoru Európskych 

spolo enstiev; 
i) zasahova  do žalôb predložených Súdnemu dvoru Európskych spolo enstiev. 
2. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov má právomoc: 
a) získava  od prevádzkovate a alebo inštitúcie i orgánu spolo enstva prístup ku všetkým 

údajom a všetkým informáciám nevyhnutným pre svoje vyšetrovania; 
b) získava  prístup do všetkých objektov, v ktorých prevádzkovate  alebo inštitúcia i orgán 

spolo enstva vykonáva svoju innos , ak existujú opodstatnené dôvody domnieva  sa, že 
innos , na ktorú sa vz ahuje toto nariadenie, sa v týchto priestoroch vykonáva. 

lánok 48 
Správa o innosti 

1. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov predkladá výro nú správu o svojich 
aktivitách Európskemu parlamentu, Rade a Komisii a sú asne ju zverej uje. 

2. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov postupuje správu o innosti ostatným 
inštitúciám a orgánom spolo enstva, ktoré môžu predloži  pripomienky s cie om možného 
preskúmania správy v Európskom parlamente, najmä vo vz ahu k opisom opatrení prijatých 
ako odpove  na pripomienky vyjadrené európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov 
pod a lánku 31. 

KAPITOLA VI 
ZÁVERE NÉ USTANOVENIA 

lánok 49 
Sankcie 

Za každé nedodržanie povinností pod a tohto nariadenia, i už úmyselné alebo 
z nedbanlivosti, podlieha úradník alebo iný zamestnanec Európskych spolo enstiev 
disciplinárnemu konaniu v súlade s pravidlami a postupmi stanovenými v personálnom 
poriadku pre úradníkov Európskych spolo enstiev alebo v súlade s pracovnými podmienkami 
uplatnite nými na ostatných zamestnancov. 

lánok 50 
Prechodné obdobie 

Inštitúcie a orgány spolo enstva zabezpe ia, aby boli prebiehajúce operácie spracovania 
ku d u nadobudnutia ú innosti tohto nariadenia zosúladené s týmto nariadením do jedného 
roka od uvedeného d a. 
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lánok 51 
Nadobudnutie ú innosti 

Toto nariadenie nadobúda ú innos  dvadsiaty de  po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskych spolo enstiev. 

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatnite né vo všetkých 
lenských štátoch. 

PRÍLOHA 
1. Úradník pre ochranu údajov môže vypracova  odporú ania na praktické zlepšenie 

ochrany údajov pre tie inštitúcie alebo orgány spolo enstva, ktoré ho vymenovali, a radi  im 
a dotknutému prevádzkovate ovi vo veciach týkajúcich sa uplat ovania ustanovení o ochrane 
údajov. Okrem toho môže zo svojho vlastného podnetu alebo na žiados  inštitúcie alebo 
orgánu spolo enstva, ktorý ho vymenoval, na žiados  prevádzkovate a, daného personálneho 
výboru alebo akéhoko vek jednotlivca vyšetrova  veci a udalosti priamo spojené s jeho 
úlohami, ktoré sa mu dostanú do pozornosti, a podáva  o tom správu naspä  osobe, ktorá ho 
vyšetrovaním poverila, alebo prevádzkovate ovi. 

2. S úradníkom pre ochranu údajov môže konzultova  inštitúcia alebo orgán spolo enstva, 
ktorý ho vymenoval, prevádzkovate , príslušný personálny výbor alebo akýko vek jednotlivec 
bez toho, aby museli postupova  úradnou cestou, a to v akejko vek veci týkajúcej sa výkladu 
alebo uplat ovania tohto nariadenia. 

3. Nikto nesmie utrpie  škodu z dôvodu postúpenia veci do pozornosti príslušného 
úradníka pre ochranu údajov, ak tvrdí, že došlo k porušeniu ustanovení tohto nariadenia. 

4. Od každého dotknutého prevádzkovate a sa požaduje, aby napomáhal úradníkovi pre 
ochranu údajov pri výkone jeho služobných povinností a pri podávaní informácií 
v odpovediach na otázky. Úradník pre ochranu údajov má pri výkone svojich služobných 
povinností vždy prístup k údajom tvoriacim vecnú podstatu operácií spracovania a prístup do 
všetkých úradných priestorov, zariadení na spracovanie údajov a všetkým dátovým nosi om. 

5. Úradník pre ochranu údajov môže by  v požadovanom rozsahu uvo nený z ostatných 
inností. Požaduje sa, aby úradník pre ochranu údajov a jeho zamestnanci, pre ktorých platí 
lánok 287 zmluvy, neprezradili informácie alebo dokumenty, ktoré získali v priebehu plnenia 

služobných povinností. 
 


