Niekoľko faktov o Európskom výbore pre ochranu údajov/ EDPB
EDPB – European Data Protection Board

Vedeli ste, že...
...EDPB tvoria dozorné orgány pre ochranu údajov EÚ, dozorné orgány pre ochranu údajov
EZVO/EHP a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)? Predsedníčkou EDPB je
predsedníčka rakúskeho dozorného orgánu pre ochranu údajov, Andrea Jelinek a členmi
EDPB sú predsedovia národných dozorných orgánov pre ochranu osobných údajov alebo ich
zástupcovia. Cieľom EDPB je zaistiť konzistentné uplatňovanie všeobecného nariadenia
o ochrane údajov a smernice o presadzovaní práva, napríklad aj vydávaním usmernení,
a iných dokumentov. Pracovným jazykom EDPB je anglický jazyk.

...EDPB
má
vlastnú
webovú
stránku
aj
v slovenskom
jazyku?
https://edpb.europa.eu/edpb_sk - viaceré dokumenty sú aj v slovenskom jazyku.
Usmernenia a odporúčania sú zverejňované aj na webovej stránke Úradu na ochranu
osobných údajov SR - https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/metodiky-edpb.

...EDPB pracuje v expertných podskupinách, ktoré mu pomáhajú pri plnení úloh? Každý
dozorný orgán v nich môže mať svojho zástupcu. Výstupy z expertných skupín sa schvaľujú
na plenárnych zasadnutiach EDPB.

...zasadnutia EDPB alebo expertných podskupín nie sú prístupné verejnosti? V rámci EDPB
a expertných skupín platia prísne pravidlá o dôvernosti informácií.

...aj verejnosť sa môže zapojiť do práce EDPB? Prostredníctvom verejnej konzultácie má
verejnosť možnosť zaslať svoje pripomienky k návrhu niektorých typov dokumentov
(usmernenia a odporúčania). Ďalšou možnosťou je osobná účasť na tzv. stretnutiach
záujmových skupín (stakeholder events), ktoré sú organizované s cieľom získať informácie
z praxe zainteresovaných strán o konkrétnych otázkach ochrany osobných údajov v sektore,
v ktorom pôsobia. O začiatku verejnej konzultácie k dokumentom EDPB a konaní stretnutia
záujmových skupín informujeme aj na stránke Úradu na ochranu osobných údajov SR.

...EDPB neprejednáva sťažnosti konkrétnych dotknutých osôb/ jednotlivcov? Na
ich prejednanie a rozhodnutie sú kompetentné národné dozorné orgány pre ochranu údajov.
...EDPB nerieši spory medzi dotknutou osobou a národnými dozornými orgánmi? EDPB
rieši IBA spory podľa článku 65 všeobecného nariadenia o ochrane údajov medzi jednotlivými
dozornými orgánmi navzájom, aj to iba za okolností určených v tomto článku.

***

Viac o činnosti EDPB sa môžete dozvedieť vo výročných správach EDPB a o pripravovaných
aktivitách sa dozviete v pracovnom programe EDPB. EDPB vydáva každý rok správu o svojej
činnosti za predchádzajúci rok. Taktiež prijíma pracovný program na dvojročné obdobie,
v ktorom sú uvedené aktivity, ktorým sa bude venovať. EDPB má vypracovanú stratégiu na
roky 2021 – 2023. Všetky dokumenty sú zverejnené na webovej stránke.

Predchodcom EDPB bola pracovná skupina pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na
spracovanie osobných údajov zriadená podľa čl. 29, známa pod skratkou WP29. WP29 bola
platforma, ktorá vznikla na základe smernice 95/46/EHS o ochrane osobných údajov z roku
1995, kde sa stretávali zástupcovia dozorných orgánov tak ako dnes v rámci EDPB. Táto
smernica bola nahradená všeobecným nariadením o ochrane údajov. Dokumenty prijaté
WP29 sú dostupné na http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?tpa_id=6936

Usmernenia a stanoviská EDPB nadväzujú na činnosť WP 29 a takmer všetky dokumenty
prijaté EDPB odkazujú, nadväzujú alebo novelizujú dokumenty prijaté WP29. Všeobecné
nariadenie o ochrane údajov a vznik EDPB nemá vplyv na koncepty ochrany osobných
údajov, ktoré boli obsahom dokumentov prijatých WP 29 a naďalej sa v oblasti ochrany
osobných údajov uplatňujú.

