Viaceré štáty nie sú pripravené na GDPR
David Meyer
Upozornenie editora:
V skoršej verzii tohto článku sme informovali, že šesť z 28 členských štátov implementovali GDPR –
konkrétne Nemecko, Belgicko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko a Slovensko. Avšak, nakoniec je číslo
omnoho menšie; ani Poľsko ani Slovinsko ešte neimplementovali GDPR. Pozrieme sa na to, čo
spôsobuje omeškanie národnej legislatívy.
Prichádzajúce Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) je ako je z názvu jasné
nariadením. Na rozdiel od smernice EÚ sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch bez potreby
transponovania do národných poriadkov.
Avšak každý členský štát musí aktualizovať svoj národný rámec ochrany osobných údajov, aby sa
vysporiadal (zosúladil) s GDPR a doplnil určité prvky nariadenia v domácom kontexte svojej krajiny.
Nanešťastie, len štyri z 28 štátov (Nemecko, Belgicko, Rakúsko a Slovensko) zatiaľ prijali zákon, ktorým
sa implementuje GDPR. A GDPR sa začne uplatňovať takmer za mesiac.
Ak teda členský štát nepredložil 25. mája nový právny predpis, čo to znamená pre podniky?
"Odpoveď je dosť jasná: Musíte sa riadiť GDPR," povedala Gail Crawford, partner v kancelárii Latham
& Watkins v Londýne. "Otázkou je, či budú dozorné orgány v tejto krajine schopné presadzovať GDPR
bez nových právnych predpisov. To závisí od krajiny ku krajine.
S prípadom, ktorý je náročný ... v konečnom dôsledku [Súdny dvor Európskej únie] by zistil, že musíte
dodržiavať GDPR, ak vnútroštátne právne predpisy nie sú jednoznačne aktuálne," povedala. "Bez
implementácie legislatívy nemáte dostatok informácií, ktoré potrebujete, aby ste sa mohli ľahko
zosúladiť."
Napríklad článok 9 GDPR poskytuje členským štátom voľnosť pri rozhodovaní o miestnych výnimkách
zo zákazu spracúvania osobitných kategórií osobných údajov, ako sú údaje o etnickom pôvode,
náboženskom presvedčení, zdraví a sexuálnej orientácii. Členské štáty môžu umožniť spracúvanie
takýchto údajov s cieľom umožniť výskum alebo podporiť pracovné právo alebo značný verejný záujem,
ale musia vo svojej národnej legislatíve jasne uviesť svoje odchýlky.
"Máme klienta, ktorý berie ohľad na to, že v Španielsku pôsobí v tomto odvetví. Povedali im, že aj keď
sa zavádzajú právne predpisy, nebudú v ňom všetky výnimky," povedala Crawford. "Nové podniky
môžu byť odradené od investovania do krajiny, ak krajina nezaviedla výnimky, ktoré je ľahké uplatniť."
V skutočnosti to poukazuje na ďalšie obavy z nových právnych predpisov: že sa neurobí všetko, čo je
potrebné urobiť. Napríklad Belgicko prijalo svoje právne predpisy, ale rovnako ako Španielsko samotné
odchýlky nebudú uvedené. až po dátume implementácie. Diabol je v detaile.
Niektoré krajiny, hlavne vo východnej Európe, značne zaostávajú s implementačným aktom. Bulharsko
a Česká republika sú dva pozoruhodné príklady - ironicky, každá z nich je domovom pre kľúčového
aktéra Európskej komisie v tomto ohľade - Komisárka pre digitálnu ekonomiku Mariya Gabriel a
Komisárka pre spravodlivosť Věra Jourová.
"Bulharsko neuplatnilo žiadne miestne právne predpisy týkajúce sa GDPR, ani Komisia [o ochrane
osobných údajov] neposkytla ďalšie usmernenie," uviedla Anna Rizová, partnerka kancelárie Wolf
Theiss v Sofii.

Plamen Angelov, riaditeľ pre právne záležitosti v Bulharskom úrade pre ochranu údajov, potvrdil, že
zatiaľ neexistuje žiadna nová legislatíva napriek tomu, že na jeseň roku 2017 bol návrh predložený
ministerstvu vnútra a ministerstvu spravodlivosti. "Pokiaľ je nám známe, oneskorenie bolo spôsobené
rozdielnymi názormi o finančnom vplyve," povedal.
Angelov však spochybnil tvrdenie, že CPDP neposkytuje dostatočné usmernenie. "Bulharská DPA
pravidelne publikuje pokyny a praktické rady všetkým prevádzkovateľom," povedal. "Okrem toho sa
zaoberáme veľkou informačnou kampaňou zameranou na veľké podniky, malé a stredné podniky a
mimovládne organizácie."
Podľa Tomáša Mudru, spolupracovníka pražskej advokátskej kancelárie UEPA, bola česká legislatíva
pripravená už okolo septembra minulého roka, ale "veľmi pravdepodobne" nebude pripravená do 25.
mája. Návrh zákona sa dostal až pred pár týždňami do českého parlamentu a má sa dnes po prvýkrát
diskutovať vo výbore.
"Bola tu myšlienka, že to urobíme veľmi rýchlo, ale zdá sa, že sa to nestane," povedala Mudra. "Obávam
sa, že je pravdepodobné, že prejde okolo septembra, októbra, ak by sa tak stalo pred letom, bol by to
veľký úspech."
Mudra povedal, že počul, že bulharské úrady neposkytujú usmernenia o tom, čo robiť pri absencii
nového implementačného aktu a na rozdiel od toho český úrad investoval značné úsilie do pomoci
podnikom. Povedal však, že český úrad je veľmi opatrný, pokiaľ ide o poskytovanie poradenstva.
Poskytuje informácie len vtedy, keď si je úplne istý tým, čo hovorí.
"Existuje veľa tém, kde sme dostali odpoveď:" Nevieme, budeme čakať na európske rozhodnutie,
budeme o ňom diskutovať v [pracovnej skupine zriadenej podľa článku 29] ", povedal.
Českej situácii samozrejme nepomáha skutočnosť, že krajina stále nemá legitímnu vládu, a to aj päť
mesiacov po všeobecných voľbách.
Ale opäť, aký je účinok implementačného zákona na podnikanie?
Podľa Mudru zmeny v českej oblasti ochrany údajov, ktoré prichádzajú do zákona o implementácii
GDPR, nie sú pre podniky príliš dôležité - sú dramatickejšie pre verejný sektor. V prípade podnikov sa
hlavné prvky zmien týkajú služobného tajomstva v odvetviach, ako sú financie a stanovenie veku
súhlasu detí na 15 (z rozsahu 13 až 16 povoleného nariadením).
Český právnik však argumentoval, že implementačný návrh krajiny je obzvlášť dôležitý z dôvodu jeho
psychologického vplyvu.
"V spôsobe myslenia podnikov je veľa ľudí, ktorí stále dodržiavajú národnú implementáciu ako nejaký
druh deus ex machina. Domnievam sa, že značná časť českých firiem stále čaká na národnú
implementáciu a nebude robiť žiadnu prípravu bez českej legislatívy," povedal Mudra. "Všetci sú
zvyknutí na skutočnosť, že áno, niečo prišlo z EÚ, ale potom to musí prejsť naším parlamentom. Toto
nariadenie nie je veľmi pochopené. Priamy účinok nie je veľmi dobre pochopený ani prijatý mnohými Je
to veľmi ťažké, že zákon neprejde na čas."

Neoficiálny preklad článku, originál článku v angličtine je možné prečítať si na uvedenom odkaze:
https://iapp.org/news/a/most-member-states-wont-be-ready-for-gdpr/ .

