
Ako pomôže reforma ochrany údajov 
v boji proti medzinárodnému zločinu?

Smernica o ochrane 
údajov pri ich spracúvaní 
príslušnými orgánmi je 
súčasťou nových pravidiel 

EÚ o ochrane údajov prijatých v apríli 
2016. Zmyslom tejto reformy bolo 
prispôsobiť normy EÚ týkajúce sa 
ochrany údajov tak, aby vyhovovali 
potrebám digitálneho veku a boli 
schopné reagovať na technologický 
pokrok v budúcnosti. 
Táto smernica poskytuje ochranu 
fyzickým osobám, keď sú ich osobné 
údaje spracovávané príslušnými 
orgánmi na účely predchádzania 
trestným činom, ich vyšetrovania, 
odhaľovania alebo stíhania alebo na 
účely výkonu trestných sankcií. 
Tieto pravidlá vychádzajú z Európskeho 
programu v oblasti bezpečnosti, ktorý 
je stratégiou EÚ v oblasti boja proti 
terorizmu, organizovanej trestnej 
činnosti a počítačovej kriminalite. 
Výmena takýchto údajov je pre boj 
proti terorizmu a cezhraničnej 
trestnej činnosti nevyhnutná. Vďaka 
novým pravidlám bude výmena 
takýchto údajov účinnejšia, a to tak 
na úrovni EÚ, ako aj na medzinárodnej 
úrovni. Tieto pravidlá pomôžu 
vybudovať dôveru a zabezpečiť právnu 
istotu cezhranične. 

AKO SÚ V RÁMCI TEJTO SMERNICE 
DODRŽIAVANÉ ZÁKLADNÉ PRÁVA?

Podľa novej smernice musia byť osobné 
údaje všetkých osôb spracovávané 
zákonným spôsobom, korektne a len na 
stanovený účel, ktorý musí vždy súvisieť 
s bojom proti trestnej činnosti.

Táto smernica zabezpečuje, že 
spracovávanie osobných údajov v 
celej EÚ bude prebiehať v súlade so 
zásadami zákonnosti, proporcionality 
a nevyhnutnosti, a že bude poskytovať 
záruky pre fyzické osoby. Zabezpečuje 
aj úplne nezávislý dohľad zo strany 
vnútroštátnych orgánov pre ochranu 
osobných údajov a účinné opravné 
prostriedky.

Ochrana osobných údajov bude 
štandardom

Policajné orgány a orgány trestného 
súdnictva budú uplatňovať zásady 
špecificky navrhnutej ochrany údajov 
a štandardnej ochrany údajov na 
začiatku každého procesu s osobnými 
údajmi, napríklad pri vypracovávaní 
nových databáz. Osoby zodpovedné za 
spracovávanie osobných údajov budú 
niesť väčší podiel zodpovednosti za svoju 
prácu. Príslušné orgány musia napríklad 

Právo na ochranu osobných údajov je 
jedným zo základných práv v EÚ. Obete 
a svedkovia, ale aj osoby podozrivé 
zo spáchania trestného činu, majú 
právo na to, aby ich údaje boli počas 
vyšetrovania trestného činu alebo 
presadzovania práva náležite chránené. 
Väčšia harmonizácia právnych predpisov 
zároveň polícii alebo prokurátorom 
uľahčí ich spoluprácu pri cezhraničnom 
vyšetrovaní a umožní im účinnejšie 
bojovať proti trestnej činnosti a 
terorizmu v celej Európe.
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vymenovať zodpovedné osoby, ktoré 
budú mať na starosti ochranu osobných 
údajov v rámci ich organizácie. Musia 
tiež zabezpečiť, aby bol o prípadoch 
závažného porušenia ochrany údajov 
čo najskôr informovaný vnútroštátny 
dozorný orgán.

AKO TÁTO SMERNICA ZLEPŠÍ 
PRÁCU PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV 
PRESADZOVANIA PRÁVA?

Na to, aby bolo možné proti trestnej 
činnosti účinne bojovať, sú k 
presadzovaniu práva potrebné účinné 
a prísne pravidlá výmeny osobných 
údajov na vnútroštátnej, európskej a 
medzinárodnej úrovni. Tým, že sa v celej 
EÚ zavedú pravidlá ochrany osobných 
údajov v oblasti trestného súdnictva, 
spolupráca polície a orgánov trestného 
súdnictva sa zjednoduší.

Úspora času a peňazí

Spracovanie údajov bude menej 
nákladné a menej časovo náročné. 
Policajné orgány a orgány trestného 
súdnictva už nebudú musieť uplatňovať 
rozdielne súbory pravidiel ochrany 
údajov v závislosti od pôvodu týchto 
údajov. Nové pravidlá sa budú vzťahovať 
na domáce spracovanie a cezhraničný 
prenos osobných údajov.

Lepšia medzinárodná spolupráca

Spolupráca policajných orgánov a 
orgánov trestného súdnictva EÚ s 
tretími krajinami sa takisto zlepší, keďže 
budú existovať jasnejšie pravidlá pre 
medzinárodné prenosy údajov týkajúcich 
sa trestných činov. Nové pravidlá 
zabezpečia, že prenosy údajov sa 
uskutočnia s náležitou úrovňou ochrany 
údajov.
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Podľa starých pravidiel

Fyzické osoby v celej EÚ už majú právo na prístup ku svojim osobným 
údajom spracovávaným políciou, prokurátormi alebo trestnými súdmi. Avšak 
uplatňovanie tohto práva sa v jednotlivých členských štátoch líši.

Niektoré vnútroštátne orgány napríklad vyberajú poplatky. Iné orgány nereagujú 
na jednotlivé žiadosti v primeranej lehote a poskytujú len nepriamy prístup k 
osobným údajom (napr. prostredníctvom vnútroštátnych dozorných orgánov). 
Odpoveď necháva žiadateľa často na pochybách o tom, aký je stav jeho 
osobných údajov a aké sú dostupné opravné prostriedky. Fyzické osoby sa tak 
dostávajú do neľahkej situácie najmä preto, že čoraz viac osobných údajov sa 
spracováva v zahraničí.

 

Podľa nových pravidiel

 
Každý občan EÚ má rovnaké právo na prístup ku svojim osobným údajom. 
Fyzické osoby majú tak kedykoľvek právo sa obrátiť priamo na policajné orgány 
a orgány trestného súdnictva a požiadať o prístup ku svojim osobným údajom.

Ak sa príslušné orgány rozhodnú takúto žiadosť akceptovať, musia osobné údaje 
poskytnúť bezplatne. Príslušné orgány sa môžu rozhodnúť, že toto právo na 
prístup obmedzia, a to najmä v prípade, že chcú zabrániť vytváraniu prekážok 
v prebiehajúcom vyšetrovaní alebo chrániť bezpečnosť štátu či práva a slobody 
iných. Takéto obmedzenia musia byť v súlade s požiadavkami nevyhnutnosti a 
primeranosti právnych predpisov EÚ, tak ako ich vykladá Súdny dvor Európskej 
únie a Európsky súd pre ľudské práva.

V špecifických prípadoch, keď príslušné orgány poskytnú fyzickej osobe 
neutrálnu odpoveď („nemôžeme ani potvrdiť, ani poprieť, že spracovávame 
vaše osobné údaje“), musia žiadateľa informovať o jeho práve podať sťažnosť 
na vnútroštátnom dozornom orgáne pre ochranu údajov. Tieto orgány potom 
vykonajú potrebné overenia alebo preskúmania osobných údajov, ktorými 
príslušné orgány disponujú. Fyzické osoby majú okrem toho kedykoľvek právo 
požiadať o súdny dohľad nad celým týmto postupom.

Máte nejaké otázky?
http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/index_en.htm
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