
SÚČASNÉ POŽIADAVKY NA 
OHLASOVANIE ÚDAJOV SÚ 
ZLOŽITÉ A NÁKLADNÉ – 
PRÍKLAD 

 
Obchodný reťazec má sídlo vo 
Francúzsku a licenčné obchody v 14 
ďalších krajinách EÚ. Každý obchod 
zbiera údaje týkajúce sa klientov a 
prenáša ich do sídla spoločnosti vo 
Francúzsku na ďalšie spracovanie.

Podľa súčasných pravidiel sa na 
spracovanie vykonávané v sídle budú 
uplatňovať francúzske právne predpisy 
o ochrane údajov. Jednotlivé obchody 
však budú musieť vykazovať údaje 
vnútroštátnemu orgánu na ochranu 
údajov, aby potvrdili, že spracúvajú 
údaje v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi platnými v krajine, 
v ktorej pôsobia.

To znamená, že sídlo spoločnosti 
bude musieť konzultovať s miestnymi 
právnikmi v krajinách, v ktorých sa 
nachádzajú pobočky, aby zabezpečilo 
súlad s právnymi predpismi. Celkové 
náklady na tieto požiadavky 
ohlasovania vo všetkých krajinách môžu 
dosiahnuť viac ako 12 000 EUR. 
  

PREČO SME MUSELI 
ZJEDNODUŠIŤ PRAVIDLÁ O 
OCHRANE ÚDAJOV? 

Jednotlivci a podniky očakávajú, že 
pravidlá o ochrane údajov sú jednotné a 
uplatňujú sa rovnako v celej EÚ. Takmer 
deväť z desiatich Európanov požaduje 
rovnaké práva na ochranu údajov v celej 
EÚ. V súčasnosti to tak nie je.

Podniky okrem toho musia zohľadniť 
množstvo vnútroštátnych právnych 
predpisov o ochrane údajov, čo 
predstavuje náklady a komplikuje 
cezhraničné spracovanie osobných 
údajov. Reformou sa minimalizuje 
administratívna záťaž, a to najmä 
odstránením súčasnej povinnosti. 

oznamovať každé spracovanie údajov, 
čo stojí podniky približne 130 miliónov 
EUR ročne, a potreby predchádzajúceho 
povolenia v prípade medzinárodných 
prenosov údajov na základe záväzných 
vnútropodnikových pravidiel alebo 
štandardných zmluvných doložiek.

 » Takmer všetci Európania sú za rovnaké 
právo na ochranu údajov v celej EÚ (89 %). 

 » Dve tretiny Európanov si myslia, že 
internetové spoločnosti by mali byť 
zodpovedné za ochranu ich osobných 
údajov (67 %).

 » Viac ako štyria z desiatich Európanov 
si myslia, že pravidlá na presadzovanie 
ochrany údajov by sa mali riešiť na úrovni 
EÚ (45 %).

Ako zjednoduší reforma ochrany údajov v EÚ 
existujúce pravidlá?

Špeciálny Eurobarometer 
431 – Ochrana údajov, 

 jún 2015

Názory na ochranu údajov

Věra Jourová
Komisárka pre spravodlivosť, 
spotrebiteľov a rodovú rovnosť

Generálne riaditeľstvo pre 
spravodlivosť a spotrebiteľov

Spravodlivosť  
a spotrebitelia
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K akým kľúčovým zmenám dôjde?

 » Vytvorenie jednotného súboru pravidiel platného v celej EÚ.

 » Zavedenie systému jednotného kontaktného miesta – jeden orgán na ochranu 
údajov príslušný pre spoločnosť podnikajúcu v niekoľkých krajinách (a to v krajine, v 
ktorej má spoločnosť hlavné sídlo). 

 » Zrušenie nepotrebných byrokratických požiadaviek, ako napríklad oznamovacích 
povinností

 » Zjednodušenie prenosov údajov mimo EÚ a zároveň zabezpečenie ochrany 
osobných údajov. 
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ČO JE PREDMETOM REFORMY 
OCHRANY ÚDAJOV EU?

Všeobecným nariadením o ochrane 
údajov sa zjednodušujú pravidlá o 
ochrane údajov v celej Európe. Dosiahne 
sa to pomocou väčšej harmonizácie 
a jednotného kontaktného miesta 
na presadzovanie pravidiel. Každý 
podnik bude podriadený iba jednému 
orgánu na ochranu údajov a podniky 
aj spotrebitelia budú mať jednotné 
kontaktné miesto. Nariadením sa takisto 
zjednodušia medzinárodné prenosy 
údajov mimo EÚ s cieľom uľahčiť 
celosvetový obchod.

AKO TO POMÔŽE?

Nové jednoduchšie, jasnejšie a prísnejšie 
pravidlá zjednodušia ochranu údajov 
občanov na internete. Podstatne 
tiež znížia náklady podnikov tým, že 
spoločnostiam v EÚ poskytnú výhodu 
v celosvetovej hospodárskej súťaži, 
pretože budú môcť ponúkať zákazníkom 
záruku prísnej ochrany údajov, a 
zároveň budú pôsobiť v jednoduchšom 
regulačnom prostredí.

Jednotný súbor pravidiel na úrovni EÚ 
bude mať významný vplyv na podniky a 
zvýši príťažlivosť Európy ako miesta na 
podnikanie. Posilní takisto postavenie EÚ 

v oblasti celosvetovej podpory prísnych 
noriem ochrany údajov.

Odstránenie fragmentácie právnych 
predpisov a zníženie administratívnych 
povinností (napr. oznamovacej 
povinnosti) ušetrí 2,3 miliardy EUR 
ročne, ktoré môžu podniky použiť na 
investície v rámci EÚ a mimo nej. Týmto 
zjednodušením regulačného prostredia 
sa v EÚ vytvorí predvídateľnejšie 
podnikateľské prostredie v oblasti 
ochrany údajov a podporí sa väčšia 
dôvera spotrebiteľov a lepšie 
fungovanie vnútorného trhu. 

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

Obráťte sa na Europe Direct:  
00 800 67 89 10 11  
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