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V apríli 2011 došlo v
dôsledku závažného
porušenia zabezpečenia v
technologickej spoločnosti
k ohrozeniu účtov 77 miliónov
zákazníkov. Boli dotknuté údaje,
ako sú mená, e-mailové a poštové
adresy, dátumy narodenia, heslá a
prihlasovacie údaje, história nákupov
a informácie o kreditných kartách.
Trvalo takmer týždeň, kým
spoločnosť narušenie údajov uznala
a informovala dotknutých zákazníkov.
Najvýhodnejším momentom na
použitie ukradnutých záznamov sú pre
páchateľov prvé chvíle po krádeži a
predtým, než sú zákazníci informovaní
a môžu prijať preventívne opatrenia.

PREČO JE POTREBNÉ POSILNIŤ
OCHRANU JEDNOTLIVCOV?
Za 21 rokov od prijatia súčasných
pravidiel na ochranu údajov bol v
dôsledku nových spôsobov komunikácie
(napríklad internetových sociálnych sietí)
zásadne zmenený charakter výmeny
osobných informácií medzi ľuďmi.
Technológia cloud computing v tejto
súvislosti znamená, že čoraz viac údajov

sa ukladá na vzdialených farmách
serverov, a nie v osobných počítačoch.
V Európe používa v súčasnosti internet
denne 250 miliónov ľudí. V tomto
rýchlo sa meniacom prostredí si musia
jednotlivci zachovať účinnú kontrolu nad
svojimi osobnými údajmi. Ide o základné
právo každého človeka v EÚ a musí byť
ochránené.

ČO JE PREDMETOM REFORMY
OCHRANY ÚDAJOV EÚ?
Novým všeobecným nariadením o
ochrane údajov sa zabezpečí, že o
spracovaní svojich údajov dostanete
jednoznačné a zrozumiteľné informácie.
V prípade, ak sa vyžaduje váš súhlas,
bude musieť byť udelený jednoznačným
potvrdzujúcim úkonom, a to ešte pred
tým, ako spoločnosť začne spracúvať
vaše údaje. Novými pravidlami sa takisto
posilní právo jednotlivcov byť zabudnutý,
čo znamená, že ak už nechcete, aby
sa vaše osobné údaje spracúvali, a
neexistuje zákonný dôvod, aby ich
spoločnosť uchovávala, vymažú sa.
Novým nariadením sa takisto zabezpečí
bezplatný a jednoduchý prístup k
osobným údajom, čím sa pre vás
zjednoduší zisťovanie, aké osobné
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Názory na ochranu údajov
»» 71 % Európanov má pocit, že pri nákupe
produktov alebo služieb nemajú inú
možnosť ako poskytnúť svoje osobné
informácie.
»» Polovica všetkých používateľov internetu
v Európe sa obáva, že sa stane obeťou
podvodu na základe zneužitia ich osobných
údajov. Približne sedem z desiatich ľudí sa
obáva, že sa ich informácie používajú na iný
účel, než na ktorý boli zhromaždené.
»» Takmer všetci Európania uvádzajú, že by
chceli byť informovaní v prípade straty
alebo krádeže svojich údajov.
»» Len viac ako tretina Európanov pozná
vnútroštátny verejný orgán, ktorý je
zodpovedný za ochranu ich práv v oblasti
osobných údajov (37 %).
»» Len 15 % má pocit, že má úplnú kontrolu
nad informáciami, ktoré poskytujú na
internete, pričom jeden z troch ľudí (31 %)
si myslí, že nad nimi nemá žiadnu kontrolu.

Špeciálny Eurobarometer
431 – Ochrana údajov,
jún 2015

informácie spoločnosti a štátne orgány
o vás uchovávajú, a uľahčí sa prenos
osobných údajov medzi poskytovateľmi
služieb – tzv. zásada prenosnosti údajov.
V rámci tejto reformy sa od organizácií
bude vyžadovať, aby jednotlivcom aj
príslušnému orgánu na ochranu údajov
bez meškania, a ak je to možné, do 24
hodín,
oznámili náhodné alebo nezákonné
zničenie, stratu a úpravu údajov alebo
prístup k nim, či ich sprístupnenie
neoprávneným osobám, ak existuje
riziko pre práva jednotlivcov.

AKO TO POMÔŽE?
Lepšie pravidlá ochrany údajov prinesú
jednotlivcom väčšiu istotu, pokiaľ ide o
spôsob spracovania ich osobných údajov,
a to najmä v elektronickom prostredí.
Posilnené pravidlá ochrany údajov
pomôžu zvýšiť dôveru k elektronickým
službám, takže budete môcť používať nové
technológie s väčšou istotou a v plnom
rozsahu tak využívať výhody vnútorného
trhu. Nové, jasnejšie a rozsiahlejšie pravidlá
o voľnom pohybe údajov tiež podporia
rast podnikov v prostredí, v ktorom bude
ochrana údajov dôveryhodná, vďaka čomu
sa posilní dopyt po inovatívnych službách a
produktoch.

Základnými zásadami, ktorými sa budú
riadiť pravidlá EÚ v oblasti ochrany
údajov, budú špecificky navrhnutá
ochrana údajov a štandardná ochrana
údajov. Znamená to, že opatrenia na
ochranu údajov by mali byť súčasťou
produktov a služieb už od skorého
štádia ich vývoja a že štandardné
nastavenia zohľadňujúce súkromie
by mali byť normou, napríklad na
sociálnych sieťach. Týmito pravidlami
sa posilnia práva jednotlivcov v praxi.
Komisia a vnútroštátne dozorné orgány
na ochranu údajov budú posilňovať
informovanosť o týchto právach a o ich
čo najúčinnejšom využívaní.

K akým kľúčovým zmenám dôjde?
»» Právo byť zabudnutý vám pomôže riadiť riziká v oblasti ochrany údajov
na internete. Ak už nebudete chcieť, aby sa vaše údaje spracúvali, a na ich
uchovávanie nebudú existovať zákonné dôvody, údaje sa vymažú. Cieľom týchto
pravidiel je posilniť jednotlivcov, nie zahladiť minulé udalosti, prepisovať históriu
alebo obmedzovať slobodu tlače.
»» Jednoduchší prístup k vlastným osobným údajom.
»» Právo na prenos osobných údajov medzi poskytovateľmi služieb.
»» Ak sa vyžaduje váš súhlas, musíte byť požiadaný o jeho poskytnutie jasným
potvrdzujúcim úkonom.
»» Väčšia transparentnost' spôsobu spracovania údajov s jednoducho pochopiteľnými
informáciami, a to najmä pre deti.
»» Podniky a organizácie vás budú musieť bez neprimeraného meškania informovať
o narušení ochrany vašich osobných údajov, ktoré by vás mohlo poškodiť. Takisto
budú mať povinnosť túto skutočnosť oznámiť príslušnému dozornému orgánu na
ochranu údajov.

Máte nejaké otázky?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm

»» Lepšie presadzovanie práv na ochranu údajov prostredníctvom zlepšených
administratívnych a súdnych prostriedkov nápravy v prípade ich porušenia.

Obráťte sa na Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

»» Vyššia zodpovednosť spracovateľov osobných údajov, a to prostredníctvom
hodnotenia rizík v oblasti ochrany údajov, existencie úradníkov pre ochranu údajov
a uplatňovania zásad špecificky navrhnutej ochrany údajov a štandardnej ochrany
údajov.
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