
ROZHODNUTIE SPOR ODKAZ
PRÁVNY 

RÁMEC

Rozsudok z 

11.12.2019 vo 

veci C‑708/18

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi TK a spoločenstvom Asociaţia de 

Proprietari bloc M5A‑ScaraA (spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

M5A‑schodisko A, Rumunsko) vo veci návrhu TK uložiť tomuto spoločenstvu ukončiť 

prevádzkovanie systému videomonitorovania tejto budovy a odstrániť kamery 

nainštalované do jej spoločných priestorov.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=221465&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6979830

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok z 

3.10.2019 vo 

veci C‑70/18

Tento návrh bol podaný v rámci dvoch sporov, účastníkmi ktorých sú v prvom spore 

štátny tajomník pre spravodlivosť a bezpečnosť, Holandsko a A, a v druhom spore štátny 

tajomník a B a P, ktoré sa týkajú povinnosti spolupracovať pri odoberaní biometrických 

údajov A a B na účely získania povolenia na dočasný pobyt v Holandsku.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=218617&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1955965

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok z 

1.10.2019 vo 

veci C‑673/17

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Zväzom spotrebiteľských organizácií, 

Nemecko a spoločnosťou Planet49 GmbH, ponúkajúcou online hry, vo veci súhlasu 

účastníkov výhernej hry organizovanej touto spoločnosťou, čo sa týka prenosu ich 

osobných údajov sponzorom a partnerom tejto spoločnosti, ako aj ukladania informácií 

a sprístupňovania informácií uložených v koncovom zariadení týchto používateľov.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=218462&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1652953

Smernica 

95/46/ES + 

GDPR + 

Smernica e- 

privacy

Rozsudok z 

24.9.2019 vo 

veci C‑136/17

Tento návrh bol podaný v rámci sporu prebiehajúceho medzi pani GC a pánmi AF, BH 

a ED na jednej strane a Národnou komisiou pre informačné technológie a slobody (CNIL, 

Francúzsko), ktorého predmetom sú štyri rozhodnutia tejto komisie o odmietnutí 

uloženia povinnosti spoločnosti Google Inc., teraz Google LLC, spočívajúcej v odstránení 

viacerých odkazov zahrnutých v zozname výsledkov, ktorý sa zobrazí po zadaní mena 

jednotlivých žalobcov do vyhľadávača, pričom uvedené odkazy smerujú na webové 

stránky uverejnené tretími osobami.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=218106&pageIndex=0&doclang=sk&m

ode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1102524

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok z 

24.9.2019 vo 

veci C‑507/17

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Google LLC, právnou 

nástupkyňou spoločnosti Google Inc., a Národnou komisiou pre informačné technológie 

a občianske slobody (Francúzsko) vo veci sankcie vo výške 100 000 eur, ktorú táto 

komisia uložila spoločnosti Google z dôvodu, že táto spoločnosť odmietla v rámci 

vyhovenia žiadosti o odstránenie odkazov uplatniť toto odstránenie na všetky koncovky 

doménového mena svojho vyhľadávača.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=218105&pageIndex=0&doclang=sk&m

ode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1102524

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok z 

29.07.2019 vo 

veci C-40/17

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Fashion ID GmbH & Co. KG 

a združením Verbraucherzentrale NRW eV, ktorý sa týkal umiestnenia modulu sociálne 

siete spoločnosti Facebook Ireland Ltd na internetovej stránke spoločnosti Fashion ID.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;

jsessionid=36EBA24570864B267F634C69C4AD1B9E?t

ext=&docid=216555&pageIndex=0&doclang=SK&mod

e=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4756219

Smernica 

95/46/ES

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218617&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1955965
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218617&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1955965
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218617&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1955965


Rozsudok z 

14.02.2019 vo 

veci C‑345/17

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi pánom Sergejsom Buividsom a Datu valsts 

inspekcija (Úrad na ochranu osobných údajov, Lotyšsko) vo veci žaloby na určenie 

nezákonnosti rozhodnutia tohto orgánu, podľa ktorého pán Buivids porušil vnútroštátnu 

právnu úpravu tým, že zverejnil na internetovej stránke www.youtube.com 

videozáznam, ktorý sám zhotovil zo svojej výpovede v rámci priestupkového konania 

v priestoroch policajnej stanice štátnej polície.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=210766&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2594342

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok z 

14.02.2019 vo 

veci T‑903/16

Predmetom je návrh na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie oznámenia riaditeľa 

riaditeľstva pre bezpečnosť generálneho riaditeľstva Komisie pre ľudské zdroje a 

bezpečnosť z 12. októbra 2016 v rozsahu, v akom sa ním zamieta žiadosť žalobcu o 

poskytnutie prístupu k niektorým z jeho osobných údajov.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=208102&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=385487

Nariadenie 

45/2001

Rozsudok z 

16.01.2019 vo 

veci C‑496/17

Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi Deutsche Post AG a Hauptzollamt Köln 

(Hlavný colný úrad Kolín, Nemecko), ktorý sa týkal povahy a rozsahu osobných údajov 

tretích osôb, ktorých predloženie je podmienkou toho, aby mohol byť podniku priznaný 

status schváleného hospodárskeho subjektu stanovený v článku 39 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa 

ustanovuje Colný kódex Únie.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=209846&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9139492

Smernica 

95/46/ES + 

GDPR

Rozsudok z 

27.11.2018 v 

spojených 

veciach 

T‑314/16 a 

T‑435/16

Predmetom je na jednej strane návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie 

rozhodnutí Komisie z 2. februára a 19. apríla 2016 o zamietnutí žiadosti o prístup MS k 

dokumentom, ktoré sa ho týkali, a rozhodnutia Komisie zo 16. júna 2016 o zamietnutí 

jeho žiadosti o prenos osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, obsiahnutých v 

dokumentoch, ktorých sa týkala táto žiadosť o prístup, a na druhej strane návrh, 

založený na článku 268 ZFEÚ, na náhradu škody, ktorá údajne vznikla MS z dôvodu tohto 

zamietnutia prístupu a prenosu.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=208102&pageIndex=0&doclang=FR&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=385487

Nariadenie 

45/2001

Rozsudok z 

2.10.2018 vo 

veci  C‑207/16

Tento návrh bol podaný v rámci odvolania, ktoré podala Ministerio Fiscal (prokuratúra, 

Španielsko) proti rozhodnutiu Juzgado de Instrucción no 3 de Tarragona (Vyšetrovací súd 

č. 3 Tarragona), ktorým sa zamieta žiadosť kriminálnej polície o prístup k osobným 

údajom uchovávaným poskytovateľmi elektronických komunikačných služieb.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=206332&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9140879

Smernica e- 

privacy

Rozsudok z 

25.09.2018 vo 

veciach T-639/15 

až T-666/15 a T-

94/16

Predmetom prejednávaných žalôb sú návrhy na zrušenie rozhodnutí Európskeho 

parlamentu, ktorými Parlament zamietol na základe nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom 

Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, opakované žiadosti, ktoré predložili viacerí 

žalobcovia, s cieľom získať prístup k dokumentom Parlamentu obsahujúcim informácie 

týkajúce sa príspevkov jeho poslancov.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=206663&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1473570

Nariadenie 

45/2001

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208102&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=385487
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208102&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=385487
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208102&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=385487


Rozsudok z 

10.07.2018 vo 

veci C‑25/17

Tento návrh bol podaný v rámci konania začatého na návrh Tietosuojavaltuutettu 

(splnomocnenec pre ochranu údajov, Fínsko), ktorého predmetom je zákonnosť 

rozhodnutia Tietosuojalautakunta (Komisia pre ochranu údajov, Fínsko), ktorým sa 

Jehovan todistajatus – uskonnollinen yhdyskunta (náboženská spoločnosť Jehovovi 

svedkovia) zakazuje zbierať alebo spracúvať osobné údaje v rámci podomovej 

evanjelizačnej činnosti, ak nesplní podmienky na spracúvanie osobných údajov 

stanovené fínskou právnou úpravou.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=203822&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=347566

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok z 

05.06.2018 vo 

veci C-210/16

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Unabhängiges Landeszentrum für 

Datenschutz Schleswig‑Holstein (nezávislý orgán spolkovej krajiny Šlezvicko‑Holštajnsko 

pre ochranu údajov, Nemecko) a Wirtschaftsakademie Schleswig‑Holstein GmbH, 

súkromná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na oblasť vzdelávania vo veci zákonnosti 

príkazu, ktorým ULD nariadil, aby Wirtschaftsakademie deaktivovala svoju fanúšikovskú 

stránku umiestnenú na sociálnej sieti Facebook .

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;

jsessionid=9ea7d2dc30ddbef07c3658db4ff4af3afd48f

83203cd.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNchn0?text=&do

cid=202543&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&di

r=&occ=first&part=1&cid=704292

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok z 

20.12.2017 vo 

veci C-434/16

Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi pánom Petrom Nowakom a Data 

Protection Commissioner (Komisár pre ochranu údajov, Írsko), ktorého predmetom je 

odmietnutie sprístupniť pánovi Nowakovi opravenú kópiu skúšky, na ktorej bol 

uchádzačom, zo strany komisára pre ochranu údajov, a to z dôvodu, že informácie, ktoré 

v nej boli uvedené, nepredstavujú osobné údaje.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=198059&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=687187

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok z 

27.09.2017 vo 

veci C-73/16

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi pánom Petrom Puškárom a Finančným 

riaditeľstvom Slovenskej republiky a Kriminálnym úradom finančnej správy (Slovensko) 

vo veci žaloby o uloženie povinnosti týmto orgánom vyradiť meno pána Puškára zo 

zoznamu osôb považovaných finančným riaditeľstvom za tzv. „biele kone“, vytvoreného 

týmto úradom v rámci správy daní, a ktorého aktualizáciu zabezpečuje toto finančné 

riaditeľstvo, jemu podriadené daňové úrady, ako aj Kriminálny úrad finančnej správy.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=195046&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=94958

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok zo 

04.05.2017 vo 

veci C-13/16

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes 

Kārtības policijas pārvalde (Úrad poriadkovej polície regiónu Riga pre správne delikty na 

úseku cestnej premávky, Lotyšsko)  a Rīgas pašvaldības SIA (mestská trolejbusová 

spoločnosť mesta Riga), týkajúci sa žiadosti o oznámenie identifikačných údajov vinníka 

dopravnej nehody.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;

jsessionid=9ea7d0f130d5653e2bd5d54f4d8d879dc0b

704c6b5f0.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNuQe0?text

=&docid=190322&pageIndex=0&doclang=SK&mode=l

st&dir=&occ=first&part=1&cid=686931

Smernica 

95/46/ES

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddbef07c3658db4ff4af3afd48f83203cd.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNchn0?text=&docid=202543&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=704292
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddbef07c3658db4ff4af3afd48f83203cd.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNchn0?text=&docid=202543&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=704292
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddbef07c3658db4ff4af3afd48f83203cd.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNchn0?text=&docid=202543&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=704292
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddbef07c3658db4ff4af3afd48f83203cd.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNchn0?text=&docid=202543&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=704292
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddbef07c3658db4ff4af3afd48f83203cd.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNchn0?text=&docid=202543&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=704292


Rozsudok z 

15.03.2017 vo 

veci C-536/15

Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV 

a Vodafone Libertel BV, spoločnosťami so sídlom v Holandsku, a Autoriteit Consument 

en Markt (ACM) (Úrad pre spotrebiteľov a trhy), ktorý sa týka rozhodnutia prijatého 

uvedeným úradom v rámci konania medzi týmito spoločnosťami a European Directory 

Assistance NV (ďalej len „EDA“), spoločnosťou so sídlom v inom členskom štáte, 

v súvislosti s tým, že EDA sprístupňuje údaje týkajúce sa ich účastníkov na účely 

poskytovania verejne dostupných telefónnych informačných služieb a služieb 

telefónnych zoznamov v tomto poslednom uvedenom členskom štáte a/alebo v iných 

členských štátoch.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=188908&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=132947

Smernica e- 

privacy

Rozsudok z 

09.03.2017 vo 

veci C-398/15

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Lecce (Obchodná, priemyselná, remeselná 

a poľnohospodárska komora Lecce, Taliansko) a pánom Salvatorem Mannim vo veci 

odmietnutia tejto komory vymazať určité osobné údaje týkajúce sa pána Manniho 

z registra spoločností.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=188750&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=687357

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok z 

21.12.2016 v 

spojených 

veciach C-

203/15 a C-

698/15

Tieto návrhy boli predložené v rámci dvoch sporov, a to po prvé v spore medzi Tele2 

Sverige AB a Postoch telestyrelsen (švédsky orgán pre dohľad nad poštami 

a telekomunikáciami, ďalej len „PTS“) vo veci rozhodnutia PTS o uložení príkazu na 

uchovávanie údajov o prenose dát a údajov o polohe účastníkov a registrovaných 

užívateľov spoločnosti Tele2 Sverige (vec C‑203/15), a po druhé v spore medzi Tomom 

Watsonom, Petrom Briceom a Geoffreym Lewisom, na strane jednej, a Secretary of State 

for the Home Department (minister vnútra, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 

a Severného Írska), na strane druhej, vo veci zlučiteľnosti článku 1 Data Retention and 

Investigator Powers Act 2014 (zákon o uchovávaní údajov a vyšetrovacích právomociach 

z roku 2014) s právom Únie (vec C‑698/15).

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;

jsessionid=9ea7d0f130de0b4e40bedf5a4f569194c9ad

c40c824b.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb34Ke0?text=

&docid=186492&pageIndex=0&doclang=SK&mode=ls

t&dir=&occ=first&part=1&cid=385549

Smernica 

2002/58/ES

Rozsudok 

z 19.10.2016 vo 

veci C-582/14 

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi pánom Patrickom Breyerom 

a Bundesrepublik Deutschland vo veci zapisovania a uchovávania touto republikou 

adresy internetového protokolu pána Breyera v rámci jeho prehliadania si viacerých 

internetových stránok nemeckých spolkových orgánov.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;

jsessionid=9ea7d0f130d5fb8aef346e97456c870cd597

ed84a136.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNqLe0?text=

&docid=184668&pageIndex=0&doclang=SK&mode=r

eq&dir=&occ=first&part=1&cid=219858

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok z 

28.07.2016 vo 

veci C-191/15

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Verein für Konsumenteninformation 

(Združenie na informovanie spotrebiteľov) a spoločnosťou Amazon EU Sàrl, so sídlom 

v Luxembursku, týkajúceho sa žaloby o zdržanie sa konania podanej združením.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=182286&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=94774

Smernica 

95/46/ES

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5fb8aef346e97456c870cd597ed84a136.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNqLe0?text=&docid=184668&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=219858
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5fb8aef346e97456c870cd597ed84a136.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNqLe0?text=&docid=184668&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=219858
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5fb8aef346e97456c870cd597ed84a136.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNqLe0?text=&docid=184668&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=219858
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5fb8aef346e97456c870cd597ed84a136.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNqLe0?text=&docid=184668&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=219858
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5fb8aef346e97456c870cd597ed84a136.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNqLe0?text=&docid=184668&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=219858


Rozsudok zo 

06.10.2015 vo 

veci C-362/14

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi pánom Schremsom a Data Protection 

Commissioner (komisár pre ochranu údajov) vo veci jeho odmietnutia vyšetriť sťažnosť 

podanú pánom Schremsom z dôvodu, že Facebook Ireland Ltd zasiela do Spojených 

štátov osobné údaje svojich používateľov a uchováva ich na serveroch umiestnených 

v tejto krajine.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=95107

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok 

z 01.10.2015 vo 

veci C-230/14 

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Weltimmo s.r.o. so sídlom na 

Slovensku a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (maďarský úrad na 

ochranu údajov a slobodu informácií), ktorého predmetom je pokuta, ktorú uložil tento 

orgán za porušenie zákona č. CXII z roku 2011 o práve na sebaurčenie v oblasti informácií 

a o slobodnom prístupe k informáciám, ktorým bola prebratá smernica 95/46 do 

maďarského právneho poriadku.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=168944&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=223066

Smernica 

95/46/ES + 

Smernica e- 

privacy

Rozsudok 

z 01.10.2015 vo 

veci C-201/14 

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi pani Bara a i. na jednej strane 

a Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (riaditeľ Národnej zdravotnej 

poisťovne), Casa Națională de Asigurări de Sănătate (Národná zdravotná poisťovňa) 

a Agenția Națională de Administrare Fiscală (Národná agentúra pre daňovú správu) na 

strane druhej vo veci spracúvania určitých údajov.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=168943&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=220162

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok zo 

16.07.2015 vo 

veci C-615/13

Svojím odvolaním sa ClientEarth a Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) 

domáhajú zrušenia rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie ClientEarth a PAN 

Europe/EFSA (T‑214/11, EU:T:2013:483, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým 

Všeobecný súd zamietol ich žalobu, ktorej predmetom bol pôvodne návrh na zrušenie 

rozhodnutia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) z 10. februára 2011, 

ktorým sa zamieta žiadosť o prístup k niektorým pracovným dokumentom týkajúcim sa 

usmernení vypracovaných EFSA, ktoré sú určené žiadateľom o povolenie uviesť 

prípravky na ochranu rastlín na trh, a neskôr žiadosť o zrušenie rozhodnutia EFSA 

z 12. decembra 2011 o späťvzatí skoršieho rozhodnutia a povolení prístupu žalobkýň ku 

všetkým informáciám, ktoré požadovali, okrem mien externých odborníkov, ktorí mali 

k návrhu usmernení určité pripomienky.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=165906&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=132493

Nariadenie 

45/2001

Rozsudok 

z 11.12.2014 vo 

veci C-212/13 

Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi pánom Rynešom a Úřadem pro ochranu 

osobních údajů z dôvodu rozhodnutia, v ktorom tento Úřad konštatoval, že pán Ryneš sa 

dopustil viacerých priestupkov v súvislosti s ochranou osobných údajov.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=160561&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1170470

Smernica 

95/46/ES

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168944&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=223066
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168944&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=223066
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168944&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=223066
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168943&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=220162
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168943&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=220162
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168943&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=220162
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160561&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1170470
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160561&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1170470
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160561&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1170470


Rozsudok zo 

17.07.2014 v 

spojených 

veciach C-

141/12 a C-

372/12

Tieto návrhy boli predložené v rámci dvoch sporov, a to jednak medzi YS, štátnym 

príslušníkom tretieho štátu, ktorý podal žiadosť o povolenie na dočasný pobyt 

v Holandsku, a Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (minister pre 

prisťahovalectvo, integráciu a azyl, ďalej len „minister“) a jednak ministrom na jednej 

strane a M a S, ktorí sú tiež štátnymi príslušníkmi tretích štátov a podali rovnakú žiadosť, 

na druhej strane, v súvislosti so zamietnutím tohto ministra poskytnúť uvedeným 

štátnym príslušníkom kópiu správneho dokumentu vyhotoveného pred prijatím 

rozhodnutí týkajúcich sa ich žiadostí o povolenie na pobyt.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=155114&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=223985

Smernica 

95/46/ES

Uznesenie z 

19.06.2014 vo 

veci C-683/13

Tento návrh bol podaný v rámci sporu ohľadom toho či sa register pracovného času 

považuje za osobný údaj v zmysle čl. 2 písm. a) smernice 95/46/ES.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=155666&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=118262#1

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok 

z 13.05.2014 vo 

veci C-131/12 

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťami Google Spain SL a Google 

Inc. na jednej strane a Agencia Española de Protección de Datos (agentúra na ochranu 

údajov) a pánom Costejom Gonzálezom na strane druhej v súvislosti s rozhodnutím tejto 

agentúry, ktorým sa vyhovelo sťažnosti podanej pánom Costejom Gonzálezom proti 

týmto dvom spoločnostiam a ktorým sa spoločnosti Google Inc. nariadilo prijať 

nevyhnutné opatrenia na stiahnutie osobných údajov týkajúcich sa pána Costeju 

Gonzáleza z jej indexu a zabrániť prístupu k týmto údajom do budúcnosti.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1170025

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok z 

08.04.2014 v 

spojených 

veciach C-

293/12 a C-

594/12

Návrh, ktorý podal High Court (vec C‑293/12), sa týka sporu medzi Digital Rights Ireland 

Ltd a Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, 

Equality and Law Reform, Commissioner of the Garda Síochána, Írskom, ako aj Attorney 

General vo veci zákonnosti legislatívnych a správnych opatrení týkajúcich sa uchovávania 

údajov v súvislosti s elektronickými komunikáciami. Návrh, ktorý podal 

Verfassungsgerichtshof (vec C‑594/12), sa týka ústavnej sťažnosti, ktorú na uvedený súd 

podali Kärntner Landesregierung (vláda Spolkovej krajiny Korutánsko), ako aj páni 

Seitlinger, Tschohl a 11 128 ďalších žalobcov vo veci súladu zákona preberajúceho 

smernicu 2006/24 do rakúskeho vnútroštátneho právneho poriadku so spolkovým 

ústavným zákonom (Bundes‑Verfassungsgesetz).

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=94438

Smernica 

95/46/ES + 

Smernica e- 

privacy

Rozsudok z 

08.04.2014 vo 

veci C-288/12

Európska komisia svojou žalobou navrhuje, aby Súdny dvor konštatoval, že Maďarsko si 

predčasným ukončením funkčného obdobia dozorného orgánu pre ochranu osobných 

údajov nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice Európskeho parlamentu a 

Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných 

údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=150641&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1212009

Smernica 

95/46/ES

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1170025
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1170025
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1170025


Rozsudok z 

12.12.2013 vo 

veci C-486/12

Tento návrh bol predložený v rámci sporu začatého X, ktorého predmetom je zaplatenie 

poplatku za vydanie overeného odpisu z registra obsahujúceho osobné údaje.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=145533&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1211691

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok zo 

07.11.2013 vo 

veci C-473/12

Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi Institut professionnel des agents 

immobiliers (Profesijný inštitút realitných maklérov) a G. Englebertom, Immo 9 SPRL 

a G. Francotteom vo veci údajných porušení vnútroštátnej právnej úpravy týkajúcej sa 

výkonu povolania realitného makléra.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=144217&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=229931

Smernica 

95/46/ES + 

Smernica e- 

privacy

Rozsudok zo 

17.10.2013 vo 

veci C-291/12

Tento návrh bol podaný v rámci sporu, ktorého účastníkmi sú pán Schwarz a Stadt 

Bochum (Mesto Bochum) a ktorý sa týka odmietnutia Stadt Bochum vydať mu cestovný 

pas bez toho, aby mu boli zároveň odobraté odtlačky prstov na účel ich pripojenia 

k tomuto cestovnému pasu.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=143189&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1211250

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok z 

30.05.2013 vo 

veci C-342/12

Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi spoločnosťou Worten – Equipamentos 

para o Lar, SA so sídlom vo Viseu (Portugalsko) a Autoridade para as Condições de 

Trabalho (ACT) (orgán dohľadu nad pracovnými podmienkami), ktorého predmetom 

bola žiadosť tohto orgánu o prístup k záznamom o pracovnom čase tejto spoločnosti.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=137824&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1210855

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok z 

22.11.2012 vo 

veci C-119/12

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou mr.nexnet GmbH, ktorá je 

postupníčkou pohľadávok vyplývajúcich z poskytovania služieb prístupu k internetu 

spoločnosťou Verizon Deutschland GmbH a pánom Probstom, príjemcom uvedených 

služieb.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=130242&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1210350

Smernica 

95/46/ES + 

Smernica e- 

privacy

Rozsudok zo 

16.10.2012 vo 

veci C-614/10

Svojou žalobou Európska komisia žiada Súdny dvor, aby určil, že Rakúska republika si 

tým, že neprijala všetky právne predpisy nevyhnutné na to, aby právna úprava platná 

v Rakúsku spĺňala kritérium nezávislosti, pokiaľ ide o Datenschutzkommission (komisia 

pre ochranu údajov) zriadenej ako dozorný orgán pre ochranu osobných údajov, 

nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 28 ods. 1 druhého odseku smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb 

pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=128563&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1209526

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok z 

19.04.2012 vo 

veci C-461/10

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi podnikmi Bonnier Audio AB, Earbooks AB, 

Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag a Storyside AB a spoločnosťou 

Perfect Communication Sweden AB vo veci, v ktorej spoločnosť ePhone namieta proti 

návrhu na vydanie príkazu oznámiť údaje, ktorý podali Bonnier Audio a i.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=121743&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=95559

Smernica 

95/46/ES + 

Smernica e- 

privacy



Rozsudok 

z 24.11.2011 

v spojených 

veciach C-

468/10 a C-

469/10 

Tieto návrhy boli podané v rámci konaní medzi Asociación Nacional de Establecimientos 

Financieros de Crédito (ASNEF) a Federación de Comercio Electrónico y Marketing 

Directo (FECEMD) proti Administración del Estado.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;

jsessionid=9ea7d0f130d5168f6603a8e34e52aff8b527

0963e7d9.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNmLe0?text

=&docid=115205&pageIndex=0&doclang=SK&mode=l

st&dir=&occ=first&part=1&cid=1169445

Smernica 

95/46/ES + 

Smernica e- 

privacy

Rozsudok z 

24.11.2011 vo 

veci C-70/10

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťami Scarlet Extended SA 

a Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) vo veci odmietnutia 

prvej uvedenej spoločnosti zaviesť systém filtrovania elektronickej komunikácie 

prostredníctvom programov na výmenu súborov (tzv. „peer-to-peer“) s cieľom zabrániť 

výmene súborov porušujúcich autorské práva.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=115202&pageIndex=0&doclang=SK&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=230167

Smernica 

95/46/ES + 

Smernica e- 

privacy

Rozsudok z 

05.05.2011 vo 

veci C-543/09

Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania bol predložený v rámci sporu medzi 

spoločnosťou Deutsche Telekom AG a Spolkovou republikou Nemecko zastúpenou 

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 

(spolková agentúra pre elektrickú energiu, plyn, telekomunikácie, poštu a železnice), 

ktorého predmetom je povinnosť uložená zákonom o telekomunikáciách 

(Telekommunikationsgesetz) podnikom, ktoré prideľujú telefónne čísla, sprístupniť iným 

podnikom, ktorých činnosť spočíva v poskytovaní verejne prístupných telefónnych 

informačných služieb alebo telefónnych zoznamov, údaje o účastníkoch iných podnikov, 

ktoré majú k dispozícii.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;

jsessionid=9ea7d2dc30dcf183d2d17e5846228278d70

d4864145c.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNaxf0?text=&

docid=82128&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&

dir=&occ=first&part=1&cid=1208790

Smernica 

95/46/ES + 

Smernica e- 

privacy

Rozsudok z 

09.11.2010 v 

spojených 

veciach C-92/09 

a C-93/09

Tieto návrhy boli predložené v konaní medzi spoločnosťou Volker und Markus Schecke 

GbR a H. Eifertom a Spolkovou krajinou Hesensko vo veci uverejnenia osobných údajov, 

ktoré sa týkali žalobcov ako príjemcov finančných prostriedkov z EPZF‑u alebo EPFRV‑u, 

na internetovej stránke Bundesanstaltu für Landwirtschaft und Ernährung (Spolkový 

úrad pre poľnohospodárstvo a výživu).

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;

jsessionid=9ea7d0f130d515c409e4a3644edabd36c8a

03298eb97.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNuKe0?tex

t=&docid=79001&pageIndex=0&doclang=SK&mode=l

st&dir=&occ=first&part=1&cid=1442714

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok z 

29.06.2010 vo 

veci C-28/08 P

Komisia Európskych spoločenstiev vo svojom odvolaní navrhuje, aby Súdny dvor zrušil 

rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 8. novembra 2007, Bavarian 

Lager/Komisia, v rozsahu v akom tento rozsudok zrušil rozhodnutie Komisie z 18. marca 

2004, ktorým sa zamieta žiadosť podaná The Bavarian Lager Co. Ltd s cieľom získať úplný 

prístup k zápisnici zo stretnutia konaného 11. októbra 1996 v rámci konania o nesplnení 

povinnosti.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=84752&pageIndex=0&doclang=SK&mo

de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1443061

Smernica 

95/46/ES + 

Nariadenie 

45/2001

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5168f6603a8e34e52aff8b5270963e7d9.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNmLe0?text=&docid=115205&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1169445
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5168f6603a8e34e52aff8b5270963e7d9.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNmLe0?text=&docid=115205&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1169445
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5168f6603a8e34e52aff8b5270963e7d9.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNmLe0?text=&docid=115205&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1169445
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5168f6603a8e34e52aff8b5270963e7d9.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNmLe0?text=&docid=115205&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1169445
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5168f6603a8e34e52aff8b5270963e7d9.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNmLe0?text=&docid=115205&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1169445


Rozsudok z 

09.03.2010 vo 

veci C-518/07

Komisia Európskych spoločenstiev vo svojej žalobe navrhuje, aby Súdny dvor určil, že 

Spolková republika Nemecko si tým, že podriadila štátnemu dohľadu dozorné orgány 

poverené dohľadom nad spracúvaním osobných údajov v neverejnom sektore v rôznych 

spolkových krajinách, čím nesprávne prebrala požiadavku „úplnej nezávislosti“ orgánov 

poverených zabezpečiť ochranu týchto údajov, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú 

z článku 28 ods. 1 druhého pododseku smernice Európskeho parlamentu a Rady 

95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov 

a voľnom pohybe týchto údajov.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=79752&pageIndex=0&doclang=SK&mo

de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=231281

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok 

z 07.05.2009 vo 

veci C-553/07 

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi pánom Rijkeboerom a College van 

burgemeester en wethouders van Rotterdam (rada primátorov a ich zástupcov mesta 

Rotterdam), ktorého predmetom bolo rozhodnutie College o čiastočnom odmietnutí 

prístupu pánovi Rijkeboerovi k informácii o poskytovaní jeho osobných údajov tretím 

osobám v priebehu obdobia dvoch rokov, ktoré predchádzali jeho žiadosti o informáciu.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=74028&pageIndex=0&doclang=SK&mo

de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1169760

Smernica 

95/46/ES

Uznesenie z 

19.02.2009 vo 

veci C-557/07

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi LSG‑Gesellschaft zur Wahrnehmung von 

Leistungsschutzrechten GmbH a Tele2 Telecommunication GmbH vo veci zamietnutia zo 

strany poslednej uvedenej spoločnosti poskytnúť prvej uvedenej spoločnosti mená 

a adresy osôb, ktorým poskytla prístup na internet.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=77489&pageIndex=0&doclang=SK&mo

de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=231657

Smernica 

95/46/ES + 

Smernica e- 

privacy

Rozsudok z 

10.02.2009 vo 

veci C-301/06

Írsko vo svojej žalobe navrhuje, aby Súdny dvor zrušil smernicu Európskeho parlamentu 

a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo 

spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických 

komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení 

smernice 2002/58/ES, pretože bola prijatá na nesprávnom právnom základe.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=72843&pageIndex=0&doclang=SK&mo

de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=232059

Smernica 

95/46/ES + 

Smernica 

2002/58/ES

Rozsudok zo 

16.12.2008 vo 

veci C-524/06

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi pánom Huberom, rakúskym štátnym 

príslušníkom s bydliskom v Nemecku, a Spolkovou republikou Nemecko, zastúpenou 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Spolkový úrad pre migráciu a utečencov), 

týkajúceho sa žiadosti pána Hubera o výmaz údajov, ktoré sa ho týkajú, z centrálneho 

registra cudzincov (Ausländerzentralregister).

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=76077&pageIndex=0&doclang=SK&mo

de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=94052

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok zo 

16.12.2008 vo 

veci C-73/07

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi tietosuojavaltuutettu (splnomocnenec pre 

ochranu údajov) a tietosuojalautakunta (Komisia pre ochranu údajov), týkajúceho sa 

činností spracúvania osobných údajov vykonávaných spoločnosťami Satakunnan 

Markkinapörssi Oy a Satamedia Oy.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=76075&pageIndex=0&doclang=SK&mo

de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=232279

Smernica 

95/46/ES

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74028&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1169760
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74028&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1169760
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74028&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1169760


Rozsudok z 

29.01.2008 vo 

veci C-275/06

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi neziskovým združením Productores de 

Música de España (Promusicae) a spoločnosťou Telefónica de España SAU týkajúceho sa 

odmietnutia zo strany poslednej uvedenej spoločnosti zverejniť Promusicae konajúceho 

na účet majiteľov práv duševného vlastníctva, ktorí sú v ňom združení, osobné údaje 

o užívaní internetu prostredníctvom pripojenia poskytovaného spoločnosťou Telefónica.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=70107&pageIndex=0&doclang=SK&mo

de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1444357

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok z 

08.11.2007 vo 

veci T-194/04

Predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie z 18. marca 2004, ktorým sa 

zamieta žiadosť podaná žalobkyňou s cieľom získať úplný prístup k zápisnici zo stretnutia 

konaného v rámci konania o nesplnení povinnosti a návrh smerujúci k určeniu, že 

Komisia nesprávne ukončila konanie začaté proti vláde Spojeného kráľovstva Veľkej 

Británie a Severného Írska na základe článku 169 Zmluvy ES (teraz článok 226 ES).

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=72263&pageIndex=0&doclang=SK&mo

de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=95344

Nariadenie 

45/2001

Rozsudok z 

30.05.2006 v 

spojených 

veciach C-

317/04 a C-

318/04

Európsky parlament sa domáha žalobou vo veci C‑317/04 zrušenia rozhodnutia Rady 

2004/496/ES zo 17. mája 2004 o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom 

a Spojenými štátmi americkými o spracúvaní a postúpení údajov PNR leteckými 

dopravcami Úradu pre colnú správu a ochranu hraníc Ministerstva vnútornej 

bezpečnosti Spojených štátov amerických.  Parlament sa domáha žalobou vo veci 

C‑318/04 zrušenia rozhodnutia Komisie 2004/535/ES zo 14. mája 2004 o adekvátnej 

ochrane osobných údajov uvedených v Zázname podľa mena cestujúceho o cestujúcich 

lietadlom odoslaných Úradu Spojených štátov na ochranu colného priestoru a hraníc.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=57549&pageIndex=0&doclang=SK&mo

de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1443790

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok zo 

06.11.2003 vo 

veci C-101/01

Tieto otázky vyplynuli z trestného konania vedeného proti B. Lindqvist na uvedenom 

súde, ktorá bola obžalovaná z porušenia švédskych právnych predpisov o ochrane 

osobných údajov, pretože zverejnila osobné údaje niekoľkých osôb, ktoré dobrovoľne 

pracovali rovnako ako ona v cirkevnom zbore evanjelickej cirkvi vo Švédsku.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?text=&docid=48382&pageIndex=0&doclang=SK&mo

de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1444569

Smernica 

95/46/ES

Rozsudok z 

20.05.2003 v 

spojených 

veciach C-

465/00, C-38/01 

a C-139/01

Tieto otázky boli nastolené v rámci sporov, v ktorých proti sebe stáli jednak 

Rechnungshof (Účtovný dvor) proti veľkému počtu inštitúcií podriadených jeho kontrole 

a jednak pani Neukomm a pán Lauermann proti svojmu zamestnávateľovi, 

Österreichischer Rundfunk, rozhlasovej stanici zriadenej podľa verejného práva, 

v súvislosti s povinnosťou týchto verejnoprávnych inštitúcií podriadených kontrole 

Rechnungshof oznámiť mu údaje o platoch a dôchodkoch presahujúcich určitú úroveň, 

ktoré uhrádzajú svojim zamestnancom a bývalým zamestnancom na dôchodku, mená 

poberateľov, a to za účelom zostavenia výročnej správy, ktorá sa mala odovzdať 

Nationalrat (Národnej rade), Bundesrat, ako aj Landtagen (parlamenty krajín), a dať 

k dispozícii širokej verejnosti.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

?docid=48330&doclang=SK

Smernica 

95/46/ES

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57549&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1443790
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57549&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1443790
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57549&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1443790


Vysvetlivky

GDPR

Nariadenie 

45/2001
Smernica 

95/46/ES
Smernica e- 

privacy

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami 

a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických 

komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK

