WP244 PRÍLOHA II – Časté otázky
Čo je vedúci dozorný orgán?
Celkovým pravidlom uplatňovaným vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov je to, že
dozor nad cezhraničnými spracovateľskými činnosťami alebo nad činnosťami týkajúcimi sa
občanov viac než jednej krajiny EÚ vykonáva iba jeden dozorný orgán, ktorý sa označuje ako
vedúci dozorný orgán. Tento postup je známy ako zásada jednotného kontaktného miesta.
Vedúci dozorný orgán je subjekt s hlavnou zodpovednosťou vo vzťahu k cezhraničnému
spracúvaniu, napríklad ak sa vyšetruje spoločnosť, ktorá vykonáva spracúvanie v niekoľkých
členských štátoch.
Vedúci orgán bude koordinovať operácie dotknutých dozorných orgánov v súlade s článkami
60 až 62 nariadenia (napr. jednotné kontaktné miesto, vzájomná pomoc a spoločné operácie).
Týmto dozorným orgánom so záujmom o danú vec predloží každý návrh rozhodnutia.
Čo je cezhraničné spracúvanie?
Mechanizmus vedúceho dozorného orgánu sa aktivuje iba v prípade cezhraničného
spracúvania. Je preto nevyhnutné určiť, či dochádza k cezhraničnému spracúvaniu.
„Cezhraničné spracúvanie“ podľa článku 4 bodu 23 nariadenia znamená buď:
– spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii v kontexte činností
prevádzkarní prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vo viac ako jednom členskom
štáte, pričom prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú usadení vo viac ako jednom
členskom štáte, alebo
–

spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii v kontexte činností jedinej
prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v Únii, ale ktoré podstatne
ovplyvňuje alebo pravdepodobne podstatne ovplyvní dotknuté osoby vo viac ako
jednom členskom štáte.

Čo znamená výraz „podstatne ovplyvniť“?
V nariadení sa výraz „podstatne ovplyvniť“ nevymedzuje.
Dozorné orgány budú k výkladu výrazu „podstatne ovplyvniť“ pristupovať jednotlivo.
Zohľadníme kontext spracúvania, typ údajov, účel spracúvania a faktory, ako napríklad to, či
spracúvanie:
– spôsobuje alebo pravdepodobne spôsobí škodu, stratu alebo ťažkosti jednotlivcom,
– má alebo pravdepodobne bude mať skutočný účinok z hľadiska obmedzenia práv
alebo upretia určitej možnosti,
– ovplyvňuje alebo pravdepodobne ovplyvní zdravie, prospech alebo duševný pokoj
jednotlivcov,
– ovplyvňuje alebo pravdepodobne ovplyvní finančné alebo ekonomické postavenie
alebo situáciu jednotlivcov,
– vystavuje jednotlivcov diskriminácii alebo nerovnému zaobchádzaniu,
– zahŕňa analýzu osobitných kategórií osobných údajov alebo iných do súkromia
zasahujúcich údajov, najmä osobných údajov detí,
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–
–
–
–

spôsobuje alebo pravdepodobne spôsobí významnú zmenu správania jednotlivcov,
má nepravdepodobné, nepredvídané alebo neželané následky pre jednotlivcov,
spôsobuje nepríjemnosti alebo iné negatívne účinky vrátane poškodenia dobrého mena
alebo
zahŕňa spracúvanie širokého okruhu osobných údajov.

Ako sa určuje vedúci dozorný orgán v prípade prevádzkovateľa?
Keď sa stanoví, že príslušné spracúvanie predstavuje cezhraničné spracúvanie, musí sa určiť
vedúci dozorný orgán.
Podľa článku 56 nariadenia sa vedúcim orgánom stane dozorný orgán krajiny, v ktorej má
sídlo hlavná prevádzkareň organizácie.
Ak má organizácia v EÚ jedinú prevádzkareň, ale spracúvanie podstatne ovplyvňuje alebo
pravdepodobne podstatne ovplyvní dotknuté osoby vo viacerých členských štátoch, vedúcim
dozorným orgánom je dozorný orgán krajiny, v ktorej sa daná prevádzkareň nachádza.
Ak má organizácia v EÚ viacero prevádzkarní, uplatňuje sa zásada, že hlavnou
prevádzkarňou je miesto centrálnej správy danej organizácie. Ak však rozhodnutia o účeloch
a prostriedkoch spracúvania prijíma iná prevádzkareň, ktorá má právomoc presadiť vykonanie
týchto rozhodnutí, potom sa hlavnou prevádzkarňou stane táto prevádzkareň. Je na
prevádzkovateľoch, aby jasne stanovili, kde sa prijímajú rozhodnutia o účeloch
a prostriedkoch spracúvania osobných údajov.
Napríklad, ak spoločnosť vykonáva jednu alebo niekoľko cezhraničných spracovateľských
činností a rozhodnutia týkajúce sa všetkých prípadov cezhraničného spracúvania sa prijímajú
v mieste centrálnej správy v EÚ, bude pre všetky prípady cezhraničného spracúvania
príslušný jediný vedúci dozorný orgán. Týmto orgánom bude dozorný orgán miesta centrálnej
správy spoločnosti.
Ak však spoločnosť vykonáva niekoľko cezhraničných spracovateľských činností
a rozhodnutia o prostriedkoch a účeloch spracúvania sa prijímajú v rôznych prevádzkárňach,
dozor bude vykonávať viac než jeden vedúci dozorný orgán. Budú to orgány miest
prevádzkarní, ktoré prijímajú rozhodnutia o príslušných cezhraničných spracovateľských
činnostiach. Na to, aby mohli spoločnosti v plnej miere využívať mechanizmus jednotného
kontaktného miesta s jedným vedúcim dozorným orgánom pre všetko cezhraničné
spracúvanie, mali by uvažovať o tom, že rozhodovacie právomoci týkajúce sa činností
spracúvania osobných údajov sústredia na jednom mieste.
Aké kritériá sa používajú na určenie vedúceho dozorného orgánu prevádzkovateľa?
Pri určovaní miesta hlavnej prevádzkarne prevádzkovateľa sú užitočné ďalej uvedené faktory:
– Má prevádzkovateľ v EÚ jedinú prevádzkareň?
o Ak áno a ak spracúvanie podstatne ovplyvňuje alebo pravdepodobne podstatne
ovplyvní dotknuté osoby vo viacerých členských štátoch, vedúcim dozorným
orgánom je dozorný orgán krajiny, kde sa daná jediná prevádzkareň nachádza.
– Má prevádzkovateľ v EÚ ústredie?
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o Ak áno, aké sú jeho úlohy, prijímajú sa v rámci tejto prevádzkarne rozhodnutia
o účeloch a prostriedkoch spracúvania a má táto prevádzkareň právomoc
presadiť vykonanie rozhodnutí týkajúcich sa spracovateľskej činnosti?
o Ak nie, existujú ďalšie prevádzkarne:





v ktorých sa prijímajú rozhodnutia o obchodných činnostiach, ktorých
súčasťou je spracovanie údajov?
ktoré majú reálnu právomoc presadiť vykonanie týchto rozhodnutí?
v ktorých sídli riaditeľ (alebo vedenie) s celkovou zodpovednosťou za
riadenie cezhraničnej spracovateľskej činnosti?
pri ktorých je prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zapísaný ako
spoločnosť, ak sa nachádzajú na jednom území?

Ako sa určuje vedúci dozorný orgán v prípade sprostredkovateľov?
V nariadení sa takisto umožňuje, aby sprostredkovatelia údajov, na ktorých sa nariadenie
vzťahuje a ktorí majú prevádzkarne vo viacerých členských štátoch, mohli využívať systém
jednotného kontaktného miesta.
V článku 4 bode 16 písm. b) sa stanovuje, že hlavnou prevádzkarňou sprostredkovateľa bude
miesto jeho centrálnej správy v EÚ, alebo ak sprostredkovateľ nemá centrálnu správu v EÚ,
prevádzkareň sprostredkovateľa v EÚ, v ktorej sa uskutočňujú hlavné spracovateľské činnosti
(sprostredkovateľa).
V prípadoch týkajúcich sa prevádzkovateľa aj sprostredkovateľa však príslušným vedúcim
dozorným orgánom podľa odôvodnenia 36 bude dozorný orgán prevádzkovateľa. V tejto
situácii sa dozorný orgán sprostredkovateľa považuje za „dotknutý dozorný orgán“ a mal by
sa zúčastňovať na postupe spolupráce.
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