SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 95/46/EC
z 24. októbra 1995
o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto
údajov

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

Majúc na zreteli Dohovor ustanovujúci Európske spoločenstvo a najmä Článok 100a
tohto Dohovoru,
Majúc na zreteli návrh Komisie (1),
Majúc na zreteli stanovisko Ekonomického a sociálneho výboru (2),
Konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 189b Dohovoru (3),

(1) Vzhľadom k tomu, že ciele Spoločenstva, založené v Dohovore v znení Dohovoru
o Európskej únii, zahŕňajú vytváranie čoraz užšieho zväzku medzi národmi
Európy, pestovanie užších vzťahov medzi štátmi patriacimi do Spoločenstva,
zabezpečovanie ekonomického a sociálneho pokroku prostredníctvom spoločných
krokov na odstránenie bariér deliacich Európu, podporu neustálemu zlepšovaniu
životných podmienok ľudí tu žijúcich, uchovanie a upevnenie mieru a slobody a
rozvíjanie demokracie na základe základných práv priznaných ústavou a zákonmi
členských štátov a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných
slobôd,

__________________
(1) OJ č. C 277, 5.11.1990, s. 3 a OJ č. C 311, 27.11.1992, s. 30.
(2) OJ č. C 159, 17.6.1991, s. 38.
(3) Vyjadrenie Európskeho parlamentu z 11. marca 1992 (OJ č. C 94, 13.4.1992, s.
198), potvrdené 2. decembra 1993 (OJ č. C 342, 20.12.1993, s. 30); Spoločné
stanovisko Rady z 20. februára 1995 (OJ č. C 93, 13.4.1995, s. 1) a Rozhodnutie
Európskeho parlamentu z 15. júna 1995 (OJ č. C 166, š.7.1995).

(2) Vzhľadom k tomu, že systémy spracovania údajov majú slúžiť ľuďom; vzhľadom
k tomu, že v nich musia byť rešpektované základné práva a slobody fyzických
osôb, najmä právo na súkromie, bez ohľadu na národnosť alebo miesto pobytu
týchto osôb a že tieto systémy musia prispievať k hospodárskemu a sociálnemu
pokroku, rozširovaniu obchodu a blahobytu jednotlivcov,

(3) Vzhľadom k tomu, že vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu, na ktorom je v
súlade s článkom 7a Dohovoru zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a
kapitálu, vyžaduje nielen voľný tok osobných údajov z jedného členského štátu do
druhého, ale aj ochranu základných práv jednotlivcov,

(4) Vzhľadom k tomu, že v Spoločenstve sa stále viac využíva spracovanie osobných
údajov v rôznych oblastiach hospodárskej a sociálnej činnosti; vzhľadom k
tomu, že pokrok dosiahnutý v informačných technológiách značne uľahčuje
spracovanie a výmenu týchto údajov,

(5) Vzhľadom k tomu, že ekonomická a sociálna integrácia, ktorá je výsledkom
vytvorenia a fungovania vnútorného trhu v zmysle článku 7a Dohovoru,
nevyhnutne povedie k značnému nárastu cezhraničných tokov osobných údajov
medzi každým, kto - či už súkromne alebo vo verejnej funkcii - sa zaoberá
hospodárskou a sociálnou činnosťou v členských štátoch; vzhľadom k tomu, že
bude narastať výmena osobných údajov medzi podnikmi v rôznych členských
štátoch; vzhľadom k tomu, že podľa komunitárneho práva by mali národné orgány
rôznych členských štátov navzájom spolupracovať a vymieňať si osobné údaje,
aby mohli plniť povinnosti alebo úlohy v mene orgánu iného členského štátu v
rámci priestoru bez vnútroštátnych hraníc vytvoreného vnútorným trhom,

(6) Vzhľadom k tomu, že nárast vedeckej a technickej spolupráce a zosúladené
zavádzanie nových telekomunikačných sietí v Spoločenstve si okrem toho
vyžaduje a aj napomáha cezhraničným tokom osobných údajov,

(7) Vzhľadom k tomu, že rozdiel v úrovni ochrany práv a slobôd jednotlivcov pri
spracovaní osobných údajov, najmä ich práva na súkromie, ktorú poskytujú
členské štáty, môže zabrániť prenosu týchto údajov z územia jedného členského
štátu na územie druhého členského štátu; vzhľadom k tomu, že tento rozdiel môže
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takto predstavovať prekážku vykonávania celého radu hospodárskych činností na
úrovni Spoločenstva, narúšať hospodársku súťaž a sťažovať orgánom plnenie
povinností, ktoré im vyplývajú z komunitárneho práva; vzhľadom k tomu, že tento
rozdiel v úrovni ochrany je zapríčinený veľkou rôznosťou vnútroštátnych zákonov,
predpisov a administratívnych opatrení;

(8) Vzhľadom k tomu, že ak majú byť odstránené tieto prekážky toku osobných
údajov, musí byť úroveň ochrany práv a slobôd jednotlivcov pri spracovaní
osobných údajov v členských štátoch ekvivalentná; vzhľadom k tomu, že tento
cieľ má pre vnútorný trh zásadný význam, ale ho členské štáty nemôžu dosahovať
jednotlivo, najmä kvôli veľkosti odchýlok, ktoré v súčasnosti jestvujú medzi
príslušnými zákonmi členských štátov a vzhľadom na potrebu ich zosúlaďovania
v záujme dôslednej regulácie cezhraničných tokov osobných údajov, ktoré by
vyhovovalo cieľu vnútorného trhu stanovenému v článku 7a Dohovoru; pretože je
potrebné, aby Spoločenstvo podniklo kroky na aproximáciu týchto zákonov,

(9) Vzhľadom k tomu, že ak bude fungovať ekvivalentná ochrana ako výsledok
aproximácie vnútroštátnych zákonov, nebudú už môcť členské štáty brániť
voľnému pohybu osobných údajov medzi sebou z dôvodov, ktoré by súviseli s
ochranou práv a slobôd jednotlivcov a najmä právom na súkromie; vzhľadom k
tomu, že členským štátom bude ponechaný istý manévrovací priestor, ktorý budú
môcť pri vykonávaní Smernice využívať aj obchodní a sociálni partneri;
vzhľadom k tomu, že členské štáty budú preto môcť vo svojich národných
zákonoch určiť všeobecné podmienky upravujúce zákonnosť spracovania údajov;
vzhľadom k tomu, že v tomto procese sa budú členské štáty snažiť o zdokonalenie
ochrany, ktorú toho času umožňuje ich legislatíva; vzhľadom k tomu, že v rámci
takto vymedzených mantinelov a komunitárneho práva by pri zavádzaní tejto
smernice mohli nastať nezrovnalosti a to by mohlo ovplyvniť pohyb údajov v
rámci členských štátov a aj v rámci Spoločenstva,

(10) Vzhľadom k tomu, že účelom vnútroštátnych zákonov o spracovaní osobných
údajov je ochrana základných práv a slobôd, najmä práva na súkromie, ktoré
priznáva článok 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných
slobôd a aj všeobecné zásady komunitárneho práva; vzhľadom k tomu, že kvôli
aproximácii zákonov nesmie dôjsť k zmenšeniu ochrany nimi poskytovanej, ba
naopak, musia smerovať k zabezpečeniu vysokej úrovne ochrany v Spoločenstve,
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(11) Vzhľadom k tomu, že princípy ochrany práv a slobôd jednotlivcov, najmä práva
na súkromie, obsiahnuté v tejto smernici, vecne rozvíjajú a umocňujú princípy
obsiahnuté v Dohovore Rady Európy z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov
pri automatickom spracovaní osobných údajov,

(12) Vzhľadom k tomu, že tieto princípy ochrany sa musia vzťahovať na všetko
spracovanie osobných údajov kýmkoľvek,
koho činnosť je upravená
komunitárnym právom; vzhľadom k tomu, že je potrebné vylúčiť spracovanie
osobných údajov fyzickou osobou v rámci činností výlučne osobného alebo
domáceho charakteru, napríklad dopisovanie a vedenie adresára,

(13) Vzhľadom k tomu, že činnosti uvádzané v hlave V a VI Dohovoru o Európskej
únii, ktoré sa týkajú verejnej bezpečnosti, obrany, štátnej bezpečnosti alebo
pôsobenia štátu v trestnej oblasti nespadajú do pôsobnosti komunitárneho práva bez toho, aby boli dotknuté povinnosti, ktoré členským štátom vyplývajú z
článkov 56 (2), 57 alebo 100a Dohovoru ustanovujúcom Európske Spoločenstvo;
vzhľadom k tomu, že spracovanie osobných údajov potrebné na zaručenie
ekonomického blahobytu štátu nespadá do pôsobnosti tejto smernice v prípade, že
súvisí s otázkami štátnej bezpečnosti,

(14) Vzhľadom na dôležitosť rozvíjajúcich sa techník, ktoré sa v informačnej
spoločnosti používajú na zachytávanie, prenos, spracovávanie, zaznamenávanie,
uchovávanie alebo
odovzdávanie zvukových alebo obrazových údajov o
fyzických osobách, by sa táto smernica mala vzťahovať aj na spracovanie týchto
údajov,

(15) Vzhľadom k tomu, že táto smernica upravuje spracovanie týchto údajov len ak
je automatizované alebo ak spracovávané údaje sú alebo sa majú stať súčasťou
informačného systému, usporiadaného podľa špecifických kritérií vzťahujúcich sa
na jednotlivcov - tak, aby bol možný ľahký prístup k príslušným osobným
údajom,

(16) Vzhľadom k tomu, že spracovanie zvukových a obrazových údajov, napríklad v
prípade video dohľadu, nepatrí do pôsobnosti tejto smernice, ak je vykonávané za
účelom verejnej bezpečnosti, obrany, národnej bezpečnosti, v rámci pôsobenia
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štátu v trestnej oblasti alebo v rámci iných činností, ktoré nepatria do pôsobnosti
komunitárneho práva,
(17) Vzhľadom k tomu, že podľa ustanovení zakotvených v článku 9 sa na
spracovanie zvukových a obrazových údajov pre potreby žurnalistiky alebo za
účelom literárneho či umeleckého vyjadrenia, zvlášť v audiovizuálnej oblasti,
budú princípy tejto smernice vzťahovať len v obmedzenej miere,

(18) Aby sa zabezpečilo, že jednotlivci nebudú zbavení práva na ochranu, na ktorú
majú podľa tejto smernice nárok, musí byť akékoľvek spracovanie osobných
údajov v Spoločenstve vykonávané v súlade s právnym poriadkom jedného z
členských štátov, pričom ak za spracovanie zodpovedá prevádzkovateľ zriadený
niektorým členským štátom, potom by sa spracovanie malo riadiť právnym
poriadkom tohto štátu,

(19) Vzhľadom k tomu, že existencia prevádzky na území členského štátu
predpokladá efektívne a riadne vykonávanie činností na základe stabilného
programu; vzhľadom k tomu, že právna forma takejto prevádzky, či už sa jedná
len o organizačnú zložku alebo o dcérsku spoločnosť s právnou subjektivitou, nie
je v tomto ohľade určujúcim činiteľom; pričom ak dôjde k ustanoveniu jedného
prevádzkovateľa na území niekoľkých členských štátov, najmä formou dcérskych
spoločností, tento prevádzkovateľ musí - aby sa predišlo
obchádzaniu
vnútroštátnych noriem - zabezpečiť, že si bude každá z prevádzok plniť
povinnosti, ktoré jej ukladá právny poriadok príslušnej krajiny.

(20) Vzhľadom k tomu, že samotná skutočnosť, že spracovanie údajov vykonáva
nejaký subjekt zriadený v tretej krajine, sa nesmie stať prekážkou ochrany
jednotlivcov stanovenej touto smernicou; vzhľadom k tomu, že v takýchto
prípadoch by sa malo spracovanie riadiť právnym poriadkom členského štátu, na
území ktorého sú umiestnené používané prostriedky a že by mali jestvovať
garancie, že bude pri výkone tejto činnosti zabezpečené rešpektovanie práv a
povinností stanovených touto smernicou,

(21) Vzhľadom k tomu, že touto smernicou nie sú narušené pravidlá teritoriality,
ktoré platia v trestných veciach,

5

(22) Vzhľadom tomu, že členské štáty v zákonoch, ktoré prijmú alebo pri zavádzaní
opatrení prijatých v súlade s touto smernicou, presnejšie vymedzia všeobecné
podmienky zákonnosti spracovania; vzhľadom k tomu, že najmä článok 5 spolu s
článkom 7 a 8 umožňuje členským štátom, aby nezávisle od všeobecne záväzných
predpisov stanovili pre určité rezorty a pre rôzne kategórie údajov spomínaných v
článku 8 osobitné podmienky spracovanie,

(23) Vzhľadom k tomu, že členské štáty môžu zabezpečovať ochranu jednotlivcov
prostredníctvom všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane jednotlivcov
pri spracovaní osobných údajov a aj prostredníctvom rezortných predpisov,
napríklad predpisov týkajúcich sa štatistických úradov,

(24) Vzhľadom k tomu, že legislatíva na ochranu právnických osôb pri spracovaní
údajov ich sa týkajúcich nie je dotknutá touto smernicou,

(25) Vzhľadom k tomu, že princípy ochrany sa musia premietnuť do povinností
uložených osobám, verejným orgánom, podnikom, inštitúciám alebo iným
subjektom zodpovedným za spracovanie, najmä pokiaľ ide o kvalitu údajov,
technickú bezpečnosť, oznamovaciu povinnosť voči dozornému orgánu a
podmienky, za akých môže byť spracovanie realizované, ako aj do práva
jednotlivcov, údaje o ktorých sú predmetom spracovania, byť informovaný o
existencii spracovania, oboznámiť sa s týmito údajmi, žiadať o ich opravu alebo
dokonca za istých okolností aj namietať proti spracovaniu,

(26) Vzhľadom k tomu, že tieto princípy ochrany sa musia vzťahovať na ľubovoľné
informácie, týkajúce sa identifikovateľnej osoby; vzhľadom k tomu, že pri
určovaní, či je nejaká osoba identifikovateľná, je potrebné vziať do úvahy všetky
prostriedky, ktoré pravdepodobne prevádzkovateľ alebo hocijaká iná osoba
použije pri jej identifikácii; vzhľadom k tomu, že princípy ochrany sa nevzťahujú
na údaje poskytnuté anonymne tak, že dotknutú osobu už viac nie je možné
identifikovať; vzhľadom k tomu, že vykonávacie predpisy v zmysle článku 27
môžu byť užitočným nástrojom, ktorý naznačí spôsoby, akými je možné údaje
poskytovať anonymne a uchovávať ich v podobe, keď sa z nich už viac nedá určiť
dotknutá osoba,
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(27) Vzhľadom k tomu, že ochrana jednotlivcov sa musí rovnako vzťahovať na
automatické ako na ručné spracovanie; vzhľadom k tomu, že rozsah tejto ochrany
nesmie v podstate závisieť od použitých techník, inak by vzniklo vážne riziko
obchádzania zákona; predsa však vzhľadom k tomu, že pokiaľ ide o ručné
spracovanie, táto smernica rieši len informačné systémy a nie neusporiadané
súbory údajov; ďalej vzhľadom k tomu, že obsah informačného systému musí byť
usporiadaný podľa určitých kritérií týkajúcich sa jednotlivcov, čím je umožnený
ľahký prístup k osobným údajom; vzhľadom k tomu, že v súlade s vymedzením v
článku 2 (c) môže každý členský štát stanoviť rozdielne kritéria na určenie prvkov
usporiadaného súboru osobných údajov a rôzne kritéria, ktorými sa riadi prístup k
týmto údajom; vzhľadom k tomu, že údaje alebo súbory údajov spolu s úvodnou
stranou, ktoré nie sú usporiadané podľa určitých kritérií, v nijakom prípade
nespadajú do pôsobnosti tejto smernice,

(28) Vzhľadom k tomu, že spracovanie osobných údajov sa musí vždy pohybovať v
medziach zákona a musí byť korektné z hľadiska jednotlivcov, ktorých sa týka;
ďalej vzhľadom k tomu, že tieto údaje musia byť adekvátne, relevantné a ich
rozsah nesmie byť väčší ako vyžaduje účel spracovania; vzhľadom k tomu, že účel
spracovania musí byť jasný a oprávnený a musí byť stanovený v čase
zhromažďovania údajov; vzhľadom k tomu, že účel spracovania, ktorý sa stanoví
až po zhromaždení údajov, nesmie byť nezlučiteľný s pôvodne určeným účelom;

(29) Vzhľadom k tomu, že ďalšie spracovanie údajov pre historické, štatistické a
vedecké účely by nemalo byť vo všeobecnosti považované za nezlučiteľné s
účelom, za akým boli tieto údaje pôvodne zhromaždené - za predpokladu, že
členské štáty vytvoria vhodné záruky; vzhľadom k tomu, že týmito zárukami sa v
prvom rade musí vylúčiť použitie údajov ako podkladu pri robení opatrení alebo
rozhodnutí, ktoré sa týkajú nejakého konkrétneho jednotlivca,

(30) Vzhľadom k tomu, že ak má byť spracovanie zákonné, musí byť navyše
vykonávané so súhlasom dotknutej osoby alebo musí
byť nevyhnutnou
podmienkou pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, ktorá je záväzná pre dotknutú
osobu alebo vyplývať zo zákona alebo byť nevyhnutnou podmienkou plnenia
nejakej úlohy vo verejnom záujme alebo pri uplatňovaní oficiálnych právomocí
alebo byť v oprávnenom záujme fyzickej alebo právnickej osoby - za
predpokladu, že práva alebo slobody dotknutej osoby nie sú prvoradé; ďalej
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vzhľadom na zachovanie rovnováhy záujmov pri zabezpečovaní efektívnej
hospodárskej súťaže, môžu členské štáty určiť okolnosti, za akých sa osobné
údaje môžu použiť alebo sprístupniť tretej strane v rámci oprávnenej bežnej
podnikateľskej činnosti spoločností alebo iných inštitúcií; vzhľadom k tomu, že
členské štáty môžu tiež stanoviť podmienky, za akých je možné osobné údaje
sprístupniť tretej strane za účelom marketingu, ktorý je vykonávaný či už na
komerčnom základe alebo charitatívnou organizáciou alebo hocijakým iným
združením či nadáciou, napríklad politického charakteru - čo ale bude podmienené
platnosťou ustanovení, ktoré umožňujú dotknutej osobe vznášať - zadarmo a bez
toho, aby musela uviesť svoje dôvody - voči spracovaniu údajov o sebe námietky,

(31) Vzhľadom k tomu, že spracovanie osobných údajov musí byť rovnako
považované za zákonné, ak sa vykonáva za účelom ochrany záujmu, ktorý má
zásadný význam pre život dotknutej osoby,

(32) Vzhľadom k tomu, že národná legislatíva má určiť, či prevádzkovateľ
vykonávajúci úlohu vo verejnom záujme alebo v rámci výkonu svojich
oficiálnych právomocí by mal mať formu verejno-správneho orgánu alebo inej
fyzickej či právnickej osoby riadiacej sa verejným alebo súkromným právom,
napríklad profesijnej asociácie,

(33) Vzhľadom k tomu, že údaje, ktoré by svojou povahou mohli rušivo zasiahnuť do
základných slobôd alebo súkromia nejakej osoby by nemali byť spracovávané bez
výslovného súhlasu dotknutej osoby; vzhľadom k tomu, že je ale potrebné, s
prihliadnutím na konkrétne potreby, jasne stanoviť prípady, kedy tento zákaz
neplatí, najmä keď spracovanie údajov pre zdravotnícke účely vykonávajú osoby,
ktoré sú pri výkone svojho povolania zo zákona viazané povinnosťou mlčanlivosti
alebo ak je súčasťou oprávnenej činnosti združení alebo nadácií, účelom ktorých
je umožniť uplatňovanie základných slobôd,

(34) Vzhľadom k tomu, že členské štáty musia mať aj právo, ak to opodstatňuje
dôležitý verejný záujem, zrušiť zákaz spracovania citlivých kategórií údajov v
oblasti akou je napríklad zdravie obyvateľstva a sociálna ochrana - najmä aby sa
zabezpečila kvalita a rentabilita postupov uplatňovaných pri uspokojovaní
nárokov na dávky a služby v rámci systému zdravotného poistenia, v oblasti
vedeckého výskumu a oficiálnej štatistiky; vzhľadom k tomu, že členské štáty sú
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povinné poskytnúť konkrétne a vhodné záruky ochrany
súkromia jednotlivcov,

základných práv a

(35) Vzhľadom k tomu, že spracovanie osobných údajov oficiálnymi orgánmi pri
dosahovaní cieľov oficiálne uznaných náboženských organizácií, ktoré sú
zakotvené v ústavnom alebo medzinárodnom verejnom práve, sa navyše vykonáva
z dôvodu významného verejného záujmu,

(36) Vzhľadom k tomu, že ak počas volebných činností vyžaduje fungovanie
demokratického systému v istých členských štátoch, aby politické strany
zhromažďovali údaje o politických názoroch ľudí, je možné povoliť spracovanie
takýchto údajov z dôvodu významného verejného záujmu - za predpokladu, že sú
vytvorené primerané záruky,

(37) Vzhľadom k tomu, že spracovanie osobných údajov pre účely žurnalistiky alebo
literárneho či umeleckého vyjadrenia, najmä v audiovizuálnej oblasti, by malo
spĺňať podmienky na udelenie výnimky z požiadaviek istých ustanovení tejto
smernice - pokiaľ je to potrebné na zlúčenie základných práv jednotlivcov so
slobodou informácií a najmä s právom na získavanie a odovzdávanie informácií,
garantovaným predovšetkým v článku 10 Európskeho dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd; vzhľadom k tomu, že členské štáty by teda
mali kvôli rovnováhe medzi základnými právami zakotviť výnimky a derogácie zo
všeobecných opatrení týkajúcich sa oprávnenosti spracovania údajov, opatrení
týkajúcich sa prenosu údajov tretím stranám a z právomocí dozorného orgánu;
vzhľadom k tomu, že by to však nemalo viesť k tomu, že členské štáty založia
výnimky z opatrení na zabezpečenie bezpečnosti spracovania; vzhľadom k tomu,
že by aspoň dozornému orgánu zodpovednému za túto oblasť mali byť
poskytnuté isté právomoci ex-post, t.j. na uverejňovanie pravidelných správ alebo
predkladanie vecí súdnym orgánom,

(38) Vzhľadom k tomu, že ak má byť spracovanie údajov korektné, musí mať
dotknutá osoba možnosť dozvedieť sa o existencii spracovateľskej operácie a ak
sú údaje zhromažďované od tejto osoby, musia jej byť poskytnuté presné a úplné
informácie s ohľadom na okolnosti zhromažďovania,
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(39) Vzhľadom k tomu, že v rámci niektorých spracovateľských operácií sa pracuje s
údajmi, ktoré prevádzkovateľ nezískal priamo od dotknutej osoby; vzhľadom k
tomu, že navyše je možné údaje legitímne sprístupniť tretej strane aj keď sa o tom
v čase ich získania od dotknutej osoby neuvažovalo; vzhľadom k tomu, že vo
všetkých týchto prípadoch by mala byť dotknutá osoba informovaná, keď došlo k
zaznamenaniu týchto údajov alebo aspoň keď boli prvý krát sprístupnené tretej
strane,

(40) Avšak vzhľadom k tomu, že nie je potrebné túto povinnosť uložiť, ak dotknutá
osoba už tieto informácie má; vzhľadom k tomu, že táto povinnosť nebude platiť,
ak je zaznamenanie alebo sprístupnenie určené zákonom alebo ak by sa ukázalo,
že poskytnutie týchto informácií dotknutej osobe nie je možné alebo by bolo
spojené s neúmernou námahou - čo by mohlo nastať pri spracovaní pre historické,
štatistické alebo vedecké účely; vzhľadom k tomu, že v tomto ohľade je možné
prihliadať na počet dotknutých osôb, vek údajov a všetky prijaté kompenzačné
opatrenia,

(41) Vzhľadom k tomu, že každá osoba musí mať možnosť uplatniť právo prístupu k
údajom, ktoré sa jej týkajú a ktoré sú predmetom spracovania - najmä aby si
mohla overiť presnosť údajov a zákonnosť spracovania; vzhľadom k tomu, že z
tých istých dôvodov musí mať každá dotknutá osoba právo oboznámiť sa s
logikou automatického spracovania údajov o sebe, prinajmenšom ak sa jedná o
automatizované rozhodnutia, o ktorých sa hovorí v článku 15 (1); vzhľadom k
tomu, že toto právo nesmie nepriaznivo vplývať na obchodné tajomstvo alebo
intelektuálne vlastníctvo a najmä autorské práva na ochranu programového
vybavenia; pretože však tieto zretele nesmú viesť k odpretiu všetkých informácii
dotknutej osobe,

(42) Vzhľadom k tomu, že členské štáty môžu v záujme dotknutej osoby alebo kvôli
ochrane práv a slobôd iných osôb obmedziť právo prístupu a právo na informácie;
vzhľadom k tomu, že môžu napríklad určiť, že prístup k medicínskym údajom je
možné získať len prostredníctvom profesionálneho zdravotníka,

(43) Vzhľadom k tomu, že členské štáty môžu taktiež obmedziť právo prístupu a
právo na informácie a isté povinnosti prevádzkovateľa - pokiaľ je to potrebné na
zaručenie napríklad národnej bezpečnosti, obrany, verejnej bezpečnosti alebo
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dôležitých ekonomických či finančných záujmov niektorého členského štátu alebo
Únie, ako aj pri trestnom vyšetrovaní, stíhaní a konaní vo veci porušenia etických
noriem u regulovaných povolaní; vzhľadom k tomu, že tento zoznam výnimiek a
obmedzení by mal zahŕňať úlohy priebežného sledovania, inšpekcie alebo
regulácie, ktoré sú potrebné v súvislosti s verejnou bezpečnosťou, ekonomickými
a finančnými záujmami a prevenciou zločinnosti; vzhľadom k tomu, že týmto
výpočtom úloh v týchto troch oblastiach nie je dotknutá oprávnenosť výnimiek
alebo obmedzení z dôvodu štátnej bezpečnosti a obrany,

(44) Vzhľadom k tomu, že členské štáty môžu byť v dôsledku ustanovení
komunitárneho práva vedené k tomu, aby derogovali tie ustanovenia smernice,
ktoré sa týkajú práva na prístup, povinnosti informovať jednotlivcov a kvality
údajov - aby zabezpečili niektoré z horeuvedených cieľov,

(45) Vzhľadom k tomu, že aj keď je zákonné spracovávať údaje z titulu verejného
záujmu, oficiálnej právomoci alebo oprávnených záujmov fyzickej či právnickej
osoby, musí mať ľubovoľná dotknutá osoba právo, v oprávnených a naliehavých
prípadoch súvisiacich s jej konkrétnou situáciou, namietať voči spracovania
akýchkoľvek údajov o sebe; vzhľadom k tomu, že aj tak môžu členské štáty v
rámci vnútroštátnej úpravy ustanoviť inak,

(46) Vzhľadom k tomu, že ochrana práv a slobôd dotknutých osôb pri spracovaní
osobných údajov vyžaduje prijatie primeraných technických a organizačných
opatrení tak v dobe návrhu systému spracovania, ako aj počas samotného
spracovania - najmä aby sa zabezpečila bezpečnosť a tým sa
predišlo
nepovolenému spracovaniu; vzhľadom k tomu, že členské štáty sú povinné
zabezpečiť, aby prevádzkovatelia vyhoveli týmto opatreniam; vzhľadom k tomu,
že tieto opatrenia musia zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti s ohľadom na
súčasný stav vývoja v tejto oblasti a na náklady na realizáciu v porovnaní s
rizikami, ktoré sú spojené so spracovaním a s ohľadom na povahu údajov, ktoré sú
predmetom ochrany,

(47) Vzhľadom k tomu, že ak je správa obsahujúca osobné údaje prenášaná
prostredníctvom telekomunikácií alebo služby
elektronickej pošty, ktorej
výlučným cieľom je prenos takýchto správ, za prevádzkovateľa osobných údajov
obsiahnutých v týchto správach sa obvykle považuje osoba, od ktorej tieto údaje
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pochádzajú, a nie osoba ponúkajúca služby prenosu; vzhľadom k tomu, že
subjekty ponúkajúce tieto služby budú obvykle považované za prevádzkovateľov,
ak sa jedná o spracovanie doplňujúcich osobných údajov potrebných na
vykonávanie tejto služby,
(48) Vzhľadom k tomu, že sú navrhnuté postupy podávania oznámení dozornému
orgánu, ktoré majú zabezpečiť
informovanosť o cieľoch a hlavných
charakteristikách ľubovoľnej spracovateľskej operácie za účelom overenia, či je
táto operácia v súlade s vnútroštátnymi opatreniami prijatými na základe tejto
smernice,

(49) Aby sa zabránilo nevhodným administratívnym formalitám, môžu členské štáty
v prípadoch, keď nie je pravdepodobné, že by spracovanie nepriaznivo ovplyvnilo
práva a slobody dotknutých osôb, stanoviť výnimky z oznamovacej povinnosti a
zjednodušiť požadované oznámenie - za predpokladu, že je to v súlade s
opatrením prijatým členským štátom, v ktorom sú určené hranice pre tieto
výnimky a zjednodušenia; vzhľadom k tomu, že členské štáty taktiež môžu
stanoviť výnimku alebo zjednodušenie, ak osoba menovaná prevádzkovateľom
zabezpečí, že realizované spracovanie pravdepodobne nebude mať nepriaznivý
vplyv na práva a slobody dotknutých osôb; vzhľadom k tomu, že tento referent pre
ochranu údajov, či už je alebo nie je zamestnancom prevádzkovateľa, musí mať
možnosť úplne nezávislého výkonu svojej funkcie,

(50) Vzhľadom k tomu, že by bolo možné stanoviť výnimky a zjednodušenia v
prípade spracovania, kde jediným cieľom je vedenie registra, z ktorého majú byť v
súlade s vnútroštátnou úpravou poskytované informácie verejnosti a ktorý by mal
byť prístupný k nahliadnutiu verejnosti alebo akejkoľvek osobe, ktorá preukáže
oprávnený záujem,

(51) Vzhľadom k tomu, že ani tak toto zjednodušenie alebo výnimka z oznamovacej
povinnosti nezbaví prevádzkovateľa všetkých ďalších povinností vyplývajúcich z
tejto smernice,

(52) vzhľadom k tomu, že v tejto súvislosti musí byť vo všeobecnosti ako
postačujúce považované opatrenie vo forme overenia ex post facto príslušnými
orgánmi,
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(53) Vzhľadom k tomu že je pravdepodobné, že isté typy spracovateľských operácií
svojou povahou, rozsahom alebo cieľmi budú predstavovať určité riziká z
hľadiska práv a slobôd dotknutých osôb, napr. tým, že budú odopreté nejaké
práva, dávky alebo zmluva jedincovi alebo ako následok určitého spôsobu
použitia nových technológií; vzhľadom k tomu, že ak chcú, môžu členské štáty
samy vymedziť tieto riziká vo svojej legislatíve,

(54) Nakoľko vzhľadom k celkovému objemu spracovania v spoločnosti by mal byť
podiel spracovania prinášajúceho určité riziká veľmi obmedzený; vzhľadom k
tomu, že členské štáty musia zabezpečiť, aby dozorný orgán alebo referent pre
ochranu údajov v súčinnosti s príslušným orgánom skontroloval
takéto
spracovanie prv než k nemu dôjde; vzhľadom k tomu, že následne po tejto
predbežnej kontrole môže dozorný orgán na základe vnútroštátneho zákona vydať
posudok alebo povolenie na takéto spracovanie; vzhľadom k tomu, že táto
kontrola môže tiež prebehnúť počas prípravy aktu národného parlamentu alebo
opatrenia založeného na takomto legislatívnom akte, ktorý vymedzuje povahu
spracovania a zakotvuje primerané záruky,

(55) Vzhľadom k tomu, že v prípade nerešpektovania práva dotknutých osôb
prevádzkovateľom musí národná legislatíva poskytovať možnosť opravných
prostriedkov pred súdom; vzhľadom k tomu, že prevádzkovateľ musí nahradiť
všetky škody, ktoré nejaká osoba utrpí následkom nezákonného spracovania a že
prevádzkovateľovi môže byť udelená výnimka z tejto zodpovednosti ak dokáže,
že nenesie zodpovednosť za ujmu, najmä ak dokáže chybu na strane dotknutej
osoby alebo v prípade force majeure; vzhľadom k tomu, že musia byť uvalené
sankcie na každého, kto nevyhovie vnútroštátnym opatreniam prijatým na základe
tejto smernice, či sa táto osoba riadi súkromným alebo verejným právom,

(56) Vzhľadom k tomu, že cezhraničné toky osobných údajov sú potrebné na
rozširovanie medzinárodného obchodu; vzhľadom
k tomu, že ochrana
jednotlivcov v Spoločenstve, zaručená touto smernicou, nie je prekážkou prenosu
osobných údajov do tretích krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany;
vzhľadom k tomu, že primeranosť úrovne ochrany poskytovanej treťou krajinou je
treba hodnotiť na základe všetkých okolností prenosovej operácie alebo súboru
prenosových operácií,
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(57) Vzhľadom k tomu, že na strane druhej je potrebné zakázať prenos osobných
údajov do takej tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany;

(58) Vzhľadom k tomu, že za istých okolností by mali byť stanovené výnimky z
tohoto zákazu - ak dotknutá osoba poskytne svoj súhlas, ak je prenos nevyhnutný
vzhľadom na nejakú zmluvu alebo právny nárok, ak tak vyžaduje ochrana
nejakého dôležitého verejného záujmu, napríklad pri medzinárodnom prenose
údajov medzi daňovými či colnými správami alebo službami príslušnými v
otázkach sociálneho zabezpečenia, alebo ak sa tento prenos týka registra
zriadeného zo zákona a určeného k nahliadnutiu verejnosti alebo osobám s
oprávneným záujmom; vzhľadom k tomu, že v tomto prípade by prenos nemal
zahrňovať všetky údaje alebo všetky kategórie údajov obsiahnutých v registri a ak
je register určený k nahliadnutiu osobám s oprávneným záujmom, by mal byť
prenos uskutočnený len na ich žiadosť alebo ak sú tieto osoby zamýšľaným
užívateľom týchto údajov,

(59) Vzhľadom k tomu, že je možné prijať určité opatrenia na kompenzáciu
nedostatočnej ochrany v tretej krajine v prípadoch, keď prevádzkovateľ ponúkne
primerané záruky; vzhľadom k tomu, že musia byť stanovené postupy rokovania
medzi Spoločenstvom a takýmito tretími krajinami,

(60) Vzhľadom k tomu, že je možné prenosy do tretích krajín realizovať vždy len ak
sú v plnom súlade s ustanoveniami prijatými členskými štátmi v nadväznosti na
túto smernicu a najmä v nadväznosti na článok 8 tejto smernice,

(61) Vzhľadom k tomu, že členské štáty a Komisia musia v oblasti svojej pôsobnosti
nabádať obchodné združenia a ďalšie zainteresované zastupiteľské organizácie,
aby na uľahčenie uplatňovanie tejto smernice vypracovali vykonávacie predpisy,
pričom by sa do úvahy brali osobitosti spracovania v istých rezortoch a
rešpektovali by sa vnútroštátne právne normy prijaté na jej uvedenie do praxe,

(62) Vzhľadom k tomu, že ustanovenie dozorných orgánov s úplne nezávislým
výkonom funkcie v členských krajinách je
podstatnou zložkou ochrany
jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov,
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(63) Vzhľadom k tomu, že tieto orgány musia disponovať potrebnými prostriedkami
na výkon svojich povinností, vrátane vyšetrovacej a zasahovacej právomoci najmä
v prípade sťažností jednotlivcov a práva zúčastňovať sa na súdnom konaní;
vzhľadom k tomu, že tieto orgány musia pomáhať zabezpečovať transparentnosť
spracovania v členských štátoch, ku ktorým sú územne príslušné,

(64) Vzhľadom k tomu, že orgány v rôznych členských štátoch si budú musieť pri
výkone svojich povinností navzájom pomáhať, aby sa zabezpečilo riadne
dodržiavanie pravidiel ochrany v celej Európskej únii,

(65) Vzhľadom k tomu, že na úrovni Spoločenstva je potrebné zriadiť pracovnú
skupinu na ochranu jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a táto musí byť
úplne nezávislá pri plnení svojich funkcií; vzhľadom k tomu, že táto skupina musí
s ohľadom na svoj osobitný charakter dávať doporučenia a podávať správy
Komisii a najmä prispievať k jednotnému uplatňovaniu vnútroštátnych predpisov
prijatých v nadväznosti na túto smernicu,

(66) Vzhľadom k tomu, že uplatňovanie tejto smernice vyžaduje, aby pri prenose
údajov do tretích krajín boli vykonávacie právomoci prevedené na Komisiu a aby
bol sformulovaný postup založený v Rozhodnutí Rady 87/373/EEC (1),

(67) Vzhľadom k tomu, že Európsky parlament, Rada a Komisia sa 20. decembra
1994 dohodli na modus vivendi pokiaľ ide o vykonávacie opatrenia v nadväznosti
na zákony prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 189b Dohovoru o ES,

(68) Vzhľadom k tomu, že je možné dopĺňať a objasňovať princípy ochrany práv a
slobôd jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov, najmä ich práva na
súkromie, ktoré sú uvedené v tejto smernici, najmä v prípade istých rezortov, a to
prostredníctvom osobitných predpisov založených na týchto princípoch,

(69) Vzhľadom k tomu, že členské štáty by mali mať - po dobu najviac troch rokov
odo dňa, kedy vnútroštátne opatrenia odvodené od tejto smernice vstúpili v
platnosť, možnosť postupného uplatňovania týchto nových vnútroštátnych

15

predpisov na všetky prebiehajúce spracovateľské operácie; na uľahčenie ich
účinného zavedenia budú mať členské štáty k dispozícii ďalšie obdobie, ktoré
____________________
(1) OJ č. C 197, 18.7.1987, s. 33

vyprší 12 rokov odo dňa prijatia tejto smernice - aby sa zaručilo, že jestvujúce
ručné informačné systémy vyhovejú niektorým ustanoveniam tejto smernice; ak
počas tohoto predĺženého prechodného obdobia sú údaje obsiahnuté v
informačných systémoch ručne spracovávané, musia sa tieto systémy dostať do
súladu s týmito ustanoveniami v čase spracovania týchto údajov,

(70) Vzhľadom k tomu, že nie je potrebné, aby po tom, ako vnútroštátne právne
normy prijaté v nadväznosti na túto smernicu vstúpia v platnosť, dávala dotknutá
osoba opätovne svoj súhlas na spracovanie citlivých údajov prevádzkovateľom,
ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy, uzatvorenej na základe slobodného a
vedomého súhlasu ešte pred vstupom týchto predpisov do platnosti,

(71) Vzhľadom k tomu, že táto smernica neznamená, že členské štáty nemajú
regulovať činnosť v oblasti marketingu, zameranú na spotrebiteľov bývajúcich na
ich území len preto, že sa netýka ochrany jednotlivcov pri spracovaní osobných
údajov,

(72) Vzhľadom k tomu, že táto smernica umožňuje, aby pri zavádzaní princípov ňou
stanovených bola zohľadnená zásada
verejného prístupu k oficiálnym
dokumentom,

PRIJALI TÚTO SMERNICU

HLAVA 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Účel smernice
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1. Podľa tejto smernice budú členské štáty chrániť základné práva a slobody
fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, najmä ich právo na súkromie.

2. Členské štáty nebudú obmedzovať ani brániť voľnému toku osobných údajov
medzi sebou z dôvodov súvisiacich s ochranou poskytnutou v odstavci 1.

Článok 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tejto smernice:
(a) sa "osobnými údajmi" rozumejú akékoľvek informácie
týkajúce sa
identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ("dotknutej osoby");
identifikovateľná osoba je osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo
identifikovať, najmä na základe identifikačného čísla alebo na základe jedného či
viacerých faktorov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, mentálnu, ekonomickú,
kultúrnu alebo sociálnu identitu,
(b) sa "spracovaním osobných údajov" ("spracovaním") rozumie akákoľvek operácia
alebo súbor operácií s osobnými údajmi,
vykonávaný automatickými
prostriedkami alebo bez nich, napr. ich zhromažďovanie, zaznamenávanie,
usporadúvanie,
uchovávanie, prepracovanie alebo zmena, vyhľadávanie,
prehliadanie, využívanie, sprístupnenie pomocou prenosu, rozširovanie alebo
poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, rozloženie,
výmaz alebo zničenie,
(c) sa "informačným systémom s osobnými údajmi" ("informačným systémom")
rozumie ľubovoľný členený súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné na základe
osobitných kritérií, či už je tento súbor centralizovaný, decentralizovaný alebo
distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe,
(d) sa "prevádzkovateľom" rozumie fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán,
inštitúcia alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spolu s inými stanovuje ciele a
prostriedky spracovania
osobných údajov; tam, kde ciele a prostriedky
spracovania určujú národné zákony či predpisy alebo zákony či predpisy
Spoločenstva, určí prevádzkovateľa alebo osobitné kritéria jeho menovania
národný alebo komunitárny zákon,
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(e) sa "sprostredkovateľom" rozumie fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán,
inštitúcia alebo iný subjekt spracúvajúci osobné údaje v mene prevádzkovateľa,
(f) sa "treťou stranou" rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, verejný
orgán, inštitúcia alebo hocijaký iný
subjekt okrem dotknutej osoby,
prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a osôb, ktoré sú na základe priameho
zmocnenia od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa oprávnené spracovávať
údaje,
(g) sa "užívateľom" rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán
alebo hocijaký iný subjekt, ktorému sú údaje sprístupnené, či už sa jedná o tretiu
stranu alebo nie; ale inštitúcie, ktoré smú získavať údaje v rámci určitého
zisťovania, za užívateľov považované nie sú,
(h) sa "súhlasom dotknutej osoby" rozumie akékoľvek slobodne poskytnuté,
konkrétne a vedomé vyjadrenie vôle tejto osoby, ktorým prejaví svoj súhlas s tým,
aby boli osobné údaje o nej spracované.

Článok 3
Pôsobnosť

1. Táto smernica sa vzťahuje na osobné údaje úplne alebo čiastočne spracovávané
automatizovanými prostriedkami a na osobné údaje spracovávané inými ako
automatizovanými prostriedkami, ktoré tvoria alebo majú tvoriť súčasť nejakého
informačného systému.

2. Táto smernica sa nevzťahuje na spracovanie osobných údajov:
- počas činností, ktoré nespadajú do pôsobnosti komunitárneho práva, napr.
činnosti stanovené v hlave V a VI Dohovoru o Európskej únii a v nijakom prípade
sa nevzťahuje na spracovateľské operácie súvisiace s verejnou bezpečnosťou,
obranou, štátnou bezpečnosťou (vrátane ekonomického blahobytu štátu, ak sa
spracovateľská operácia týka vecí štátnej bezpečnosti) a pôsobenia štátu v trestnej
oblasti,
- fyzickou osobou v rámci čisto osobných alebo domácich činností.

Článok 4
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Uplatnenie vnútroštátneho právneho poriadku

1. Každý členský štát bude pri spracovaní osobných údajov uplatňovať vnútroštátne
právne normy, ktoré prijme v nadväznosti na túto smernicu, v prípade, že:

(a) spracovanie prebieha v rámci činnosti jednotky prevádzkovateľa na území
členského štátu; ak je ten istý prevádzkovateľ zriadený na území viacerých
členských štátov, musí prijať potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že každá z
týchto prevádzok bude dodržiavať povinnosti zakotvené v príslušnom národnom
zákone,
(b) prevádzkovateľ nie je zriadený na území členského štátu, ale na mieste, kde platí
jeho vnútroštátny právny poriadok z titulu medzinárodného verejného práva,
(c) prevádzkovateľ nie je zriadený na území Spoločenstva a pre účely spracovania
osobných údajov využíva zariadenia, automatizované alebo iné, umiestnené na
území daného členského štátu, pokiaľ nie sú tieto zariadenia využívané len pre
účely tranzitu cez územie Spoločenstva.

2. Za okolností popísaných v odstavci 1 (c) musí prevádzkovateľ menovať zástupcu
zriadeného na území daného členského štátu - bez toho, aby boli dotknuté
prípadné súdne konania, zahájené voči samotnému prevádzkovateľovi.

HLAVA II
VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ ZÁKONNOSTI SPRACOVANIA OSOBNÝCH
ÚDAJOV
Článok 5

Členské štáty v rámci obmedzení určených ustanoveniami tejto hlavy presnejšie určia
podmienky, za akých je spracovanie osobných údajov zákonné.

ČASŤ I
ZÁSADY TÝKAJÚCE SA KVALITY ÚDAJOV
Článok 6
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1. Členské štáty ustanovia, že osobné údaje musia byť:

(a) spracovávané korektne a zákonne,
(b) zhromažďované za vymedzeným, jasným a oprávneným účelom a že nebudú
ďalej spracovávané spôsobom, ktorý by nebol zlučiteľný s týmito cieľmi. Ďalšie
spracovanie týchto údajov pre historické, štatistické a vedecké účely nebude
považované za nezlučiteľné s týmito cieľmi - za predpokladu, že členské štáty
poskytli primerané záruky,
(c) adekvátne, relevantné a nie zbytočne rozsiahle vzhľadom
zhromažďovania, prípadne ďalšieho spracovania,

na účel ich

(d) presné a v prípade potreby aj priebežne aktualizované; je potrebné podniknúť
všetky možné kroky aby sa zabezpečilo, že údaje, ktoré vzhľadom na účel ich
zhromažďovania a ďalšieho spracovania sú nepresné alebo neúplné, boli
vymazané alebo opravené,
(e) vedené vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb na dobu nie
dlhšiu ako je potrebné za účelom zhromažďovania alebo ďalšieho spracovania
údajov o nich. Členské štáty zakotvia primerané záruky pre tie osobné údaje,
ktoré sú uchovávané na dlhšiu dobu na historické, štatistické a vedecké použitie.

2. Dodržiavanie odstavca 1 je na prevádzkovateľovi.

ČASŤ II
KRITÉRIA POVOĽOVANIA SPRACOVANIA ÚDAJOV
Článok 7

Členské štáty ustanovia, že osobné údaje je možné spracovávať len vtedy, ak:

(a) dotknutá osoba dala svoj jednoznačný súhlas, alebo
(b) toto spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, pri ktorej je jednou zo strán
aj dotknutá osoba alebo na vykonania predkontraktačných krokov na žiadosť
dotknutej osoby, alebo
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(c) spracovanie je nevyhnutné na splnenie nejakej povinnosti zo zákona, ktorá platí
pre prevádzkovateľa, alebo
(d) spracovanie je nevyhnutné na ochranu zásadne dôležitých záujmov dotknutej
osoby,
(e) spracovanie je nevyhnutné pre splnenie nejakej úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri uplatňovaní oficiálnych právomocí udelených prevádzkovateľovi
alebo tretej strane, ktorej sú údaje sprístupnené,
(f) spracovanie je nevyhnuté z hľadiska oprávnených záujmov, ktoré sleduje
prevádzkovateľ alebo nejaká tretia strana alebo strany, ktorým sú údaje
sprístupnené - s výnimkou prípadov, kedy je týmto záujmom nadriadený záujem
na základných právach a slobodách dotknutej osoby podľa článku 1 (1).

ČASŤ III
ZVLÁŠTNE KATEGÓRIE SPRACOVANIA
Článok 8
Spracovanie zvláštnych kategórií údajov

1. Členské štáty zakážu spracovanie osobných údajov odhaľujúcich rasový alebo
etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v
odboroch a spracovanie údajov týkajúcich sa zdravia alebo pohlavného života.

2. Odstavec 1 neplatí, ak:

(a) dotknutá osoba dala vyslovený súhlas na spracovanie týchto údajov - s výnimkou
prípadov, kde zákony členských štátov stanovujú, že zákaz uvedený v odstavci 1
nie je možné zrušiť tým, že dotknutá osoba poskytne svoj súhlas, alebo
(b) spracovanie je nevyhnutné na plnenie povinností alebo uplatnenie určitých práv
prevádzkovateľa v oblasti pracovného práva, pokiaľ ho k tomu oprávňuje
vnútroštátna právna úprava poskytujúca primerané záruky,
(c) spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej
osoby alebo inej osoby, ak je dotknutá osoba fyzicky alebo právne nespôsobilá na
vydanie súhlasu,
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(d) spracovanie vykonáva v rámci oprávnenej činnosti nejaká nadácia, združenie
alebo hocijaká iná nezárobková inštitúcia
s politickými, filozofickými,
náboženskými alebo odborárskymi cieľmi a pod podmienkou, že toto spracovanie
sa týka iba členov tejto inštitúcie alebo osôb, ktoré sú s ňou vzhľadom na jej ciele
v pravidelnom styku a že tieto údaje nebudú poskytnuté tretej strane bez súhlasu
dotknutej osoby,
(e) spracovanie sa týka údajov, ktoré dotknutá osoba očividne zverejnila alebo sú
potrebné pri dokazovaní, uplatňovaní alebo hájení právneho nároku.

3. Odstavec 1 nebude platiť, ak je spracovanie údajov požadované pre účely
preventívnej medicíny, lekárskej diagnostiky, poskytovania starostlivosti alebo
liečby alebo za účelom riadenia služieb zdravotníckej starostlivosti a ak tieto
údaje spracováva profesionálny zdravotnícky subjekt v súlade s domácim
právnym poriadkom alebo predpismi ustanovenými domácimi kompetentnými
orgánmi a týkajúcimi sa povinnosti mlčanlivosti pri výkone povolania alebo ak ho
vykonáva nejaká iná osoba, ktorá je tiež zaviazaná ekvivalentnou povinnosťou.

4. Za predpokladu, že zabezpečia vhodné záruky, môžu členské štáty z dôvodu
podstatného verejného záujmu ustanoviť výnimky
- pomimo výnimiek
zakotvených v odstavci 2, či už prostredníctvom domácej právnej úpravy alebo na
základe rozhodnutia dozorného orgánu.

5. Spracovanie údajov týkajúcich sa porušenia noriem trestného práva, právoplatných
rozsudkov alebo bezpečnostných opatrení je možné vykonávať len pod kontrolou
oficiálneho orgánu alebo ak vnútroštátny právny poriadok poskytuje záruky,
ktoré môže členský štát derogovať. Avšak úplný trestný register môže byť vedený
iba pod dohľadom oficiálneho orgánu.

Členské štáty môžu ustanoviť, že údaje týkajúce sa administratívnych sankcií
alebo rozhodnutí v občiansko-právnych sporoch budú tiež spracovávané pod
dohľadom oficiálneho orgánu.

6. Derogácia odstavca 1, ktorú umožňujú odstavce 4 a 5, sa oznamuje Komisii.
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7. Členské štáty stanovia podmienky, za akých je možné spracovávať číslo
občianskeho preukazu alebo ktorýkoľvek iný všeobecne použiteľný identifikátor.

Článok 9
Spracovanie osobných údajov a sloboda prejavu

Členské štáty stanovujú výnimky alebo derogujú ustanovenia tejto hlavy, hlavy IV a
VI v prípade spracovania osobných údajov, ktoré sa realizuje výlučne pre potreby
žurnalistiky, umeleckého alebo literárneho vyjadrenia - iba ak sú tieto nevyhnutné na
zladenie práva na súkromie s pravidlami upravujúcimi slobodu vyjadrovania.

ČASŤ IV
INFORMÁCIE, KTORÉ MAJÚ BYŤ POSKYTNUTÉ DOTKNUTEJ OSOBE
Článok 10
Informácie v prípade získavania údajov od dotknutej osoby

Členské štáty ustanovia, že prevádzkovateľ alebo jeho zástupca musí poskytnúť
dotknutej osobe, od ktorej získava údaje jej sa týkajúce, prinajmenšom nasledovné
informácie - s výnimkou prípadov, keď táto osoba príslušné informácie už k
dispozícii má:

(a) totožnosť prevádzkovateľa a jeho prípadného zástupcu,
(b) účel spracovania, na ktoré sú údaje určené,
(c) ľubovoľné ďalšie informácie, napríklad
- užívatelia alebo kategórie užívateľov týchto údajov,
- či je odpoveď na otázky povinná alebo dobrovoľná a aj možné následky ich
nezodpovedania,
- existencia práva prístupu k údajom alebo práva na opravu údajov o dotknutej
osobe,
- pokiaľ sú takéto ďalšie informácie s prihliadnutím na špecifické okolnosti
zhromažďovania údajov nevyhnutné na zaručenie korektného spracovania
vzhľadom na dotknutú osobu.
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Článok 11
Informácie v prípade, že údaje neboli získané od dotknutej osoby

1. Ak sa údaje nezískavajú od dotknutej osoby, členské štáty ustanovia, že
prevádzkovateľ alebo jeho zástupca v čase, keď sa podujme na zaznamenanie
osobných údajov alebo ak predpokladá ich poskytnutie tretej strane, najneskôr v
čase prvého týchto sprístupnenia údajov poskytne dotknutej osobe prinajmenšom
nasledovné informácie, ak ich ešte táto nemá k dispozícii:

(a) totožnosť prevádzkovateľa alebo jeho prípadného zástupcu,
(b) účel spracovania,
(c) ľubovoľné ďalšie informácie, napríklad
- kategórie údajov, o ktoré sa jedná,
- užívatelia alebo kategórie užívateľov,
- existencia práva prístupu a práva na opravu údajov, ktoré sa týkajú tejto osoby,
pokiaľ sú z hľadiska špecifických okolností spracovávania údajov tieto ďalšie
informácie nevyhnutné na zabezpečenie korektného spracovania s ohľadom na
dotknutú osobu.

2. Odstavec 1 nebude platiť, ak sa (najmä pri spracovaní údajov pre štatistické účely
alebo za účelom historického alebo vedeckého výskumu) poskytnutie takýchto
informácií ukáže byť nemožným alebo ak by vyžadovalo neúmernú úsilie alebo
ak zaznamenávanie či sprístupňovanie týchto údajov je výslovne stanovené
zákonom. V týchto prípadoch členské štáty zabezpečia primerané záruky.

ČASŤ 5
PRÁVO DOTKNUTEJ OSOBY NA PRÍSTUP K ÚDAJOM
Článok 12
Právo prístupu
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Členské štáty zaručia každej dotknutej osobe právo získať od prevádzkovateľa:
(a) bez obmedzenia, v primeraných intervaloch a bez
neúmerných nákladov:

prílišného odkladu alebo

- potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje o ňom spracovávané a aj informácie
minimálne o účele spracovania, kategóriách príslušných údajov a užívateľoch
alebo kategóriách užívateľov, ktorým sú údaje sprístupnené,
- oznámenie v zrozumiteľnej forme o tom, ktoré údaje sú práve predmetom
spracovania a aj všetkých informácií o ich zdroji, ktoré sú k dispozícii,
- možnosť oboznámiť sa s logikou automatizovaného spracovania údajov týkajúcich
sa tejto osoby, prinajmenšom v prípade automatizovaných rozhodovaní uvedených
v článku 15 (1),
(b) ak je to vhodné, dosiahnuť od neho opravu, výmaz alebo rozklad údajov, ktorých
spracovanie nevyhovuje ustanoveniam tejto smernice, najmä ak majú tieto údaje
neúplný alebo nepresný charakter,
(c) dosiahnuť, aby upovedomil tretie strany, ktorým boli údaje sprístupnené, o každej
oprave, výmaze alebo rozklade urobenom v súlade s (b) - ak sa neukáže, že to nie
je možné alebo že je to spojené s neúmernou námahou.

ČASŤ VI
VÝNIMKY A OBMEDZENIA
Článok 13
Výnimky a obmedzenia

1. Členské štáty môžu prijať legislatívne opatrenia na obmedzenie rozsahu povinností
a práv ustanovených v článku 6 (1), 10, 11 (1) 12 a 21, ak je takéto obmedzenie
nevyhnutné na zabezpečenie:

(a) národnej bezpečnosti,
(b) obrany,
(c) verejnej bezpečnosti,
(d) pri prevencii, vyšetrovaní, objasňovaní a stíhaní trestných činov alebo porušenia
etických zásad u regulovaných povolaní,

25

(e) dôležitého ekonomického alebo finančného záujmu členského štátu alebo
Európskej únie, vrátane monetárnych, rozpočtových a daňových záležitostí,
(f) monitorovacej, inšpekčnej alebo regulatórnej funkcie spojenej, hoci aj len
príležitostne, s výkonom oficiálnych právomocí v prípadoch uvedených v (c), (d)
a (e),
(g) ochrany dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných osôb.

2. Pod podmienkou adekvátnych právnych záruk, najmä záruky, že údaje nebudú
použité pri prijímaní opatrení alebo rozhodnutí týkajúcich sa ktoréhokoľvek
konkrétneho jednotlivca, môžu členské štáty v prípade, že očividne nehrozí nijaké
nebezpečenstvo porušenia súkromia dotknutej osoby, obmedziť legislatívnym
opatrením práva ustanovené v článku 12, ak sú údaje spracovávané výlučne za
účelom vedeckého výskumu alebo sú vedené v osobnej podobe počas obdobia,
ktorá nepresiahne obdobie potrebné len na prípravu štatistiky.

ČASŤ VII
PRÁVO DOTKNUTEJ OSOBY NA NÁMIETKU
Článok 14
Právo dotknutej osoby na námietku

Členské štáty udelia dotknutej osobe právo:
(a) prinajmenšom v prípadoch uvedených v článku 7 (e) a (f), z naliehavých a
oprávnených dôvodov, ktoré majú do činenia s jej konkrétnou situáciou, hocikedy
vzniesť námietku voči spracovaniu údajov jej sa týkajúcich, pokiaľ nie je
vnútroštátnou legislatívou stanovené inak. Ak bola námietka
oprávnená,
prevádzkovateľ už viac nesmie do svojho spracovania tieto údaje zahrnúť.
(b) na základe žiadosti a bezodplatne namietať voči spracovaniu osobných údajov,
ktoré sa jej týkajú a o ktorých prevádzkovateľ predpokladá, že budú spracované
pre účely priameho marketingu alebo právo byť informovaný ešte pred prvým
sprístupnením osobných údajov tretím stranám alebo pred ich prvým použitím v
mene týchto strán pre účely priameho marketingu a musí jej byť špeciálne
umožnené bezodplatne vznášať námietky voči takémuto sprístupňovaniu alebo
použitiu.
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Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia aby zabezpečili, že dotknuté osoby si
budú vedomé práva uvedeného v (b).

Článok 15
Automatické rozhodovanie o jednotlivcoch

1. Členské štáty každej osobe udelia právo nepodrobiť sa rozhodnutiu, ktoré bude
mať na ňu právne účinky alebo významný dopad alebo ktoré sa výlučne zakladá
na automatizovanom spracovaní údajov určených na vyhodnotenie istých
osobných stránok jej života, napríklad jej pracovného výkonu, dôveryhodnosti,
spoľahlivosti, a pod.

2. S podmienkou dodržania ďalších článkov tejto smernice členské štáty ustanovia,
že je možné osobu podrobiť rozhodnutiu typu popísaného v odstavci 1, ak toto
rozhodnutie:
(a) bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy - za predpokladu, že tak
bolo vyhovené požiadavke dotknutej osoby alebo že jestvujú vhodné opatrenia na
zabezpečenie jej oprávnených záujmov, napríklad dojednanie, ktoré jej umožňuje
vyjadrovať svoj názor, alebo
(b) je povolená zákonom, ktorý tiež zakotvuje opatrenia na
oprávnených záujmov dotknutej osoby.

zabezpečenie

ČASŤ VIII
DÔVERNOSŤ A BEZPEČNOSŤ SPRACOVANIA
Článok 16
Dôvernosť spracovania

Každý, kto koná na základe právomoci prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,
vrátane sprostredkovateľa samotného a kto má prístup k osobným údajom, smie tieto
osobné údaje spracovávať len na základe pokynu od prevádzkovateľa, ak to od neho
nepožaduje zákon.
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Článok 17
Bezpečnosť spracovania

1. Členské štáty ustanovia, že prevádzkovateľ musí zaviesť primerané technické a
organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov proti náhodnému alebo
nezákonnému zničeniu alebo náhodnej strate, zmene, nepovolenému sprístupneniu
alebo prístupu, najmä v prípadoch, keď spracovanie zahŕňa prenos údajov v sieti a
aj proti všetkým ďalším formám nezákonného spracovania.
S prihliadnutím na posledný vývoj v tejto oblasti a náklady na ich zavedenie, tieto
opatrenia zaručia úroveň bezpečnosti, ktorá bude primeraná rizikám vyplývajúcim
zo spracovania a z povahy údajov, ktoré sú predmetom ochrany.

2. Členské štáty ustanovia, že prevádzkovateľ musí v prípade, že je spracovanie
vykonávané v jeho mene, vybrať sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné
záruky pokiaľ ide o opatrenia v oblasti technickej bezpečnosti a organizačné
opatrenia, ktorými sa riadi spracovanie, ktoré sa má vykonať a že musí zabezpečiť
dodržiavanie týchto opatrení.

3. Realizácia spracovania cez sprostredkovateľa musí byť upravené zmluvou alebo
právnym aktom záväzným pre sprostredkovateľa, v ktorom bude najmä stanovené,
že:
- sprostredkovateľ bude konať len na základe pokynov prevádzkovateľa,
- povinnosti uvedené v odstavci 1 a vymedzené právnou úpravou členského štátu,
v ktorom je sprostredkovateľ zriadený, budú záväzné aj pre sprostredkovateľa.

4. Na doloženie ich existencie, budú časti zmluvy alebo právneho aktu týkajúce sa
ochrany a požiadaviek na opatrenia uvedené v odstavci 1, vyhotovené v písomnej
podobe alebo v nejakej inej ekvivalentnej podobe.

ČASŤ IX
OZNAMOVANIE
Článok 18
Povinnosť oznámenia dozornému orgánu
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1. Členské štáty ustanovia, že prevádzkovateľ alebo jeho prípadný zástupca musí prv,
než vykoná plne alebo čiastočne automatizovanú operáciu alebo súbor takýchto
operácií, určených na jediný alebo na viacero príbuzných účelov, upovedomiť o
tomto dozorný orgán, uvedený v článku 28.

2. Členské štáty môžu ustanoviť zjednodušenie alebo výnimku z tohoto oznámenia
len v nasledovných prípadoch a za nasledovných podmienok:
- ak u kategórií spracovateľských operácií, pri ktorých je vzhľadom na údaje, ktoré
majú byť predmetom spracovania,
nepravdepodobné že by nepriaznivo
ovplyvnili práva a slobody dotknutých osôb, určia ciele spracovania, údaje alebo
kategórie spracovávaných údajov, kategóriu alebo kategórie dotknutých osôb,
užívateľov alebo kategórie užívateľov, ktorým majú byť údaje sprístupnené a
dĺžku obdobia, na aké majú byť tieto údaje uchované, prípadne
- ak prevádzkovateľ, v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom, ktorý upravuje
jeho postavenie, vymenuje referenta pre ochranu osobných údajov, ktorý bude
najmä zodpovedať za:
- nezávislé uplatňovania vnútroštátnych právnych noriem prijatých v nadväznosti
na túto smernicu vo svojej organizácii,
- vedenie registra spracovateľských operácií realizovaných prevádzkovateľom,
ktorý bude obsahovať informačné položky uvedené v článku 21 (2),
a tým zabezpečovať, že práva a slobody dotknutých osôb takmer určite nebudú
nepriaznivo ovplyvnené spracovateľskými operáciami.

3. Členské štáty môžu ustanoviť, že odstavec 1 nebude platiť pre spracovanie,
ktorého jediným cieľom je vedenie registra, z ktorého sa majú byť podľa zákonov
alebo predpisov poskytované informácie verejnosti a ktoré sú otvorené k
nahliadnutiu buď verejnosti vo všeobecnosti alebo ľubovoľnej osobe, ktorá
preukáže oprávnený záujem.

4. V prípade spracovateľských operácií uvedených v článku 8 (2) (d) môžu členské
štáty môžu ustanoviť výnimku z oznamovacej povinnosti alebo ju zjednodušiť.
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5. Členské štáty môžu uzákoniť, že majú oznámené niektoré alebo všetky
neautomatizované spracovateľské operácie s osobnými údajmi alebo že sa o nich
má podať zjednodušené hlásenie.

Článok 19
Obsah oznámenia

1. Členské štáty určia informácie, ktoré majú byť v oznámení
oznámenie bude prinajmenšom obsahovať:

uvedené. Toto

(a) názov a adresu prevádzkovateľa a jeho prípadného zástupcu,
(b) účel alebo účely spracovania,
(c) popis kategórie alebo kategórií dotknutých osôb a údajov alebo kategórií údajov
na ne sa vzťahujúcich,
(d) užívateľov alebo kategórie užívateľov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté,
(e) navrhované prenosy údajov do tretích krajín,
(f) všeobecný popis umožňujúci predbežné zhodnotenie primeranosti opatrení
prijatých v nadväznosti na článok 17 za účelom zabezpečenia bezpečnosti
spracovania.

2. Členské štáty určia postupy, na základe ktorých musia byť akékoľvek zmeny,
ktoré majú vplyv na informácie uvedené v odstavci 1, oznámené dozornému
orgánu.

Článok 20
Predbežná kontrola

1. Členské štáty stanovia spracovateľské operácie, o ktorých je takmer isté, že
predstavujú určité nebezpečenstvo pokiaľ ide o práva a slobody dotknutých osôb a
dohliadnu na to, aby boli tieto spracovateľské operácie posúdené ešte pred ich
zahájením.
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2. Takúto predbežnú kontrolu vykoná dozorný orgán po obdržaní oznámenia od
prevádzkovateľa alebo referenta pre ochranu údajov, ktorý v prípade pochybnosti
musí vec konzultovať s dozorným orgánom.

3. Členské štáty môžu takéto previerky vykonávať aj v súvislosti s prípravou
opatrenia národného parlamentu alebo
opatrenia založeného na takomto
legislatívnom akte, v ktorom bude vymedzený charakter spracovania a uzákonené
primerané ochranné opatrenia.

Článok 21
Zverejňovanie spracovateľských operácií

1. Členské štáty prijmú opatrenia na zverejnenie spracovateľských operácií.

2. Členské štáty ustanovia, že dozorný orgán bude viesť register spracovateľských
operácií oznámených podľa článku 18.

3. Tento register bude obsahovať prinajmenšom informácie vymenované v článku 19
(1) (a) až (e).
Tento register je prístupný komukoľvek k nahliadnutiu.

3. Členské štáty ustanovia, aby u spracovateľských operácií, na ktoré sa nevzťahuje
oznamovacia povinnosť prevádzkovatelia alebo iný orgán ustanovený členskými
štátmi na požiadanie komukoľvek vo vhodnej forme sprístupnil prinajmenšom
informácie uvedené v článku 19 (1) (a) až (e)
Členské štáty môžu určiť, že toto ustanovenie sa nebude vzťahovať na
spracovanie, ktorého jediným účelom je vedenie registra, ktorý podľa zákonov
alebo predpisov má slúžiť na informovanie verejnosti a ktorý je otvorený k
nahliadnutiu buď verejnosti vo všeobecnosti alebo komukoľvek, kto je schopný
doložiť svoj oprávnený záujem.
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HLAVA III
OPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRED SÚDOM, ZODPOVEDNOSŤ A SANKCIE
Článok 22
Opravné prostriedky

Bez toho, aby bol dotknutý ľubovoľný správny opravný prostriedok, ktorý je možné
uplatniť na správnom orgáne, medzi iným aj opravný prostriedok uplatnený na
dozornom orgáne uvedenom v článku 28 ešte pred podaním veci na súdny orgán,
zabezpečia členské štáty právo každej osobe dožadovať sa nápravy súdnou cestou pri
akomkoľvek porušení práv, ktoré jej zaručujú vnútroštátne právne normy vzťahujúce
sa na dané spracovanie.

Článok 23
Zodpovednosť

1. Členské štáty ustanovia, že každý, kto následkom nezákonnej spracovateľskej
operácie alebo hocijakého konania nezlučiteľného s vnútroštátnymi normami
prijatými v nadväznosti na túto smernicu utrpí ujmu, mal nárok na náhradu za
takto utŕženú škodu od prevádzkovateľa.

2. Prevádzkovateľovi môže byť udelená úplná alebo čiastočná výnimka z tejto
zodpovednosti, ak dokáže, že nie je zodpovedný za vznik ujmy.

Článok 24
Sankcie

Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na úplné zavedenia ustanovení tejto smernice
do praxe a najmä uzákonia sankcie, ktoré bude treba uplatniť v prípade porušenia
noriem prijatých v nadväznosti na túto smernicu
.
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HLAVA IV
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN
Článok 25
Zásady

1. Členské štáty ustanovia, že k prenosu osobných údajov, ktoré sú práve
spracovávané alebo majú byť po uskutočnení prenosu spracované môže dôjsť iba
ak dotyčná tretia krajina zaručí primeranú úroveň ochrany - bez toho, aby bolo
dotknuté dodržiavanie vnútroštátnej právnej úpravy prijatej v nadväznosti na
ustanovenia tejto smernice.

2. Primeranosť úrovne ochrany poskytovanej treťou krajinou sa bude hodnotiť na
základe všetkých okolností súvisiacich s operáciou prenosu údajov alebo súboru
prenosových operácií;
zvlášť posudzovať povaha údajov, účel a trvanie
navrhovanej spracovateľskej operácie alebo operácií, krajina pôvodu a krajina
konečného určenia, právne normy, tak všeobecné ako aj rezortné, ktoré platia v
príslušnej tretej krajine a profesionálne predpisy a bezpečnostné opatrenia, ktoré
sa tam dodržiavajú.

3. Členské štáty a Komisia sa budú navzájom informovať o prípadoch, keď podľa ich
súdu tretia krajina nezaručuje primeranú úroveň ochrany v zmysle odstavca 2.

4. V prípade, že Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 31 (2) zistí, že
tretia krajina nezaručuje primeranú úroveň ochrany v zmysle odstavca 2 tohoto
článku, členské štáty prijmú opatrenia nevyhnuté na to, aby sa zabránilo prenosu
údajov tohto typu do príslušnej tretej krajiny.

5. Vo vhodnú dobu Komisia zaháji rokovania s cieľom dať do poriadku situáciu,
ktorá bola zistená podľa odstavca 4.

6. Komisia môže na základe postupu uvedeného v článku 31 (2) zistiť, že tretia
krajina z titulu svojho vnútroštátneho právneho poriadku alebo medzinárodných
záväzkov, ktoré na seba prijala najmä po skončení rokovaní spomínaných v
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odstavci 5 a týkajúcich sa ochrany súkromného života a základných slobôd a práv
jednotlivcov, zaručuje primeranú úroveň ochrany v zmysle odstavca 2 tohoto
článku.
Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, aby bolo dodržané
Komisie.

rozhodnutie

Článok 26
Derogácie

1. Ak vnútroštátny zákon upravujúci konkrétne prípady nestanovuje inak, členské
štáty zrušením článku 25 určia, že je možné uskutočniť prenos alebo rad prenosov
osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany v
zmysle článku 25 (2) pod podmienkou, že:

(a) dotknutá osoba dala svoj jednoznačný súhlas na navrhovaný prenos, alebo
(b) je tento prenos nevyhnutný pre plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a
prevádzkovateľom alebo na zavedenie predkontraktačných opatrení na žiadosť
dotknutej osoby, alebo
(c) je tento prenos nevyhnutný pre uzavretie alebo plnenie zmluvy, ktorú uzavrel v
záujme dotknutej osoby prevádzkovateľ a tretia strana, alebo
(d) je tento prenos nevyhnutný alebo vyžadovaný zo zákona z dôvodu dôležitého
verejného záujmu alebo pri dokazovaní, uplatňovaní alebo obhajovaní právneho
nároku, alebo
(e) je tento prenos nevyhnutný na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej
osoby, alebo
(f) sa tento prenos týka registra, ktorý má podľa zákonov alebo predpisov slúžiť na
informovanie verejnosti a ktorý je otvorený k nahliadnutiu buď verejnosti vo
všeobecnosti alebo hocijakej osobe, ktorá je schopná preukázať oprávnený nárok
- ak sú v danom prípade splnené zákonne stanovené podmienky takéhoto
nahliadnutia.

2. Bez toho, aby bol tým dotknutý odstavec 1, členský štát môže povoliť prenos
alebo súbor prenosov osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje
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primeranú úroveň ochrany v zmysle článku 25 (2), ak prevádzkovateľ uvedie
primerané záruky ochrany súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov a
výkonu príslušných práv; takéto záruky môžu vychádzať najmä z príslušných
zmluvných klauzúl.

3. Členský štát bude informovať Komisiu a ostatné členské štáty o povolení, ktoré
udelí v nadväznosti na odstavec 2.
Ak nejaký členský štát alebo Komisia vznesie oprávnenú námietku, ktorá sa týka
ochrany súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov, Komisia podnikne
vhodné opatrenia v súlade s postupom stanoveným v článku 31 (2).
Členské štáty podniknú potrebné opatrenia, aby vyhoveli rozhodnutiu Komisie.

4. Ak Komisia rozhodne, v súlade s postupom uvedeným v článku 31 (2), že isté
štandardné zmluvné klauzuly poskytujú dostatočné záruky požadované v odstavci
2, členské štáty podniknú potrebné opatrenia na naplnenie rozhodnutia Komisie.

HLAVA V
VYKONÁVACIE PREDPISY
Článok 27

1. Členské štáty a Komisia podporia vypracovanie vykonávacích predpisov, ktoré s
prihliadnutím na špecifiká rôznych
rezortov majú prispieť k správnej
implementácii vnútroštátnych predpisov prijatých členskými štátmi v nadväznosti
na túto smernicu.

2. Členské štáty umožnia živnostenským združeniam a iným
inštitúciám
zastupujúcim iné kategórie prevádzkovateľov, ktoré pripravili návrh vykonávacích
predpisov alebo ktoré zamýšľajú doplniť alebo rozšíriť jestvujúce celoštátne
predpisy, aby ich predložili na posúdenie štátnemu orgánu.
Členské štáty stanovia, aby tento orgán medzi iným zistil, či sú jemu podstúpené
návrhy v súlade s vnútroštátnymi predpismi, ktoré boli prijaté v nadväznosti na
túto smernicu. Ak to bude považovať za vhodné, bude sa tento orgán zapodievať
aj názormi dotknutých osôb alebo ich zástupcov.
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3. Návrhy kódexu Spoločenstva a doplnky alebo rozšírenia
k jestvujúcim
komunitným kódexom je možné predložiť pracovnej skupine uvedenej v článku
29. Komisia môže zabezpečiť vhodnú publicitu pre predpisy, ktoré boli schválené
pracovnou skupinou.

HLAVA VI
DOZORNÝ ORGÁN A PRACOVNÁ SKUPINA NA OCHRANU JEDNOTLIVCOV
PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Článok 28
Dozorný orgán

1. Každý členský štát ustanoví, že jeden alebo viac verejných orgánov bude
zodpovedať za sledovanie, ako sa jeho území uplatňujú predpisy prijaté členskými
štátmi v nadväznosti na túto smernicu.
Tieto orgány budú pri výkone im zverených funkcií konať úplne nezávisle.

2. Každý členský štát ustanoví, aby boli tieto dozorné orgány konzultované pri
príprave administratívnych opatrení alebo predpisov týkajúcich sa ochrany práv a
slobôd jednotlivca pri spracovaní osobných údajov.

3. Každý takýto orgán bude najmä disponovať:
- vyšetrovacími právomocami, napríklad právom prístupu k údajom, určovania
vecnej náplne spracovateľských operácií a práva na získanie všetkých informácií
nevyhnutných pri výkone jeho dozorných povinností,
- skutočnými právomocami zasahovania, napríklad právom na
vyjadrenie
stanoviska pred uskutočnením spracovateľskej operácie v súlade s článkom 20 a
na zabezpečenie vhodnej publicity pre tieto stanoviská, právom nariadiť
rozloženie, výmaz alebo zničenie údajov, vydať dočasný alebo definitívny zákaz
spracovania, upozorniť alebo napomenúť spracovateľa, podstupovať záležitosti
národnému parlamentu alebo iným politickým inštitúciám,
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- právom zúčastniť sa súdneho procesu ak došlo k porušeniu vnútroštátneho
predpisu prijatého v nadväznosti na túto smernicu alebo upozorňovať na takéto
prípady porušenia súdne orgány.
Proti rozhodnutiam dozorného orgánu, ktoré vedú k sťažnosti, sa je možné odvolať
na súde.

4. Každý dozorný orgán prejedná sťažnosť podanú ktoroukoľvek osobou alebo
združením zastupujúcim túto osobu, ktorá sa týka ochrany práv alebo slobôd tejto
osoby pri spracovaní osobných údajov. Dotknutá osoba má byť o výsledku
podania informovaná.
Každý
dozorný orgán najmä
prejedná
žiadosti
o
preskúmanie
zákonnosti spracovania údajov, podané kýmkoľvek, ak sa na tento prípad
vzťahujú vnútroštátne predpisy prijaté v nadväznosti na túto smernicu. Dotknutá
osoba bude v každom prípade informovaná o uskutočnení tejto previerky.

5. Každý dozorný orgán v pravidelných intervaloch pripravuje
činnosti. Táto správa sa zverejňuje.

správu o svojej

6. Každý dozorný orgán je príslušný, bez ohľadu na to, aké vnútroštátne predpisy sa
vzťahujú na dané spracovanie, uplatňovať na území vlastného členského štátu
právomoci mu prepožičané na základe odstavca 3. Každý orgán môže byť
požiadaný orgánom iného členského štátu, aby uplatnil svoje právomoci.
Dozorné orgány budú navzájom spolupracovať v miere potrebnej na plnenie ich
povinností, najmä prostredníctvom výmeny užitočných informácií.
7. Členské štáty ustanovia, že členovia a pracovníci dozorného orgánu budú aj po
skončení pracovného pomeru podliehať povinnej mlčanlivosti o dôverných
informáciách, ku ktorým majú prístup.

Článok 29
Pracovná skupina pre ochranu jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov

1. Týmto sa zriaďuje pracovná skupina pre ochranu jednotlivcov pri spracovaní
osobných údajov, ďalej len "pracovná skupina".
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Bude mať poradný status a bude konať nezávisle.

2. Pracovná skupina sa skladá zo zástupcu dozorného orgánu či orgánov menovaného
jednotlivými členskými štátmi alebo zo zástupcu orgánu či orgánov zriadených v
rámci štruktúr Spoločenstva a zo zástupcu Komisie.
Jednotliví členovia pracovnej skupiny budú určení inštitúciou, orgánom alebo
orgánmi, ktoré zastupujú. V prípade že členský štát určil viac ako jeden dozorný
orgán, navrhne spoločného zástupcu. To isté platí pre inštitúty zriadené
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva.

3. Pracovná skupina hlasuje prostou väčšinou zástupcov dozorných orgánov.

4. Pracovná skupina volí svojho predsedu. Funkčné obdobie predsedu sú dva roky.
Jeho menovanie je obnoviteľné.

5. Komisia vytvorí sekretariát pracovnej skupiny.

6. Pracovná skupina prijme svoje vlastný rokovací poriadok.

7. Pracovná skupina jedná o bodoch, ktoré do jej programu zaradí predseda, či už na
vlastný podnet alebo na žiadosť zástupcu dozorného orgánu alebo na žiadosť
Komisie.

Článok 30

1. Pracovná skupina:
(a) posudzuje všetky otázky týkajúce sa uplatňovania národných opatrení prijatých
podľa tejto smernice, čím prispieva k jednotnému uplatňovaných týchto opatrení,
(b) vyjadruje sa k úrovni ochrany v Spoločenstve a tretích krajinách,
(c) informuje Komisiu o všetkých navrhovaných novelách tejto
smernice,
doplňujúcich alebo podrobných opatreniach na zaručenie práv a slobôd fyzických
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osôb pri spracovaní osobných údajov a o všetkých ďalších navrhovaných
opatreniach Spoločenstva, ktoré majú vplyv na tieto práva a slobody,
(d) vyjadruje sa k vykonávacím predpisom pripraveným na úrovni Spoločenstva.
2. Ak pracovná skupina zistí, že medzi zákonmi alebo praxou členských štátov
vznikli odchýlky, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť ekvivalenciu ochrany
osôb pri spracovaní osobných údajov, informuje o tom Komisiu.

3. Pracovná skupina môže na vlastný podnet pripravovať odporúčania vo všetkých
záležitostiach týkajúcich sa ochrany osôb pri spracovaní osobných údajov v
Spoločenstve.

4. Stanoviská a doporučenia pracovnej skupiny sú ďalej podstupované Komisii a
výboru uvedenému v článku 31.

5. Komisia informuje pracovnú skupinu o opatreniach, ktoré prijala na základe týchto
stanovísk alebo odporúčaní. Spraví tak v správe, ktorá bude tiež predložená
Európskemu parlamentu a Rade. Táto správa sa zverejňuje.

6. Pracovná skupina vypracováva výročnú správu o stave ochrany fyzických osôb pri
spracovaní osobných údajov v Spoločenstve a v tretích krajinách, ktorú podáva na
Komisiu, Európsky parlament a Radu. Táto správa sa zverejňuje.

HLAVA VII
OPATRENIA NA ZAVEDENIE SMERNICE V SPOLOČENSTVE
Článok 31
Výbor

1. Komisii pomáha výbor zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá
zástupca Komisie.

39

2. Zástupca Komisie podáva výboru návrh opatrení, ktoré majú byť prijaté. Výbor sa
k tomuto návrhu vyjadrí v lehote, ktorú stanovuje predseda podľa naliehavosti
veci.
Stanovisko je vynesené na základe väčšiny vymedzenej v článku 148 (2)
Dohovoru. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore majú váhu určenú v tomto
článku. Predseda sa hlasovania nezúčastňuje.
Komisia prijme opatrenia, ktoré nadobudnú okamžitú platnosť. Ak však tieto
opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, Komisia s nimi bezodkladne
oboznámi Radu. V tom prípade:
- Komisia odloží vykonanie opatrení, na ktorých sa uzhodla na obdobie troch
mesiacov odo dňa oznámenia,
- Rada, konajúc na základe kvalifikovanej väčšiny, môže
rozhodnutie v rámci lehoty uvedenej za prvou odrážke.

prijať odchylné

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 32

1. Členské štáty zabezpečia účinnosť zákonov, predpisov a administratívnych
opatrení potrebných na to, aby sa vyhovelo tejto smernici najneskôr na konci
trojročného obdobia odo dňa jej prijatia.
Keď ich budú členské štáty prijímať, mali by tieto opatrenia obsahovať odvolávku
na túto smernicu alebo by na ňu malo byť odkázané pri príležitosti ich oficiálneho
zverejnenia. Metódu vykonania tejto odvolávky určia členské štáty.
2. Členské štáty zabezpečia, aby spracovania, ktoré už prebiehali v deň účinnosti
vnútroštátnych predpisov, ktoré boli prijaté na základe tejto smernice, boli behom
troch rokov od tohto dátumu prispôsobené týmto predpisom.
Na základe zrušenia predchádzajúceho odseku môžu členské štáty ustanoviť, že
spracovanie údajov, ktoré sa už nachádzali v ručných informačných systémoch v
deň účinnosti vnútroštátnych predpisov prijatých na vykonanie tejto smernice sa
zosúladí s článkami 6,7 a 8 tejto smernice behom 12 rokov odo dňa ich prijatia.
Členské štáty však udelia dotknutej osobe právo dosiahnuť - na jej žiadosť a
najmä pri uplatnení práva na prístup - opravu, výmaz alebo rozloženie údajov,
ktoré sú neúplné, nepresné a uchovávané spôsobom nezlučiteľným s oprávnenými
cieľmi prevádzkovateľa.
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3. Na základe zrušenia odstavca 2 môžu členské štáty za predpokladu primeraných
záruk ustanoviť, že údaje uchovávané výlučne za účelom historického výskumu je
treba zosúladiť s článkom 6, 7 a 8 tejto smernice.

4. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení domáceho zákona, ktorý prijmú
v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 33

Komisia v pravidelných intervaloch, počnúc najneskôr tri roky odo dňa uvedeného v
článku 32 (1), podáva Rade a Európskemu parlamentu správu o realizácii tejto
smernice, pričom v prípade potreby svoju správu doplňuje o vhodné návrhy na
zmeny. Správa sa zverejňuje.
Komisia osobitne preskúma uplatňovanie tejto smernice pri spracovaní zvukových a
obrazových údajov o fyzických osobách a podá primerané návrhy, ktoré sa ukážu byť
nevyhnutné, pričom berie do úvahy vývoj informačných technológií a stav vývoja
informačnej spoločnosti.

Článok 34

Táto smernica je určená členským štátom.

V Luxemburgu, 24. októbra 1995.

Za Európsky parlament

Za Radu

Predseda

Predseda

K. HÄNSCH

L. ATIENZA SERNA

Poznámka prekladateľa
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derogácia = čiastočné zrušenie zákona následným aktom (opak abrogácie, úplného
zrušenia)
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