Rozhodnutie SD EÚ vo
veci Orange România
SA
____

DATA PRIVACY
MONTHLY RESUME
PRAVIDELNE. V PRAKTICKOM FORMÁTE.

Nájsť kvalitné informácie zo spoľahlivých zdrojov na
internete je výzvou. My sme ju prijali a pravidelne pre vás
zozbierame to najdôležitejšie z Data Privacy a pripravíme
bezplatné Monthly Resume. Všetko to najzaujímavejšie
za kalendárny mesiac a v praktickom formáte.

Odporúčania o
európskych
základných zárukách
pre opatrenia
týkajúce sa
sledovania
____

Evropský sbor pro
ochranu osobních
údajů poprvé
rozhodoval při
společné dozorové
akci
____

Sme partnerské združenia profesionálov zaoberajúcich sa spracovaním
a ochranou osobných údajov v súkromnom podnikaní, samospráve a
verejnej správe na Slovensku a v Českej republike . Zároveň
združujeme zodpovedné osoby menované k naplneniu povinností
podľa článku 37 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2016/679. Členmi spolku však môžu byť aj iné osoby zaujímajúce sa o
ochranu osobných údajov.
Sme zakladajúci členovia EUROPEAN FEDERATION OF DATA
PROTECTION OFFICERS.
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Metodika k DPIA
UOOU ČR zverejnil kompletnú metodiku k DPIA a ako jeden z dôvodov uviedol „V rámci
připomínkových řízení k návrhu právních předpisů se ukázalo, že předkladatelé nemají v řadě
případů příliš jasno, jak má takové posouzení vypadat. Často šlo pouze o slovní hodnocení bez
konkrétních informací týkajících se popisu hrozeb, dopadů do soukromí a navrhovaných
technických a organizačních opatření. Vyvstala zjevná potřeba metodiky s příklady typů analýz,
hrozeb a rizik.“
V SR Posúdenie vplyvu podľa čl. 35 GDPR stále nie je ani zavedené do legislatívneho procesu.
Rozhodli sme sa aj tejto téme v Spolku pre ochranu osobných údajov venovať a už čoskoro
začne svoju činnosť nová pracovná skupina. Ak chcete byť jej súčasťou, dajte nám o sebe vedieť.

Odporúčania o európskych základných zárukách pre opatrenia týkajúce sa sledovania
EDPB prijal Odporúčania o európskych základných zárukách pre opatrenia týkajúce sa
sledovania. Odporúčania sú aktualizáciou prijatou v nadväznosti na rozhodnutie SD EU vo veci
Schrems II. Cieľom je poskytnúť zoznam základných náležitostí preskúmavaných pri prenosoch
osobných údajov do tretích krajín za účelom posúdenia, či opatrenia týkajúce sa sledovania
umožňujúce prístup k prenášaným osobným údajom vverejným orgánom v tretej krajine, ktorými
sú národné bezpečnostné agentúry alebo orgány presadzovania práva, možno považovať za
ospravedlniteľný zásah.

Vec Orange România SA
Dňa 11. novembra 2020 bolo Súdnym dvorom EÚ vydané rozhodnutie vo veci C-61/19 Orange
România SA v ktorom sa posudzovalo, či je možné považovať súhlas za slobodne daný,
konkrétny , informovaný a jednoznačný prejav vôle ak je súčasťou zmluvy, ktorá obsahuje
viaceré zmluvné podmienky. Viac sa dočítate v tlačovej správe SD EÚ v anglickom jazyku alebo
v celom znení rozhodnutia.

Predbežné stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov k preukazovaniu sa
negatívnym výsledkom testu z plošného testovania a názor Spolku pre ochranu
osobných údajov na vzniknutú situáciu
Úrad vykonal právnu analýzu s ohľadom na ochranu osobných údajov, ktorú zaslal UVZ SR
pričom na základe tejto analýzy dospel k tomu, že ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z., ktoré
má vyhláška vykonávať, táto v navrhovanom znení nereflektuje. S ohľadom na uvedené úrad
nateraz zotrváva na svojom stanovisku z 29/10/2020 „Uznesenia vlády č. 678, aj 693, z pohľadu
ochrany osobných údajov, nepovažuje k dnešnému dňu za dostatočný právny základ na
spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia.“
Vzhľadom k vzniknutej situácii a právnej neistote mimoriadne zasadala pracovná skupina Spolku
pre ochranu osobných údajov a Spolku pro ochranu osobních údajů a k uvedenému vypracovala
názor spolu s odporúčaniami.

Data Privacy Monthly Resume 11/2020

Rozhodnutie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vo veci mBank
V rozhodnutí o rozklade Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sa
predsedníčka Úradu priklonila k argumentácii prevádzkovateľa – mBank Spółka Akcyjna , a preto
vec zrušila a vrátila na nové prejednanie a rozhodnutie. Čo sa stalo?

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů poprvé rozhodoval při společné dozorové
akci
Evropský sbor v případu úniku osobních údajů společnosti Twitter poprvé využil mechanismu pro
řešení sporů mezi dozorovými úřady podle čl. 65 GDPR. Irskému úřadu, který kontrolu vedl, se
proti návrhu závěrečného rozhodnutí sešly námitky od 11 dalších úřadů. Evropský sbor rozhodl,
jakým způsobem má irský úřad dále postupovat, ten je nyní povinen rozhodnout do poloviny
prosince.
v
Český Ústavní soud potvrdil legalitu dlužnických registrů vedených bez souhlasu i
zdravotnických registrů
Český Ústavní soud v uplynulém měsíci rozhodoval ve dvou kauzách týkajících se registrů
zpracovávajících velké množství osobních údajů. Jednalo se jak o úvěrové registry vedené podle
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tak o zdravotnické registry regulované
především zákonem zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Ústavní soud v obou
případech rozhodl, že příslušná úprava je ústavně konformní. Nález ke zdravotním registrům je
dostupný zde, nález k úvěrovým registrům zde.

Komentár k Nariadeniu o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
Vydavateľstvo Eurokódex pripravilo Komentár k Nariadeniu o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov/GDPR, ktorý vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva.
Je zhrnutím skúseností autorov s aplikáciou Nariadenia a postojov inštitúcií, ktorých rozhodnutia
a usmernenia prispievajú k výkladu po viac ako 2 rokoch uplatňovania GDPR.
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Jak se stát členem českého Spolku?
Členy Spolku se mohou stát právnické nebo fyzické osoby. Členství ve Spolku je blíže upraveno
ve stanovách a možné jsou dva druhy členství – řádné a nebo přidružené. Pro fyzické osoby je
určeno řádné členství. Každá fyzická osoba, která se hodlá stát řádným členem spolku musí být
starší 18 let a musí být trestně bezúhonná. Pro právnické osoby je určeno členství přidružené.
Přidružený člen nemá hlasovací právo. Každá právnická osoba však získává zároveň s úhradou
členského poplatku pro přidružené členy kromě dalších výhod také možnost uplatnění 100 %
slevy na bezplatné řádné členství pro max. 3 fyzické osoby z řad jejích zaměstnanců nebo
statutárních zástupců.
Více na stránkach Spolku.

v
Ako sa stať členom slovenského Spolku?
Úplne rovnako! Sme partnerské organizácie a rozhodujúce je, kde pôsobíte a či preferujete
aktivity na Slovensku, alebo v Českej republike.
Viac na stránkach Spolku.
Prečo sa stať členom ?
•
Možnosť stretávať sa s odborníkmi z rôznych oblastí podnikania, ktorí majú s ochranou
osobných údajov praktické skúsenosti, vrátane bezplatnej alebo zvýhodnenej účasti na
odborných akciách;
•
Získanie prístupu do neverejnej webovej členskej sekcie, kde je možné diskutovať o
otázkach týkajúcich sa ochrany osobných údajov a vymieňať si praktické skúsenosti s ostatnými
členmi;
•
Členovia získajú prístup k právnym predpisom, zaujímavým judikátom, článkom,
stanoviskám rôznych inštitúcií, vzorom dokumentov atď., týkajúcich sa problematiky ochrany
osobných údajov;
•
Byť súčasťou skupiny profesionálov a aktívne sa spolupodieľať na tvorbe praktických
podmienok ochrany osobných údajov a etického rámca ich spracovania v rámci pracovných
skupín;
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