
Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k oznámeniu Komisie 
„Digitálna agenda pre Európu – Digitalizácia ako hnacia sila rastu“ 

(Úplné znenie tohto stanoviska sa nachádza v anglickom, vo francúzskom a v nemeckom jazyku na webovej stránke 
európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov http://www.edps.europa.eu) 

(2013/C 358/10) 

I. Úvod 

1.1. Konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov 

1. Komisia 18. decembra 2012 prijala oznámenie o iniciatíve „Digitálna agenda pre Európu – Digitali
zácia ako hnacia sila rastu“ (ďalej len „oznámenie“) ( 1 ). 

2. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov mal pred prijatím oznámenia príležitosť poskytnúť 
Komisii svoje neformálne pripomienky. Víta skutočnosť, že niektoré z jeho pripomienok boli v tomto 
oznámení zohľadnené. 

3. Vzhľadom na význam daného predmetu sa európsky dozorný úradník pre ochranu údajov rozhodol 
prijať toto stanovisko z vlastnej iniciatívy. 

1.2. Ciele a rozsah oznámenia a cieľ stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov 

4. Oznámenie Komisia predložila ako súčasť stratégie Európa 2020. Dopĺňa digitálnu agendu prijatú 
19. mája 2010 ( 2 ). Cieľom tohto nového oznámenia o digitálnej agende je ďalej posilňovať vedúce posta
venie Európy v oblasti digitalizácie a pomôcť dobudovať jednotný digitálny trh do roku 2015. 

5. V oznámení je stanovených sedem kľúčových oblastí politiky, v rámci ktorých bude Komisia vyna
kladať osobitné úsilie na umožnenie a stimulovanie rozvoja digitálneho hospodárstva: 

— európske hospodárstvo bez hraníc – jednotný digitálny trh, 

— urýchlenie inovácie verejného sektora, 

— dopyt a ponuka veľmi rýchleho internetu, 

— výpočtové mračno (cloud computing), 

— dôveryhodnosť a bezpečnosť, 

— podnikanie, digitálne pracovné miesta a bezpečnosť, 

— oblasť RDI ( 3 ), priemyselná agenda pre kľúčové podporné technológie. 

6. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta navrhnuté politické opatrenia, ktorými sa majú 
podnecovať podniky a jednotlivci k tomu, aby používali nové technológie. Európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov však zdôrazňuje, že tieto opatrenia musia byť sprevádzané vhodnými opatreniami, ktorými 
sa má zabezpečiť rešpektovanie ochrany údajov a súkromia.
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( 1 ) COM(2012) 784 final. 
( 2 ) KOM(2010) 245 v konečnom znení. 
( 3 ) Skratka pre výskum, vývoj a inovácie.

http://www.edps.europa.eu


7. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov už niektoré dôležité otázky súvisiace s ochranou 
údajov, ktoré sa objavili v kontexte politických opatrení EÚ v oblasti digitálnej agendy, zdôraznil a analy
zoval vo svojom stanovisku z 18. marca 2010, týkajúcom sa oznámenia o Digitálnej agende z roku 
2010 ( 1 ). Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zdôrazňuje predovšetkým potrebu začleniť ochranu 
súkromia v štádiu návrhu a štandardnú ochranu súkromia do nových IKT. Európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov sa bude preto v tomto stanovisku zameriavať na poskytovanie pripomienok k oblastiam, 
v ktorých sa bude vykonávať ďalšia činnosť a ktoré sú stanovené v tomto oznámení. 

III. Závery 

26. Európsky dozorný úradník víta skutočnosť, že ochrane súkromia a údajov sa venuje v oznámení 
určitá pozornosť. Zdôrazňuje však, že pri realizácii iniciatív uvedených v digitálnej agende by mali zástup
covia priemyslu, členské štáty a Komisia primerane zohľadňovať požiadavky na ochranu údajov. Predovšet
kým: 

— vyjadruje poľutovanie nad tým, že v oznámení sa nekládol viditeľný dôraz na predstavenie významu 
rešpektovania ochrany súkromia a údajov pri zavádzaní opatrení, ktoré sú v ňom stanovené; preto 
kontrolórov údajov upozorňuje na potrebu rešpektovať zásady ochrany súkromia a údajov pri navrho
vaní a zavádzaní nových IKT v digitálnom prostredí, 

— vyjadruje poľutovanie nad tým, že v oznámení nebol uvedený odkaz na súčasný právny rámec pre 
ochranu údajov, stanovený v smernici 95/46/ES a smernici 2002/58/ES a na návrh všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov, v ktorom sa uvádzajú príslušné pravidlá a zásady, ktoré treba zohľadniť 
pri používaní IKT v digitálnom prostredí, 

— vyjadruje poľutovanie nad tým, že zásada ochrany v štádiu návrhu, ktorá sa má v súlade s článkom 23 
navrhovaného nariadenia o ochrane údajov stať zákonnou povinnosťou, nebola v oznámení zdôraznená, 
a preto kontrolórom a návrhárom IKT pripomína potrebu začleniť ochranu súkromia v štádiu návrhu do 
vývoja nových IKT v digitálnom prostredí, 

— odporúča, aby sa nástroje z oblasti výskumu a vývoja využívali na zvýšenie schopnosti Európy uplat 
ňovať zásadu ochrany súkromia v štádiu návrhu vo všetkých relevantných oblastiach a aby bol tento cieľ 
zohľadnený v pracovných programoch a výzvach na predkladanie návrhov, 

— zdôrazňuje, že interoperabilita databáz jednotlivých štátov by sa mala realizovať len pri úplnom dodržia
vaní zásad ochrany údajov, a to najmä zásady obmedzenia účelu, a ďalej Komisii pripomína, že by mal 
existovať príslušný právny základ pre používanie interoperability ako prostriedku na zjednodušenie 
výmeny údajov, ako aj primerané záruky ochrany údajov, 

— odporúča konzultácie s európskym dozorným úradníkom, skôr, než Komisia prijme odporúčanie na 
ochranu otvoreného internetu pre spotrebiteľov, 

— pripomína kontrolórom a používateľom, že hoci výpočtové mračno (cloud computing) predstavuje 
z hľadiska ochrany údajov osobitnú výzvu, orgány na ochranu údajov poskytli rozsiahle usmernenia 
týkajúce sa uplatňovania súčasných právnych predpisov o ochrane údajov a európsky dozorný úradník 
poskytol usmernenia týkajúce sa vplyvu navrhovaného nariadenia o ochrane údajov na tieto výzvy. Tieto 
usmernenia by mali byť hodnoverné, aby sa posilnila dôvera jednotlivcov a spotrebiteľov, čím sa 
následne zabezpečí úspešné zavedenie nových technologických prostriedkov. 

V Bruseli 10. apríla 2013 

Peter HUSTINX 
európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
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( 1 ) Pozri stanovisko európskeho dozorného úradníka k zvyšovaniu dôvery v informačnú spoločnosť podporovaním 
ochrany údajov a súkromia z 18. marca 2010, dostupné na http://www.edps.europa.eu
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