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(Informácie)

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ
ÚNIE

EURÓPSKY DOZORNÝ ÚRADNÍK PRE OCHRANU
ÚDAJOV
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO DOZORNÉHO ÚRADNÍKA PRE OCHRANU ÚDAJOV
z 3. decembra 2015,
ktorým sa zriaďuje externá poradná skupina pre etické aspekty ochrany osobných údajov
(„poradná skupina pre etiku“)
(2016/C 33/01)
EURÓPSKY DOZORNÝ ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov
so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto
údajov (1), a najmä jeho článok 41 ods. 2 a článok 46 písm. e),
keďže:
(1)

Článkami 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie, ako aj článkom 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
sa zaručuje právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života a ochrana osobných údajov.

(2)

V článku 41 ods. 2 v druhej vete nariadenia (ES) č. 45/2001 sa stanovuje, že EDPS je zodpovedný za poradenstvo
pre inštitúcie a orgány EÚ a dotknuté osoby vo všetkých veciach týkajúcich sa spracovania osobných údajov.

(3)

Článkom 46 písm. e) nariadenia (ES) č. 45/2001, ako je spresnený v článku 38 ods. 1 rokovacieho poriadku
európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov zo 17. decembra 2012 (2), sa stanovuje povinnosť EDPS
monitorovať vývoj informačných a komunikačných technológií a určovať vznikajúce trendy s prípadným
vplyvom na ochranu osobných údajov.

(4)

Technologický pokrok, ako je spracovanie veľkého objemu údajov a strojové učenie, umožňuje zhromažďovanie
a používanie osobných údajov čoraz neprehľadnejšími a zložitejšími spôsobmi, čo predstavuje významnú hrozbu
pre súkromie a ľudskú dôstojnosť.

(5)

Cieľom EDPS je podnietiť otvorenú a informovanú diskusiu o digitálnej etike, ktorá umožní, aby si EÚ uvedomila
výhody technológií pre spoločnosť a hospodárstvo, a zároveň posilní práva a slobody jednotlivcov, najmä ich
práva na súkromie a ochranu osobných údajov.

(6)

V stanovisku EDPS z 11. septembra 2015 – Na ceste k novej digitálnej etike: údaje, dôstojnosť a technológia – sa
oznamuje zriadenie poradnej skupiny pre etiku,

(1) Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 273, 15.10.2013, s. 41.
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ROZHODOL TAKTO:

Článok 1
Predmet
1.
Týmto sa zriaďuje externá poradná skupina pre etické aspekty ochrany osobných údajov („poradná skupina pre
etiku“, ďalej len „poradná skupina“).
2.

Členovia poradnej skupiny budú vymenovaní na obdobie od 1. februára 2016 do 31. januára 2018.

Článok 2
Úlohy
1.

Poradná skupina:

a) analyzuje etické aspekty ochrany osobných údajov;
b) na požiadanie predkladá odporúčania EDPS;
c) predkladá návrhy na výskum, pričom posilňuje medziodvetvovú spoluprácu;
d) vypracúva aspoň dve verejné správy;
e) zapája iných odborníkov do svojej práce, a to trvalo alebo ad hoc podľa potreby, najmä ak títo iní odborníci môžu
priniesť ďalšie poznatky a skúsenosti, ktoré nie sú v poradnej skupine zastúpené, vrátane skúseností v oblasti
medicíny, zdravia, financií, energetiky, politickej správy, polície alebo bezpečnosti;
f) prezentuje predpoklady kritickému publiku a porovnáva výsledky úvah poradnej skupiny so skúsenosťami iných
odborníkov z praxe.
2.
Výstupy poradnej skupiny musia vychádzať zo správneho a stabilného základu, pokiaľ ide o poznatky, empirické
dôkazy a dôkladnú kontrolu.
3.

EDPS predstavuje výsledky poradnej skupiny širokému publiku v rámci seminárov alebo konferencií.

Článok 3
Konzultácie
EDPS môže viesť s poradnou skupinou konzultácie v akejkoľvek veci týkajúcej sa etických aspektov ochrany osobných
údajov.

Článok 4
Členstvo – vymenovanie
1.
Poradná skupina sa skladá maximálne zo šiestich významných osobností s preukázanými skúsenosťami s analýzou
a výskumom v oblastiach relevantných pre etické aspekty ochrany osobných údajov.
2.

Členovia sú vymenovaní za svoju osobu.

3.
Členovia konajú úplne nezávisle a bez akéhokoľvek existujúceho alebo potenciálneho konfliktu záujmov vyplýva
júceho z akýchkoľvek prepojení s verejnými alebo súkromnými organizáciami, ktoré majú politické alebo ekonomické
záujmy na aktivitách alebo záveroch poradnej skupiny.
4.
Ako podmienka vymenovania sa od jednotlivcov môže vyžadovať, aby oznámili všetky minulé alebo súčasné
prepojenia s organizáciami uvedenými v treťom odseku, ak je to relevantné na účel zabránenia konfliktom záujmov.
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Článok 5
Fungovanie
1.

Poradná skupina si spomedzi svojich členov zvolí predsedu.

2.
Okrem osobných zasadnutí v poradnej skupine sa skupina môže stretávať prostredníctvom videokonferencií alebo
inej vhodnej komunikačnej techniky.
3.
Na základe dohody s poradnou skupinou môže EDPS prizvať odborníkov, ktorí nepatria do skupiny a ktorí sú
kvalifikovaní na účasť na práci poradnej skupiny, a to trvale alebo ad hoc.
4.

Predseda môže takisto prizvať pozorovateľov, aby sa zúčastnili na činnostiach skupiny ad hoc.

5.
Členovia skupiny, ako aj prizvaní odborníci a pozorovatelia sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo, ako je to
stanovené v článku 45 nariadenia (ES) č. 45/2001. Predseda pravidelne informuje EDPS o práci skupiny.

Článok 6
Povinnosti EDPS
1.
EDPS vymenúva členov poradnej skupiny na základe výzvy na vyjadrenie záujmu a na základe odporúčania
komisie pre predbežný výber.
2.

EDPS zaistí poradnej skupine sekretariát. Za tajomníka skupiny je vymenovaný úradník EDPS.

3.

EDPS prijme mandát a rokovací poriadok poradnej skupiny.

4.
EDPS sprístupní všetky relevantné informácie o činnostiach vykonávaných poradnou skupinou vo vyhradenej časti
svojej webovej lokality.

Článok 7
Výdavky na zasadnutia
1.

Členovia poradnej skupiny nedostávajú za služby, ktoré poskytujú, odmenu.

2.
Výdavky na cestovné a ubytovanie, ktoré vzniknú účastníkom pri činnostiach v poradnej skupine, prepláca
európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.
3.
Za rovnakých podmienok sa môžu hradiť výdavky prizvaných odborníkov a pozorovateľov, pokiaľ tajomník
poradnej skupiny potvrdí, že na ich účasť sú k dispozícii rozpočtové prostriedky.

Článok 8
Verejný prístup k dokumentom a spracovanie osobných údajov
1.
V súlade so zásadami ustanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája
2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (1) má verejnosť prístup
k dokumentom, ktoré vypracuje poradná skupina.
2.

EDPS zhromažďuje, spracúva a uverejňuje osobné údaje v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

(1) Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.
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Článok 9
Nadobudnutie účinnosti
Tieto ustanovenia nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich podpísania a uverejnia sa v Úradnom vestníku
Európskej únie.

V Bruseli 3. decembra 2015
Giovanni BUTTARELLI

európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

