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ÚVOD

Tento dokument obsahuje zhrnutie v!ro#nej správy 
Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov 
(EDPS) za rok 2009. Správa sa zaoberá rokom 2009, 
piatym úpln!m rokom #innosti EDPS ako nového 
nezávislého dozorného orgánu, ktorého úlohou je 
zabezpe#ova', aby in(titúcie a$orgány EÚ dodr&iavali 
základné práva a$slobody fyzick!ch osôb a$najmä 
ich súkromie so zrete"om na spracovanie osobn!ch 
údajov. Vz'ahuje sa aj na prv! rok spolo#ného pä'-
ro#ného mandátu Petra Hustinxa, dozorného úrad-
níka, a$Giovanniho Buttarelliho, zástupcu dozorného 
úradníka.

Hlavné #innosti EPDS pod"a nariadenia (ES) 
#.$45/2001 sú$(1) ()alej len „nariadenie“) tieto:

 • monitorova' in(titúcie a orgány EÚ pri spracú-
vaní osobn!ch údajov a zabezpe#i', aby sa pri 
takomto spracúvaní dodr&iavali ustanovenia 
uvedeného nariadenia (dozor);

 • poskytova' poradenstvo in(titúciám a orgá-
nom EÚ vo v(etk!ch zále&itostiach, ktoré sa 
t!kajú spracúvania osobn!ch údajov. Patria 
sem konzultácie o$návrhoch právnych pred-
pisov a monitorovanie nov!ch udalostí, ktoré 
majú vplyv na ochranu osobn!ch údajov 
(konzultácie);

(1) Nariadenie (ES) #.$45/2001 z$18. decembra 2000 o$ochrane 
jednotlivcov so zrete"om na spracovanie osobn!ch údajov 
in(titúciami a orgánmi Spolo#enstva a o$vo"nom pohybe 
tak!chto údajov, Ú.$v.$ES L 8, 12.1.2001.

 • spolupracova' s vnútro(tátnymi dozorn!mi 
úradmi a orgánmi v rámci b!valého „tretieho 
piliera“ EÚ v$záujme zlep(ovania jednotnosti 
ochrany osobn!ch údajov (spolupráca).

Rok 2009 bol mimoriadne dôle&it!m rokom pre 
základné právo na ochranu údajov na základe nie-
ko"k!ch hlavn!ch udalostí: nadobudnutie ú#innosti 
Lisabonskej zmluvy zabezpe#ujúcej pevn! právny 
základ pre komplexnú ochranu údajov vo v(etk!ch 
oblastiach politiky EÚ, za#iatok verejn!ch konzultá-
cií o$budúcnosti právneho rámca EÚ na ochranu 
údajov a$prijatie nového pä'ro#ného politického 
programu pre oblas' slobody, bezpe#nosti a$spra-
vodlivosti („!tokholmského programu“) s$v!znam-
n!m dôrazom na ochranu údajov ako zásadného 
prvku legitímnosti a$efektívnosti v$tejto oblasti. 

EDPS sa v!znamne anga&oval v$t!chto oblastiach 
a$ v$ blízkej budúcnosti je odhodlan! pokra#ova' 
v$tejto ceste. Zárove% zabezpe#il, aby sa úloha nezá-
vislého dozorného orgánu vykonávala vo v(etk!ch 
be&n!ch oblastiach #innosti. Viedlo to k$v!znamného 
pokroku tak v$dozore nad in(titúciami a$orgánmi EÚ 
pri spracovávaní osobn!ch údajov, ako aj v$konzul-
táciách o$nov!ch politikách a$legislatívnych opatre-
niach, ako aj v$úzkej spolupráci s$in!mi dozorn!mi 
orgánmi na zabezpe#enie vä#(ej konzistentnosti 
v$ochrane údajov. 
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Vo v!ro#nej správe za rok 2008 bolo uvedené, &e pre 
rok 2008 boli zvolené tieto ciele, z$ktor!ch sa vä#(inu 
podarilo #iasto#ne alebo úplne splni'.

 • Podpora siete úradníkov pre ochranu 
osobn!ch údajov

EDPS pokra#oval v$intenzívnej podpore úradníkov 
pre ochranu údajov, predov(etk!m z$nedávno zria-
den!ch agentúr, a podporoval v!menu odborn!ch 
znalostí a najlep(ích postupov medzi nimi s cie"om 
posilni' ich efektívnos'.

 • Úloha predbe&nej kontroly

EDPS takmer ukon#il predbe&né kontroly existujú-
cich operácií spracovania údajov pre vä#(inu in(ti-
túcií a$stálych orgánov a$kládol #oraz vä#(í dôraz na 
plnenie odporú#aní. Osobitná pozornos' sa veno-
vala predbe&nej kontrole be&n!ch operácií spraco-
vania údajov v$agentúrach. 

 • Horizontálne usmernenia

EDPS uverejnil usmernenia k$prijímaniu zamestnan-
cov a$zdravotn!m údajom v$práci a$návrh usmer-
není pre vyu&ívanie priemyselnej televízie, ktoré boli 
predmetom konzultácií. Tieto usmernenia sú ur#ené 
na pomoc pri zabezpe#ovaní súladu v$in(titúciách 
a$orgánoch a$na zjednodu(enie postupov predbe&-
nej kontroly.

 • Rie(enie s'a&ností

EDPS zaviedol príru#ku pre zamestnancov o$rie(ení 
s'a&ností a$jej hlavné my(lienky uverejnil na webo-
vej stránke s cie"om informova' v(etky zaintereso-
vané strany o$príslu(n!ch postupoch vrátane kritérií 
pre za#atie alebo neza#atie vy(etrovania s'a&ností, 
ktoré mu boli predlo&ené. Formulár s'a&nosti je teraz 
dostupn! na webovej stránke.

 • Koncepcia in(pekcií

EDPS pokra#oval v$ posudzovaní dodr&iavania 
nariadenia (ES) #.$45/2001 na základe rozli#n!ch 
typov kontrol v(etk!ch in(titúcií a$uskuto#nil via-
ceré in(pekcie na mieste. Na zabezpe#enie lep(ej 
predvídate"nosti procesu bol uverejnen! prv! súbor 
in(pek#n!ch postupov.

 • Rozsah konzultácií

EDPS vydal rekordn! po#et – 16 stanovísk a$4 súbory 
formálnych pripomienok k$návrhom na nové právne 
predpisy vychádzajúc zo systematického preh"adu 
príslu(n!ch tém a priorít a$zabezpe#il nále&ité nad-
väzné opatrenia. V(etky stanoviská a$pripomienky, 
ako aj preh"ad dôle&it!ch tém a$priorít sú dostupné 
na webovej stránke.

V"SLEDKY ZA ROK 2009
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 • *tokholmsk! program

EDPS venoval osobitnú pozornos' príprave nového 
pä'ro#ného politického programu pre oblas' slo-
body, bezpe#nosti a$spravodlivosti, ktor! Rada pri-
jala koncom roku 2009. Potreba efektívnej ochrany 
údajov bola uznaná ako hlavná podmienka.

 • Informa#né aktivity

EDPS zlep(il kvalitu a$efektívnos' online informa#-
n!ch nástrojov (webovej stránky a$elektronického 
spravodajcu) a$v$prípade potreby aktualizoval )al-
(ie informa#né aktivity (novú informa#nú bro&úru 
a$podujatia na zv!(enie informovanosti).

 • Vnútorn! poriadok

Vnútorn! poriadok pre rôzne aktivity EDPS bude 
#oskoro prijat!. Potvrdí alebo vysvetlí sú#asné 
postupy a$bude dostupn! na webovej stránke.

 • Riadenie zdrojov

EDPS konsolidoval a$)alej rozvíjal aktivity t!kajúce 
sa +nan#n!ch a$"udsk!ch zdrojov a$venoval osobitnú 
pozornos' prijímaniu zamestnancov prostredníc-
tvom v!berového konania úradu EPSO v$ oblasti 
ochrany údajov. Prví úspe(ní uchádza#i sa o#akávajú 
v$priebehu roka 2010.

Niektoré dôle#ité $ísla EDPS 
v%roku%2009

! 110 stanovísk k$predbe!n&ch kon-
trolám t!kajúcim sa zdravotn!ch údajov, 
hodnotenia zamestnancov, prijímania 
zamestnancov, organizácie pracovného 
#asu, bezpe#nostn!ch previerok, nástro-
jov na zaznamenávanie telefonick!ch roz-
hovorov;$

! 111 prijat&ch s"a!ností, 42 prípust-
n&ch. Hlavné typy údajn!ch poru(ení: 
poru(enie dôvernosti údajov, zhroma&)o-
vanie nadmerného mno&stva údajov 
alebo nezákonné pou&ívanie údajov zo 
strany kontrolóra.

• 12 prípadov vyrie#en&ch, kde EDPS 
nezistil poru(enie pravidiel 
o$ochrane údajov;

• 8 deklarovan&ch prípadov nesú-
ladu s$pravidlami o$ochrane údajov;

! 32 konzultácií v$prípade správnych 
opatrení. Poskytli sa rady v$celom rade 
právnych aspektov t!kajúcich sa spraco-
vania osobn!ch údajov in(titúciami 
a$orgánmi EÚ; 

! 4 in#pekcie na mieste vykonané 
v$rôznych in(titúciách a$orgánoch EÚ;

! 3 uverejnené usmernenia k$prijíma-
niu zamestnancov, zdravotn!m údajom 
a$priemyselnej televízii;

! 16 stanovísk k$právnym predpisom 
t!kajúcim sa rozsiahlych informa#n!ch 
systémov, zoznamov teroristov, budú-
ceho rámca pre ochranu údajov, verej-
ného zdravia, zda%ovania a$dopravy;

! 4 vydané súbory formálnych pripo-
mienok o$prístupe verejnosti k$dokumen-
tom, univerzálnej slu&be a$elektronickom 
súkromí a$rokovaniach medzi EÚ a$USA 
o$novej dohode SWIFT;

! 3 zorganizované zasadnutia Koordi-
na%nej skupiny pre dozor nad Eurodac, 
ktor!ch v!sledkom je druhá koordinovaná 
in(pek#ná správa o$informáciách pre 
dotknuté osoby a$posudzovanie veku 
mlad!ch &iadate"ov o$azyl.
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DOZOR

Predbe#né kontroly
V$nariadení (ES) #.$45/2001 sa uvádza, &e v(etky ope-
rácie spracovania osobn!ch údajov, ktoré by mohli 
predstavova' (peci+cké riziká pre práva a$slobody 
dotknutej osoby, podliehajú predbe&nej kontrole 
EDPS. EDPS potom ur#í, #i spracovanie je alebo nie 
je v$súlade s$nariadením.

V$roku 2009 EDPS prijal 110 stanovísk na základe 
predbe#nej kontroly, ktoré sa t!kali hlavne tak!ch 
otázok ako zdravotné údaje, hodnotenie zamest-
nancov, prijímanie zamestnancov, organizácia 
pracovného #asu, nástroje na zaznamenávanie 
telefonick!ch rozhovorov a$bezpe#nostné previerky. 
Tieto stanoviská sú uverejnené na webovej stránke 
EDPS a$ich plnenie sa pravidelne sleduje.

Okrem rôznych konzultácií úradníkov pre ochranu 
údajov o$potrebe predbe&n!ch kontrol zo$strany 
EDPS sa oznámilo, &e niektoré prípady podliehajú 

predbe&nej kontrole EDPS, napríklad vypo#utia 
dezignovan!ch Komisárov v$Európskom parlamente, 
ergonomické posudzovanie pracovného prostredia 
v$Európskom parlamente a$menovania vedúcich pra-
covníkov v$Európskom parlamente.

Monitorovanie súladu

Vykonávanie nariadenia o$ ochrane údajov in(ti-
túciami a$orgánmi sa systematicky monitoruje 
pravideln!m hodnotením v!konnostn!ch ukazova-
te"ov a$t!ka sa to v(etk!ch in(titúcií a$orgánov EÚ. 
Po „jarnom“ hodnotení v$roku 2009 EDPS uverejnil 
správu, z$ktorej vyplynulo, &e in(titúcie EÚ urobili 
ve"k! pokrok pri plnení po&iadaviek na ochranu úda-
jov, av(ak vo vä#(ine agentúr sa zistila ni&(ia úrove% 
súladu.

Okrem tohto v(eobecného monitorovania EDPS 
vykonal (tyri in&pekcie na mieste v$rôznych in(ti-
túciách a$orgánoch. Tieto in(pekcie sa systematicky 
sledujú a$v$blízkej budúcnosti sa budú uskuto#%o-
va' #astej(ie. V$ júli 2009 EDPS zaviedol príru#ku 
o$postupe in(pekcií a$na svojej webovej stránke 
uverejnil hlavné prvky tohto postupu.

S'a#nosti

Jednou z$ hlavn!ch úloh EDPS pod"a nariadenia 
o$ochrane údajov je prejednáva' a$vy(etrova' s'a&-
nosti, ako aj vies' vy(etrovania bu) z$vlastného pod-
netu, alebo na základe s'a&nosti.

Narastá po$et aj zlo#itos' s'a&ností doru#en!ch 
EDPS. V$ roku EDPS dostal 111 s'a&ností (nárast 
o$32$% v$porovnaní s$rokom 2008). Z$nich boli asi 
dve tretiny neprípustné, preto&e sa t!kali zále&itostí 

Jednou z!hlavn"ch úloh EDPS je vykonáva# 
nezávisl" dozor nad operáciami spracovania 
údajov, ktoré vykonávajú in$titúcie a orgány 
Spolo%enstva. Právnym rámcom je nariadenie 
(ES) %.!45/2001, ktor"m sa ustanovujú povinnosti 
t"ch osôb, ktoré spracúvajú údaje, spolu s právami 
osôb, ktor"ch osobné údaje sa spracúvajú. 

Predbe&ná kontrola operácií spracovania 
údajov bola na'alej dôle&it"m aspektom dozoru 
v!priebehu roku 2009, ale EDPS rozvíja aj iné formy 
dozoru, ako napríklad vybavovanie s#a&ností, 
in$pekcie, poradenstvo v!prípade správnych 
opatrení a!príprava tematick"ch usmernení. 
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na vnútro(tátnej úrovni, pre ktoré EDPS nie je opráv-
nen!. Ostatné s'a&nosti si vy&adovali podrobnej(ie 
vy(etrovanie. 

V$prípade neprípustn!ch s'a&ností i(lo preva&ne 
o$údajné poru(enie dôvernosti, zhroma&)ovanie 
nadmerného mno&stva údajov alebo nezákonné 
pou&itie údajov kontrolórom, prístup k$ údajom, 
právo na opravu a$ vymazanie údajov. V$ ôsmich 
prípadoch EDPS dospel k záveru, &e boli poru(ené 
pravidlá o$ochrane údajov.

Z$prípustn!ch s'a&ností predlo&en!ch v$roku 2009 
bola vä#(ina s'a&ností na Európsku komisiu vrátane 
Európskeho úradu boja proti podvodom (OLAF) 
a$Európskeho úradu pre v!ber pracovníkov (EPSO). 
Je to o#akávan! v!sledok, preto&e Komisia spracúva 
viac osobn!ch údajov ako ostatné in(titúcie a$orgány 
EÚ. Vysok! po#et s'a&ností t!kajúci sa úradov OLAF 
a$EPSO mo&no vysvetli' charakterom #inností, ktoré 
tieto in(titúcie vykonávajú.

Správne opatrenia
EDPS )alej poskytoval poradenstvo v súvislosti so 
správnymi opatreniami, ktoré európske in(titúcie a 
orgány mali v úmysle zavies' a ktoré sa t!kali spra-
covania osobn!ch údajov. Vznesené boli rozli#né 
otázky vrátane presunu osobn!ch údajov do tretích 
krajín alebo medzinárodn!ch organizácií, spraco-
vania údajov v$ prípade pandemického postupu, 
ochrana údajov v$útvare vnútorného auditu a$vyko-
návacie pravidlá nariadenia o$ochrane údajov. 

Tematické usmernenia

EDPS prijal usmernenia t!kajúce sa spracovania 
osobn!ch údajov v$ prípade prijímania zamest-
nancov a$ zdravotn(ch údajov na pracovisku. 
V$roku 2009 EDPS zorganizoval verejnú konzultá-
ciu o$usmerneniach pre vyu&ívanie priemyselnej 
televízie, pri#om okrem iného zdôraznil „ochranu 
súkromia u& v$(tádiu návrhu“ a$zodpovednos' ako 
základné zásady v$tejto súvislosti.
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KONZULTÁCIE

Hlavné trendy 
V$roku 2009 viaceré v!znamné aktivity a$udalosti 
pomohli priblí&i' mo&nosti nového právneho 
rámca na ochranu údajov. Realizácia t!chto mo&-
ností bude v$nadchádzajúcich rokoch dominantn!m 
prvkom programu Európskeho dozorného úradníka. 

Koncom roku 2008 bol po prv!krát na úrovni EÚ pri-
jat! v(eobecn! právny rámec na ochranu údajov 
v%oblasti policajnej a justi$nej spolupráce. Aj ke) 
nebol úplne uspokojiv!, bol to dôle&it! krok správ-
nym smerom.

V$roku 2009 druhou dôle&itou udalos'ou bolo pri-
jatie revidovanej smernice o%elektronickom súk-
romí v$rámci vä#(ieho balíka, bol to tie& prv! krok 
v$modernizácii právneho rámca na ochranu údajov. 

Nadobudnutím ú#innosti Lisabonskej zmluvy sa 
za#ína nová éra ochrany údajov. V!sledkom je nie-
len skuto#nos', &e Charta základn!ch práv sa stala 
záväznou pre in(titúcie a$orgány, ako aj #lenské (táty 
pri postupoch, na ktoré sa vz'ahuje právo EÚ, ale 
aj zavedenie v(eobecného základu komplexného 
právneho rámca v$#lánku 16 Zmluvy o$fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ). 

V$roku 2009 Komisia za#ala verejnú diskusiu o$budúc-
nosti právneho rámca na ochranu údajov. EDPS úzko 
spolupracuje s$kolegami s$cie"om zabezpe#i' vhodn! 
spolo#n! prínos do tejto konzultácie a$vyu&íva via-
ceré príle&itosti, aby poukázal na potrebu komplex-
nej(ej a$ú#innej(ej ochrany údajov v$Európskej únii.

Stanoviská a zásadné 
otázky%EDPS
EDPS pokra#oval vo vykonávaní svojej v(eobec-
nej politiky v$oblasti konzultácií a$vydal rekordn! 
po#et stanovísk k$právnym predpisom t!kajúcim 
sa rôznych tém. Táto politika zah,%a aj aktívny prí-
stup, ku ktorému patrí pravideln! preh"ad legislatív-
nych návrhov, ktoré sa majú predlo&i' na diskusiu, 
a$dostupnos' pre neformálne pripomienky v$príprav-
n!ch (tádiách legislatívnych návrhov. Na základe 
vä#(iny stanovísk EDPS sa uskuto#nili následné dis-
kusie s$Parlamentom a$Radou. 

V$oblasti slobody, bezpe#nosti a$spravodlivosti EDPS 
sledoval s$osobitn!m záujmom$v!voj t!kajúci sa 
!tokholmského programu a$jeho vízie na )al(ích 

EDPS poskytuje in$titúciám a orgánom Európskej 
únie poradenstvo t"kajúce sa otázok ochrany 
údajov v celej $kále politick"ch oblastí. Táto 
poradenská úloha sa vz#ahuje na návrhy nov"ch 
právnych predpisov, ako aj in"ch iniciatív, ktoré 
mô&u ovplyvni# ochranu osobn"ch údajov v!EÚ. 
Konzultácie majú zvy%ajne formu formálneho 
stanoviska, EDPS v$ak mô&e poskytova# 
usmernenie aj vo forme pripomienok alebo 
strategick"ch dokumentov. V rámci tejto %innosti 
sa monitoruje aj technologick" v"voj, ktor" má 
vplyv na ochranu údajov.
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pä' rokov v$oblasti spravodlivosti a$vnútorn!ch vecí. 
EDPS poskytoval poradenstvo pri príprave programu 
a$zú#ast%oval sa na prípravnej práci na európskom 
informa#nom modeli. 

-al(ia práca v$tejto oblasti sa t!kala skúmania naria-
denia o%Eurodac a%dublinského nariadenia, zria-
denia agentúry pre opera#né riadenie rozsiahlych 
systémov informa#n!ch technológií a$koherentného 
prístupu k$dozoru v$tejto oblasti.

V$súvislosti s$elektronick(m súkromím a%technoló-
giami okrem uvedeného v(eobecného skúmania sa 
EDPS podie"al na zále&itostiach t!kajúcich sa smer-
nice o$uchovávaní údajov, pou&ívaní (títkov RFID 
alebo inteligentn!ch dopravn!ch systémov a$správy 
RISEPTIS, „Trust in the Information Society“ (Dôvera 
v$informa#nú spolo#nos').

V súvislosti s$ globalizáciou sa EDPS podie"al na 
príprave globálnych noriem, transatlantickom dia-
lógu o$ochrane údajov a$o$údajoch t!kajúcich sa 
presadzovania práva, ako aj zále&itostí t!kajúcich sa 
re(triktívnych opatrení so zrete"om na podozriv!ch 
teroristov a$ur#ité tretie krajiny.

-al(ími oblas'ami v!znamného záujmu EDPS bolo 
verejné zdravotníctvo – vrátane cezhrani#nej zdra-
votnej starostlivosti, elektronického zdravotníctva 
a$farmakovigilancie a$prístupu verejnosti k%doku-

mentom – napríklad revízia nariadenia o$prístupe 
verejnosti (ES) #. 1049/2001 a$rôzne súdne kona-
nia v$ oblasti vz'ahu medzi prístupom verejnosti 
a$ochrane údajov.

Nové skuto$nosti a priority

Identi+kovalo sa nieko"ko línií budúcich zmien, ktoré 
budú slú&i' ako program hlavn!ch priorít EDPS. 
Patria k$nim nové technologické trendy, z$ktor!ch 
vypl!vajú zásadné otázky ochrany údajov súkromia, 
ako napríklad „inteligentné“ kamerové systémy 
uzatvoreného televízneho okruhu, rozvoj v$rámci 
koncepcie „internetu vecí“ a$online behaviorálna 
reklama. 

Dôle&ité skuto#nosti v$politike a%legislatíve tie& 
ur#ujú kontext aktivít EDPS v$oblasti poradenstva 
v$roku 2010. Okrem skúmania u& uvedeného práv-
neho rámca na ochranu údajov, EDPS bude venova' 
osobitnú pozornos' digitálnemu programu Komisie, 
v$ktorom súkromie a$ochrana údajov sú nevyhnut-
n!mi predpokladmi. Dochádza tie& k$v!znamnému 
v!voju, ktor! umo&%uje EÚ a$jej #lensk!m (tátom 
efektívnej(ie sa zaobera' vonkaj(ím rozmerom 
ochrany údajov nielen vo vz'ahu k$USA, ale aj v$(ir-
(om rozsahu na základe )al(ieho rozvoja globálnych 
noriem.
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SPOLUPRÁCA

Hlavnou platformou spolupráce medzi orgánmi 
ochrany údajov v$ Európe je pracovná skupina 
zriadená pod)a $lánku 29. EDPS sa zú#ast%uje na 
#innostiach pracovnej skupiny, ktorá zohráva dôle-
&itú úlohu pri jednotnom uplat%ovaní smernice 
o$ochrane údajov. 

EDPS a$ pracovná skupina ú#inne spolupracujú 
v$celom rade zále&itostí, najmä v(ak pri vykonávaní 
smernice o$ochrane údajov a$v!zvach, ktoré pri-
ná(ajú nové technológie. EDPS taktie& rozhodne 
podporoval iniciatívy prijaté na ú#ely u"ah#enia 
medzinárodn!ch tokov údajov.

Osobitne by sa mal pripomenú' spolo#n! príspe-
vok k$ „Budúcnosti súkromia“ v$ rámci reakcie na 
konzultáciu Európskej komisie o$právnom rámci EÚ 
na ochranu údajov a$konzultáciu Komisie o$vplyve 
„telesn!ch skenerov“ v$oblasti leteckej bezpe#nosti.

Medzi najdôle&itej(ie úlohy EDPS v$rámci spolupráce 
patrí Eurodac, kde má spolo#né povinnosti v$oblasti 

dozoru s$národn!mi orgánmi pre ochranu údajov. 
Koordina#ná skupina pre dozor nad systémom Euro-
dac zlo&ená z$vnútro(tátnych orgánov pre ochranu 
údajov a$EDPS, sa v$roku 2008 stretla trikrát a veno-
vala sa vykonávaniu pracovného programu, ktor! 
prijala v$decembri 2007. 

Jedn!m z$hlavn!ch v!sledkov bolo prijatie druhej 
in(pek#nej správy v$ júni 2009 zameranej na dve 
otázky: právo na informácie pre &iadate"ov o$azyl 
a$metódy posudzovania veku mlad!ch &iadate"ov 
o$azyl.

EDPS pokra#oval v$úzkej spolupráci s$orgánmi na 
ochranu údajov v$b!valom „tre'om pilieri“ – oblasti 
policajnej a%súdnej spolupráce – a$s$pracovnou 
skupinou pre políciu a$ spravodlivos'. Táto spo-
lupráca zah,%ala v$roku 2009 príspevok k diskusii 
o$*tokholmskom programe a$hodnotenie vplyvu 
rámcovom rozhodnutí Rady o$ochrane osobn!ch 
údajov. 

Spolupráca v$ rámci in!ch medzinárodn(ch fór 
na)alej pri'ahovala pozornos', najmä 31.$medziná-
rodná konferencia komisárov pre ochranu údajov 
a$súkromia v$Madride, ktorá viedla k$súboru globál-
nych noriem pre ochranu údajov. 

EDPS usporiadal aj pracovn! seminár o$„Reagovaní 
na poru(ovanie bezpe#nosti“ v$kontexte „Lond!n-
skej iniciatívy“ spustenej na 28.$medzinárodnej kon-
ferencii v$novembri 2006 na zv!(enie informovanosti 
o$ochrane údajov a$zv!(enie jej efektívnosti.

EDPS spolupracuje s in"mi vnútro$tátnymi 
orgánmi pre ochranu údajov s cie(om podpori# 
jednotnos# ochrany údajov v celej Európe. Táto 
úloha v oblasti spolupráce sa vz#ahuje aj na 
spoluprácu s dozorn"mi orgánmi zriaden"mi 
v!rámci b"valého „tretieho piliera“ EÚ a!v!kontexte 
rozsiahlych systémov informa%n"ch technológií.
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HLAVNÉ CIELE  
NA ROK 2010

Na rok 2010 boli vybrané tieto hlavné ciele:

 • Podpora siete úradníkov pre ochranu 
osobn!ch údajov

EDPS bude pokra#ova' v$intenzívnej podpore úrad-
níkov pre ochranu údajov, predov(etk!m z$nedávno 
zriaden!ch agentúr, a podporova' v!menu odbor-
n!ch znalostí a osved#en!ch postupov vrátane prí-
padného prijatia profesionálnych noriem s cie"om 
posilni' ich efektívnos'. 

 • Úloha predbe&nej kontroly

EDPS bude klás' vä#(í dôraz na plnenie odporú#aní 
v$ stanoviskách na základe predbe&nej kontroly 
a$zabezpe#í primerané následné opatrenia. Osobitná 
pozornos' sa bude )alej venova' predbe&nej kon-
trole operácií spracovania údajov, ktoré sú spolo#né 
pre vä#(inu agentúr.

 • Horizontálne usmernenia

EDPS bude na)alej vypracováva' usmernenia t!ka-
júce sa dôle&it!ch otázok a$bude ich sprístup%ova' 
(irokej verejnosti. Uverejnia sa usmernenia o$vyu-
&ívaní priemyselnej televízie, administratívnych 
vy(etrovaniach a$disciplinárnych postupoch a$vyko-
návacích predpisoch t!kajúcich sa úloh a$povinností 
úradníkov pre ochranu údajov. 

 • Koncepcia in(pekcií

EDPS uverejní komplexnú koncepciu o$monitoro-
vaní súladu a$presadzovaní pravidiel o$ochrane úda-
jov v$in(titúciách a$orgánoch. Bude zah,%a' v(etky 
príslu(né prostriedky na meranie a$zabezpe#enie 
súladu s$pravidlami ochrany a$podporova' zodpo-
vednos' in(titúcií za dobrú správu údajov. 

 • Rozsah konzultácií

EDPS bude aj na)alej v#as vydáva' stanoviská alebo 
pripomienky k návrhom nov!ch právnych predpi-
sov a zabezpe#í primerané nadväzné opatrenia vo 
v(etk!ch príslu(n!ch oblastiach. Osobitná pozornos' 
sa bude venova' ak#nému plánu na vykonávanie 
*tokholmského programu.

 • Skúmanie právneho rámca 

EDPS uprednostní prípravu komplexného právneho 
rámca pre ochranu údajov, ktor! sa bude vz'aho-
va' na v(etky oblasti politiky EÚ a$zabezpe#í ú#innú 
ochranu v$praxi a$ke) to bude potrebné a$vhodné, 
prispeje k$verejnej diskusii. 

 • Digitálny program

EDPS bude venova' osobitnú pozornos' digitálnemu 
programu Komisie vo v(etk!ch oblastiach so zrej-
m!m vplyvom na ochranu údajov. Intenzívne bude 
podporova' zásadu „ochrany súkromia u& v$(tádiu 
návrhu“ a$jej praktické uplat%ovanie. 

 • Informa#né aktivity

EDPS bude na)alej zlep(ova' online informa#né 
nástroje (webovú stránku a$elektronického spravo-
dajcu), aby lep(ie vyhovovali po&iadavkám náv(tev-
níka (-ov). Vypracujú sa nové publikácie („informa#né 
letáky“) o$vybran!ch témach.

 • Vnútorná organizácia

EDPS zreviduje organiza#nú (truktúru svojho sekre-
tariátu s$cie"om zabezpe#i' efektívnej(ie a$ú#innej(ie 
vykonávanie jednotliv!ch úloh a$povinností. Hlavné 
znaky novej (truktúry budú uverejnené na webovej 
stránke.

 • Riadenie zdrojov

EDPS bude )alej rozvíja' #innosti t!kajúce sa +nan#-
n!ch a "udsk!ch zdrojov a zlep(ova' ostatné vnútorné 
pracovné postupy. Osobitná pozornos' sa bude 
venova' potrebe )al(ích kancelárskych priestorov 
a$rozvoju systému správy prípadov.
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