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IV
(Informace)

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO INSPEKTORA OCHRANY ÚDAJŮ
ze dne 3. prosince 2015,
kterým se zřizuje externí poradní skupina k etickým aspektům ochrany údajů („etická poradní
skupina“)
(2016/C 33/01)
EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (1)
a zejména na čl. 41 odst. 2 a čl. 46 písm. e) tohoto nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Články 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie, jakož i článek 16 Smlouvy o fungování Evropské unie
zaručují respektování soukromého a rodinného života a ochranu osobních údajů.

(2)

Druhá věta čl. 41 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 stanovuje, že evropský inspektor ochrany údajů je pověřen
poradenstvím pro orgány a instituce EU a subjekty údajů pro všechny otázky, které se týkají zpracování osobních
údajů.

(3)

Čl. 46 písm. e) nařízení (ES) č. 45/2001, jenž je podrobně rozpracován v čl. 38 odst. 1 jednacího řádu
evropského inspektora ochrany údajů ze dne 17. prosince 2012 (2), stanoví povinnost evropského inspektora
ochrany údajů sledovat vývoj informačních a komunikačních technologií a identifikovat nové trendy s možným
dopadem na ochranu údajů.

(4)

Technologický pokrok, jako je zpracování dat velkého objemu a strojové učení, umožňuje shromažďování
a využívání osobních údajů stále neprůhlednějšími a složitějšími způsoby, a představuje tak významnou hrozbu
pro soukromí a lidskou důstojnost.

(5)

Evropský inspektor ochrany údajů si klade za cíl stimulovat otevřenou a informovanou diskusi o digitální etice,
která umožní, aby si EU uvědomila výhody technologií pro společnost i hospodářství, a která současně posílí
práva a svobody jednotlivců, zejména jejich práva na soukromí a ochranu údajů.

(6)

Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 11. září 2015 – Směrem k nové digitální etice: Data,
důstojnost a technologie – oznamuje zřízení etické poradní skupiny,

(1) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
(2) Úř. věst. L 273, 15.10.2013, s. 41.
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ROZHODL TAKTO:

Článek 1
Předmět
1.
Tímto se zřizuje externí poradní skupina k etickým aspektům ochrany údajů („etická poradní skupina“, dále
„poradní skupina“).
2.

Členové poradní skupiny jsou jmenováni na období od 1. února 2016 do 31. ledna 2018.

Článek 2
Úkoly
1.

Poradní skupina:

a) analyzuje etické rozměry ochrany údajů;
b) na vyžádání poskytuje doporučení evropskému inspektorovi ochrany údajů;
c) předkládá výzkumné návrhy, přičemž podporuje mezioborovou spolupráci;
d) vypracuje alespoň dvě veřejné zprávy;
e) zapojuje do své práce další odborníky, a to trvale nebo ad hoc dle potřeby, zejména pokud další odborníci mohou
přinést dodatečné znalosti a zkušenosti, jež nejsou zastoupeny v poradní skupině, včetně zkušeností v oblasti
lékařství, zdravotnictví, financí, energetiky, politické správy, policie nebo bezpečnosti;
f) předkládá domněnky kritickému publiku a porovnává výsledky úvah poradní skupiny se zkušenostmi jiných
odborníků z praxe.
2.
Výstupy poradní skupiny vycházejí z náležitého a stabilního základu, pokud jde o znalosti, empirické důkazy
i podrobné prozkoumání.
3.
Evropský inspektor ochrany údajů seznamuje s výsledky činnosti poradní skupiny široké publikum v rámci
seminářů a konferencí.

Článek 3
Konzultace
Evropský inspektor ochrany údajů může požádat poradní skupinu o konzultaci ve věcech souvisejících s etickými
rozměry ochrany údajů.

Článek 4
Členství – jmenování
1.
Poradní skupinu tvoří maximálně šest významných osobností s prokazatelnými zkušenostmi s analýzou
a výzkumem v oblastech týkajících se etických rozměrů ochrany údajů.
2.

Členové jsou jmenováni za svou osobu.

3.
Členové jednají zcela nezávisle a bez jakéhokoli skutečného nebo potenciálního střetu zájmů, který by vyplýval
z jakéhokoli spojení s veřejnými nebo soukromými organizacemi, které mají politické či ekonomické zájmy v oblasti
činnosti nebo závěrů poradní skupiny.
4.
Od jednotlivců se může jako podmínka jejich jmenování vyžadovat, aby deklarovali veškeré dřívější i současné
vztahy s organizacemi uvedenými ve třetím odstavci, pokud je to relevantní pro zabránění střetu zájmů.
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Článek 5
Fungování
1.

Členové poradní skupiny si ze svého středu zvolí předsedu.

2.
Vedle osobních zasedání se poradní skupina může setkávat také prostřednictvím videokonferencí nebo jiných
vhodných komunikačních technologií.
3.
Po dohodě s poradní skupinou může evropský inspektor ochrany údajů přizvat odborníky, kteří nejsou členy
poradní skupiny, způsobilé k účasti na práci skupiny, a to trvale nebo ad hoc.
4.

Předseda může rovněž k účasti na činnosti skupiny přizvat pozorovatele, a to na ad hoc bázi.

5.
Členové skupiny, jakož i přizvaní odborníci a pozorovatelé jsou povinni dodržovat povinnost mlčenlivosti
stanovenou v článku 45 nařízení (ES) č. 45/2001. Předseda pravidelně informuje o práci skupiny evropského inspektora
ochrany údajů.

Článek 6
Povinnosti evropského inspektora ochrany údajů
1.
Evropský inspektor ochrany údajů jmenuje členy poradní skupiny na základě výzvy k vyjádření zájmu a na základě
doporučení komise pro předběžný výběr.
2.
Evropský inspektor ochrany údajů zajistí pro poradní skupinu sekretariát. Tajemníkem skupiny je jmenován
zaměstnanec evropského inspektora ochrany údajů.
3.

Evropský inspektor ochrany údajů přijme mandát a jednací řád poradní skupiny.

4.
Evropský inspektor ochrany údajů zpřístupní veškeré relevantní informace o činnosti poradní skupiny ve
vyhrazené části svých internetových stránek.

Článek 7
Výdaje na zasedání
1.

Členové poradní skupiny nedostávají za služby, které poskytují, odměnu.

2.
Cestovné a výdaje na pobyt vzniklé účastníkům v souvislosti s činností skupiny hradí evropský inspektor ochrany
údajů.
3.
Za stejných podmínek mohou být hrazeny i výdaje přizvaných odborníků a pozorovatelů, pokud tajemník poradní
skupiny potvrdí, že na jejich účast jsou v rozpočtu prostředky.

Článek 8
Přístup veřejnosti k dokumentům a zpracování osobních údajů
1.
Dokumenty, které poradní skupina vypracuje, jsou zpřístupněny veřejnosti v souladu se zásadami stanovenými
v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti
k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (1).
2.
Osobní údaje evropský inspektor ochrany údajů shromažďuje, zpracovává a zveřejňuje v souladu s nařízením (ES)
č. 45/2001.
(1) Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
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Článek 9
Vstup v platnost
Tato ustanovení vstupují v platnost prvním dnem po podpisu a zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. prosince 2015.
Giovanni BUTTARELLI

evropský inspektor ochrany údajů

