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Narastajúci poãet ãinností Európskej únie
závisí od zákonného pouÏívania osobn˘ch
údajov. Ochrana údajov je preto dôleÏitou
podmienkou ich úspechu. 

● Európsky in‰pektor pre ochranu údajov tieÏ
spolupracuje s dozorn˘mi orgánmi pre
ochranu údajov ustanoven˘mi v rámci poli-
cajnej a súdnej spolupráce v Európskej únii
(Europol, Schengen, Eurojust, ...)

Dozorn˘ orgán Eurodac

Európsky in‰pektor dohliada nad spracovaním
údajov, ktoré uskutoãÀuje centrálna jednotka sys-
tému Eurodac. 

Viac informácií:

www.edps.eu.int

Európsky in‰pektor 
pre ochranu údajov

KANCELÁRIA:
Rue Montoyer 63, 6. poschodie

B-1047 Brussels

PO·TOVÁ ADRESA: 
Rue Wiertz 60, MO 63

B-1047 Brussels

E-MAIL: edps@edps.eu.int

TEL. (32-2) 283 19 00

FAX (32-2) 283 19 50

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 
z 22. decembra 2003 bol Peter Hustinx vymeno-
van˘ za Európskeho in‰pektora pre ochranu údajov
a Joaquín Bayo Delgado bol vymenovan˘ za zás-
tupcu Európskeho in‰pektora pre ochranu údajov na
obdobie piatich rokov.

Peter Hustinx bol predsedom holandského orgánu
pre ochranu osobn˘ch údajov (College bescher-
ming persoonsgegevens) od 1. júla 1991. Od roku
1996 do roku 2000 bol predsedom orgánu „pra-
covná skupina ãlánok 29“, v rámci ktorého národné
orgány pre ochranu osobn˘ch údajov spolupracujú
pri realizácii smernice 95/46/ES.

Sudca od roku 1989, Joaquín Bayo Delgado bol 
v roku 1997 zvolen˘ za doyena sudcovskej rady
mesta Barcelona a v roku 2001 bol do tejto funkcie
zvolen˘ opäÈ. Bol ãlenom komisie pre informaãné
technológie vo Vy‰‰ej súdnej rade. 

Peter Hustinx a Joaquín Bayo Delgado majú dvadsaÈ
ãlenn˘ tím spolupracovníkov z rôznych odborov.
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EURÓPSKY IN·PEKTOR
PRE OCHRANU ÚDAJOV

Vytvorenie orgánu európskeho
dozoru

● âlánok 286 Zmluvy o ES uvádza ustanovenie
nezávislého dozorného orgánu zodpovedného za
dohºad nad uplatÀovaním aktov Spoloãenstva,
ktoré sa t˘kajú ochrany osobn˘ch údajov 
v in‰titúciách a orgánoch Spoloãenstva.

● Európsky parlament a Rada prijali nariadenie
(ES) ã. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so
zreteºom na spracovanie osobn˘ch údajov
in‰titúciami a orgánmi Spoloãenstva a o voºnom
pohybe t˘chto údajov.

● Toto nariadenie ustanovuje nezávisl˘ dozorn˘
orgán, Európskeho in‰pektora, ktor˘ je pove-
ren˘ dohºadom nad spracovaním osobn˘ch úda-
jov in‰titúciami a orgánmi Spoloãenstva. 

● KaÏdá in‰titúcia ma okrem toho k dispozícii
jedného úradníka pre ochranu údajov, ktor˘
spolupracuje s Európskym in‰pektorom a infor-
muje ho najmä o urãit˘ch spracovaniach cit-
liv˘ch údajov, ako sú údaje o zdravotnom stave.

● ·tatút Európskeho in‰pektora a v‰eobecné pod-
mienky v˘konu jeho funkcií boli stanovené roz-
hodnutím ã. 1247/2002/ES z 1. júla 2002.

OCHRANA OSOBN¯CH
ÚDAJOV

Pod „ochranou údajov“ sa vo v‰eobecnosti rozu-
mie ochrana slobôd a základn˘ch práv fyzick˘ch
osôb, najmä ich súkromného Ïivota pri spracovaní
osobn˘ch údajov. 

Ochrane osobn˘ch údajov sa v Európskej únii
venujú: 

— ãlánok 6 Zmluvy o EÚ

— ãlánok 286 Zmluvy o ES

— ãlánok 8 Charty základn˘ch práv EÚ

— smernica 95/46/ES

— smernica 2002/58/ES

Pre in‰titúcie a orgány Európskej únie boli tieto
zásady upresnené v nariadení (ES) ã. 45/2001.

Úlohy Európskeho in‰pektora

Dozor
● DohliadaÈ na spracovanie údajov v európskych

in‰titúciách a orgánoch v spolupráci s úradníkmi
pre ochranu údajov, ktorí sú v kaÏdej in‰titú-
cii a orgáne Spoloãenstva. V tomto kontexte
Európsky in‰pektor prejednáva a vy‰etruje
sÈaÏnosti a vykonáva ‰etrenia buì z vlastného
podnetu, alebo na základe sÈaÏnosti. Prijíma
potrebné opatrenia a informuje dotknuté osoby
o v˘sledku ‰etrenia.

● SpravovaÈ oznámenia úradníkov pre ochranu
údajov o prípadoch, ktoré by mohli predsta-
vovaÈ osobitné riziko. Európsky in‰pektor
vykonáva predbeÏn˘ dozor nad spracová-
vaním predmetn˘ch údajov.

Rada
● Európsky in‰pektor radí v‰etk˘m in‰titúciám

a orgánom Spoloãenstva buì z vlastného pod-
netu, alebo reaguje na ÏiadosÈ o radu v otáz-
kach t˘kajúcich sa spracovania osobn˘ch úda-
jov.

● Európskeho in‰pektora Ïiada o radu Komisia
pri prijímaní legislatívneho návrhu t˘kajúceho
sa ochrany osobn˘ch údajov. In‰titúcie a
orgány Spoloãenstva ho tieÏ informujú 
o administratívnych opatreniach, ktoré sa
t˘kajú spracovania osobn˘ch údajov.

Spolupráca
● Európsky in‰pektor je ãlenom „pracovnej sku-

piny ãlánok 29“, ktorú vytvorilo nariadenie
95/46/ES a ktorá zdruÏuje národné orgány pre
ochranu osobn˘ch údajov.

● Na medziin‰titucionálnej úrovni Európsky
in‰pektor spolupracuje s úradníkmi pre
ochranu údajov.
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