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Môžem namietať voči spracovaniu mojich
údajov?
Kedykoľvek máte právo z presvedčivých a legitímnych dôvodov namietať voči spracovaniu
vašich osobných údajov.

Čo môžem robiť v prípade problému?
· V prvom rade si uplatnite vaše práva v inštitúciách alebo orgánoch Spoločenstva, ktoré sú
prevádzkovateľmi Vašich osobných údajov.
· V prípade, že nedostanete odpoveď alebo nie ste
s ňou spokojní, kontaktujte úradníka pre ochranu
údajov dotknutej inštitúcie alebo orgánu (zoznam
úradníkov pre ochranu údajov sa nachádza na
internetovej stránke Európskeho dozorného
úradníka, pozri nižšie).
· Môžete tiež podať sťažnosť Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, ktorý preskúma vašu žiadosť a prijme potrebné opatrenia.
· Žaloby proti rozhodnutiam Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov sa podávajú
na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev.

Viac informácií:
www.edps.eu.int
Európsky dozorný úradník pre ochranu
údajov (EDÚKÚ)

KANCELÁRIA:
Rue Montoyer 63, 6e étage
B-1047 Bruxelles

QT-64-05-216-SK-D

Takisto máte právo byť informovaný predtým, než
sa osobné údaje oznámia po prvýkrát tretím stranám alebo sa použijú v ich prospech s cieľom
priameho obchodovania. Máte právo namietať
voči takémuto oznámeniu alebo použitiu.

Európsky dozorný
úradník pre ochranu údajov

Sprievodca ochrany
osobných údajov
v inštitúciách
a orgánoch
Spoločenstva

POŠTOVÁ ADRESA:
Rue Wiertz 60, MO 63
B-1047 Bruxelles

E-MAIL: edps@edps.eu.int
Telefón: + 32-2-283 19 00
Fax:
+ 32-2-283 19 50

Každá inštitúcia spracováva
osobné údaje,
možno vaše...
Úrad pre publikácie
Publications.eu.int
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KĽÚČOVÉ VRAZY

VAŠE PRÁVA

• Osobné údaje

Môžem sa dozvedieť, či inštitúcia, alebo orgán
Spoločenstva spracúva osobné údaje, ktoré sa
ma týkajú?

Všetky údaje týkajúce sa identifikovanej alebo
identifikovateľnej osoby priamo alebo nepriamo, najmä s odvolaním sa na všeobecne
použiteľný identifikátor (napr. rodné číslo).
Týmito údajmi môžu byť napríklad priezvisko,
dátum narodenia, číslo telefónu, biometrické
údaje, zdravotné údaje, informácie o odbornosti
a kariérnom postupe v zamestnaní atď.

• Spracúvanie
Akákoľvek operácia, ktorá sa s osobnými údajmi
vykonáva, či už automatizovane alebo nie:
napríklad získavanie, zaznamenávanie, zmena,
overenie, oznámenie atď.

• Prevádzkovateľ
Inštitúcia alebo orgán Spoločenstva, (napr.
Komisia, Parlament, Rada alebo agentúra)
alebo generálne riaditeľstvo, oddelenie alebo
akákoľvek iná organizačná zložka konajúca v ich
mene, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania údajov.

Nariadenie (ES) č. 45/2001
Nariadenie (ES) č. 45/2001 (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001)
konkretizuje článok 286 Zmluvy o ES tým, že dáva
právny rámec spracovávaniu osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva.
Európsky dozorný úradník pre ochranu
údajov (EDÚKÚ)
Európsky dozorný úradník je nezávislým dozorným
orgánom, ktorý je poverený dohľadom a zabezpečením
uplatňovania nariadenia (ES) č. 45/2001 a všetkých
ostatných aktov Spoločenstva, ktoré sa vzťahujú na
ochranu osobných údajov.
Radí inštitúciám a orgánom Spoločenstva, ako aj dotknutým osobám, v každej veci týkajúcej sa spracovania
osobných údajov.
Úradníci pre ochranu údajov
Nariadenie (ES) č. 45/2001 stanovuje, že úradníci pre
ochranu údajov budú v každej inštitúcii alebo orgáne
Spoločenstva. Títo úradníci pre ochranu údajov zabezpečujú uplatňovanie nariadenia a dohliadajú, aby
spracúvanie osobných údajov nepriaznivo nevplývalo
na práva a slobodu dotknutých osôb.

Áno. Prevádzkovateľ musí dotknutým osobám vopred,
alebo v čase registrácie spracúvania osobných údajov
poskytnúť najmä informácie o:
–
–
–
–

totožnosti prevádzkovateľa,
účele spracovania,
príjemcovi údajov,
právach dotknutých osôb.

Môžem zistiť osobné údaje, ktoré o mne spracovávajú inštitúcie?
Od prevádzkovateľa máte právo bezplatne získať:
– prístup k vaším osobným údajom a k určitým informáciám, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov,
– opravu nepresných alebo neúplných osobných
údajov,
– zablokovanie osobných údajov v prípade, že je
spochybnená ich presnosť
– vymazanie osobných údajov, keď ich spracovanie
je protizákonné,
– oznámenie tretej strane, ktorej boli osobné údaje
sprístupnené, o každom vymazaní, oprave alebo
zablokovaní vašich osobných údajov.

