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KTO SME 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov 

(EDPS) je nezávislý orgán Európskej únie pre 

ochranu údajov, ktorý je zodpovedný za dozor 

nad spracúvaním osobných údajov európskymi 

inštitúciami, orgánmi a agentúrami. 

Radíme európskym inštitúciám, orgánom 

a agentúram v súvislosti s novými legislatívnymi 

návrhmi a  iniciatívami týkajúcimi sa ochrany 

osobných údajov. 

Monitorujeme vplyv nových technológií na 

ochranu osobných údajov a  spolupracujeme 

s  dozornými orgánmi s  cieľom zabezpečiť 

konzistentné presadzovanie pravidiel EÚ 

v oblasti ochrany osobných údajov. 
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Nestrannost 
pracujeme v právnom a 

politickom rámci, ktorý nám bol 

určený, sme nezávislí a objektívni, 

usilujeme sa nachádzať správnu 

rovnováhu medzi príslušnými 

záujmami.

Integrita 
presadzujeme najvyššie 

štandardy správania 

a konáme vždy tak, ako to je 

správne.

Transparentnost 
vysvetľujeme, čo robíme 

a prečo, a to zrozumiteľným 

jazykom pre všetkých.

Pragmatizmus 
usilujeme sa 

porozumieť potrebám 

našich zainteresovaných 

strán a hľadáme praktické 

riešenia.

NAŠE 
HODNOTY 
A ZÁSADY  

NAŠE 
POSLANIE 

Ochrana údajov je základným právom, ktoré je chráne-

né právnymi predpismi EÚ. Dozorný úradník pre ochra-

nu údajov vo svojej každodennej práci chráni a podpo-

ruje súkromie jednotlivcov a ochranu osobných údajov. 
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ČO ROBÍME 

NAŠÍM POSLANÍM JE TIEŽ ZVYŠO-

VAŤ INFORMOVANOSŤ O  RIZIKÁCH 

A  CHRÁNIŤ PRÁVA A  SLOBODY ĽUDÍ 

PRI SPRACÚVANÍ ICH OSOBNÝCH 

ÚDAJOV. REAGUJEME NA PORUŠE-

NIA OCHRANY ÚDAJOV, SŤAŽNOSTI 

JEDNOTLIVCOV A  ORGANIZUJEME 

ŠKOLENIA PRE INŠTITÚCIE, ORGÁNY 

A AGENTÚRY EÚ. 

EDPS pôsobí v štyroch hlavných oblastiach: 

•  Dozor a presadzovanie: monitorujeme spraco-

vanie osobných údajov európskymi inštitúcia-

mi, orgánmi a agentúrami s cieľom zabezpečiť, 

aby postupovali v súlade s pravidlami ochrany 

údajov. 

•  Politika a konzultácie: radíme Európskej komi-

sii, Európskemu parlamentu a Rade v súvislosti 

s legislatívnymi návrhmi a iniciatívami týkajúci-

mi sa ochrany osobných údajov.

•  Technológie a ochrana súkromia: monitoruje-

me a posudzujeme technologický vývoj, ktorý 

má vplyv na ochranu osobných údajov.

•  Spolupráca: spolupracujeme s  dozornými 

orgánmi v záujme presadzovania konzis-

tentnej ochrany osobných údajov v  celej EÚ. 

Našou hlavnou platformou pre spoluprácu 

s  orgánmi pre ochranu osobných údajov je  

Európsky výbor pre ochranu údajov.

K ďalším európskym orgánom a agentúram, nad 

ktorými vykonávame dozor, patrí, napríklad, Eu-

ropol podľa nariadenia 2016/794, Eurojust pod-

ľa nariadenia  2018/1727a  Európska prokuratúra 

podľa nariadenia (EÚ) 2017/1939.



 

Európske inštitúcie, orgány a  agentúry vedú 

konzultácie s  európskym dozorným úradníkom 

pre ochranu údajov (EDPS), ak potrebujú 

konkrétne rady, ktoré poskytujeme vo forme 

písomných stanovísk, pripomienok, rozhodnutí, 

listov a  dokumentov. V  našich pravidelných 

usmerneniach poskytujeme tiež všeobecné 

poradenstvo k  témam, ktoré sú relevantné pre 

všetky inštitúcie, orgány a agentúry EÚ.

Okrem toho vykonávame vyšetrovania a  audity 

ochrany údajov s cieľom overiť súlad s právnymi 

predpismi o ochrane osobných údajov v praxi.

NAŠE PRÁVOMOCI

Ak inštitúcie, orgány a agentúry EÚ nedodržiavajú 

pravidlá ochrany osobných údajov, EDPS 

môže využiť ďalej uvedené právomoci 

na  presadzovanie práva, ktoré mu vyplývajú 

z nariadenia (EÚ) 2018/1725:

•  varovať alebo napomenúť inštitúciu EÚ, ktorá 

nezákonne alebo nespravodlivo spracúva 

vaše osobné údaje,

•  nariadiť inštitúcii EÚ, aby vyhovela žiadostiam 

o uplatnenie vašich práv (napr. prístup k vašim 

vlastným údajom),

•  uložiť dočasný alebo definitívny zákaz 

konkrétnej operácie spracúvania údajov,

•  uložiť inštitúciám EÚ administratívnu pokutu,

•  postúpiť prípad Súdnemu dvoru Európskej 

únie.
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EDPS sa snaží vytvoriť rôznorodý tím právnych 

a technických expertov, ako aj iných odborníkov 

v ich oblasti zamerania z celej Európskej únie, 

ktorí pracujú na formovaní prostredia ochrany 

osobných údajov a našej organizácie.

Tieto rôznorodé skúsenosti a  rôzne pohľady 

nám umožňujú kreatívne reagovať na výzvy 

v oblasti ochrany osobných údajov a nachádzať 

riešenia, ktoré sú prospešné pre spoločnosť 

ako celok, najmä pre najzraniteľnejšie skupiny.

Naším cieľom je spoločne chrániť osobné 

údaje ľudí.

NAŠI ĽUDIA
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V  prepojenom svete, kde sa údaje prenášajú 

cez hranice, solidarita v  rámci Európy a  na 

medzinárodnej úrovni pomôže pri posilňovaní 

práva na ochranu osobných údajov, ako aj 

pri  zabezpečovaní, aby ľudia v celej EÚ i mimo 

nej mohli údaje náležite využívať. 

Stratégia EDPS na roky 2020 – 2024  sa zameriava 

na tri piliere: Predvídanie, akcia a solidarita a jej 

cieľom je formovať bezpečnejšiu, spravodlivejšiu 

a udržateľnejšiu digitálnu budúcnosť.

•  Predvídanie: náš záväzok byť inteligentnou 

inštitúciou, ktorá zohľadňuje trendy v oblasti 

ochrany osobných údajov v  dlhodobom 

horizonte, ako aj  právny, spoločenský 

a technologický kontext.

•  Akcia: aktívne rozvíjať nástroje pre európske 

inštitúcie, orgány a  agentúry, aby sa stali 

svetovými lídrami v oblasti ochrany osobných 

údajov. Podporovať súdržnosť v  oblasti 

činností orgánov presadzovania práva 

v  EÚ dôslednejším vyjadrením skutočnej 

európskej solidarity, rozdelením zaťaženia 

a spoločným prístupom.

•  Solidarita: sme presvedčení, že spravodlivosť 

si vyžaduje ochranu súkromia každého 

jednotlivca vo všetkých politikách EÚ, pričom 

udržateľnosť by mala byť hnacou silou pre 

spracúvanie údajov vo verejnom záujme.

VÝHĽAD DO BUDÚCNOSTI 
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edps.europa.eu

Twitter:  @EU_EDPS

LinkedIn:   EDPS

YouTube:   European Data Protection Supervisor
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