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USA vs. EÚ

„Including data protection in the trade talks is like 

opening Pandora’s box. The EU is not ready to lower 

its own standards . . . That is why the free trade 

agreement negotiations are not going to include 

privacy standards.“

V. Reding, 

29.10.2013

→ vylúčenie ochrany údajov z rokovaní o novom 
transatlantickom obchodnom a investičnom 
partnerstve (TTIP)



8 dôvodov rozporov USA vs. EÚ

• Povaha práva

• Úloha štátu

• Centrálna autorita

• Rozsah aplikácie na sektory

• Zameranie ochrany

• Zameranie regulácie

• Obmedzenia

• Samoregulácia a technické štandardy



EEEEÚÚÚÚ: Chronol: Chronol: Chronol: Chronolóóóógiagiagiagia
nnnnáááávrhuvrhuvrhuvrhu
nariadenianariadenianariadenianariadenia



HlavnHlavnHlavnHlavnéééé oblasti nariadeniaoblasti nariadeniaoblasti nariadeniaoblasti nariadenia

• Právny základ spracovania osobných údajov

• Subjekty spracovania údajov

• Povinnosti zodpovedných osôb

• Notifikácia porušenia a sankcie

• Medzinárodný prenos dát

• Právo na vymazanie



Kompromisný návrh
schválený EP (LIBE) 21.10.2013

• Rozšírenie teritoriálneho rozsahu

• Objasnenie kľúčových konceptov a definícií

• Zmeny v spracovaní údajov – oprávnené záujmy a 
súhlas

• Posilnenie práv subjektov

• Úradníci na ochranu údajov

• Oznámenie o porušení, pokuty a zodpovednosť

• Cezhraničný prenos údajov

• Právo na vymazanie



ZZZZááááujem rôznych subjektovujem rôznych subjektovujem rôznych subjektovujem rôznych subjektov

• Obchod s osobnými údajmi

• Najviac údajov – internetové prehliadače a sociálne 
siete 

Kto môže mať záujem o osobné údaje?

• Poskytovatelia služieb a tovarov

• Cieľ – špecifická orientácia na zákazníka



PozitPozitPozitPozitííííva nariadeniava nariadeniava nariadeniava nariadenia

• jednotná právna úprava – zmarenie voľby štátu s 
najnižšou ochranou osobných údajov

• služby CLOUD – spadajú pod rozsah nariadenia aj 
keď sú umiestnené fyzicky na inom kontinente

• (vraj) úspora nákladov (nie ihneď)

• zvýšená forma individuálnej kontroly nad údajmi



RizikRizikRizikRizikáááá nariadenianariadenianariadenianariadenia

• ustanovenia v rámci tzv. „profiling“ a „tracking“ nie sú z 
pohľadu spotrebiteľov dostatočne prísne

• možnosť vyšších sankcií (až do 5% ročného obratu, max. 
100 mil. eur)!!!

• pri väčších spoločnostiach možný technický problém so 
zosúladením s textom nariadenia (hlavne časovo + 
administratívna zaťaženosť)

• stále možné zmeny v nariadení



USA a EUSA a EUSA a EUSA a EÚÚÚÚ

• Hľadisko obchodu

• Hľadisko používateľov

Možno očakávať skoré zjednotenie?



Ďakujem za pozornosť

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

zuzana.adamova@ingeniumslovakia.sk


