Reforma EÚ v oblasti ochrany údajov:

lepšie práva na ochranu údajov pre európskych občanov
Prehľad | Január 2018

V Európe dnes používa internet každý deň 250 miliónov ľudí. Poskytujeme čoraz viac našich osobných
údajov, či už prostredníctvom internetového bankovníctva, pri nakupovaní, cez sociálne médiá alebo pri
elektronickom podávaní daňového priznania.
V tejto rýchlo sa meniacej digitálnej dobe je nutné, aby sa zachovávalo
vaše právo na ochranu osobných údajov. Môže sa vyskytnúť veľa rizík,
ako je neoprávnené zverejnenie, krádež totožnosti alebo zneužívanie na
internete, a to je len pár príkladov.
Ochrana osobných údajov je základné právo pre všetkých v EÚ.
Nové pravidlá ochrany údajov sa rozbehnú 25. mája 2018 a prinesú vám
väčšiu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a zlepšia vašu bezpečnosť
online aj offline.

Čo sú osobné údaje?
Sú to všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej
alebo identifikovateľnej osoby. Napríklad: meno,
priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa,
lokalizačné údaje.
(ďalšie informácie: čl. 4 ods. 1 nariadenia)

VAŠE NOVÉ PRÁVA:
> Právo dostať jasné a zrozumiteľné informácie o tom, kto

spracúva vaše údaje, aké údaje sa spracúvajú a prečo sa spracúvajú. (čl. 12 – 14
nariadenia)

> Právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré má o
vás daná organizácia. (čl. 15 nariadenia)

> Právo požiadať jedného poskytovateľa
služieb, aby previedol vaše osobné údaje

inému poskytovateľovi služieb, napr. keď prechádzate z jednej
internetovej sociálnej siete na inú, alebo keď prechádzate k
inému poskytovateľovi cloudových služieb. (čl. 20 nariadenia)

>>

> Právo „byť zabudnutý“. Budete môcť požiadať o vymazanie vašich

osobných údajov, ak si už viac neželáte ich spracúvanie a spoločnosť nemá žiadny
opodstatnený dôvod na ich uchovávanie. Napríklad keď zadáte vaše meno do online
vyhľadávača a vo výsledkoch sa zobrazia odkazy na starý spravodajský článok o
dlhu, ktorý ste už dávno zaplatili, budete môcť požiadať vyhľadávač o vymazanie
týchto odkazov (pokiaľ nie ste verejná osoba alebo pokiaľ záujem širokej verejnosti
na prístup k informáciám nezíska prevahu nad vaším záujmom na odstránení článku).
(čl. 17 nariadenia)

> V prípadoch, keď spoločnosti potrebujú váš súhlas, aby mohli
spracúvať vaše údaje, vás musia požiadať o tento súhlas a jasne

uviesť, ako použijú vaše osobné údaje. Váš súhlas musí byť jednoznačným
vyjadrením vášho želania a musíte ho poskytnúť pozitívnym úkonom. Spoločnosti
sa teda nebudú môcť skrývať za zdĺhavé právne podmienky, ktoré ste si nikdy
neprečítali. (čl. 4 ods. 11 a 7 nariadenia)

> A k dôjde k strate alebo krádeži vašich údajov a ak by vám toto
porušenie ochrany údajov mohlo uškodiť, spoločnosť, ktorá spôsobila porušenie
ochrany údajov vás (a príslušný orgán dohľadu nad ochranou údajov) bude musieť
bez zbytočného odkladu informovať. Ak to spoločnosť nespraví, môže dostať pokutu.
Veľký význam tohto nového práva dosvedčujú aj nedávne útoky, ako boli WannaCry,
Meltdown a Spectre či prípad Uberu. (čl. 33 – 34 nariadenia)

> Lepšia ochrana detí online. Deti môžu menej poznať riziká a dôsledky
spojené s poskytovaním údajov a menej poznajú svoje práva. Preto akékoľvek
informácie adresované konkrétne dieťaťu sa budú musieť prispôsobiť tak, aby boli
ľahko prístupné a aby používali jasný a jednoduchý jazyk. (čl. 8 nariadenia)

ĎALŠIE INFORMÁCIE O VAŠICH PRÁVACH, KTORÉ VÁM PLYNÚ Z NOVÝCH
PRAVIDIEL OCHRANY ÚDAJOV, NÁJDETE V NAŠICH WEBOVÝCH
USMERNENIACH:

europa.eu/dataprotection
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