Vitajte na stránke zodpovednej osoby
Európsky dvor audítorov musí dodržiavať špecifické právne záväzky týkajúce sa ochrany osobných údajov a ich
spracovania. Tieto záväzky sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725
z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi
a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Okrem špecifikovania právnych zásad, ktorými sa riadi spracovanie osobných údajov európskymi inštitúciami, sa
v nariadení (EÚ) 2018/1725 požaduje, aby každá inštitúcia alebo orgán vymenovali aspoň jednu zodpovednú
osobu.
Hlavnou úlohou zodpovednej osoby je pracovať nezávisle a zabezpečiť uplatňovanie tohto nariadenia v rámci
inštitúcie.
Zodpovedná osoba má tieto úlohy:
-

-

poskytovať prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú
spracúvanie, informácie a poradenstvo o ich povinnostiach a právach týkajúcich sa ochrany údajov,
monitorovať súlad s nariadením o ochrane osobných údajov a ostatnými právnymi predpismi EÚ
zahŕňajúcimi ustanovenia o ochrane osobných údajov,
monitorovať súlad s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v súvislosti s ochranou
osobných údajov vrátane rozdelenia povinností,
zvyšovať povedomie zamestnancov a zabezpečovať odbornú prípravu zamestnancov zapojených
do spracovania osobných údajov,
vykonávať alebo organizovať audity na overenie súladu s povinnosťami v oblasti ochrany údajov,
zabezpečiť, aby osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú, boli informované o svojich právach
a povinnostiach podľa nariadenia o ochrane údajov,
na požiadanie poskytovať poradenstvo, pokiaľ ide o potrebu oznámenia alebo nahlásenia prípadov
porušenia ochrany osobných údajov v súvislosti s dôvernosťou, integritou a/alebo dostupnosťou,
poskytovať poradenstvo, pokiaľ ide o posúdenie vplyvu na ochranu údajov, a monitorovať jeho
vykonávanie a v prípade pochybností o potrebe posúdenia vplyvu na ochranu údajov konzultovať
s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,
poskytovať poradenstvo, pokiaľ ide o potrebu predchádzajúcej konzultácie s európskym dozorným
úradníkom pre ochranu údajov, ak by spracúvanie osobných údajov viedlo k vysokému riziku pre práva
a slobody fyzických osôb, a prevádzkovateľ sa domnieva, že riziko sa nedá zmierniť primeranými
prostriedkami, pokiaľ ide o dostupné technológie a náklady na vykonanie opatrení,
odpovedať na žiadosti európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov,
zabezpečiť, aby spracovateľské operácie nemali nepriaznivý vplyv na práva a slobody osôb, ktorých
osobné údaje sa spracúvajú.

Zodpovedná osoba tiež vedie register všetkých operácii spracovania osobných údajov Európskym dvorom
audítorov. Tento register, ktorý musí obsahovať informácie o účele a podmienkach spracovateľských operácii, je
dostupný všetkým zainteresovaným stranám.
Zodpovedná osoba môže vypracovať odporúčania pre prevádzkovateľa a sprostredkovateľa týkajúce sa
praktických zlepšení ochrany údajov na EDA.

Výbor zamestnancov, prevádzkovateľ a sprostredkovateľ alebo akákoľvek fyzická osoba môžu konzultovať
so zodpovednou osobou v akejkoľvek veci týkajúcej sa výkladu alebo uplatňovania tohto nariadenia bez toho,
aby museli postupovať úradnou cestou.
Zodpovedná osoba môže z vlastného podnetu alebo na žiadosť prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,
príslušného výboru zamestnancov alebo ktorejkoľvek fyzickej osoby vyšetrovať veci a udalosti priamo spojené
s jej úlohami, ktoré sa dostanú do jej pozornosti, a podávať o tom správu osobe, ktorá ju vyšetrovaním poverila,
alebo prevádzkovateľovi či sprostredkovateľovi.
Nikto nesmie utrpieť ujmu z dôvodu kontaktovania zodpovednej osoby vo veci údajného porušenia tohto
nariadenia.
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