
Budú naše osobné údaje v USA dostatočne
chránené?
Ak používate Facebook alebo Gmail, vaše fotografie alebo maily sú väčšinou uschovávané na
serveroch v USA. Toto zasielanie údajov ponad Atlantik je úplne legálne, pokiaľ sa americké
firmy zaviažu, že s nimi budú narábať podľa európskych štandardov.

Dátum publikácie: 21. 3. 2016 
 
 
 

Safe Harbour a Privacy Shield
Európska komisia sa vo februári s americkou vládou dohodla na novom systéme, známom ako Privacy
Shield, ktorý upravuje výmenu údajov na obchodné účely medzi EÚ a USA. Jeho cieľom zaručiť, aby boli
osobné údaje Európanov dostatočne chránené. Systém Privacy Shield bol vytvorený potom, ako
Európsky súdny dvor zrušil jeho predchodcu - dohodu Safe Harbour. Tá, ako to v roku 2013 odhalil
Edward Snowden, neposkytovala dostatočnú ochranu osobných údajov občanov EÚ voči sledovaniu zo
strany USA.
Ako to vidia poslanci?
Počas štvrtkovej schôdze vo výbore pre občianske slobody vystúpili zástupcovia Komisie i americkej
vlády. Obe strany poslancov ubezpečili, že nová dohoda poskytne Európanom silnejšiu ochranu ich
súkromia. Limituje totiž prístup americkej vlády k týmto údajom a občanom dáva možnosť obhajovať
svoje práva pre americkými súdmi.
Podľa nemeckého ľudovca Axela Vossa "Privacy Shield nie je Safe Harbour, pretože jednotlivcom z EÚ
garantuje efektívnu ochranu ich práva na súkromie." Dodal pritom, že nová dohoda určite prejde testom
Európskeho súdneho dvora, keďže americkej vláde stanovuje jasné limity pre prístup k týmto údajom.
"Vidím tu nejaké zlepšenia oproti Safe Harbour," vyjadrila sa nemecká sociálna demokratka Birgit Sippel.
Obáva sa však možnosti hromadného zberu údajov.
Nie všetci poslanci sú presvedčení o prínose a kvalite novej dohody. Sophie in ´t Veld (ALDE, NL) sa
napríklad nepozdávajú nové záruky proti masovému dozoru. Podobne to vidí aj Max Schrems, rakúsky
študent práva, s ktorým to všetko začalo, keď na súde obžaloval Facebook. "Potrebujeme systém, ktorý
poskytne skutočnú ochranu, nie len nové znenie, ktoré v praxi nebude fungovať," povedal.
Čo bude nasledovať?
Parlament bude musieť predložiť svoje stanovisko (nie súhlas). Komisia bude môcť následne prijať
svoje rozhodnutie o primeranosti, v ktorom by mala deklarovať, že Privacy Shield poskytuje dostatočnú
ochranu. Až potom môže nová dohoda vstúpiť do platnosti.
Súhlas Parlamentu však bude potrebný na prijatie rámcovej dohody, ktorý by mala poskytovať záruky
ochrany súkromia počas transferu údajov pri vymáhaní práva. Doplní tak existujúce dohody s USA o
prístupe k údajom o cestujúcich v leteckej preprave (PNR) a bankových transakciách (SWIFT/TFTP.)
zdroj: europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/20160314STO19279/Privacy-Shield-Bud%C3%BA-na%C5%A1e-osobn%C3%A9-%C3%BAdaje-v-USA-dostato%C4%8Dne-chr%C3%A1nen%C3%A9

