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WP29 plní svůj akční plán pro rok 2016
V závěru roku 2016 se uskutečnilo plenární zasedání Pracovní skupiny podle článku 29 Směrnice (dále jen „WP29“). Během
zasedání byly diskutovány zejména otázky související s (i) implementací GDPR; (ii) Štítem EU–USA na ochranu soukromí
(tzv. „Privacy Shield“); a (iii) obnovením podskupiny pro vymáhání práva odpovědné především za koordinaci
donucovacích opatření národních orgánů pro ochranu údajů v přeshraničních případech.
Pokyny k GDPR
V rámci diskuze ohledně implementace GDPR vydala WP29 tři očekávané pokyny a splnila tak své předsevzetí podle akčního
plánu pro rok 2016. Jmenovitě se jedná o následující pokyny: (i) Pokyny k právu na přenositelnost údajů (včetně přílohy); (ii)
Pokyny k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (včetně přílohy); a (iii) Pokyny pro určení vedoucího dozorového
úřadu (včetně přílohy).
Za účelem doplnění těchto pokynů, skupina WP29 uvítá jakékoliv další připomínky, které k nim zainteresované strany mohou mít,
a to do konce ledna 2017. Připomínky směřujte na adresu: JUST-ARTICLE29WP-SEC@ ec.europa.eu a presidenceg29@ cnil.fr.
Očekávány jsou, mimo jiné, dále pokyny k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (tzv. „DPIA“) a pokyny k osvědčením podle
článku 42 GDPR.
Provádění Privacy Shieldu
WP29 měla na svém prosincovém zasedání rovněž příležitost dále vymezit provádění Privacy Shieldu.
Za tímto účelem skupina WP29 přijala specifické komunikační nástroje pro jednotlivce i společnosti, které mohou být použity
národními orgány pro ochranu údajů jako základ pro jejich vlastní komunikaci.
WP29 rovněž potvrdila, že bude zastávat roli centralizovaného orgánu EU, jakožto orgánu zřízeného v rámci mechanismu Privacy
Shield a zabývajícího se stížnostmi jednotlivců týkajících se údajů přenesených do Spojených států pro komerční účely a dále
zpřístupňovaných pro účely národní bezpečnosti. Prováděcí opatření WP29 pro tyto účely mají být přijata na příštím plenárním
zasedání WP29 v únoru 2017.
Podrobnější informace jsou dostupné v Tiskové zprávě WP29 a na webových stránkách WP29.
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ČESKÉ NEOFICIÁLNÍ PŘEKLADY POKYNŮ WP29

Úřad včerejšího dne zveřejnil na svých webových stránkách své neoficiální překlady:
(i) pokynů k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, a
(ii) pokynů k právu na přenositelnost údajů – dostupné na https://www.uoou.cz/…tine/d-22205.
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