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Souhrn

Kulatý stůl s předsedkyní ÚOOÚ přinesl slib oboustranné spolupráce
V rámci setkání u kulatého stolu se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), které se uskutečnilo
27. dubna 2016 v prostorech Americké obchodní komory pod záštitou Czech Industry Coalition for Data
Protection (CICDP) proběhla veřejná konzultace na téma ochrany dat. Setkání se zúčastnilo 30 zástupců
velkých i menších mezinárodních i českých firem, které projevily velký zájem a aktuální vývoj kolem ochrany
osobních údajů bedlivě sledují.
„Hlavním cílem CICDP je aktivně se podílet na procesu veřejného připomínkování nové evropské legislativy
a definovat společná stanoviska z pohledu českých poboček zahraničních firem i samotných českých firem.“
vysvětlil Václav Mach, tajemník Czech Industry Coalition for Data Protection. Společně s předsedkyní, JUDr.
Ivanou Janů, se za ÚOOÚ setkání účastnili Miroslava Matoušová, referentka legislativního oddělení, David
Burian, vedoucí oddělení registračních činností a Jiří Žůrek, ředitel odboru pro styk s veřejností.
V první části diskuse se představitelé ÚOOÚ věnovali problematice předávání osobních údajů do USA, která
by do budoucna měla probíhat zejména na základě tzv. Privacy Shieldu. Ačkoli ze strany některých úřadů
ostatních členských států EU zazněla na adresu Privacy Shieldu kritika, postoj ÚOOÚ se v tomto ohledu zdá
vyváženější, když se snaží respektovat také vývoj moderních technologií a legitimní bezpečnostní důvody
hovořící pro pokračování spolupráce s USA v této oblasti.
Následně se rozhovor stočil na nově přijaté evropské nařízení o ochraně osobních údajů, které by mělo
dosavadní roztříštěnou národní úpravu na celoevropské úrovni sjednotit. Zástupci ÚOOÚ přiznali, že přijaté
právní úprava je velmi rozsáhlá a detailní zhodnocení jejích účinků si ještě vyžádá jistý čas. Nicméně již nyní
se všichni účastníci shodli, že nové nařízení v principu přináší zpřísnění podmínek pro zpracování osobních
údajů a zároveň řadu nových práv pro občany, o nichž tyto údaje vypovídají. Předsedkyně ÚOOÚ opět
zdůraznila svůj pragmatický přístup k nové právní úpravě, která by dle jejího názoru měla rozumně
vyvažovat práva a povinnosti všech zúčastněných stran.
Přehled aktivit Czech Industry Coalition for Data Protection je k nahlédnutí
www.cicdp.cz.
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