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Pokiaľ máte záujem o bližšie informácie k 
téme tohto vydania BEATOW PART-
NERS Legal Update, prosím, kontaktujte 
nás prostredníctvom emailu na adrese 
info@beatow.com. 

ZÁNIK MOŽNOSTI CEZHRANIČNÉHO 
PRENOSU OSOBNÝCH ÚDAJOV 
V REŽIME "SAFE HARBOR" 
 
Nedávne rozhodnutie Súdneho dvora Eu-
rópskej Únie týkajúce sa „vývozu“ osob-
ných údajov do Spojených štátov americ-
kých musí zaujímať každého podnikateľa 
na Slovensku, ktorý ako prevádzkovateľ 
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o 
ochrane osobných údajov v platnom 
znení („Zákon“), uskutočňuje cezhranič-
ný prenos osobných údajov z územia 
Slovenskej republiky do Spojených štá-
tov. 
 
Ide o Rozsudok Súdneho dvora vo veci 
C-362/14 Maximillian Schrems v. Data 
Protection Commissioner zo dňa 6. ok-
tóbra 2015 („Rozsudok“), ktorým Súdny 
dvor vyhlásil za neplatné rozhodnutie 
Komisie 2000/520/ES („Rozhodnutie 
komisie“), na základe ktorého bolo do 
dňa vynesenia Rozsudku možné v oso-
bitnom režime odovzdávať osobné údaje 
do USA právnym subjektom, ktoré sa za-
viazali dodržiavať zásady tzv. „bezpeč-
ného prístavu“ platné ohľadom spracú-
vania osobných údajov („Program Safe 
Harbor“). Dôvodom pre vyhlásenie ne-
platnosti Rozhodnutia komisie bolo ok-
rem iného to, že podľa názoru Súdneho 
dvora účasť právneho subjektu v Prog-
rame Safe Harbor sama o sebe neza-
bezpečuje primeranú úroveň ochrany 
osobných údajov prenesených do Spoje-

ných štátov. 
 
Podmienky cezhraničného prenosu 
osobných údajov zo Slovenska do Spo-
jených štátov v režime Programu Safe 
Harbor stanovené Zákonom boli odvode-
né od Rozhodnutia komisie, vzhľadom na 
čo je cezhraničný prenos osobných úda-
jov v režime Programu Safe Harbor v sú-
časnosti vylúčený. 
 
Pokiaľ nedôjde k zmene príslušnej legis-
latívy, odporúčame akýkoľvek ďalší pre-
nos osobných údajov do Spojených štá-
tov vykonávať len po splnení podmienok 
stanovených Zákonom pre prípady pre-
nosu osobných údajov do tretej krajiny, 
ktorá nezaručuje primeranú úroveň 
ochrany osobných údajov. 
 
Podľa dostupných informácií by Úrad na 
ochranu osobných údajov Slovenskej re-
publiky („Úrad“) mal k vzniknutej situácii 
v najbližších dňoch vydať svoje stanovi-
sko. Okrem toho je možné očakávať pri-
jatie určitých opatrení, ktoré budú koordi-
nované na európskej úrovni medzi Úra-
dom a príslušnými dozornými orgánmi 
ostatných členských štátov Európskej 
únie. 
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PRÁVNA VÝHRADA 
 
Informácie obsiahnuté v tejto publikácií sú uvádzané vý-
lučne na informačné účely a v žiadnom prípade nepredsta-
vujú ani nie sú mienené ako právne ani iné odborné pora-
denstvo ohľadom akejkoľvek záležitosti. BEATOW PART-
NERS s. r. o. nepreberá žiadnu zodpovednosť voči akej-
koľvek osobe vo vzťahu k čomukoľvek a ani ohľadom ná-
sledkov čohokoľvek, čo sa vykonalo alebo čo sa opomenu-
lo vykonať úplne alebo sčasti spoliehajúc sa na obsah tejto 
publikácie alebo akúkoľvek jeho časť. Žiaden príjemca 
informácií obsiahnutých v tejto publikácií by nemal konať 
alebo zdržať sa konania na základe akejkoľvek takejto 
informácie bez toho, aby si najskôr obstaral zodpovedajúcu 
právnu alebo inú odbornú radu, ktoré zohľadní konkrétne 
skutočnosti a okolnosti daného prípadu. 

Prenos informácií obsiahnutých v tejto publikácií nie je 
vykonávaný s úmyslom založiť medzi advokátskou kance-
láriou BEATOW PARTNERS s. r. o. a príjemcom týchto 
informácií vzťah advokáta a klienta. Rovnako takýto vzťah 
nezakladá samotné prijatie informácií obsiahnutých v tejto 
publikácií ich príjemcom. 
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