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„Rozmer” internetu v číslach 

Objem vytvorených digitálnych informácií vo 

svete : 

0,8 zettabajtov v roku 2009 

1,2 zettabajtov v roku 2010 

1,8 zettabajtov v roku 2011 

1 zettabajt = 1021 bajtov = triliarda bajtov 

©2011 TheDigitalUniverseDecade 
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Od Web 1.0 k Web 2.0 

• tendencia presunu ľudskej činnosti a identity 

do elektronického sveta 

• žijeme paralelný „virtuálny život“ 

• zanechávame na internete svoju vlastnú 

digitálnu stopu 

• PARADOX: kým v reálnom svete majú naše 

stopy efemérny charakter, v digitálnom svete 

majú permanentný charakter 
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Sociálne siete 
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Sociálne siete 

 757 miliónov FB užívateľov denne 

 81% FB užívateľov mimo USA a Kanady 

 1.23 miliárd užívateľov mesačne 

údaje k 31. decembru 2013 
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• komplexné infraštruktúry 

• nezastaviteľný technologický vývoj 

• nedostatočná flexibilita regulácie ochrany 

osobných údajov 

• komplikované určenie 

   zodpovednosti subjektov 
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Cloud computing 
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• ochrana osobných údajov zakotvená v 

primárnom práve EÚ 

• priama použiteľnosť v členských štátoch 

• nie je potrebná implementácia do 

vnútroštátnych právnych poriadkov 

• osobitné úpravy v rámci delegovaných aktov 

Európskej komisie 
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Návrh nového nariadenia EÚ 
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„Dotknutá osoba má právo vymôcť prostredníctvom 

prevádzkovateľa výmaz svojich osobných údajov, 

ako aj to, aby sa prevádzkovateľ zdržal ďalšieho 

šírenia týchto údajov, najmä pokiaľ ide o osobné 

údaje, ktoré dotknutá osoba sprístupnila v čase, keď 

bola dieťaťom....“ 
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Právo byť zabudnutý a právo na výmaz 

článok 17 navrhovaného nariadenia 
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a) ak údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa 

zhromažďovali alebo inak spracúvali; 

b) ak dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe 

ktorého sa spracovanie vykonáva, alebo ak uplynulo 

obdobie uchovávania, na ktoré bol daný súhlas a ak 

nejestvuje iný právny základ pre spracovanie údajov; 

c) ak dotknutá osoba namieta proti spracovaniu 

osobných údajov; 

d) ak spracovanie údajov nie je v súlade s nariadením z 

iných dôvodov.“ 
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Právo byť zabudnutý a právo na výmaz 
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• nové alebo staré právo? 

• ide o vykonateľné právo? 

• kto je prevádzkovateľom? 
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Úskalia práva byť zabudnutý 
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vs. 

 Agencia Española de Protección de Datos 
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Google – kto je prevádzkovateľom? 

„Poskytovateľa služieb internetových vyhľadávačov však nemožno 

považovať za „kontrolóra“ ... s výnimkou obsahu indexu jeho 

vyhľadávača, pokiaľ poskytovateľ služieb nezaraďuje do indexu 

alebo nearchivuje osobné údaje v rozpore s pokynmi alebo 

žiadosťami vydavateľa internetovej stránky.“ 

 

Niilo Jääskinen, generálny advokát Súdneho dvora EÚ 
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Ďakujem za Vašu pozornosť! 

 

 

Miroslav Chlipala 

mchlipala@bch.sk 
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