ČTK o rozhodnutí soudu EU: Google nemusí mazat údaje o lidech
celosvětově
Brusel 24. září (zpravodaj ČTK) - Internetová společnost Google nemusí odstraňovat údaje o
lidech, kteří o to požádají, ze všech mutací svého vyhledávače po celém světe. Rozhodl o tom
dnes v Lucemburku Soudní dvůr Evropské unie, podle něhož "právo býti zapomenuti" mají lidé
pouze v rámci domén v členských státech EU. Podle společnosti je verdikt pozitivním krokem k
vyváženosti práva na informace a ochrany soukromí.
Unijní soud již před pěti lety rozhodl, že lidé mají právo žádat o odstranění dat, pokud jsou
zastaralá, nepravdivá či se jich osobně dotýkají. Dnes se však přiklonil na stranu americké firmy
ve sporu s Francií, která v roce 2016 pokutovala Google za to, že odmítl vymazat citlivé údaje, na
něž odkazovaly jeho vyhledávače po celém světě. Soud konstatoval, že mnoho států mimo EU
právo na odstranění osobních údajů nezná a proto není možné tam takový postup vymáhat. Lidé
se tak nadále budou moci na Google obracet se žádostmi o odstranění pouze těch údajů, které
najdou vyhledávače s unijní doménou.
Soud zároveň firmu vyzval, aby přišla s novými nástroji, které by uživatelům jejího vyhledávače
bránily vyhledávat smazanou informaci na internetových adresách mimo EU.
Proti dnešnímu verdiktu není odvolání a unijní země se podle něj budou muset řídit.
Precedentem pro současná pravidla zůstává případ španělského občana z roku 2014. Muž tehdy
zjistil, že ve výsledcích vyhledávače Google lze pod jeho jménem najít článek ze španělského
deníku z roku 1998 o dražbě jeho nemovitostí kvůli dluhům na sociálním zabezpečení. Španěl
žádal u odpovědných úřadů své země, aby vydavatel deníku i Google zmínku odstranili, protože
dluh už dávno uhradil a informace je tedy irelevantní. Unijní soud mu dal za pravdu a firma
musela záznamy odstranit. Podle tehdejšího verdiktu je provozovatel internetového vyhledávače
odpovědný za zpracovávání i těch osobních údajů, které se nacházejí na internetových stránkách
zveřejněných třetími osobami.
Firma ovšem podle soudu může posoudit opodstatněnost žádostí. V případě, že nevyhoví, může
se žadatel obrátit na odpovědné dozorčí nebo soudní orgány.
Za posledních pět let dostal Google podle vlastních statistik žádosti o odstranění více než tří
milionů odkazů a vyhověl ve 45 procentech.
"Od roku 2014 tvrdě pracujeme na tom, abychom v Evropě dodržovali právo být zapomenut a
zároveň dosáhli smysluplné vyváženosti mezi právy lidí na přístup k informacím a na soukromí,"
uvedl v reakci na verdikt expert Googlu na ochranu dat Peter Fleischer. "Těší nás, že soud
souhlasil s našimi argumenty," dodal.

