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Prohlášení o zpracování osobních údajů v souvislosti se
znovuotevřením hranic schengenského prostoru
po rozšíření onemocnění COVID-19
Přijato dne 16. června 2020
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijal toto prohlášení:
1.

Ve sdělení Komise o třetím posouzení uplatňování dočasného omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně
nutné, ze dne 11. června 2020 jsou členské státy Schengenu a státy přidružené k Schengenu vyzývány,
aby do 15. června 2020 zrušily kontroly na vnitřních hranicích a do 30. června 2020 prodloužily dočasné
omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné. Sdělení rovněž stanoví přístup k následnému
postupnému rušení omezení, které je v souladu se společným evropským plánem rušení opatření proti
šíření onemocnění COVID-19 schváleným Evropskou radou dne 26. března 2020.

2.

V této souvislosti začaly dne 15. června 2020 některé členské státy postupně rušit opatření přijatá
v boji proti pandemii onemocnění COVID-19, včetně omezení volného pohybu osob na vnitřním trhu
a v schengenském prostoru, jakož i omezení vstupu občanů ze třetích zemí přes vnější hranice EU.
Plány na postupné rušení zahrnují opatření, jejichž účelem je kontrolovat pohyb osob, které vstupují
na území EHP a/nebo po území EHP cestují. Podobná vnitrostátní opatření přijímají členské státy sboru
EDPB v EHP/ESVO, jakož i státy přidružené k Schengenu.

3.

Ačkoli si je sbor EDPB plně vědom významu základního práva na zdraví, uvedená opatření nemohou
v žádném případě připustit narušení základních práv a svobod osob a zejména práva na ochranu
osobních údajů. Toto prohlášení je proto založeno na snaze dosáhnout rovnováhy mezi dotčenými
základními právy v souvislosti se současnou pandemií onemocnění COVID-19.

4.

Otevření hranic je částečně možné díky zpracování různých typů osobních údajů na hranicích. Účelem
zpracování je obecně zamezit této pandemii a kontrolovat ji zmírněním rizikových faktorů pomocí
určitých opatření. Opatření, která v současné době členské státy předpokládají nebo provádějí,
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zahrnují například testování na onemocnění COVID-19, požadavek na předložení osvědčení vydaných
zdravotnickými pracovníky a používání dobrovolné aplikace pro vysledování kontaktů1. Většina
opatření zahrnuje určitou úroveň zpracování osobních údajů. Shromažďovanými kategoriemi údajů
mohou být například kontaktní údaje, údaje o zdravotním stavu a lokalizační údaje.
5.

Jak již sbor EDPB uvedl dříve, ochrana osobních údajů neomezuje zvládání pandemie onemocnění
COVID-19. Právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů zůstávají použitelné a kromě zajištění
ochrany základních práv a svobod umožňují i účinnou reakci na pandemii. Právní předpisy v oblasti
ochrany osobních údajů, včetně příslušných vnitrostátních právních předpisů, již umožňují operace
zpracování údajů, které jsou nezbytné pro přispění k boji proti šíření pandemie, jako je pandemie
onemocnění COVID-19.

6.

Sbor EDPB proto naléhavě vyzývá členské státy, aby při rozhodování o tom, které osobní údaje je
nezbytné zpracovávat, zaujaly společný evropský přístup, aby tak zmírnily riziko šíření pandemie a aby
přitom dodržovaly základní práva a svobody jednotlivců. Při rozhodování o tom, jaká opatření jsou
nezbytná, musí členské státy dodržovat základní práva popsaná v Listině základních práv, ochranu
soukromí a osobních údajů, jakož i obecná pravidla pro ochranu osobních údajů. Sbor EDPB
zdůrazňuje, že zpracování osobních údajů v této souvislosti musí být nezbytné a přiměřené. S ohledem
na tyto zásady by se opatření měla rovněž opírat o vědecké důkazy. Kromě toho sbor EDPB připomíná,
že ochrana osobních údajů musí být zajištěna jednotně v celé Unii/EHP bez ohledu na to, kde se
subjekty údajů nacházejí.

7.

Sbor EDPB konkrétně zdůrazňuje, že některé aspekty právních předpisů v oblasti ochrany osobních
údajů vyžadují zvláštní pozornost členských států, tj.:


Zákonnost, korektnost a transparentnost. Zpracování údajů v rámci přijatých opatření musí
být transparentní a spravedlivé vůči subjektu údajů a musí vycházet z náležitého právního
základu stanoveného v článku 6 a při zpracování zvláštních kategorií údajů v článku 9
obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Subjektům údajů by navíc měly být jasným a
snadno přístupným způsobem poskytnuty relevantní a přiměřené informace.



Účelové omezení. Zpracování by mělo být omezeno na účel boje proti pandemii onemocnění
COVID-19, prevenci jejího šíření přes hranice a usnadnění poskytování nezbytné zdravotní
péče. Účel by měl být stanoven pro každého správce údajů a operace zpracování údajů.



Minimalizace údajů. Členské státy by měly zpracovávat pouze údaje, které jsou přiměřené,
přesné, relevantní a omezené na to, co je nezbytné pro stanovený účel, pro který jsou
zpracovávány.



Omezení uložení. Členské státy by měly zajistit, aby údaje byly uchovávány pouze po krátkou
dobu a v každém případě ne déle, než je nezbytné pro účely zpracování.



Zabezpečení osobních údajů. Členské státy by měly zajistit přiměřenou úroveň bezpečnosti
zavedením vhodných technických a organizačních opatření k zajištění údajů na základě

Viz pokyny 04/2020 k používání lokalizačních údajů a nástrojů k vysledování kontaktů v souvislosti s rozšířením
onemocnění COVID-19 a prohlášení o dopadu interoperability aplikací pro vysledování kontaktů na ochranu
osobních údajů.
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posouzení rizik, například pomocí pseudonymizace a vhodné úrovně šifrování při zpracovávání
údajů vysoce osobní povahy, jako jsou údaje o zdravotním stavu a lokalizační údaje.

8.



Záměrná a standardní ochrana osobních údajů a posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.
Členské státy by měly provádět zásady záměrné a standardní ochrany osobních údajů a
případně spolu s posouzením vlivu na ochranu údajů2.



Sdílení osobních údajů. Zpracovatelé osobních údajů by měli získávat osobní údaje pouze
v případě, že je uzavřena dohoda o zpracování údajů. Členské státy by případně měly v takové
dohodě v souladu s článkem 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů jasně vymezit
povinnosti orgánu veřejné správy, který jedná jako správce údajů, a zpracovatele údajů.
Sdílení údajů s jinými správci by mělo probíhat pouze tehdy, existuje-li vhodný právní základ.



Automatizované individuální rozhodování. Rozhodnutí umožnit vstup do země by nemělo být
založeno pouze na dostupné technologii. v každém případě by se na takové rozhodování měly
vztahovat vhodné záruky, které by měly zahrnovat konkrétní informování subjektu údajů
a právo na lidský zásah, na vyjádření svého názoru, na získání vysvětlení o rozhodnutí
učiněném po takovém posouzení a na napadnutí tohoto rozhodnutí. Toto opatření by se
nemělo týkat dítěte.

Závěrem sbor EDPB zdůrazňuje důležitost předchozí konzultace s příslušnými vnitrostátními orgány
pro ochranu údajů při zpracovávání osobních údajů členskými státy v této souvislosti s cílem
usnadnit správné uplatňování právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

Za Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
předsedkyně
(Andrea Jelinek)

Viz: Pokyny pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29 pro posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů (wp248rev.01 ) – schválené sborem EDPB.
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