Konec volného předávání osobních údajů do
USA na základě programu Safe Harbor
V návaznosti na náš předchozí newsletter bychom Vás rádi
informovali, že Soudní dvůr dnes dopoledne rozhodl o neplatnosti
rozhodnutí Komise o tzv. programu Safe Harbor.

V rámci režimu „bezpečného přístavu“ bylo možné volně předávat
osobní údaje z Evropské unie těm společnostem a organizacím se
sídlem v USA, které se dobrovolně přihlásily k zásadám ochrany
soukromí a byly vedeny na seznamu „Safe Harbor List“. Na Safe
Harbor spoléhala při předávání údajů do Spojených států řada
společností, včetně Facebooku, Googlu nebo MasterCard.
Rozhodnutí je reakcí na aféru Edwarda Snowdena, který zveřejnil
informace o masivním celosvětovém sledování telefonů
a elektronické komunikace ze strany bezpečnostních služeb
Spojených států.
Soudní dvůr své rozhodnutí opřel zejména o dvě skutečnosti.
Zaprvé, právní úprava v USA, podle které mají orgány veřejné
moci globální přístup k obsahu elektronických komunikací,
zasahuje do základního práva na soukromí. Zadruhé, v USA
neexistuje účinná právní ochrana proti těmto zásahům.
Dále Soudní dvůr uvedl, že existence rozhodnutí Komise, podle
kterého třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních
údajů, nezbavuje národní úřady pro ochranu osobních údajů
možnosti nezávisle posoudit, zda je možné do takové třetí země
osobní údaje předat. To v praxi může znamenat nejednotný postup
národních úřadů ve vztahu k předávání osobních údajů do třetích
zemí.
Dnešní rozhodnutí znamená značné komplikace pro všechny
společnosti, které spoléhaly na institut Safe Harbor, ať už
například předávaly data svých zákazníků do Spojených států nebo
využívaly cloudových služeb, jejichž poskytovatelé mají servery
v USA.
O případu jsme podrobně referovali také v našem článku v deníku
epravo.cz.
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Newsletter společnosti ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. informuje obecně o vybraných legislativních změnách,
judikatuře a právních problémech. Informace předkládané v newsletteru mají pouze informativní povahu a nepředstavují úplný přehled
změn v legislativě, judikatuře či právní praxi. Do newsletteru jsou zařazovány informace, které naše advokátní kancelář vybírá dle
vlastního uvážení s ohledem na zajímavost či praktickou využitelnost informací pro adresáty newsletteru. Aplikovatelnost v newsletteru

publikovaných informací na specifické případy je závislá na konkrétních okolnostech. Tento newsletter nepředstavuje právní radu
a ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s. r. o. neodpovídá za aplikaci závěrů či skutečností uvedených v newsletteru na jakýkoli
právní případ.

