
Právo na zabudnutie vo vyhľadávačoch v praxi

Právo na výmaz patrí medzi jedno zo základných práv dotknutých osôb. Ako ale funguje v praxi a je ho
vôbec možné aplikovať na vyhľadávací nástroj, akým je napríklad Google?
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Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) prijal 7.
júla 2020 Usmernenia k právu na zabudnutie vo
vyhľadávačoch.
Cieľom usmernení je poskytnúť usmernenie k
dôvodom, na ktoré sa jednotlivci môžu spoľahnúť pri
podávaní žiadosti o právo na výmaz v súvislosti s
odkazmi na webové stránky, ktoré obsahujú ich osobné
údaje a výnimky z práva na výmaz, ktoré by
prevádzkovatelia internetových vyhľadávačov mohli
použiť na zamietnutie takejto žiadosti.

Aké sú v súvislosti s usmerneniami EDPB
dôvody, kedy internetový vyhľadávač odstráni osobné údaje?
Dôvod 1: Ak osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti so spracovaním poskytovateľa
vyhľadávacieho nástroja
Dôvod 2: Právo požiadať o výmaz v prípade, ak dotknutá osoba odvolala súhlas so spracúvaním
osobných údajov
Dôvod 3: Ak dotknutá osoba uplatnila svoje právo namietať proti spracovaniu jej osobných
údajov
Dôvod 4: Ak boli poskytnuté osobné údaje spracované nezákonne
Dôvod 5: Ak osobné údaje musia byť vymazané z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti
Dôvod 6: Ak boli poskytnuté osobné údaje zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb
informačnej spoločnosti dieťaťu
 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:
Právo na zabudnutie vo vyhľadávačoch v praxi
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Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu
K spracovaniu údajov obsiahnutých na webových stránkach

Ž
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https://www.bezpecnostvpraxi.sk/vyhladavanie/autor/judr-jakub-pavcik
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/guidelines_on_the_criteria_of_the_right_to_be_forgotten_in_the_search_engines_cases_under_the_gdpr_part_1.pdf
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/pravo-na-zabudnutie-vo-vyhladavacoch-v-praxi.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/rozhodnutie-sudu/K-spracovaniu-udajov-obsiahnutych-na-webovych-strankach.htm


Žiadosť o odstránenie odkazov na webové stránky zo zoznamu výsledkov vyhľadávania, ktoré sa
zobrazujú pri zadaní ich konkrétnych mien
Žiadosť o odstránenie odkazov na webové stránky zo zoznamu výsledkov vyhľadávania vo verziách
zodpovedajúcich všetkým členským štátom

Súvisiace predpisy EÚ
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP)

Súvisiace dokumenty
Článok 17 - Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)
Článok 17 Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Súvisiace odborné články
Prenos osobných údajov z internetových stránok do sociálnych sietí
Spracúvanie osobných údajov pri poskytovaní webhostingu
Cookie walls, scrolling, swiping – ako upraviť nastavenia na internete z pohľadu GDPR?
Sankcie za porušenie GDPR v EÚ
Práva dotknutých osôb podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Právo na zabudnutie vo vyhľadávačoch v praxi

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov

S-EPI, s.r.o. © 2010-2023, všetky práva vyhradené

Právo na zabudnutie vo vyhľadávačoch v praxi

Stránka 2 / 2

https://www.bezpecnostvpraxi.sk/rozhodnutie-sudu/ziadost-o-odstranenie-odkazov-na-webove-stranky-zo-zoznamu-vysledkov-vyhladavania-ktore-sa-zobrazuju-pri-zadani-ich-konkretnych-mien.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/rozhodnutie-sudu/ziadost-o-odstranenie-odkazov-na-webove-stranky-zo-zoznamu-vysledkov-vyhladavania-vo-verziach-zodpovedajucich-vsetkym-clenskym-statom.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/eurlex-rule/itemid6217498.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/clanok-knihy/Clanok-17-Pravo-na-vymazanie-pravo-na-zabudnutie.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/clanok-knihy/clanok-17-pravo-na-vymazanie-pravo-na-zabudnutie-2020.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/prenos-osobnych-udajov-z-internetovych-stranok-do-socialnych-sieti.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/spracuvanie-osobnych-udajov-pri-poskytovani-webhostingu.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/cookie-walls-scrolling-swiping-ako-upravit-nastavenia-na-internete-z-pohladu-gdpr.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/sankcie-za-porusenie-gdpr-v-eu.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/prava-dotknutych-osob-podla-vseobecneho-nariadenia-o-ochrane-udajov.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/pravo-na-zabudnutie-vo-vyhladavacoch-v-praxi.htm
http://www.epi.sk/zz/2018-18

