EuroPriSe – začínajú pilotné certifikácie
Prvé pilotné certifikácie v rámci eTEN výskumného projektu Európska pečať súkromia
(EuroPriSe – European Privacy Seal) môžu začať.
Po ustanovení kritérii pre testovanie a certifikáciu pre tento projekt sa v novembri 2007 vo
Viedni uskutočnil workshop pre viac ako 80 expertov na ochranu osobných údajov, na ktorom
boli detailnejšie prezentované tieto testovacie kritéria a metódy. Následne boli vyriešením
praktickej úlohy otestované znalosti budúcich expertov. Po úspešnom “pokusnom hodnotení”
boli schválení prví technickí a právni experti, ktorí môžu vykonať hodnotenia v rámci
pilotných certifikácii.
Projekt vychádza z modelu pečate ochrany osobných údajov používanej v spolkovom štáte
Šlezvicko-Holštajnsko, ktorá je v súčasnosti jediným právne uznaným certifikátom ochrany
osobných údajov v Europe. Tento certifikát bol zriadený v r. 2000 s dôrazom na nemecký trh,
a doteraz ho získalo okolo 45 produktov. V rámci procedúry zaistenia kvality Európskej
pečate súkromia sa najprv zrealizuje vyhodnotenie produktu uznanými expertami a
spracovanie hodnotiacej správy na základe žiadosti výrobcu/dodávateľa produktu. Je potrebné
zdôrazniť, že hodnotiaca správa musí zohľadňovať technické aj právne aspekty, t.j. do
vyhodnotenia musia byť spolu zapojení právni aj technickí experti. Hodnotiaca správa je
potom predložená na kontrolu nezávislemu certifikačnému orgánu. Ak tento rozhodne o
splnení pomienok na vydanie certifikátu, produktu sa udelí “pečať súkromia”. Počas pilotnej
etapy budú úlohy certifikačných orgánov plniť Nezávislé centrum pre ochranu súkromia
Slezvicko-Holštajnska (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein ULD) v Nemecku a Agentúra pre ochranu osobných údajov regiónu Madridu (Agencia de
Protección de Datos de la Communidad de Madrid) v Španielsku.
Ďalšie informácie týkajúce sa EuroPriSe
Európska komisia poverila konzorcium deviatich európskych organizácii a spoločností pod
vedením ULD vypracovať požiadavky pre Európsku pečať súkromia a vykonať ich ukážkové
odskúšanie. V rámci projektu European Privacy Seal (EuroPriSe) sa vykoná zhodnotenie trhu
pre európsku pečať potvrdzujúcu súlad s ochranou súkromia.
Projektu EuroPriSe sa zúčastňujú nasledovní partneri:
• Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, Nemecko
• Agencia de Protección de Datos de la Communidad de Madrid, Španielsko
• TüV Informationstechnik GmbH, Nemecko
• Borking Consultancy, Holandsko
• Commission Nationale de l`Informatique et des Libertés, Francúzsko
• Ernst & Young AB, Švédsko
• Akademie der Wissenschaften, Institut für Technikfolgenabschätzung, Rakúsko
• London Metropolitan University, Spojené kráľovstvo
• VaF s.r.o, Slovensko
“Európska pečať súkromia potvrdzuje, že IT produkt alebo služba založená na IT umožňuje
použitie tohto produktu alebo tejto služby spôsobom, ktorý je v súlade s európskymi

smernicami o ochrane súkromia a osobných údajov, pričom sa berie do úvahy aj legislatíva
pilotných krajín.”
Projektom EuroPriSe, ktorý je financovaný Európskou komisiou sa zúčastnené krajiny usilujú
o koncepciu odlíšenia IT služieb a produktov s vysokou úrovňou ochrany osobných údajov
prostredníctvom certifikátu, ktorý takéto produkty zviditeľňuje pred spotrebiteľmi a ďalšími
zainteresovanými stranami.
Ďalšie informácie o projekte EuroPriSe spolu so zoznamom expertov schválených v
súvislosti s EuroPriSe možno nájsť na http://www.european-privacy-seal.eu/

