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Ako by dopadol prípad

 BĂRBULESCU,

ktorý dostal výpoveď pre využívanie internetu 

na súkromné účely počas pracovného času,

 podľa pravidiel

GDPR 

??

Dopadol by rovnako ako pred Veľkou komorou Európskeho súdu pre ľudské 
práva zo dňa 05. septembra 2017 (sťažnosť č. 61496/08) vo veci Bărbulescu 
proti Rumunsku, podľa ktorej monitorovanie obsahu elektronickej 
komunikácie zo strany zamestnávateľa predstavovalo zásah do práva 
na rešpektovanie jeho súkromného života a korešpondencie, a teda došlo 
k porušeniu čl. 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach?

Zoznám sa s Zoznám sa s okolnosťami prípadu a odpovedz na prejudiciálne otázky, 
s ktorými by sa mohol rumunský súd obrátiť na SD EÚ. 
Je možné nájsť ospravedlnenie pre skončenie pracovného pomeru v zásahu 
do súkromia podľa práva Európskej únie, najmä Charty základných práv EÚ 
a nariadenia 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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)?

prejuprejudiciálne otázky:
1) Má sa, vzhľadom na články 7 a 8 Charty základných práv EÚ, článok 6 
ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia vykladať tak, že bráni prístupu 
zamestnávateľa k obsahu každej komunikácie zamestnanca na pracovisku 
počas pracovného času používajúceho technológie poskytnuté 
zamestnávateľom?

2) V prípade úplnej alebo čiastočne zápornej odpovede na prvú otázku, majú 
sa článsa články 13 a 23 ods. 1 písm. i) všeobecného nariadenia vykladať vo svetle 
článku 8 Charty základných práv EÚ, tak, že bránia prístupu zamestnávateľa 
k obsahu komunikácie zamestnanca na pracovisku počas pracovného času 
bez predchádzajúceho oznámenia zamestnancovi?

3) Majú sa články 8 a 52 ods. 1 Charty základných práv EÚ, a najmä 
podmienka, že každý zásah do základného práva musí byť nevyhnutný, 
vykladať tak, že bránia prístupu zamestnávateľa k obsahu každej komunikácie
zamestnazamestnanca na pracovisku počas pracovného času bez rozlišovania medzi 
osobnou a pracovnou komunikáciou?


