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ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK
Citlivý údaj

Údaj definovaný v čl. 9 ods. 1 Nariadenia

CHZPEÚ

Charta základných práv Európskej únie (2016/C 202/02)

EFTA

European Free Trade Area (Európska zóna voľného obchodu)

EHP

Európsky hospodársky priestor (European Economic Area)

ESD

Európsky súdny dvor

EÚ

Európska únia

GG

Grundgesetz (slov. Ústava Spolkovej republiky Nemecko)

Nariadenie

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)

NBÚ SR

Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky

OČTK

Orgán činný v trestnom konaní

OECD

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

ÚOOÚ

Úrad na ochranu osobných údajov

SIS

Slovenská informačná služba

Smernica

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra
1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a
voľnom pohybe týchto údajov
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SR

Slovenská republika

StGB Strafgesetzbuch (nem. Trestný zákon Spolkovej republiky Nemecko)
TZ
Ústava

Zákon č. 300/2005 Z.z. trestný zákon
Ústava Slovenskej republiky (č. 460/1992 Zb.)

ZoRT

Zákon č. 330/2007 Z.z. o registri trestov

ZoSPI

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

ZOOÚ

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

ZP

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
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ÚVOD
Jedným z prvých predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov na medzinárodnej
úrovni bol „Dohovor Rady Európy z 28. januára 1981 na ochranu osôb s ohľadom na
automatizované spracovanie osobných údajov“. Cieľom tohto dohovoru bolo zabezpečiť
ochranu základných práv a slobôd pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov.
Členské štáty dohovoru sa zaviazali vytvoriť vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch
účinné nástroje, ktoré by mali tento cieľ zabezpečiť. Potreba prijať takéto opatrenia sa
dostala do popredia so začínajúcim zavádzaním výpočtovej techniky, ktorá zásadným
spôsobom zefektívnila spracúvanie osobných údajov, do každodenného života.
V rámci Európskej únie sa problematika ochrany osobných údajov sa dostala do
popredia s masívnou elektronizáciou verejného života na začiatku 90. rokov 20. storočia.
Narábanie s osobnými údajmi sa vďaka budovaniu a zdokonaľovaniu komunikačných sietí
ešte viac urýchlilo a aj podstatne zefektívnilo. Z tohto dôvodu sa objavili sa častejšie začali
objavovať aj prípady zneužitia osobných údajov fyzických osôb.
Európska únia na tento vývoj reagovala prijatím Smernice č. 95/46/EHS o ochrane
fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Smernica
mala zdanlivo dva protichodné ciele a to ochranu osobných údajov fyzických osôb a na
druhej strane zabezpečenie voľného osobných údajov. Pred prijatím tejto smernice mal
každý členský štát vlastné predpisy, ktoré upravovali ochranu osobných údajov. Tieto
predpisy mohli byť častokrát veľmi rozdielne a z tohto dôvodu aj nekompatibilné. Z tohto
dôvodu vyvstala potreba koordinácie predpisov o osobných údajoch. Úlohou týchto
predpisov mala byť ochrana práv a slobôd fyzických osôb a na druhej strane zabezpečenie
možnosti prenosu osobných údajov v rámci členských krajín Európskej únie.
Prijatím Smernice bol dosiahnutý kompromis medzi zjednodušením toku osobných
údajov a dostatočnou úrovňou ochrany osobných údajov a tým aj súkromia fyzických osôb.
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Smernica sa vzťahovala najmä na ochranu osobných údajov pri automatizovanom spracúvaní
osobných údajov. Smernica sa nevzťahovala na ochranu osobných údajov pre účely
trestného konania a zaistenia verejnej bezpečnosti.
Smernica zakotvila veľmi dôležitý princíp pri spracovaní osobných údajov a to
zákonnosť spracovania. Princíp zákonnosti vyžadoval, aby buď dotknutá osoba prejavila
súhlas so spracovaním svojich osobných údajov alebo aby bol daný niektorý z dôvodov na
spracúvanie, ktorý bol stanovený v Smernici. Z tohto vyplývala aj skutočnosť, že ak niekto
spracúval osobné údaje, tak dotknutá osoba musela byť upovedomená o tom, že jej osobné
údaje sa spracúvajú ako aj o okolnostiach zberu týchto údajov a účele za akým sa jej osobné
údaje spracúvajú.
V súčasnej dobe skoro asi každý podnikateľský subjekt pôsobí ako spracovateľ
osobných údajov. Z problematiky spracúvania osobných údajov sa stala veľmi komplexná
oblasť, ktorá v sebe zahŕňa množstvo právnych a technických otázok. Cieľom predkladanej
analýzy je poskytnúť pre zamestnávateľov základnú orientáciu v právnych predpisoch
upravujúcich problematiku ochrany osobných údajov.
Problematika ochrany osobných údajov má tú výhodu, že je do značnej miery
harmonizovaná na úrovni Európskej únie a to vďaka jej nosnému predpisu, ktorým je
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov1. Pre účely tejto analýzy budeme používať len skrátený názov Nariadenie.
Nariadenie ako právny akt Európskej únie má priamu platnosť v členských krajinách
Európskej únie a obsahuje len pomerne málo blanketových ustanovení, tak zákonodarcom
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Právny predpis má kompletný názov „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
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v členských krajinách podstatným spôsobom obmedzilo možnosti kreativity pri vytváraní
národných predpisov upravujúcich túto oblasť.
Takže jednotlivé predpisy členských štátov sa od seba odlišujú väčšinou iba v určitých
detailoch. Z tohto dôvodu sa budeme v analýze zaoberať len analýzou Nariadenia
a v niektorých bodoch poukážeme na špecifiká úpravy v Slovenskej republike.
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1
1.1

ÚVOD DO PRÁVNEJ ÚPRAVY A JEJ CIELE A SYSTEMATIKA
Základné pojmy
Definícia osobných údajov
Neexistuje žiaden vyčerpávajúci výpočet toho, čo je alebo nie je možné považovať za

osobný údaj. Nariadenie v čl. 4 bod 1 definuje, že osobné údaje sú „akékoľvek informácie
týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len "dotknutá
osoba"); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo
nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné
údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre
fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto
fyzickej osoby“. Totožnú definíciu obsahuje v § 2 aj slovenský ZOOU.

Kategórie osobných údajov
Nariadenie definuje, čo je možné považovať za osobný údaj vo viacerých svojich
ustanoveniach. Povedané inými slovami, čo všetko sa definuje ako osobný údaj.
Do vyššie uvedenej definície môže spadať mimoriadne široký rozsah dát rôznych
druhov. Za určitých okolností môžu byť za osobné údaje považované napr. povolanie, výška,
váha, farba vlasov, politické názory, IP adresa zariadenia, z ktorého osoba pristupuje na
internet. Či môže byť určitý údaj považovaný za osobný údaj vyplýva z okolností, za akých bol
tento údaj získaný. Rôzni prevádzkovatelia môžu získavať veľké množstvo rôznych dát,
z ktorých nie je možné identifikovať konkrétnu osobu. Avšak, ak by sa tieto informácie spojili
s inými dátami, tak by už bolo možné danú fyzickú osobu identifikovať.
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Napríklad prevádzkovateľ určitej webovej stránky zbiera o svojich návštevníkoch, údaj
o mieste, z ktorého na danú stránku pristupujú a pri prípadnej registrácii na stránke
požaduje, aby pri registrácii uviedli svoje povolanie.
Samotné miesto pobytu nespadá do zákonnej definície osobného údaju a s najväčšou
pravdepodobnosťou, nebude možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu len na základe
tohto údaju, rovnako by tomu bolo ak by sa zbieral iba údaj o povolaní.
V mnohých prípadoch sa však tieto jednotlivé kúsky mozaiky môžu poskladať
a identifikovať konkrétnu fyzickú osobu alebo aspoň zúžiť možný počet identifikovateľných
fyzických osôb v takom rozsahu, že sa dá určiť ich identita. Napríklad v našom príklade sa
spojí informácia o povolaní, polohe a napríklad veku a pohlaví fyzickej osoby.
Samozrejme, takáto identifikácia nie je vždy možná. Informáciu, že osoba pracuje ako
účtovník v Bratislave, nie je možné považovať za osobný údaj. Avšak je značne
nepravdepodobné, že by tieto informácie boli uložené bez nejakého konkrétneho
identifikátora ako je napr. meno a priezvisko.
I keď je jednoznačné, že meno a priezvisko sú jedným z najtypickejších príkladov
osobných údajov. Samotné meno však tiež nemusí identifikovať konkrétnu fyzickú osobu,
napr. ak sa osoba volá Peter Kováč (nositeľov takéhoto mena je v Slovenskej republike,
nepochybne, veľké množstvo). Avšak ak toto meno dáme to súvislosti s inými údajmi ako je
napr. vek, poloha alebo zamestnávateľ, tak tieto údaje budú dostatočné na identifikáciu
konkrétnej fyzickej osoby.
Avšak samotné meno nemusí byť nevyhnutné potrebné na identifikáciu konkrétnej
fyzickej osoby. Túto je možné identifikovať aj na základe iných údajov. Napríklad nemusíme
poznať mená našich susedov, ale vieme ich pomerne spoľahlivo identifikovať.
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V nasledujúcom texte si bližšie rozoberieme jednotlivé prvky právnej definície
osobného údaju.
Akákoľvek informácia – ide mimoriadne širokú definíciu, ktorá obsahuje akýkoľvek
objektívny údaj, napríklad, farbu očí nejakej osoby. Údaj nie je limitovaný nejakým
konkrétnym formátom. Môže ísť o audio nahrávku, fotografiu, filmový záznam. Napríklad aj
kresba, ktorú urobí dieťa v rámci psychologického vyšetrenia, môže byť za určitých okolností
mimoriadne citlivý osobný údaj. Kresba jednak podáva informácie o zdravotnom a duševnom
stave dieťaťa (môže naznačovať možné psychické poruchy) a tiež môže podávať informácie
o vzťahu dieťaťa k rodičom alebo iným členom rodiny.
Identifikovateľná osoba – osoba je identifikovateľná vtedy, ak môže byť spoľahlivo
odlíšená od iných osôb.
Identifikátor - najčastejším identifikátorom fyzickej osoby je jej meno, rodné číslo,
alebo iný identifikátor, ktorý dokáže odlíšiť rôzne fyzické osoby, i keď ako sme uviedli
v príklade vyššie, ani tento identifikátor nemusí byť úplne jednoznačný.
Najbežnejšími identifikátormi fyzickej osoby sú:
a)

b)

osobné identifikátory,
i)

meno a priezvisko,

ii)

dátum narodenia,

iii)

rodné číslo,

iv)

adresa bydliska,

dokumentačné identifikátory,
i)

zdravotná dokumentácia,
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c)

ii)

číslo bankovej karty,

iii)

fotografia alebo videozáznam,

elektronické identifikátory, ktoré môžu jednoznačne identifikovať osobu
prostredníctvom jej internetových aktivít (napr. v online priestore):
i)

emailová adresa,

ii)

IP adresa,

iii)

adresa sieťovej alebo karty karty bluetooth elektronického prístroja
(tzv. MAC adresa),

iv)

IMEI adresa mobilných telefónov,

v)

identifikátor pridelený reklamnými službami (napr. facebook, google)
tzv. cookie,

d)

vi)

lokalizačné údaje,

vii)

identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom,

viii)

prihlasovacie údaje do rôznych elektronických služieb.

menej obvyklé elektronické identifikátory
i)

rádiofrekvenčná identifikácia (RFID štítok), ktorá môže zanechávať
stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo
inými informáciami (uloženými na serveroch) môžu použiť na
vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu.

Priama alebo nepriama identifikácia – osoba môže byť identifikovaná, ak je odlíšiteľná
od inej osoby.
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Priama identifikácia znamená, že osoba je z určitej informácie priamo identifikovateľná
(napr. rodné číslo) a na jej identifikáciu nie sú potrebné žiadne ďalšie údaje.
Osoba môže byť nepriamo identifikovateľná vtedy, ak určitá informácia nie pre jej
identifikáciu dostatočná, ale pri spojení a za pomoci iných údajov je dotknutú osobu možné
jednoznačne stotožniť. Preambula bod 26 Nariadenia, definuje, že „určenie skutočnosti, či je
fyzická osoba z určitých údajov identifikovateľná, by sa mali brať do úvahy všetky prostriedky,
pri ktorých existuje primeraná pravdepodobnosť, že ich prevádzkovateľ alebo akákoľvek iná
osoba využije, napríklad osobitným výberom, na priamu alebo nepriamu identifikáciu fyzickej
osoby. Na zistenie toho, či je primerane pravdepodobné, že sa prostriedky použijú na
identifikáciu fyzickej osoby, by sa mali zohľadniť všetky objektívne faktory, ako sú náklady
a čas potrebný na identifikáciu so zreteľom na technológiu dostupnú v čase spracúvania, ako
aj na technologický vývoj“.

Prevádzkovatelia by mali pri získavaní osobných údajov zohľadniť:
a)

či je možné zo získaných dát osobu identifikovať ich jednoduchou analýzou,

b)

či je osoba identifikovateľná kombináciou viacerých identifikátorov,

c)

či na základe získaných údajov môže niekto iný identifikovať dotknutú osobu,

d)

či existuje možnosť, že v budúcnosti niekto iný na základe získaných údajov
bude schopný identifikovať danú osobu,

e)

či obsah dát obsahuje citlivé informácie o dotknutej osobe alebo jej aktivitách.

Do definície osobných údajov podľa Nariadenia nespadajú informácie o:
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a)

zomretých osobách,

b)

anonymizované dáta,

c)

údaje o právnických osobách – nariadenie sa vzťahuje výlučne na ochranu
osobných údajov fyzických osôb.
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2

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Čl. 5 Nariadenia obsahuje zásady, na ktorých musí byť postavené akékoľvek

spracúvanie alebo nakladanie s osobnými údajmi v rámci Európskej únie. Základy
spracúvania osobných údajov sú vždy odzrkadlené aj v ostatných ustanoveniach Nariadenia
a jednotlivé ustanovenia Nariadenia je potrebné vykladať pri ich zohľadnení.
Akékoľvek ustanovenie o spracúvaní alebo o nakladaní s osobnými údajmi je potrebné
vykladať v svetle týchto zásad. Dokonca by bolo možné povedať, že zásady obsiahnuté v čl. 5
Nariadenia predstavujú základný leitmotív právnej úpravy ochrany osobných údajov:
Základnými zásadami, na ktorých je Nariadenie postavené sú:
a)

zákonnosť2, spravodlivosť3 a transparentnosť4,

b)

obmedzenie účelu,

c)

minimalizácia údajov,

d)

správnosť,

e)

minimalizácia uchovávania,

f)

integrita a dôvernosť.

2

Angl. „lawfulness“, nem. „Rechtsmäßigkeit“

3

Angl. „fairness“, nem. „nach Treu und Glauben“

4

Angl. „transparency“, nem. „Transparenz“
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Tieto zásady majú za cieľ eliminovať možnosti zneužitia osobných údajov.
V nasledujúcich podkapitolách presnejšie rozoberieme tieto zásady a priblížime ich vplyv na
proces nakladania s osobnými údajmi.

2.1

Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti spracúvania osobných údajov
Tieto tri zásady sú zakotvené v ustanovení čl. 5 ods. 1, písm. a) Nariadenia, ktoré znie

„osobné údaje musia byť spracúvané (i) zákonným spôsobom, (ii) spravodlivo a (iii)
transparentne5 vo vzťahu k dotknutej osobe“.
Zákonnosť spracúvania údajov – osobné údaje sú spracúvané zákonne vtedy, ak
existuje súhlas dotknutej osoby alebo existuje iný právny dôvod na spracúvanie takýchto
údajov, ktorý vyplýva z Nariadenia alebo z iného právneho predpisu Európskej únie alebo
vnútroštátneho predpisu členského štátu.
Ak má byť spracúvanie osobných údajov zákonné, tak musia byť dodržané aj všetky
ostatné pravidlá pre spracúvanie osobných údajov, ktoré sú obsiahnuté v Nariadení alebo vo
vnútroštátnych predpisoch členských štátov.
Spracúvanie osobných údajov musí byť zákonné vo vzťahu ku všetkým osobám, ktorých
osobné údaje sa spracúvajú. Spracúvanie osobných údajov je nezákonné vtedy, ak by sa ním
zasahovalo do práv tretích osôb.

5

Nemecké znenie predpisu je mierne odlišné od slovenského alebo anglického namiesto výrazu
transparentne používa zrozumiteľnejšie spojenie „für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise“ t.j. pre
dotknutú osobu pochopiteľným spôsobom.
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Nezákonným by bolo aj spracúvanie osobných údajov, ktorých získavanie je nezákonné
– citlivé údaje, ktorých kategórie sú uvedené v čl. 9 Nariadenia.

Spravodlivosť spracúvania osobných údajov – spravodlivosť spracúvania osobných
údajov je daná vtedy, ak sa osoba, ktorej údaje sa spracúvajú dozvie o skutočnosti, že
dochádza k spracovaniu jej osobných údajov. To znamená, že nedochádza k spracovaniu
osobných údajov bez jej súhlasu.
Zásada spravodlivého spracovania osobných údajov má praktickú relevanciu najmä
vtedy ak sú ustanovenia Nariadenia alebo iných aplikovateľných právnych predpisov vágne
alebo obsahujú iba všeobecné požiadavky.
Porušením zásady spravodlivosti spracúvania osobných údajov by bolo napríklad, ak
videozáznam, ktorý bol vyhotovený na účely objasnenia trestnej činnosti na pracovisku,
použil na sledovanie výkonu zamestnancov.
Zásada spravodlivosti spracovania osobných údajov nie je dodržaná ani vtedy, ak nie je
daný právny účel alebo spracovanie osobných údajov nepredstavuje vhodný alebo potrebný
prostriedok na dosiahnutie sledovaného cieľa.

Transparentnosť spracúvania osobných údajov – jednou základných zásad Nariadenia
je, že dotknutá osoba musí o spracovaní jej osobných údajov vedieť a takéto spracúvanie
nesmie prebiehať bez jej vedomia.
Pre dotknutú osobu často nie je zrozumiteľné akým spôsobom a za akým účelom sa jej
osobné údaje spracúvajú a z tohto dôvodu dochádza k porušeniu princípu transparentnosti.
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K zásade transparentnosti odporúča Preambula bod 39 Nariadenia, aby všetky
informácie a komunikácia súvisiace so spracúvaním týchto osobných údajov boli ľahko
prístupné a ľahko pochopiteľné a formulované jasne a jednoducho.
Dotknutá osoba musí byť informovaná o nasledujúcich skutočnostiach:
i)

identite prevádzkovateľa,

ii)

prevádzkovateľ získava údaje od osoby, ktorá je oprávnená ich poskytnúť,

iii)

účele spracúvania,

iv)

o práve dotknutej osoby získať prístup k spracúvaným údajom.

Prevádzkovateľ by mal dotknuté osoby upozorniť na pravidlá ako aj riziká, ktoré
vyplývajú zo spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ je súčasne povinný informovať
dotknutú osobu ako môže namietať, prípadne, zabrániť spracúvaniu osobných údajov.
Súčasťou informačnej povinnosti prevádzkovateľa by malo byť aj uvedenie účelu, na
ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Účel spracovania osobných údajov by, samozrejme, mal
byť zákonný a dotknutej osobe známy v čase, kedy k spracovaniu údajov dochádza.
Rozsah spracúvania osobných údajov by mal byť primeraný, relevantný a prísne
obmedzený iba na rozsah, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie cieľa spracúvania osobných
údajov. Rovnako platí, že obdobie uchovávania osobných údajov by malo byť rovnako časovo
obmedzené len na úplne nevyhnutnú dobu.
Z nariadenia tiež vyplýva požiadavka, aby sa osobné údaje spracúvali len vtedy, ak nie
je možné dosiahnuť sledovaný cieľ inými vhodnými prostriedkami. Spracovateľ by mal
zabezpečiť, aby informoval dotknutú osobu aj dobe uchovávania osobných údajov a súčasne
stanoviť lehoty na ich vymazanie alebo preskúmania nevyhnutnosti k ich uchovávania.
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Spracúvateľ by mal súčasne zabezpečiť a prijať primerané postupy, aby dokázal
zabezpečiť opravu alebo vymazanie nesprávnych osobných údajov. Spracovateľ je tiež
povinný zabezpečiť bezpečnosť spracúvaných údajov a zabezpečiť, aby sa k nim nemohli
získať prístup neoprávnené osoby a alebo neprišlo k neoprávnenému použitiu, prípadne,
zneužitiu takýchto údajov.

2.2

Zásada obmedzenia účelu spracúvania
Nariadenie v čl. 5 ods. 1 písm. b) stanovuje, že môžu byť získavané iba na konkrétne

určené, výslovne uvedené a legitímne účely. Nariadenie ďalej uvádza, že osobné údaje sa
nesmú spracúvať na účely a spôsobmi, ktoré by boli v rozpore s týmito cieľmi.
Nariadenie pripúšťa len výnimku na nasledujúce účely:
i)

archivácie vo verejnom záujme,

ii)

vedeckého alebo historického výskumu a

iii)

štatistické účely.

Prevádzkovateľ musí dotknutú osobu vopred informovať o účele, na ktorý majú byť
osobné údaje spracúvané. To súčasne znamená, že spracovanie musí byť obmedzené iba na
splnenie tohto konkrétne určeného cieľa.
Dotknutá osoba by mala byť vopred informovaná aj o rozsahu spracúvania osobných
údajov. Tieto informácie poskytnuté dotknutej osobe by následne mali byť zohľadnené aj vo
vnútorných predpisoch a postupoch prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.
Napríklad internetové obchody môžu zbierať informácie o nákupných zvykoch svojich
zákazníkov, aby im mohli predložiť presne cielenú reklamu na ich produkty. K porušeniu
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zásady obmedzenia účelu zberu by došlo, napríklad, v tom prípade, ak by obchod poskytol
údaje o nákupnom správaní svojich zákazníkov iným internetovým predajcom.

2.3

Zásada minimalizácia údajov
Zásada minimalizácie osobných údajov je definovaná v čl. 5 ods. 1 c) Nariadenia tak, že

zozbierané osobné údaje musia byť „primerané, relevantné a obmedzené“6 na rozsah, ktorý
je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú. To znamená, že prevádzkovatelia
by nemali zbierať viacej údajov ako nevyhnutne potrebujú na dosiahnutie svojich cieľov.
Niektorí prevádzkovatelia sú majú tendenciu v rámci svojej praxe zhromažďovať viacej
údajov ako iní. Ide najmä o prevádzkovateľov ako sú banky alebo poisťovne (resp. pôsobiace
vo finančnom sektore). Samozrejme, získavanie nadbytočných údajov nie je doménou iba
firiem pôsobiacich na finančnom trhu.
Môže ísť aj napríklad o malý internetový obchod s čokoládou, ktorého vlastník od
svojich zákazníkov vyžaduje, aby pri registrácii uviedli napr. aj svoj dátum narodenia
a pohlavie. Je zjavné, že údaj o dátume narodenia a pohlaví nie je potrebný pre objednanie
a doručenie čokolády. Takže obchodník v súlade s princípom minimalizácie osobných údajov
nemal tieto údaje od svojich zákazníkov vyžadovať a následne ich spracúvať.
So zásady minimalizácie rozsahu spracovaných údajov vyplýva aj požiadavka, aby sa
osobné údaje spracúvali, iba vtedy ak nie je k dispozícii iná alternatívna metóda na
dosiahnutie zamýšľaného účelu.

6

Angl. adequate, relevant, limited, nem. angemessen, erheblich, beschränkt
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V súlade so zásadou minimalizácie údajov je nezákonné aj zhromažďovanie osobných
údajov, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu, ktorý je deklarovaný v čase udelenia
súhlasu na spracovanie údajov. Napríklad spracovateľ tak nemôže zhromažďovať osobné
údaje za účelom ich možného budúceho použitia.
Z vyššie uvedeného vyplýva, tiež že spracúvanie údajov môže byť adekvátne,
relevantné a obmedzené, iba v tom prípade, ak na určené účely nie je možné spracovať
menší rozsah dát.
Zo zásady minimalizácie údajov vyplýva aj požiadavka buď na pseudonymizáciu7 alebo
anonymizáciu spracúvaných osobných údajov. Ak sa dá účel spracovania dosiahnuť aj
prostredníctvom pseudonymizovaných alebo anonymizovaných údajov, je spracovanie
údajov bez pseudonymizovaných alebo neanonymizovaných údajov v rozpore so zásadou
minimalizácie údajov a teda aj nezákonné. Ak príde k anonymizácii osobných údajov,
prestávajú spadať do definície osobných údajov a Nariadenie sa na nakladanie s takýmito
údajmi nevzťahuje, nakoľko už nejde o osobné údaje.

2.4

Zásada správnosti
Ďalšou so zásad spracúvania osobných údajov je správnosť. Nariadenie v čl. 5 ods. 1

písm. d) definuje, že spracúvané osobné údaje by mali byť správne a podľa potreby
aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné
údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú

7

Pojem „pseudonymizácia“ osobných údajov je definovaný v čl. 4 bod 5 Nariadenia ako spracúvanie osobných
údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia
dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne
technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej
alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.
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alebo opravia. Udržiavanie aktuálnosti akýchkoľvek údajov je dôležité pre všetky
podnikateľské subjekty (napr. pre udržiavanie kontaktu so zákazníkmi alebo údajov
o zamestnancoch).
Zásada správnosti osobných údajov sa teda skladá z troch zložiek:
i)

zákazu zhromažďovania alebo uchovávania nesprávnych údajov,

ii)

povinnosti, aktualizácie údajov, ktoré sa stali nesprávne a

iii)

povinnosti vymazať alebo opraviť uložené nesprávne údaje.

Zásada správnosti archivovaných údajov má mimoriadnu dôležitosť pri tzv. profilovaní8.
Pojem profilovanie je definovaný v ustanovení čl. 4 bod 4 Nariadenia ako „akákoľvek forma
automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných
údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby,
predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich
s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami,
spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom“.
Nariadenie obsahuje jednoznačne určené podmienky, za ktorých je možné profilovanie
vykonať. Prevádzkovatelia, ktorí vykonávajú profilovanie musia zabezpečiť, aby ich
databázach boli údaje o danej fyzickej osobe vždy presné a aktuálne.
Z tejto zásady vyplýva aj právo dotknutej osoby na opravu uložených osobných údajov,
ktoré sa skladá z dvoch elementov a to práva:

8

i)

na opravu nepresných osobných údajov a

ii)

práva na doplnenie neúplných osobných údajov.

Angl. profiling, nem. Profiling
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Tieto práva majú mimoriadnu dôležitosť, napríklad, pri údajoch, ktoré sa používajú pri
rozhodovaní o poskytnutí bankových služieb (napr. otvorenia účtov, poskytnutí úverov
a pod.). Napríklad v slovenských podmienkach sú to zdravotné poisťovne, ktoré zverejňujú
zoznamy dlžníkov. V tomto prípade by mali zabezpečiť, aby údaje napr. o fyzických osobách,
ktoré mali nedoplatky na poistnom boli aktualizované, podľa možností, čo najskôr.
O profilovaní a udržiavaní aktuálnosti osobných údajov pojednáva aj ustanovenie
Preambuly bod 71 Nariadenia, ktoré hovorí, že „dotknutá osoba by mala mať právo
nepodliehať rozhodnutiu, ktoré môže zahŕňať opatrenie, hodnotiacemu osobné aspekty,
ktoré sa jej týkajú, založenému výlučne na automatizovanom spracúvaní a ktoré má právne
účinky, ktoré sa dotknutej osoby týkajú alebo ju podobným spôsobom významne ovplyvňujú,
ako je napríklad automatické zamietnutie online žiadosti o úver alebo elektronické postupy
prijímania pracovníkov bez akéhokoľvek ľudského zásahu“.
Profilovanie môže pozostávať z viacerých foriem automatizovaného spracúvania dát
o osobnostných a psychologických charakteristikách fyzickej osoby a tieto charakteristiky sa
použijú na predvídanie alebo hodnotenie:
i)

aspektov súvisiacich s výkonnosťou dotknutej osoby v práci,

ii)

jej majetkových pomerov,

iii)

zdravia,

iv)

osobných preferencií alebo záujmov,

v)

spoľahlivosti alebo správania,

vi)

polohy alebo pohybu.

Ak takéto profilovanie vedie k právnym účinkom alebo dotknutú osobu iným
významným spôsobom ovplyvňujú, tak Nariadenie ukladá prevádzkovateľom povinnosť
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zabezpečiť, aby dáta, ktoré sa v tomto procese použijú boli, podľa možností, čo
najpresnejšie.
Preambula Nariadenia výslovne uvádza, že technika profilovania by mala byť
umožnená, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
i)

profilovanie je povolené právom Európskej únie alebo členského štátu
prevádzkovateľa,

ii)

na účely monitorovania podvodov a daňových únikov a ich predchádzania,

iii)

profilovanie je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi
prevádzkovateľom a dotknutou osobou, alebo

iv)

ak dotknutá osoba dala svoj výslovný súhlas.

Profilovanie by sa nemalo týkať dieťaťa. Prevádzkovateľ by mal zabezpečiť, aby
spracúvanie dát podliehalo primeraným garanciám pre dotknutú osobu, ktorá podlieha
profilovaniu. Prevádzkovateľ by mal garantovať:
i)

právo na zásah človeka, v prípade výlučne automatizovaného spracovania dát,

ii)

právo dotknutej osoby vyjadriť svoj názor,

iii)

dostať vysvetlenie dôvodov rozhodnutia, ktoré bolo prijaté po profilovaní,

iv)

a právo takéto rozhodnutie napadnúť.
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2.5

Zásada minimalizácie uchovávania9
Zásada minimalizácie uchovávanie osobných údajov je definovaná v ustanovení čl. 5

ods. 1, písm. e) Nariadenia, ktoré uvádza, že „osobné údaje (môžu byť) uchovávané vo forme,
ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely,
na ktoré sa osobné údaje spracúvajú (...).“ Dlhšie uchovávanie osobných údajov je možné len
na účely, ktoré sú uvedené v čl. 89 Nariadenia:
i)

archivácie vo verejnom záujme,

ii)

na účely vedeckého alebo historického výskumu a

iii)

na štatistické účely.

Z tohto ustanovenia vyplýva, že dotknutá osoba môže byť identifikovateľná tak dlhý
čas, na aký si to vyžaduje účel spracovania. Zásada minimalizácie uchovávania dát, tak
konkretizuje zásadu obmedzenia účelu spracovania z časového hľadiska. Uchovávanie
osobných údajov musí byť ukončené, akonáhle to už nie je potrebné na účely spracovania
(Schwartmann, a iní, 2020).
Ak zanikne účel, na ktorý sa dáta zbierali, tak právnym dôsledkom by malo byť
vymazanie týchto dát alebo minimálne znemožnenie identifikácie konkrétnej fyzickej osoby.
V prípade pseudonymizovaných dát identifikácia znemožniť aj výmazom dát, ktoré by
umožňovali spätnú identifikáciu (napr. kľúč k pseudonymizácii). Výsledkom tohto procesu
musí byť, že údaje musia byť zmenené tak, aby už nebolo možné identifikovať dotknutú
osobu. To je prípad, keď údaje už nemožno priradiť k žiadnej identifikovanej alebo
identifikovateľnej osobe.

9

Ang. Storage limitation, nem. Speicherbegrenzung
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2.6

Zásada integrity a dôvernosti
Zásada integrity a dôvernosti je zakotvená v ustanovení čl. 5 ods. 1 písm. f) Nariadenia,

ktoré hovorí, že „osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú
bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným
spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom
primeraných technických alebo organizačných opatrení“.
Prevádzkovatelia by v súlade s touto zásadou mali spracúvať osobné údaje tak, aby
zaručili primeranú bezpečnosť osobných údajov, najmä ich ochránili pred neautorizovaným
prístupom (spracovaním), stratou týchto údajov alebo ich zničením.
Napríklad spracovatelia by mali v rámci svojich podnikov zaistiť, aby k osobným údajom
mal prístup len úplne nevyhnutný počet zamestnancov.
Za určitých okolností je možné zabezpečiť, aby k osobným údajom nemal prístup
žiaden zo zamestnancov. Integrita osobných údajov je funkciou presnosti a úplnosti
osobných údajov (Schwartmann, a iní, 2020). Tu je možné vybadať úzky súvis medzi zásadou
integrity a dôvernosti osobných údajov so zásadou presnosti.
Na ochranu osobných údajov by spracovatelia mali prijať také opatrenia, ktoré závisia
najmä od rizika neoprávneného prístupu, spôsobu spracovania osobných údajov a významu
týchto údajov pre práva a právom chránené záujmy dotknutých osôb.
Údaje o zdravotnom stave alebo finančnej situácii budú, nepochybne, vyžadovať vyššiu
úroveň ochrany ako, napríklad, adresa alebo e-mail určitej osoby. Preambula bod 39
Nariadenia odporúča, aby ochranné opatrenia zahŕňali minimálne taký spôsob spracovania,
ktorý by primerane zaisťoval ich bezpečnosť a dôvernosť. Ako aj zamedzoval prístup
neoprávnených osôb k týmto údajom a ani zariadeniam, na ktorých sú tieto údaje
spracúvané a následne uložené.
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Zásada dôvernosti a integrity je ďalej rozvinutá ustanoveniach článkov 25 a 32
Nariadenia, ktoré určujú technické a organizačné opatrenia, ktoré majú zaistiť bezpečnosti
spracúvaných osobných údajov.
Zásada dôvernosti a integrity je premietnutá aj do ohlasovacích povinností, ktoré sú
definované v čl. 33 a 34 v prípade porušenia ochrany osobných údajov.
2.7

Zásada zodpovednosti10
Zásada zodpovednosti je zakotvená v ustanovení čl. 5 ods. 2 Nariadenia. Ide je o jednu

z najdôležitejších zásad, na ktorých je postavené nariadenie. Čl. 5 ods. 2 hovorí, že
„prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s čl. 5 ods. 111 a musí vedieť tento súlad preukázať“.
Zodpovednosť prevádzkovateľa má v súlade s čl. 5 ods. 2 má zásadné prvky:
i)

dodržiavanie zásad obsiahnutých v čl. 5 ods. 1 je uložená ako povinnosť
a súčasne

ii)

prevádzkovateľ musí byť schopný preukázať, že si zodpovedajúce povinnosti
plní.

Aj keď je znenie ustanovenia čl. 5 ods. 2 pomerne stručné, tak jeho význam pre prax je
ďalekosiahly.
Povinnosť prevádzkovateľa preukázať dodržiavanie zásad, na ktorých je Nariadenie
postavené je v rámci právnych predpisov na ochranu osobných údajov novinka.

10

Angl. Accountability, nem. Rechenschaftspflicht

11

V čl. 5 ods. 1 sú obsiahnuté podstatné zásady, na ktorých spočíva ochrana osobných údajov v rámci
Európskej únie.
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Predchádzajúca Smernica obsahovala len povinnosť dodržiavania zásad, avšak neobsahovala
povinnosť preukazovať ich dodržiavanie.
Týmto opatrením zákonodarca sledoval posilnenie zodpovednosti prevádzkovateľov za
dodržiavanie aplikovateľných ustanovení Nariadenia.
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3

ZÁKONNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Článok 6 Nariadenia určuje, že „spracovanie osobných údajov je zákonné iba vtedy

a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a)

dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na
jeden alebo viaceré konkrétne účely (súhlas dotknutej osoby);

b)

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali
opatrenia pred uzatvorením zmluvy;

c)

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

d)

spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej
osoby alebo inej fyzickej osoby;

e)

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme
alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

f)

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito
záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby,
ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu
dieťa“.

3.1

Súhlas dotknutej osoby
Súhlas dotknutej osoby – presná definícia súhlasu dotknutej osoby je obsiahnutá

ustanovení čl. 4 ods. 11 Nariadenia a má nasledujúce znenie:
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„súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek:
i)

slobodne daný,

ii)

konkrétny,

ii)

informovaný a

iv)

jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby,
ktorým formou

i)

vyhlásenia alebo

ii)

jednoznačného potvrdzujúceho úkonu

vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.
Súhlas by mal byť slobodné rozhodnutie dotknutej osoby umožniť prevádzkovateľovi
spracúvať osobné údaje. Dotknutá osoba dá svojim súhlasom povolenie na spracúvanie
osobných údajov. Článok 6 uvádza súhlas ako prvý zákonný dôvod na spracúvanie osobných
údajov. Aj keď Nariadenie nepozná hierarchiu zákonných dôvodov na spracúvanie osobných
údajov, tak tento dôvod bol uvedený ako prvý, s najväčšou pravdepodobnosťou, vďaka
tomu, že je najjednoduchšie preukázateľný a najmenej zasahuje do práv a slobôd dotknutých
osôb.
Vzhľadom na skutočnosť, že dotknutá osoba dokáže iba veľmi ťažko odhadnúť zložitosť
a dôsledky súhlasu so spracúvaním osobných údajov, tak tento inštitút súhlasu môže byť
častokrát vnímaný ako príčina straty dôvery v digitálnu spoločnosť (Schwartmann, a iní,
2020).
Ak je zákonnosť spracúvania osobných údajov pokrytá inou podmienkou ako je súhlas
dotknutej osoby, tak súhlas so spracúvaním osobných údajov stráca právnu relevanciu.
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Prevádzkovateľ môže v zásade založiť spracúvanie údajov na viacerých dôvodoch,
avšak ani súhlas dotknutej osoby nemôže konvalidovať porušenie zásady obmedzenia účelu,
alebo minimalizácie údajov. Napríklad, keď prevádzkovateľ podmieňuje poskytnutie služby,
súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktoré nie sú nevyhnutné na plnenie zmluvy (čl. 7
ods. 4)12.
Podľa ustanovenia čl. 7 ods. 1 Nariadenia, ak je spracúvanie založené na súhlase,
prevádzkovateľ musí vedieť preukázať, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním
svojich osobných údajov.
Preambula bod 32 Nariadenia odporúča, aby súhlas udelený dotknutou osobou mal
nasledujúce charakteristiky. Súhlas by mal byť jasný prejav vôle dotknutej osoby so
spracúvaním osobných údajov. Súhlas by mal byť:
i)

jednoznačne vyjadrený,

ii)

slobodný,

iii)

informovaný a

iv)

konkrétny.

Súhlas by mal mať formu písomného vyhlásenia alebo vyhlásenie prostredníctvom
elektronických prostriedkov. Nariadenie pripúšťa aj udelenie ústneho súhlasu.
Najčastejšou formou súhlasu je však elektronický súhlas pri návšteve internetovej
stránky a následné zakliknutie príslušnej voľby.

12

Článok 7. ods. 4 stanovuje, že pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa v čo najväčšej miere
okrem iného zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so
spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.
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Prejav vôle však musí byť jednoznačne a jasne určovať, že dotknutá osoba súhlasí so
spracúvaním osobných údajov.
Podobne ako v slovenskom občianskom práve, mlčanie, nie je možné považovať za
súhlas. Za súhlas nemožno považovať ani odkliknutie vopred označeného políčka.
Preambula bod 32 Nariadenia ďalej uvádza, že ak sa spracúvanie vykonáva na viaceré
účely, súhlas by sa mal udeliť na všetky tieto účely. Ak má dotknutá osoba poskytnúť súhlas
na základe požiadavky elektronickými prostriedkami, požiadavka musí byť jasná a stručná
a nemala by pôsobiť zbytočne rušivo na používanie služby, pre ktorú sa poskytuje.
Podľa čl. 7 ods. 3 Nariadenia má dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj
súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu
pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti
informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.
Právo na odvolanie súhlasu však má viacero výnimiek. Jednou z najdôležitejších
výnimiek je, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné obchodnoprávny vzťah medzi
prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
Ak spracovateľ predloží dotknutej osobe žiadosť na udelenie súhlasu na spracovanie
osobných údajov, tak takáto žiadosť musí byť zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme
formulovaná jasne a jednoducho a musí byť jasne odlíšiteľná iných skutočností. Akákoľvek
časť žiadosti, ktorá by nespĺňala takéto podmienky, by predstavovala porušenie pravidiel
ochrany osobných údajov a bola neplatná a neúčinná.
Z judikatúry Európskeho súdneho dvora vyplýva, že na to, aby bol súhlas informovaný,
musí spĺňať nasledujúce podmienky a prevádzkovateľ musí dotknutej osobe poskytnúť
nasledujúce informácie:
i)

totožnosť spracovateľa údajov,
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ii)

účely na ktoré budú údaje použité (súhlas sa vyžaduje na každý z týchto
účelov),

iii)

aké druhy údajov sa zhromažďujú a používajú,

iv)

existencia práva kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných
údajov,

v)

poskytnutie informácie, že údaje sa použijú na prijatie rozhodnutí, ktoré sa
zakladajú

výlučne

na

automatizovanom

spracovaní

údajov,

vrátane

profilovania – v súlade s ustanovením čl. 22 ods. 2 má dotknutá osoba
následne právo namietať takéto spracúvanie údajov,
vi)

v prípade, ak by malo prísť k cezhraničnému prenosu údajov, tak dotknutá
osoba musí byť upovedomená o možných rizikách prenosu osobných údajov
do týchto krajín (najmä, ak prenos do tretích krajín mohol zapríčiniť zúženie
rozsahu práv dotknutej osoby – resp. ak tretie krajiny poskytujú menší rozsah
ochrany osobných údajov ako Nariadenie),

3.2

Plnenie zmluvy
Plnenie zmluvy – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou

stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali
opatrenia pred uzatvorením zmluvy – v tomto prípade ide o jeden z najčastejších dôvod pre
spracovanie osobných údajov. Tento dôvod, aj keď to na prvý pohľad nemusí byť úplne
zrejmé, má jeden veľmi závažný nedostatok a to, že neexistuje jednotné európske zmluvné
právo, ani európske občianske právo a už vôbec nie ani definícia pojmu plnenie zmluvy
(Schwartmann, a iní, 2020). Článok aj napriek tomu odkazuje na pojmy z občianskeho práva,
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ktoré však môžu mať v rozličných krajinách odlišný význam a môžu sa úplne inak aj vykladať,
dokonca aj protichodne. Z vyššie uvedených dôvodov môžu teda pojmy ako plnenie zmluvy,
a opatrenia pred plnením zmluvy pôsobiť mätúco a dokonca vytvárať právnu neistotu.
Pri výklade pojmu plnenie, je s najväčšou pravdepodobnosťou potrebné vychádzať
z predpokladu, že sa myslí praktická realizácia akéhokoľvek právneho úkonu v rámci
záväzkového vzťahu (napr. uzatvorenie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy, prípadne,
novácia, ale samotné plnenie zmluvy napr. prevod vlastníckeho práva).
Pre slovenský právny systém je veľmi zložitý výklad pojmu opatrenia pred plnením
zmluvy, a to najmä kvôli absencií zákonnej právnej úpravy inštitútu culpa in contrahendo13,
ktorý upravuje vznik zodpovednosti za škodu v predzmluvných právnych vzťahoch.
Pojem zmluvná strana by v tomto prípade mala obsiahnuť aj tie osoby, ktoré nie sú
priamo zmluvnou stranou určitého právneho vzťahu (napr. tretia strana pri zmluve
v prospech tretieho § 50 OZ alebo napr. zamestnanec po uzavretí kolektívnej zmluvy. Takáto
klasifikácia zabráni možnému rozporu medzi zákonom o ochrane údajov a ocenením podľa
zmluvného práva.
Predpisy európskeho, ktoré obsahujú pojem „zmluva“, neobsahujú zodpovedajúcu
definíciu tohto pojmu, a ani určitý návod k jeho výkladu. Napríklad v Nariadení Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (tzv. Rím I) nie
je definovaný ani pojem zmluva a ani súvisiaci pojem „zmluvný záväzok“.

13

Ide o zodpovednosť za škodu, ktorú je spôsobená v predzmluvných právnych vzťahoch – t.j. zodpovednosť
za škodu môže vzniknúť už pred uzatvorením konkrétnej zmluvy (napríklad jedna rokujúca strana náhle preruší
kontakt tesne pred uzatvorením zmluvy alebo druhú zmluvnú stranu zavádza). V slovenskom právnom systéme
takáto zodpovednosť nie je priamo zakotvená, ale vyplýva iba z judikatúry súdov, ktoré reagovali na potrebu
uviesť tento inštitút aj do slovenského právneho poriadku, pričom sa nechali inšpirovať bohatou judikatúrou
českých a nemeckých súdov pri posudzovaní zodpovednosti za škodu v predzmluvných vzťahoch.
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Z praktického hľadiska by mal pojem „zmluva“ zahŕňať čo najširšie spektrum vzťahov.
Pre potreby Nariadenia by mal obsahovať aj zmluvné vzťahy, ktoré sú postihnuté absolútnou
neplatnosťou. Ak by bol súhlas daný a zmluva by bola vyhlásená za absolútne neplatnú (t.j.
ex tunc)14, tak by odpadol aj dôvod pre spracovanie osobných údajov a spracovateľ by sa
dostal do situácie, kedy by spracúval osobné údaje bez právneho dôvodu.
Nevyhnutnosť spracovania dát je treba tiež vykladať, podľa možností, čo najširšie
nakoľko je potrebné pre naplnenie účelu celej zmluvy. Napríklad spracovanie údajov
o nehnuteľnosti a vlastníctve k nehnuteľnosti na účely jej poistenia sa uskutočňuje na žiadosť
dotknutej osoby, nakoľko sú tieto údaje potrebné účely výpočtu poistného. Avšak takáto
žiadosť dotknutej osoby by za žiadnych okolností nemala slúžiť na odôvodnenie nezákonnej
marketingovej komunikácie alebo ak sa spracovanie uskutočnilo z iniciatívy spracovateľa
alebo tretej osoby.

3.3

Zákonná povinnosť
Zákonná povinnosť – Nariadenie v čl. 6 ods. 2 umožňuje členským štátom prijať

vlastnú úpravu, ktorá podrobnejšie upraví, čo sa rozumie zákonnou povinnosťou. Na tento
prípad sa nevzťahuje záväzok súkromného práva. Podľa slovenského práva to bude
povinnosť, ktorá je uložená normami verejného práva napr. povinnosť vykonať identifikáciu
klienta na účely Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu.
Príkladov, kedy môže prísť k spracovaniu osobných údajov z dôvodu existencie
zákonnej povinnosti, je mnoho. Môže ísť, napríklad, o banky, ktoré sú povinné identifikovať

14

§ 40 a §40a OZ
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klientov a prípadné nezrovnalosti alebo podozrenia legalizácie príjmov z trestnej činnosti
hlásiť príslušným orgánom činným v trestnom konaní. Ďalším príkladom môžu byť napr.
daňoví poradcovia alebo audítori, ktorí rovnako musia identifikovať svojich klientov a pri
právnických osobách identifikovať konečných užívateľov výhod (t.j. fyzické osoby).

3.4

Ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby
Spracovanie osobných údajov z tohto dôvodu je vždy zákonné, ak sa údaje spracúvajú

v prospech ochrany zdravia dotknutej osoby, jej fyzickej integrity alebo ochrany jej života.
Pre zákonnosť spracúvania údajov nemusí byť potrebné priame ohrozenie života, ale postačí,
ak je daná súvislosť so životom a zdravím dotknutej osoby.
Ako dôvody ochrany životne dôležitých záujmov možno, príkladmo, uviesť sledovanie
vývoja a snahu o obmedzenie šírenia epidémií a zmiernenie následkov humanitárnych kríz,
prírodných alebo ľudskou činnosťou spôsobených katastrof. Tento dôvod by sa mohol uviesť
pri boji proti teroristickým hrozbám.
Pod tento dôvod nie je za žiadnych okolností možné subsumovať ohrozenie, aj keď
veľmi závažného charakteru, komerčných aktivít fyzických alebo právnických osôb.
V praxi sa vedú spory, či na uplatnenie tohto dôvodu stačí, že dotknutá osoba nie je
v stave udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov, alebo musí byť daná prezumpcia jej
súhlasu.
V prípade citlivých údajov podľa čl. 9 ods. 1 (t.j. rasový a etnický pôvod, politické
názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odboroch, genetické
údaje, biometrické údaje na jednoznačnú identifikáciu fyzickej osoby, údaje o zdravotnom
stave alebo údaje o sexuálny život alebo sexuálna orientácia fyzickej osoby) je spracúvanie
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týchto údajov povolené iba vo výnimočných prípadoch. Výnimka je daná v tých prípadoch, ak
dotknutá osoba nie je schopná poskytnúť svoj súhlas z dôvodu fyzickej neschopnosti (napr.
bezvedomie) alebo z právnych dôvodov (napr. obmedzenie spôsobilosti na právne úkony).
V prípade spracúvania iných ako citlivých údajov nebudú, zrejme, platiť natoľko
striktné obmedzenia. Pri ohrození života sa otázka prezumpcie súhlasu javí ako hypotetická,
nakoľko pri ohrození života alebo zdravia dotknutej osoby, je možné predpokladať udelenie
súhlasu skoro vždy a existuje len veľmi málo prípadov, kedy súhlas nemožno prezumovať.
Oprávnene je možné predpokladať, že záujmy ochrany života a zdravia vždy prevážia nad
rizikami ohrozenia súkromia.
Spracovanie dát pri ohrození životných záujmov tretej osoby je možné aj bez súhlasu
dotknutej osoby. V takýchto prípadoch však musí prevážiť záujem tretej osoby nad
spracovaním osobných údajov dotknutej osoby. Nesúhlas dotknutej osoby musí byť takisto
irelevantný, ak sa majú súčasne chrániť tretie osoby. Dôvody sú podobné ako sme popísali
vyššie.

3.5

Spracúvanie osobných údajov vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
zverenej prevádzkovateľovi
Toto ustanovenie nepredstavuje samostatný dôvod pre zákonnosť spracúvania

osobných údajov. Ustanovenie je veľmi úzko prepojené a podstatným spôsobom súvisí
s nadväzujúcimi ustanoveniami čl. 6 ods. 2 a 3 Nariadenia. Dôvod spracúvania osobných
údajov musí vyplývať z právnych predpisov Európskej únie alebo členského štátu.
Spracúvanie osobných údajov podľa tohto ustanovenia obsahuje dve nezávislé kritériá:
i)

spracúvanie osobných údajov vo verejnom záujme a
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ii)

spracúvanie osobných údajov pri výkone verejnej moci, ktorá bola
spracovateľovi zverená.
Ad i)

spracúvanie údajov vo verejnom záujme – právna forma spracovateľa
nie je v tomto prípade podstatná, nakoľko spracúvanie údajov vo
verejnom záujme môže vykonávať aj právnická osoba, ktorej
zriaďovateľom nie samospráva alebo štát.
Otázkou tiež je, čo možno považovať za verejný záujem. V slovenskom
práve by sme mohli použiť definíciu veci všeobecného záujmu, ktorá je
obsiahnutá v ustanovení § 131 ods. 1 TZ a je definovaná nasledovne
„vecou všeobecného záujmu sa (...) rozumie záujem presahujúci rámec
individuálnych práv a záujmov jednotlivca, ktorý je dôležitý z hľadiska
záujmov spoločnosti“. „ (Samaš, a iní, 2006).“

Ad ii) spracúvanie pri výkone verejnej moci – spracúvateľ musí verejnú moc
vykonávať na základe zákona alebo zákonného splnomocnenia. Pojem
verejná moc je definovaný vždy v práve členských krajín. Slovenský
právny poriadok však pojem verejná moc nepozná. Pojmovo
a významovo najbližší mu je pojem verejné správa. Tento pojem je však
definuje literatúra ako „správu verejných záležitostí, ktorá sa realizuje
ako prejav výkonnej moci v štáte. Pre túto výkonnú moc je
charakteristické, že ide predovšetkým o verejnú moc, ktorou
nedisponuje len štát, ale aj ďalšie neštátne subjekty, ktoré vykonávajú
správu verejných záležitostí“ (Škultéty, 2006). Pojem verejná správa
zahŕňa:
i)

štátnu správu – definovaná v Zákone č. 575/2001 Z.z.
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
4
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a v Zákone č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej
správy,
ii)

územnú samosprávu – obce a vyššie územné celky (definovaná
v Zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v Zákone č.
302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (Zákon
o samosprávnych krajoch)),

iii)

orgány záujmovej samosprávy (Slovenská advokátska komora,
Notárska komora, Rozhlas a televízia Slovenska).

3.5.1 Spracovanie osobných údajov tzv. príslušnými orgánmi
V Slovenskej republike ZOOÚ rozoznáva špeciálnu kategóriu orgánov a to tzv. príslušné
orgány, ktorými sú podľa § 3 ods. 3 ZOOÚ:
a)

Policajný zbor,

b)

Vojenská polícia,

c)

Zbor väzenskej a justičnej stráže,

d)

finančná správa,

e)

prokuratúra,

f)

súdy.

Vyššie uvedené príslušné orgány môžu na účely predchádzania a odhaľovania trestnej
činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov, stíhania trestných činov alebo na účely
výkonu rozhodnutí v trestnom konaní vrátane ochrany pred ohrozením verejného poriadku
a predchádzania takémuto ohrozeniu spracúvať aj údaje, ktoré sú definované v čl. 9 (citlivé
osobné údaje) a čl. 10 Nariadenia (údaje o trestných činoch a odsúdeniach za trestné činy).
4
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Na prístup k týmito osobným údajom, ktoré spracúvajú príslušné orgány sa vzťahujú
prísnejšie pravidlá. Príslušný orgán je povinný, v zmysle ustanovenia § 69 ZOOÚ pri získavaní,
zmene, prehliadaní, poskytovaní vrátane prenosu, kombinovaní a vymazaní osobných údajov
v systéme automatizovaného spracúvania uchovávať logy. Z logov o prehliadaní a
poskytovaní musí byť možné určiť dôvod, dátum a čas prehliadania alebo poskytovania a
identifikačné údaje osoby, ktorá tieto osobné údaje prehliadala alebo ich poskytovala, ako aj
totožnosť príjemcov.
Príslušný orgán využíva a uchováva logy výlučne na účely overovania zákonnosti
spracúvania osobných údajov, vlastného monitorovania, na účely zabezpečenia integrity
a bezpečnosti osobných údajov a na účely trestného konania.
Prístup k vyššie uvedeným osobným údajov bez právneho dôvodu (tzv. lustrácia) je
v osobitných predpisoch považovaná za disciplinárne previnenie zamestnanca príslušného
orgánu (napr. príslušníka Policajného zboru) a hrozí trest okamžitého ukončenia
štátnozamestnaneckého (príp. iného) pomeru. V odôvodnených prípadoch aj začatie
trestného stíhania.
V tomto prípade je veľmi silným právom dotknutých osôb (§ 61 ZOOÚ) požadovať aj od
príslušných orgánov nasledujúce informácie o osobných údajoch, ktoré príslušné orgány
spracúvajú:
a)

účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných
údajov,

b)

kategórii spracúvaných osobných údajov,

c)

príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné
údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej
organizácii,
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d)

dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o
kritériách jej určenia,

e)

práve žiadať od príslušného orgánu opravu osobných údajov týkajúcich sa
dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
osobných údajov alebo práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f)

kontaktných údajoch úradu,

g)

práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,

h)

zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.

Príslušný

orgán

môže

v odôvodnených

prípadoch

žiadosť

odmietnuť

a to

v nasledujúcich prípadoch (§ 63 ods. 1 ZOOÚ):
a)

by mohlo dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu úradného postupu alebo
súdneho postupu alebo šetrenia,

b)

by mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh na účely trestného konania,

c)

je to potrebné na zabezpečenie ochrany verejného poriadku alebo
bezpečnosti štátu, alebo

d)

3.6

je to potrebné na ochranu práv iných osôb.

Spracúvanie na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa
Pri spracúvaní na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo

tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo
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základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov,
najmä ak je dotknutou osobu dieťa, musí byť dôvod spracovania údajov musí byť vopred
daný a musí byť konkretizovaný a rovnako musí byť konkretizovaný aj účel spracúvania
osobných údajov.
Oprávnený záujem spracovateľa zahŕňa všetky právne, ekonomické, faktické alebo
ideologické záujmy. Záujem spracovateľa je oprávnený, ak neporušuje právne predpisy
členských štátov alebo Európskej únie (napr. zásady spracovania osobných údajov, ktoré sú
uvedené v čl. 5 Nariadenia).
Samotné Nariadenie v Preambule bod 47 bližšie vysvetľuje, čo je možné chápať pod
pojmom oprávnený záujem. Spracúvanie údajov na základe oprávneného záujmu
prevádzkovateľa je prípustné, ak nad nimi neprevažujú záujmy alebo základné práva a
slobody dotknutej osoby. V tomto prípad je potrebné zohľadniť primerané očakávania
dotknutých osôb na základe ich vzťahu k prevádzkovateľovi. Oprávnený záujem je spravidla
daný vtedy, ak medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom existuje určitý právny vzťah
(napr. dotknutá osoba je klientom prevádzkovateľa alebo jeho zamestnancom).
Skúmanie, či je daný oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracúvaní osobných
údajov, si vyžaduje posúdenie subjektívneho očakávania dotknutej osoby, či je v danom
kontexte možné spracúvať jej osobné údaje.
Preambula bod 47 ďalej uvádza, že záujmy a základné práva dotknutej osoby by mohli
prevážiť nad záujmami prevádzkovateľa údajov najmä vtedy, ak sa osobné údaje spracúvajú
za okolností, keď dotknuté osoby primerane neočakávajú ďalšie spracúvanie. Oprávnený
záujem prevádzkovateľa je daný napríklad aj vtedy, ak má spracúvanie osobných údajov viesť
k zamedzeniu podvodov. Oprávnený záujem predstavuje aj spracúvanie údajov na účely
priameho marketingu.
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Nariadenie stanovuje, že tento dôvod by sa nemal použiť, ak údaje spracúva orgán
verejnej správy pri plnení ich úloh. Oprávnenia orgánov verejnej správy spracúvať osobné
údaje by mali byť určené vo vnútroštátnych predpisoch.

3.6.1 Úprava v slovenskom ZOOÚ
Ustanoveniam čl. 6 ods. 2 a 3 Nariadenia, ktoré bližšie špecifikujú zákonnosť
spracúvania osobných údajov, zodpovedajú v slovenskom ZOOÚ ustanovenia § 13 ods. 2,
ktoré hovoria, že právny základ na spracúvanie osobných údajov
a)

v prípade osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,

b)

pri výkone úloh vo verejnom záujme alebo výkone verejnej moci musí byť
ustanovený buď v ZOOÚ, v osobitnom predpise alebo v medzinárodnej
zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná. ZOOÚ ďalej stanovuje, že
osobitný zákon musí ustanovovať:
i)

účel spracúvania osobných údajov,

ii)

kategóriu dotknutých osôb,

iii)

zoznam spracúvaných osobných údajov alebo

iv)

rozsah spracúvaných osobných údajov.

ZOOÚ ďalej stanovuje, že ak sa spracúvajú osobné údaje v rámci pôsobnosti
osobitného zákona možno z informačného systému, v ktorom sa údaje spracúvajú tieto
údaje
i)

poskytnúť,
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ii)

preniesť alebo

iii)

zverejniť

len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania,
zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré
možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú.
V tomto prípade sa slovenská legislatíva odchyľuje od Nariadenia iba v tom bode, že
ako právny základ spracúvania osobných údajov spomína aj medzinárodné zmluvy (nielen
vnútroštátne právo a právo Európskej únie), ktorými je Slovenská republika viazaná.

3.7

Možnosti ďalšieho spracúvania osobných údajov15
K zákonnosti spracúvania osobných údajov je ešte podstatné ustanovenie čl. 6 ods. 4

Nariadenia, ktoré rieši situáciu, ak sa údaje, ktoré už boli získané, spracúvajú aj na iné účely,
na aké dotknutá osoba udelila svoj súhlas.
Zákonnosť spracúvania takýchto údajov je daná v dvoch prípadoch.
i)

údaje sa spracúvajú na základe výnimiek obsiahnutých v čl. 23 t.j. a ide
o nasledujúce prípady:

15

a)

národnú bezpečnosť;

b)

obranu;

c)

verejnú bezpečnosť;

Nem. Weiterverarbeitung
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d)

predchádzanie trestným činom, ich vyšetrovanie, odhaľovanie alebo
stíhanie alebo výkon trestných sankcií vrátane ochrany pred ohrozením
verejnej bezpečnosti a jeho predchádzanie;

e)

iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Únie alebo členského
štátu, najmä predmet dôležitého hospodárskeho alebo finančného
záujmu Únie alebo členského štátu vrátane peňažných, rozpočtových
a daňových záležitostí, verejného zdravia a sociálneho zabezpečenia;

f)

ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní;

g)

predchádzanie porušeniam etiky pre regulované profesie, ich
vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie;

h)

monitorovaciu, kontrolnú alebo regulačnú funkciu spojenú, hoci aj
príležitostne, s výkonom verejnej moci v prípadoch uvedených
v písmenách a) až e) a g);

ii)

i)

ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných;

j)

vymáhanie občianskoprávnych nárokov.

prevádzkovateľ musí zohľadniť, či je spracúvanie na iný účel zlučiteľné so
súčasným cieľom, na ktorý sa údaje spracúvajú. Prevádzkovateľ pri svojom
rozhodovaní musí zohľadniť nasledujúce kritériá, ktoré sú definované v čl. 6
ods. 4 Nariadenia:
a)

akékoľvek prepojenie medzi účelmi, na ktoré sa osobné údaje získali,
a účelmi zamýšľaného ďalšieho spracúvania – ako príklad sa dá uviesť
ďalšie spracovanie osobných údajov na reklamné účely, ktoré boli
pôvodne získané na účely plnenia zmluvy. Ak sa osobné údaje v
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súčasnosti spracúvajú na reklamné účely. Vzhľadom na skutočnosť, že
údaje boli získané v rámci komerčnej činnosti spracovateľa, tak je
následné použitie údajov na komerčné účely spracovateľa zlučiteľné
s účelom, na ktorý boli získané. Ak by však prevádzkovateľ postúpil
takéto údaje tretím stranám, tak by už zlučiteľnosť s pôvodným účelom
nebola daná, nakoľko by údaje boli postúpené tretej strane, čo pri
súhlase s pôvodným spracúvaním dotknutá osoba nezamýšľala.
Úplne nezlučiteľný účel by bol, napríklad, ak by spracúvateľ, ktorý
získava napr. zdravotné informácie zo smartfónov postúpil tieto údaje
tretím stranám.
b)

okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä týkajúce sa vzťahu
medzi dotknutými osobami a prevádzkovateľom - pri ďalšom
spracúvaní osobných údajov je ďalej potrebné zohľadniť odôvodnené
očakávania dotknutej osoby, ktoré sú založené na jej vzťahu k
spracovateľovi. V tomto prípade je možné konštatovať, že čím bližší je
nový

účel

spracúvania

osobných

údajov k pôvodnému

účelu

spracovania, tým pravdepodobnejšie je, že ďalšie spracúvanie bude
prípustné.
c)

povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú citlivé osobné údaje
alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a
priestupky podľa čl. 10 Nariadenia – Aj v tomto prípade je možné sa
odvolať

na

pravidlo,

že

čím

sú

dáta

citlivejšie,

tým

nepravdepodobnejšie bude prípustné ich ďalšie spracovanie.
d)

možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania pre dotknuté
osoby – v tomto prípade je potrebné vyhodnotiť, či ďalšie spracúvanie
5

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

bude mať pozitívny alebo negatívny dopad na dotknutú osobu. Ďalej je
potrebné zhodnotiť, či spracúvanie bude mať dopad na vzťah
dotknutej osoby s tretími osobami a či na základe ďalšieho spracúvania
osobných údajov nepríde k diskriminácii alebo vylúčeniu dotknutej
osoby. Relevantné môže byť aj to, akým spôsobom budú údaje ďalej
spracúvané či údaje bude spracúvať iný spracovateľ, prípadne, či dáta
budú zverejnené alebo spojené s inými dátami a či sa tieto dáta použijú
na v rámci big-data16 analýz, profilovanie, data mining17 alebo
scoring18. V tomto prípad je možné aplikovať pravidlo, že čím je väčšia
pravdepodobnosť negatívnych dôsledkov pre dotknutú osobu, tak tým
je pravdepodobnejšie, že ďalšie spracúvanie dát nebude prípustné.
e)

existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo
pseudonymizáciu – je veľmi pravdepodobné, že aplikácie, ktoré
spracúvajú big – data budú pracovať s pseudonymizovanými alebo
anonymizovanými údajmi. Nakoľko pri tomto type údajov je zmenšené
riziko možných negatívnych dôsledkov pre dotknuté osoby. Z tohto
dôvodu je aj ďalšie spracúvanie takto upravených údajov prípustné.

Problematika možnosti ďalšieho spracúvania osobných údajov bola predmetom
diskusií ešte počas platnosti pôvodnej Smernice na ochranu osobných údajov. Presadil sa

16

Big-data sa označuje rýchle spracúvanie, veľkého množstva údajov, z rôznych zdrojov s cieľom získať
z analýzy týchto dát určitý prospech (ekonomický, vedecký, spoločensky atď).
17

Data mining je proces získavania a objavovania určitých vzorcov vo veľkých súboroch údajov, ktorý zahrnuje
metódy strojového učenia, štatistického vyhodnocovania a využitia databázových systémov.
18

Preverenie bonity fyzickej alebo právnickej osoby na základe určitého hodnotiaceho modelu.
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názor skupiny WP 29, že zásada obmedzenia účelu spracúvania osobných údajov pozostáva z
dvoch hlavných zložiek:
a)

osobné údaje sa musia zhromažďovať na konkrétne, výslovné a legitímne
účely („zamýšľaný účel“) a

b)

údaje nesmú byť ďalej spracúvané spôsobom, ktorý by pôvodnému účelu
spracúvania odporoval.

Z tohto dôvodu teda nebolo ďalšie spracúvanie osobných údajov považované za
principiálne protiprávne. Avšak zákonnosť takéhoto spracúvania osobných údajov musela
byť posudzovaná vždy prísne individuálne a to podľa vyššie uvedených kritérií.
Otvorenou tiež zostáva aj otázka ďalšieho spracúvania citlivých údajov (podľa čl. 9
Nariadenia), ktorých spracúvanie sa riadi podstatne prísnejšími pravidlami ako spracúvanie
„bežných údajov“. V súčasnosti prevláda názor, že čl. 6 ods. 4 sa vzťahuje aj na ďalšie
spracúvanie citlivých údajov, avšak pri tomto spracúvaní musia byť kumulatívne splnené aj
podmienky, ktoré sú určené v čl. 9 ods. 2 písm. b) až j)19 (IT Governance Privacy Team, 2020).

19
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4

SPRACÚVANIE OSOBITNÝCH KATEGÓRIÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (CITLIVÉ
OSOBNÉ ÚDAJE)
Nariadenie zakazuje spracúvanie určitých kategórií osobných údajov. Tieto údaje sú

definované v čl. 9 ods. 1 Nariadenia, ktoré hovorí, že sa zakazuje spracúvanie osobných
údajov, ktoré:
i)

odhaľujú rasový alebo etnický pôvod,

ii)

politické názory,

iii)

náboženské alebo filozofické presvedčenie,

iv)

členstvo v odborových organizáciách,

v)

spracúvanie genetických údajov,

vi)

biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby,

vii)

údajov týkajúcich sa zdravia,

viii)

údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej
osoby.

Vyššie uvedené kategórie osobných údajov podliehajú zvýšenej ochrane najmä kvôli
ich značnej citlivosti. Spracovanie týchto údajov nesie so sebou zvýšené riziko
neoprávneného zásahu do základných práv a slobôd dotknutých osôb. Tiež existuje zvýšené
riziko, že by sa tieto údaje mohli použiť diskriminujúcim spôsobom vo vzťahu k dotknutým
osobám alebo byť zneužité inými spôsobmi.
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4.1

Rasový alebo etnický pôvod
Táto dvojica pojmov sa zameriava na príslušnosť k určitej skupine obyvateľstva, ktorú

spája ich spoločný pôvod alebo kultúra. Informácie o rasovom pôvode zahŕňajú údaje o farbe
pleti alebo iných vonkajších vzhľadových znakoch osoby. Pojem etnický pôvod označuje
skupinu ľudí alebo menšinu s jednotnou kultúrou, a preto nezodpovedá pojmu „rasa“. Pojem
etnicita preto zahŕňa napríklad jazyk a kultúrne vzťahy medzi osobou a jej predkami. Rasový
alebo etnický pôvod sa dá odvodiť aj od mena a priezviska fyzickej osoby v spojení s ďalšími
údajmi. Pod rasový alebo etnický pôvod môžeme tiež zahrnúť aj príslušnosť k určitej
spoločenskej triede (napr. kasta).
Súčasne treba zdôrazniť, že aj keď Nariadenie používa termín „rasový pôvod“, tak to
v žiadnom prípade neznamená, že by Európska únia akceptovala teórie, ktoré sa snažia
preukázať existenciu oddelených ľudských rás.

4.2

Politické názory
Pojem politický názor je potrebné chápať v dvoch rovinách. Prvú rovinu predstavuje

deklaratórny prejav podpory alebo odmietanie určitých politických názorov. Druhá rovina
zahŕňa aj reálnu činnosť zameranú na presadenie tohto názoru (t.j. napríklad členstvo
v určitej politickej strane, organizovanie stretnutí, finančná podpora, organizovanie petícií,
výkon zhromažďovacieho práva a pod.). Samozrejme, pokiaľ takáto činnosť nie je v rozpore
s platnými zákonmi.
Do definície tohto pojmu nespadajú obchodné rozhodnutia, ktoré nemajú akúkoľvek
politickú súvislosť, ako aj hodnotiace výroky a názory súkromnej povahy (Schwartmann, a iní,
2020).
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4.3

Náboženské alebo filozofické presvedčenie
Podobne ako pri politickom presvedčení podlieha ochrane ako samotné presvedčenie,

tak aj konanie, ktoré z tohto presvedčenia vyplýva. Do tohto osobitne chráneného typu
osobných údajov patrí aj vierovyznanie ako aj členstvo náboženských skupinách20.

4.4

Členstvo v odborových organizáciách
Odbormi sú v tomto prípade myslené organizácie zamestnancov, ktoré majú právo

rokovať a uzatvárať kolektívne zmluvy v mene zamestnancov. Zákaz spracovania sa v zásade
vzťahuje na všetky údaje, ktoré umožňujú robiť závery o členstve v odborových
organizáciách. Cieľom tejto právnej úpravy je poskytnúť členom odborových zväzov ochranu
pred možnou diskrimináciou na trhu práce.

4.5

Genetické údaje
Pojem genetické údaje je definovaný v čl. 4 bod. 13 Nariadenia ako „osobné údaje

týkajúce sa zdedených alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej
osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby
a ktoré vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby“ ešte širšiu definíciu
obsahuje aj Preambula bod 34 Nariadenia, ktorá hovorí, že „genetické údaje by sa mali
vymedziť ako osobné údaje týkajúce sa zdedených alebo nadobudnutých genetických
charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré sú výsledkom analýzy biologických vzoriek

20

Osobitnú výnimku z ochrany údajov o náboženskom presvedčení majú v niektorých krajinách ako napr.
Spolková republika Nemecko predpisy daňového práva, ktoré zabezpečujú výber tzv. cirkevnej dane.
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danej fyzickej osoby, najmä analýzy chromozómov, deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) alebo
ribonukleovej kyseliny (RNA) alebo analýzy inej látky, ktorá umožňuje získanie rovnocenných
informácií“.

4.6

Biometrické údaje
Pojem biometrické údaje je definovaný v čl. 4 bod 14 ako „osobné údaje, ktoré sú

výsledkom osobitného technického spracúvania, ktoré sa týka fyzických, fyziologických alebo
behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú alebo potvrdzujú
jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako napríklad vyobrazenia tváre alebo
daktyloskopické údaje“.
Biometrické údaje požívajú zvýšenú úroveň ochrany najmú z toho dôvodu, že
umožňujú jednoznačnú identifikáciu dotknutej osoby. Je dôležité spomenúť, že pojem
biometrické údaje zahŕňa aj behaviorálne charakteristiky fyzickej osoby, nielen fyzické a
fyziologické. Pod špeciálnu ochranu spadajú ako tzv. surové dáta (dáta o meraní napr. tváre
fyzickej osoby), tak aj dáta, ktoré sú spracované do tzv. šablóny, a ktoré umožňujú už
následnú jednoznačnú identifikáciu fyzickej osoby.
Ako príklady biometrických dát je možné uviesť:
- odtlačky prstov,
- skeny dúhovky alebo sietnice oka,
- rozpoznávanie tváre,
- vzory žíl ľudskej ruky,
- charakteristické vzory srdečného rytmu,
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- identifikácia na základe charakteristík hlasu,
- typu a spôsobu chôdze.
Vzhľadom na možnosť jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby a ich následné možné
zneužitie spadajú biometrické dáta do kategórie osobitne chránených osobných údajov.

4.7

Zdravotné údaje
Pojem „údaje týkajúce sa zdravia“ je definovaný v čl. 4 bod. 15 Nariadenia ako „osobné

údaje týkajúce sa fyzického alebo duševného zdravia fyzickej osoby, vrátane údajov
o poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej
zdravotnom stave.“ Preambule bod 35 Nariadenie bližšie definuje, čo je možné subsumovať
pod tento pojem. Sú to všetky údaje týkajúce sa zdravotného stavu dotknutej osoby, ktoré
informujú o minulom, súčasnom alebo budúcom fyzickom alebo duševnom zdravotnom
stave dotknutej osoby.
Do definície spadajú aj údaje, ktoré dotknutá osoba poskytne pri registrácii na účely
poskytovania zdravotnej starostlivosti domovskom členskom štáte alebo pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte v súlade so Smernicou o uplatňovaní práv
pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (2011/24/EHS).
Špeciálnu ochranu požíva aj identifikátor, ktorý bol dotknutej osobe pridelený na
individuálnu identifikáciu na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Do definície spadajú aj informácie získané na základe vykonania zdravotníckych
vyšetrení, testov zdravotného stavu a to vrátane vyšetrenia genetických markerov alebo
biologických vzoriek. Ďalej akékoľvek informácie, o prekonaných ochoreniach, zdravotných
postihnutiach, možného rizika vzniku rôznych ochorení, rodinnej anamnéze, vykonanej
5
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klinickej liečbe, alebo o fyziologickom alebo biomedicínskom stave dotknutej osoby a to bez
ohľadu na to akým spôsobom boli tieto informácie získané (napr. vyšetrenie, lekárska správa,
údaj zo zdravotníckej pomôcky alebo medicínskeho prístroja alebo z vykonania
diagnostického testu).
Pri súčasnom rozmachu rôznych prístrojov (napr. smart hodinky, zdravotné náramky
a rôzne zdravotnícke pomôcky, ktoré sa môžu pripájať na internet a pod), ktoré sú schopné
zaznamenávať zdravotné dáta, je otázka ochrany údajov týkajúcich sa zdravia mimoriadne
aktuálna.
Ďalším príkladom používania údajov o zdravotnom stave sú biodatabanky a databanky
s výsledkami klinických skúšok. Biodatabanky slúžia na zber archivovanie a prípadne aj na
spracovanie ľudských biomateriálov. Biodatabanky slúžia na skúmanie určitých charakteristík
a vlastností vyskytujúcich sa ľudskej populácii, ktoré môžu vplývať na vznik a rozvoj určitých
ochorení. Cieľom zhromažďovania týchto údajov je prevencia týchto ochorení a vývoj
liečebných postupov.

4.8

Údaje týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie
Pojem sexuálna orientácia zahŕňa tradičné klasifikácie ako homosexualita alebo

heterosexualita, ale aj všetky ostatné rôzne formy sexuálnej orientácie.
Z praktického hľadiska je obzvlášť dôležitá otázka, či rôzne internetové služby (napr.
zoznamovacie služby) tiež umožňujú prístup k informáciám o sexuálnej orientácii
používateľa, a preto by tieto údaje mali podliehať zvýšenému režimu ochrany podľa čl. 9
Nariadenia.

5

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

Nakoľko na podklade týchto informácií a správania dotknutej osoby v prostredí danej
služby možno nepochybne vyvodiť záver o jej sexuálnej orientácii a sexuálnom živote. Takže
už samotná registrácia v takejto službe by mala byť považovaná údaj o sexuálnom živote
alebo orientácii21 dotknutej osoby.
4.9

Možnosti spracovania osobitných kategórií osobných údajov
Nariadenie pripúšťa nasledujúce výnimky so zákazu spracovania osobitných kategórií

osobných údajov, ak platí niektorá z týchto podmienok.

4.9.1 Súhlas dotknutej osoby
Dotknutá osoba musí vyjadriť svoj výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných
údajov na jeden alebo viacero určených účelov, s výnimkou prípadov, keď sa v práve Únie
alebo v práve členského štátu stanovuje, že zákaz uvedený v odseku 1 nemôže dotknutá
osoba zrušiť.
Stanovenie kritéria výslovného súhlasu znamená, že súhlas so spracovaním nie je
možné udeliť konkludentne alebo iba na základe konania dotknutej osoby. Pri vyslovení
súhlasu pri spracovaní osobných údajov, ktoré sú definované v čl. 9 ods. 1 by sa mal použiť
tzv. mandated choice – to znamená, že dotknutá osoba má možnosť kliknúť ako na tlačidlo
„áno“ tak aj na tlačidlo „nie“.
Dotknutá osoba musí vyjadriť súhlas so spracovaním týchto citlivých údajov
dobrovoľne a vedome. Súhlas musí byť formulovaný tak, aby explicitne vyjadroval, že

21

Už samotná registrácia, napríklad, v službe Grindr (aplikácia slúži na zoznamovanie osôb s homosexuálnou
orientáciou) môže poskytnúť veľmi silnú indíciu o sexuálnej orientácii dotknutej osoby.
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udelením súhlasu príde k spracovaniu citlivých osobných údajov. Požiadavka dobrovoľnosti
znamená, že súhlas nesmie byť vynútený pod nátlakom alebo uvedením do omylu.
Požiadavka dobrovoľnosti je mimoriadne dôležitá napr. vo vzťahoch, v ktorých má jeden
z účastníkov významne silnejšie postavenie ako druhý účastník (napr. pracovnoprávne
vzťahy).
Čo však pôsobí pomerne konfúzne je, že Nariadenie nestanovuje pre udelenie súhlasu
žiadnu konkrétnu formu. To znamená, že súhlas môže byť udelený aj ústne.
Nariadenie dáva členským krajinám možnosť zakázať spracúvanie určitých typov
osobných údajov úplne – t.j. údaje nie je možné spracúvať ani so súhlasom dotknutej osoby.
4.9.2 Právna povinnosť prevádzkovateľa vyplývajúca z pracovnoprávnych predpisov alebo
predpisov práva sociálneho zabezpečenia
Pre uplatnenie tejto výnimky musia byť splnené dve kumulatívne podmienky
spracúvanie je:
(i)

nevyhnutné na účely plnenia povinností a výkonu osobitných práv
prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany, a súčasne musí byť

(ii)

povolené právom Únie alebo právom členského štátu alebo kolektívnou
zmluvou podľa práva členského štátu poskytujúcimi primerané záruky ochrany
základných práv a záujmov dotknutej osoby;

Táto výnimka sa tiež môže uplatniť, za súčasného poskytnutia ochrany citlivých údajov
osobných údajov, ak je takéto spracúvanie odôvodnené verejným záujmom, ak ide o údaje
z oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, vrátane, dôchodkového
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zabezpečenia, a na účely ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci, prevencie šírenia
infekčných chorôb alebo iných závažných rizík pre verejné zdravie.
Dôležitou podmienkou uplatnenia tejto výnimky je potreba spracovania osobných
údajov, ktorá vyplýva z vnútroštátneho predpisu členského štátu alebo z práva Európskej
únie.
Pri spracovaní citlivých údajov musia byť garantované základné práva a slobody
dotknutej osoby. Nariadenie tieto práva však presne nešpecifikuje. Z kontextu je však možné
odvodiť, že pôjde najmä o práva a slobody, ktoré sú obsiahnuté v Charte základných práv
Európskej únie ako aj v ústavách členských krajín.

4.9.3 Ochrana dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby
Spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby
alebo inej fyzickej osoby v prípade, že dotknutá osoba nie je fyzicky alebo právne spôsobilá
vyjadriť svoj súhlas.
Kritérium životne dôležitého záujmu dotknutej alebo inej fyzickej osoby je splnené
vždy, ak ide o ochranu života alebo zdravia. Kritérium ochrany životne dôležitých záujmov by
sa malo použiť len v tom prípade, ak nie je daný iný dôvod pre spracovanie citlivých údajov
podľa čl 9 ods. 1 Nariadenia alebo nespadá do inej výnimky podľa čl. 9 ods. 2 Nariadenia (tzv.
ultima ratio).
Ako dobrý príklad by mohlo slúžiť použitie lokalizačných dát v prípade živelnej
pohromy alebo teroristického útoku.
Kritériá fyzickej alebo právnej nespôsobilosti je potrebné vykladať voľne. Osoba nie je
fyzicky schopná vyjadriť svoj súhlas, ak trpí duševným ochorením alebo je postihnutá vážnou
6
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chorobou, ktorá jej znemožňuje vyjadriť kvalifikovaný súhlas. Kvalifikovaný súhlas spravidla
nemôže udeliť ani osoba, ktorej bola obmedzená spôsobilosť na právne úkony. Kritérium
fyzickej nespôsobilosti môže zahŕňať aj situáciu, kedy dotknutú osobu nie je možné zastihnúť
alebo ju nie je možné zastihnúť včas.

4.9.4 Spracúvanie údajov o členoch
Spracúvanie vykonáva v rámci svojej zákonnej činnosti s primeranými zárukami
nadácia, združenie alebo akýkoľvek iný neziskový subjekt s politickým, filozofickým,
náboženským alebo odborárskym zameraním a pod podmienkou, že spracúvanie sa týka
výlučne členov alebo bývalých členov subjektu alebo osôb, ktoré majú pravidelný kontakt
s ním v súvislosti s jeho cieľmi, a že bez súhlasu dotknutej osoby sa osobné údaje neposkytnú
mimo tohto subjektu.
Ďalšou výnimkou so zákazu spracúvania citlivých osobných údajov je, ak spracúvanie
vykonáva odborová organizácia, náboženská spoločnosť alebo iná nezisková organizácia.
Spracovanie dát sa musí týkať výlučne jej súčasných alebo bývalých členov. Spracovanie
týchto údajov sa môže vykonávať iba v rámci činnosti, ktorú takejto organizácii umožňujú
platné zákony.
Organizácia musí súčasne poskytnúť primerané záruky, že spracúvané citlivé osobné
údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez súhlasu dotknutej osoby.
V tomto prípade musia byť teda naplnené štyri kritériá:
(i)

musí ísť o neziskovú organizáciu (odborová organizácia, náboženská
spoločnosť, politická strana),

(ii)

ide o činnosť, ktorú táto organizácia vykonáva v rámci platných zákonov,
6
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(iii)

spracúvané údaje sa týkajú len súčasných alebo bývalých členov,

(iv)

organizácia musí poskytnúť primerané záruky, že informácie nebudú
akýmkoľvek spôsobom predané akýmkoľvek tretím osobám bez súhlasu
dotknutej osoby.

Vyššie uvedené osoby majú výnimku z toho dôvodu, že tieto organizácie spravidla
slúžia na výkon základných práv a slobôd (sloboda zhromažďovania, náboženská sloboda
alebo členstvo v odborových organizáciách výkon, politických práv) a z tohto dôvodu
vykonávajú činnosť vo verejnom záujme.
4.9.5 Spracúvanie už preukázateľne zverejnených údajov
Táto výnimka sa týka citlivých, ktoré osoba už preukázateľne zverejnila a netrvá na
tom, aby tieto údaje požívali osobitnú ochranu, ktorú Nariadenie týmto údajom poskytuje.
Nariadenie neobsahuje presnú definíciu pojmu „zverejnenie“. Z tohto dôvodu treba
zverejnením chápať sprístupnenie údajov verejnosti – vopred neurčenému okruhu osôb.
Dotknutá osoba môže údaje zverejniť sama (napr. na vlastnej internetovej stránke) alebo
môže zverejnením poveriť inú osobu (napr. v masovokomunikačných prostriedkoch).
Pri použití tejto podmienky musí byť zjavné, že citlivé údaje zverejnila dotknutá osoba
alebo boli zverejnené s jej súhlasom. Opatrením by sa malo zaručiť, aby neprichádzalo
k spracúvaniu citlivých osobných údajov, ktoré boli zverejnené protiprávne treťou osobou.
Výnimka nezahŕňa komunikáciu v rámci menšej skupiny osôb (napr. rodina alebo
menší okruh priateľov) cez rôzne komunikačné aplikácie alebo sociálne siete.
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4.9.6 Použitie v rámci uplatnenia právnych nárokov v súdnom, mimosúdnom alebo
správnom konaní
Podľa Preambuly bod 52 (posledná veta) by sa táto výnimka by sa mala uplatniť aj na
spracúvanie citlivých osobných údajov, ak je to potrebné na preukazovanie, uplatňovanie
alebo obhajovanie právnych nárokov v rámci súdnych, mimosúdnych a správnych konaní
a spracovanie je nevyhnutné na preukázanie, uplatnenie alebo obhájenie právnych nárokov.
Výnimka sa je vždy uplatniteľná v rámci súdneho konania.
Výnimka bola vytvorená, aby sa v rámci vyššie uvedených konaní mohli uplatniť
dôkazy, ktoré sa môžu získať spracovaním citlivých dát.
Pojem právne nároky je preto potrebné vykladať široko a zahŕňa uplatnenia právnych
nárokov, možností výkonu právnych nárokov, obrany pred uplatnením právnych nárokov
a to ako súkromnoprávnych vzťahoch (napr. nároky zo záväzkových vzťahov alebo
protiprávneho konania, nároky na náhradu škody), tak aj vo verejnoprávnych vzťahoch
(vymáhanie a platenie daní a odvodov, povinností vyplývajúcich so všeobecne záväzných
právnych predpisov).
Spracovanie citlivých dát musí slúžiť ako dôkaz vo veci samej. Výnimka v žiadnom
prípade nemôže byť použitá, ak by citlivé údaje neposkytovali dôkaz vo veci samej.

4.9.7 Spracúvanie z dôvodu významného verejného záujmu
Spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe práva
Únie alebo práva členského štátu. Dôvody musia byť primerané vzhľadom k sledovanému
cieľu. Spracúvanie citlivých údajov musí rešpektovať práva dotknutej osoby a musia byť
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prijaté konkrétne opatrenia, ktoré zabezpečia dodržanie práv a právom chránených záujmov
dotknutých osôb.
V prípade tejto výnimky ide o ekvitálny dôvod. To znamená, že jeho použitie je možné
len v tých prípadoch pokiaľ nie je spracovanie údajov možné na základe iného dôvodu
a súčasne je spracovanie nevyhnutné z dôvodu významného verejného záujmu.
Pojem významný verejný záujem Nariadenie nedefinuje. Kritérium významného
verejného záujmu bude dané najmä vtedy, ak bude korešpondovať so záujmom širokej
verejnosti. Takýmto záujmom môže byť, napríklad humanitárna pomoc, poskytovanie
pomoci pri živelných pohromách alebo katastrof spojených s ľudskou činnosťou (napr.
priemyselné havárie, havárie lietadiel a pod.), prípadne odvrátenie alebo zmiernenie
negatívnych následkov takýchto udalostí. Bližšiu indíciu, čo by mohlo spadať do definície
významný verejný záujem môže poskytnúť aj Preambula bod 46 (posledná veta).
Výnimku je možné použiť aj v tom prípade, ak je potrebné zabezpečiť celospoločenské
záujmy ako je, napríklad, ochrana právneho štátu, odvrátenie rôznych nebezpečenstiev,
prípadne, zabezpečiť verejné zdravie.
Súčasne je potrebné podotknúť, že táto výnimka sa použije na spracovanie citlivých
osobných údajov a na rozdiel od výnimky obsiahnutej v článku 6 ods. 1 písm. e), ktorá
umožňuje spracúvanie bežných osobných údajov, citlivé osobné údaje môžu byť spracované
len v prípade významného verejného záujmu. Z tohto dôvodu by k spracúvaniu citlivých
osobných údajov malo dochádzať len vo veľmi dobre zdôvodnených prípadoch a výnimočne.
4.9.8 Spracovanie na lekárske účely
Spracúvanie je nevyhnutné na účely preventívneho alebo pracovného lekárstva,
posúdenia pracovnej spôsobilosti zamestnanca, lekárskej diagnózy, poskytovania zdravotnej
alebo sociálnej starostlivosti alebo liečby, alebo riadenia systémov a služieb zdravotnej alebo
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sociálnej starostlivosti na základe práva Únie alebo práva členského štátu alebo podľa
zmluvy so zdravotníckym pracovníkom.
Táto podmienka je ďalej rozvinutá aj v ustanovení čl. 9 ods. 3 Nariadenia, ktoré hovorí,
že spracovanie citlivých údajov je prípustné, „ak tieto údaje spracúva odborník, alebo ak sa
spracúvajú v rámci zodpovednosti odborníka, ktorý podlieha povinnosti zachovávať
profesijné tajomstvo (...), alebo ak údaje spracúva iná osoba, ktorá tiež podlieha povinnosti
mlčanlivosti (...)“.
Použitie tejto výnimky na spracovanie citlivých osobných údajov bližšie vysvetľuje aj
samotné Nariadenie v Preambule bod 53 a to nasledovne: „citlivé osobné údaje, ktoré si
zasluhujú vyššiu ochranu, by sa mali spracúvať len na zdravotné účely, ak je to potrebné na
dosiahnutie týchto účelov v prospech fyzických osôb a spoločnosti ako celku, najmä v
súvislosti s riadením služieb a systémov zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti vrátane
spracúvania takýchto údajov manažmentom a ústrednými národnými zdravotníckymi
orgánmi na účely kontroly kvality, informácií potrebných pre riadenie a všeobecného
vnútroštátneho a miestneho dohľadu nad systémom zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti,
a zabezpečenia kontinuity zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti a cezhraničnej zdravotnej
starostlivosti alebo zdravotnej bezpečnosti, monitorovania a varovných účelov, alebo na
účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo
na štatistické účely na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré musí spĺňať cieľ
verejného záujmu, ako aj na štúdie uskutočňované vo verejnom záujme v oblasti verejného
zdravia“.
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4.9.9 Ochrana verejného zdravia
Spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
ako je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia alebo zabezpečenie
vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov alebo zdravotníckych
pomôcok, na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktorým sa stanovujú vhodné a
konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby, najmä profesijné tajomstvo.
Pojem verejné zdravie je definovaný čl. 3 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako „„verejné zdravie“ sú všetky prvky týkajúce sa
zdravia, a to zdravotný stav, vrátane chorobnosti a zdravotného postihnutia, faktory
ovplyvňujúce tento zdravotný stav, potreby zdravotnej starostlivosti, zdroje pridelené na
zdravotnú starostlivosť, poskytovanie zdravotnej starostlivosti a jej všeobecná dostupnosť,
ako aj výdavky na zdravotnú starostlivosť a jej financovanie, a príčiny smrti“.
Pojem „závažné cezhraničné ohrozenia zdravia“ zahŕňa nielen prenosné choroby, ale aj
riziká, ktoré vyplývajú z vlastností chemických látok, ako aj prípadné riziká neznámeho
pôvodu. Pod tento pojem tiež spadajú aj opatrenia, ktoré majú za cieľ zabezpečiť vysokú
kvalitu a dodržiavanie bezpečnostných štandardov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
pri vývoji a výrobe liekov a zdravotníckych pomôcok.
4.9.10 Archivácia, bádanie, historický výskum
Spracúvanie je nevyhnutné na účely archivácie vo verejnom záujme, alebo na účely
vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 22 na

22

Článok 89 ods. 1 Nariadenia znie „Na spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely
vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely sa v súlade s týmto nariadením vzťahujú
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základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný
cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu údajov a určujú vhodné a konkrétne opatrenia na
zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby.
Čo treba chápať pod archívnymi účelmi je bližšie špecifikované v Preambule bod 158
Nariadenia. Orgány verejnej správy alebo súkromné osoby, ktoré vedú záznamy verejného
záujmu, by mali byť povinnosť stanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom získavať,
uchovávať, oceňovať, viesť, opisovať, oznamovať, propagovať a šíriť záznamy trvalej hodnoty
pre všeobecný verejný záujem a poskytovať k nim prístup.
Pojmy historický a vedecký výskum bližšie definuje Preambula bod 159 Nariadenia.
Výnimka so spracúvanie citlivých osobných údajov na účely vedeckého výskumu by sa mala
vykladať široko, aby zahŕňala, napríklad, technický rozvoj a demonštračné činnosti, základný
výskum, aplikovaný výskum a výskum financovaný zo súkromných zdrojov.
Nariadenie v čl. 9 ods. 4 umožňuje členským štátom zachovať alebo zaviesť ďalšie
podmienky, vrátane obmedzení, pre spracovanie citlivých údajov ako sú genetické údaje,
biometrické údaje alebo zdravotné údaje.

4.10 Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky
Medzi údaje, ktoré požívajú zrejme najvyšší stupeň ochrany patria údaje o odsúdení za
spáchané trestné činy a za spáchané priestupky.

primerané záruky pre práva a slobody dotknutej osoby. Uvedenými zárukami sa zaistí zavedenie technických a
organizačných opatrení najmä s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady minimalizácie údajov. Uvedené
opatrenia môžu zahŕňať pseudonymizáciu, pokiaľ sa týmto spôsobom môžu dosiahnuť uvedené účely. Keď sa
uvedené účely môžu dosiahnuť ďalším spracúvaním, ktoré neumožňuje alebo už ďalej neumožňuje identifikovať
dotknutú osobu, použije sa na dosiahnutie uvedených účelov daný spôsob.“
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Čl. 10 Nariadenia uvádza, že „spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny
za trestné činy a priestupky alebo súvisiacich bezpečnostných opatrení, ak má byť zákonné 23,
je možné vykonať len pod kontrolou orgánu verejnej moci, alebo ak je spracúvanie povolené
právom Únie alebo právom členského štátu poskytujúcim primerané záruky ochrany práv
a slobôd dotknutých osôb. Každý komplexný register uznania viny za trestné činy sa vedie iba
pod kontrolou orgánu verejnej moci“.
Pojem trestný čin je v Slovenskej republike definovaný v § 8 TZ ako „protiprávny čin,
ktorého znaky sú uvedené v TZ, ak nie je ustanovené inak“. TZ rozoznáva podľa stupňa
závažnosti tri druhy trestných činov a to prečin24, zločin25 a obzvlášť závažný zločin26.
V podmienkach Slovenskej republiky upravuje zhromažďovanie, spracúvanie a výmenu
údajov, uchovávanie a uschovávanie dokumentácie a poskytovanie informácií získavanie
spracúvanie údajov o odsúdeniach za trestné činy a priestupky Zákon č. 330/2007 Z.z.
o registri trestov.
Register trestov vedie informácie o (§ 1 ZoRT):
a)

osobách, ktoré boli právoplatne odsúdené súdmi v trestnom konaní,

b)

osobách, pri ktorých bolo právoplatne podmienečne zastavené trestné
stíhanie súdom alebo prokurátorom,

c)

osobách, pri ktorých bol v trestnom konaní schválený zmier a zastavené
trestné stíhanie súdom alebo prokurátorom,

23

T.j. v súlade s ustanoveniami čl. 6 ods. 1 Nariadenia

24

Prečin je nedbanlivostný trestný čin alebo úmyselný TČ, ak horná hranica trestnej sadzby neprevyšuje 5
rokov (§ 10 TZ).
25

Úmyselný trestný čin, ktorého horná hranica trestnej sadzby prevyšuje 5 rokov (§ 11 ods. 1 TZ).

26

Dolná hranica trestnej sadzby prevyšuje 10 rokov (§ 11 ods. 3 TZ).
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d)

nadväzujúcich rozhodnutiach alebo opatreniach, ktoré súvisia s rozhodnutiami
podľa písmen a) a b),

e)

iných skutočnostiach významných pre trestné konanie, ak to ustanovuje
zákon.

Súčasťou registra trestov sú aj informácie o odsúdeniach a ostatných súvisiacich
rozhodnutiach vydaných súdmi iných členských štátov Európskej únie a súdmi iných štátov27.
Údaje zo slovenského registra trestov sú prístupné len nasledujúcim osobám:
a)

osobám, ktorých sa tieto informácie priamo týkajú,

b)

slovenským OČTK, Úradu Európskej prokuratúry alebo EUROJUST-u – na účely
trestného stíhania, prípadne iným zahraničným orgánom verejnej moci, ak tak
ustanovuje medzinárodná zmluva,

c)

Ministerstvu spravodlivosti:
(i)

dovolacích konaniach (za predpokladu, že dovolanie podáva Minister
spravodlivosti),
(ii)

(iii)

uplatnení rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii,

pri žiadosti o milosť, upustení od výkonu trestu alebo zvyšku výkonu
trestu (v tomto prípade sa odpis z RT vydáva aj Kancelárii prezidenta
republiky),
(iv)

27

pri vydaní odsúdeného do cudziny alebo pri jeho vyhostení.

Za predpokladu, že tak ustanovuje medzinárodná zmluva
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d)

v záujme plnenia úloh na ochranu bezpečnosti štátu sa odpisy z RT môžu
vydať:

e)

(i)

príslušnému útvaru Policajného zboru,

(ii)

Národnému bezpečnostnému úradu,

(iii)

Slovenskej informačnej službe,

(iv)

Vojenskému spravodajstvu.

viacerým ÚOŠS na účely preukázania bezúhonnosti vymenúvaní osôb do
funkcií (napr. sudcov, prokurátorov, advokátov, súdnych exekútorov a pri
prijímaní uchádzačov do štátnej služby alebo do pracovného pomeru pri
výkone prác vo verejnom záujme).

Informácie z RT sa poskytujú v dvoch formách, ktoré majú dôkaznú silu verejnej listiny:
(i)

výpisom z RT – ktorou sa preukazuje, či osoba bola alebo nebola právoplatne
odsúdená – neobsahuje informácie o zahladených odsúdeniach,

(ii)

odpis z RT28 – v ktorej sa uvádzajú údaje o každom právoplatnom odsúdení a
to aj súdom iného členského štátu Európskej únie alebo súdom iného štátu,

28

Súčasťou odpisu registra trestov sú aj údaje o (§13 ods. 2 ZoRT):

a)

právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o podmienečnom
zastavení trestného stíhania,

b)

právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o schválení zmieru a
zastavení trestného stíhania,

c)

právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, súdom iného štátu ako členského štátu Európskej únie,
ktoré nebolo uznané súdom Slovenskej republiky, s uvedením, že toto rozhodnutie nemá právne
účinky na území Slovenskej republiky a má len informatívny charakter.
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ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky, hoci podľa
rozhodnutia súdu alebo na základe zákona boli zahladené.
Odpis registra trestov sa vydáva len na základe žiadosti v zákone
ustanovených orgánov verejnej moci alebo oprávnených osôb a len na
zákonom ustanovený účel.
Register trestov vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

4.10.1 Zamestnávatelia a preukazovanie bezúhonnosti
V zmysle ustanovenia § 41 ods. 6 písm. c) ZP zamestnávatelia nesmú požadovať od
fyzickej osoby informácie o bezúhonnosti. Výnimku z tohto pravidla predstavujú prípady, ak
ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak
požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať.

4.11 Spracovanie osobných údajov, ktoré si nevyžaduje identifikáciu dotknutej osoby
Nariadenie v čl. 11 ods. 1 stanovuje, že „ak si účely, na ktoré prevádzkovateľ spracúva
osobné údaje, nevyžadujú alebo prestali vyžadovať od prevádzkovateľa, aby identifikoval
dotknutú osobu, prevádzkovateľ nie je povinný uchovávať, získať alebo spracúvať dodatočné
informácie na zistenie totožnosti dotknutej osoby výlučne na to, aby dosiahol súlad s týmto
nariadením“.
V tomto ustanovení je vyjadrená zásada minimalizácie osobných údajov. To znamená,
že ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje takým spôsobom, ktorý si nevyžaduje alebo
prestal vyžadovať identifikáciu dotknutej osoby, tak spracovateľ nie je povinný postupovať
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zmysle ustanovenia čl. 5 ods. 1 písm. d) Nariadenia (t.j. požiadavka presnosti spracúvaných
údajov) a vyžiadať si od dotknutej osoby údaje na základe, ktorých by ju mohol identifikovať.
Toto ustanovenie Nariadenia sa použije aj v tom prípade, ak sa spracúvajú
pseudonymizované alebo inak upravená dáta, z ktorých nie je bezprostredne možné
identifikovať dotknutú osobu. Skutočnosť, že spracovateľ zo spracúvaných osobných údajov
nedokáže identifikovať dotknutú osobu, neznamená, že osoba nie je identifikovateľná. Pre
tieto prípady článok 11 ods. 1 Nariadenia stanovuje, že údaje potrebné pre identifikáciu sa
nemusia ďalej spracúvať čisto za účelom dosiahnutia konformity s Nariadením. Naopak tieto
údaje by sa mali spracúvať alebo uchovávať, len v tom prípade, ak je nevyhnutne potrebné
zachovať možnosť spätnej identifikácie dotknutej osoby.
Ak by nastal vyššie uvedený prípad, tak spracúvateľ je povinný informovať o tejto
skutočnosti dotknuté osoby. Výnimku z povinnosti identifikácie predstavujú prípady, keď by
dohľadanie takýchto osôb predstavovalo pre spracovateľa neúmerné ťažkosti. Dotknutá
osoba má v týchto prípadoch právo poskytnúť pre svoju identifikáciu opätovne svoje osobné
údaje.
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5

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
Práva dotknutých osôb sú upravené v článkoch 12 – 23 Nariadenia. Cieľom tejto časti

Nariadenia je presne definovať a určiť práva, ktoré majú dotknuté osoby pri spracúvaní ich
osobných údajov a súčasne umožniť dotknutým osobám mať väčšiu kontrolu ako sa s týmito
údajmi nakladá a ako a na aké účely sú spracúvané.
Nariadenie zaväzuje prevádzkovateľov, aby zabezpečili transparentnosť spôsobov
a metód spracovania osobných údajov dotknutých osôb. Cieľom nariadenia je, aby dotknuté
osoby získali dôveru, že ich osobné údaje nebudú spracúvané proti ich vôli a v rozpore s ich
oprávnenými záujmami.
Nariadenie sa tento cieľ snaží dosiahnuť, napríklad, stanovením lehôt pre
spracovateľov, do ktorých sú povinní vyriešiť sťažnosti alebo žiadosti dotknutých osôb.
Nariadenie tiež zavádza opatrenia, ako napríklad právo na presnosť údajov, právo namietať
strojové spracovanie niektorých kategórií osobných údajov, obmedzenie spracovania
citlivých údajov (čl. 9 Nariadenia). Prevádzkovateľ bezprostredne zodpovedá za bezpečnosť
akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sa odovzdávajú sprostredkovateľovi, bez ohľadu na to,
či sa nachádza v Európskej únii alebo mimo nej.
Pre prevádzkovateľov je úplné nevyhnutné správne pochopenie práv, ktoré Nariadenie
garantuje dotknutým osobám, aby vedeli vytvoriť svoje vnútorné procesy a procesy
spracúvania osobných údajov v súlade s pravidlami, ktoré Nariadenie určuje. Porušenie
povinností, ktoré Nariadenie obsahuje, môže mať pre spracovateľov závažné dôsledky.
Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť orgánu dozoru (v SR Úradu na ochranu osobných
údajov), môžu sa domáhať nápravy súdnou cestou, a v neposlednom rade sa môžu domáhať
aj náhrady škody (a to ako majetkovej tak aj nemajetkovej) v občianskoprávnych konaniach.
V zmysle Nariadenia je prevádzkovateľ priamo zodpovedný za škodu spôsobenú spracovaním
osobných údajov v rozpore s Nariadením alebo Zákonom.
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Práva, ktoré dotknutých osôb, ktoré Nariadenie stanovuje by sa dali zhrnúť do
nasledujúcich skupín:

5.1

(i)

právo na spravodlivé a transparentné spracúvanie,

(ii)

právo na prístup k zozbieraným osobným údajom,

(iii)

právo na opravu,

(iv)

právo byť zabudnutý29,

(v)

právo na obmedzenie spracovania,

(vi)

právo na prenositeľnosť údajov,

(vii)

právo namietať

(viii)

práva v súvislosti s automatizovaným spracúvaním údajov.

Transparentnosť informácií
Čl. 12 Nariadenia bližšie definuje, povinnosti spracovateľov, pokiaľ ide o poskytovanie

informácií dotknutým osobám o spôsobe spracúvania údajov, akým spôsobom bude
vykonávané a informovať dotknutú osobu o jej právach.
Spracovateľ poskytne dotknutej osobe informácie vyššie uvedené informácie o jej
právach a spôsobe výkonu týchto práv v stručnej transparentnej a ľahko zrozumiteľnej
forme. Formulácia by mala byť ľahká a jednoduchá. Informácie môžu byť poskytnuté

29

Angl. Right to be forgotten
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v písomnej elektronickej alebo aj ústnej forme, za predpokladu, že spracovateľ vie takéto
poskytnutie preukázať.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť informácie ešte predtým ako začne tieto so
zberom osobných údajov.
Zásada transparentnosti spracúvania osobných údajov je veľmi dobre vysvetlená
v ustanovení Preambuly bod 58 Nariadenia, ktoré hovorí, že dodržanie zásady
transparentnosti si vyžaduje, aby všetky informácie a údaje, ktoré sa predkladajú dotknutej
osobe boli:
(i)

stručné a presné – poskytnuté informácie preto nesmú vynechávať základné
aspekty spracovania údajov. V každom prípade nebude potrebné podrobné
a technicky detailné popísanie spracovateľských operácii, ak by sa tým
narušila zrozumiteľnosť poskytovaných informácii. Poskytovatelia by mali
zredukovať informácie na ľahko pochopiteľné jadro.

(ii)

jednoducho pochopiteľné a zrozumiteľne naformulované – požiadavka
zrozumiteľnosti poskytovaných informácii o spracovateľských úkonoch,
určuje, aby informácie boli zrozumiteľné pre príslušnú cieľovú skupinu a bolo
ich možné pochopiť vynaloženia nejakého väčšieho úsilia. Spracovatelia musia
nájsť rovnováhu medzi poskytnutím dôkladných a presných informácii, ale na
druhej strane dotknutú osobu nezaťažiť množstvom detailných technických
a právnych informácií. Informácia pre dotknutú osobu musí byť zvolená skôr
tak, aby bol obsah jasný a zrozumiteľný. Tieto dve požiadavky sú vo
vzájomnom protiklade a v praktickom uplatnení je veľmi ťažké nájsť adekvátny
pomer medzi nimi.
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(iii)

jednoducho prístupné – informácie sú ľahko prístupné v tom prípade, ak sú
dosiahnuteľné prostriedkami, ktoré má dotknutá osoba k dispozícii.
Prevádzkovateľ by nemal klásť dotknutej osobe prekážky pri hľadaní
a oboznámení sa s týmito informáciami. Prevádzkovateľ by nemal používať
neobvyklé formáty, farebné prevedenie a samozrejme sa musí dbať aj na to,
aby sa s týmito informáciami mohli oboznámiť aj osoby s rôznymi zdravotnými
znevýhodneniami.
Informácie musia byť preto navrhnuté a umiestnené tak, aby k nim
dotknutá osoba mohla získať prístup alebo ich získať bez veľkého úsilia a bez
zdĺhavého hľadania, okrem toho informácie nesmú byť na stránke skryté.
Najvýznamnejšie dokumenty by mali byť pomenované primerane a aby
z názvu bolo na prvý pohľad zrejmé, čoho sa daný dokument týka.

(iv)

súčasne by mali byť ľahko zrakovo vnímateľné (t.j. nemali by byť napísané
mimoriadne malým fontom, dostatočne kontrastné a pod.).

V elektronickej podobe by sa tieto informácie mali zobraziť na webových stránkach,
ktoré využívajú reklamu, a ktoré na reklamné účely využívajú rôzne nástroje spracúvania
osobných údajov (napr. tzv. „cookies“). Technická zložitosť pri poskytovaní on-line reklamy,
kde môže vystupovať veľký počet účastníkov, môžu dotknutej osobe sťažiť pochopenie
skutočnosti, či a akým spôsobom daná stránka získava osobné údaje, kto získa prístup
k týmto osobným údajom a na aké účely ich môže využiť.
Z dôvodu narastajúcej zložitosti rôznych spracovateľských operácií, najmä v oblasti
profilovania a umelej inteligencie, je pre dotknuté osoby čoraz ťažšie pochopiť skutočné
dôvody spracovania ich osobných údajov. Z tohto hľadiska slúži pravidlo spravodlivého
a transparentného spracovania osobných údajov predovšetkým na zachovanie ľudskej
dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a neoprávneným zasahovaním do súkromného
7
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a rodinného života30 dotknutej osoby tým, že jej umožňuje prijímať informované rozhodnutie
o možnosti spracúvania osobných dát. Týmto ustanovením sa chráni aj právo na ochranu
pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o
svojej osobe31.
Súčasne je treba podotknúť, že všetky vyššie uvedené požiadavky sú vždy závislé od
situácie, pri ktorej dochádza k získavaniu osobných údajov.
Osobitná ochrana sa poskytuje deťom, takže všetky informácie a každá komunikácia,
ktorá je cielená na dieťa, by mali byť formulovaná jasne a jednoducho, aby ich dieťa mohlo
ľahko pochopiť.
Čl. 12 Nariadenia ďalej ustanovuje postupy, ktoré by mal prevádzkovateľ dodržiavať,
v prípade, ak si dotknutá osoba začne uplatňovať práva, ktoré jej Nariadenie poskytuje.
Nariadenie v Preambule bod 53 poskytuje spracovateľom návod, ako by mali vytvoriť
svoje vnútorné predpisy, aby dotknutým osobám uľahčili výkon ich práv.
Vnútorné postupy (procesy) prevádzkovateľa, by mali určiť procesy, ktoré by
dotknutým osobám zjednodušili uplatnenie ich práv, ktoré vyplývajú z Nariadenia. Vnútorné
procesy by mali vytvárať mechanizmy na vybavenie žiadosti k bezplatnému prístupu
k zhromaždeným osobným údajom (podľa možností bezplatného) dotknutej osoby, na
bezplatnú opravu alebo vymazanie osobných údajov, a na uplatnenie práva dotknutej osoby
namietať automatizované spracovanie osobných údajov, ktoré môžu mať na dotknutú osobu
negatívny vplyv.

30

Čl. 19 a nasl. Ústavy SR

31

Táto ochrana vyplýva z ustanovenia čl. 19 ods. 3 Ústavy SR (toto ustanovenie je odzrkadlením ustanovenia
čl. 8 Charty základných práv Európskej únie).
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Prevádzkovateľ by mal dotknutým osobám tiež poskytnúť možnosť, aby mohli
uplatňovať svoje práva prostredníctvom jednoduchej elektronickej žiadosti, ideálne
vyplnením jednoduchého formuláru.
Prevádzkovateľ je povinný vybaviť žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu
a najneskôr do jedného mesiaca. Ak by sa rozhodol žiadosti nevyhovieť, tak postup musí vo
svojej odpovedi zdôvodniť.
Ako sme uviedli vyššie ustanovenia Nariadenia o spravodlivom a transparentnom
spracúvaní stanovujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej
operácie a za akým účelom sa spracovateľská informácia vykonáva.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe komplexné informácie, ktoré sú
potrebné na zaručenie spravodlivého a transparentného spracúvania. Spracovateľ je povinný
zohľadniť kontext a okolnosti, za ktorých prichádza k spracúvaniu osobných údajov.
Nariadenie explicitne spomína, že ak pri spracúvaní osobných údajov príde
k profilovaniu, tak dotknutá osoba musí byť o tejto skutočnosti informovaná a musí byť
informovaná aj o následkoch, ktoré môže profilovanie mať.
Spracovateľ je povinný dotknutú osobu informovať aj o skutočnosti, či je povinná, či je
povinná osobné údaje poskytnúť, ako aj o následkoch, ktoré môže mať neposkytnutie
súhlasu so spracovaním osobných údajov.
Vyššie uvedené informácie je možné poskytnúť dotknutej osobe prostredníctvom
štandardizovaných ikon. Informácie poskytnuté dotknutej osobe by mali byť dobre viditeľné,
zmysluplné a mali by byť aj strojovo čitateľné a mali by poskytnúť prehľad zamýšľaných
spracovateľských operáciách.
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5.2

Povinne poskytované informácie o prevádzkovateľovi
V čl. 13 a 14 Nariadenia sú stanovené minimálne požiadavky, ktoré musí takéto

oznámenie obsahovať. Oznámenie podľa článku 13 rieši prípady osobných údajov, ktoré sú
získané priamo od dotknutých osôb a článok 14 rieši prípady, ak sú osobné údaje
zhromaždené inak ako od dotknutej osoby priamo (väčšinou získané od tretích osôb).
Spracovateľ by mal informácie poskytnuté dotknutým osobám v zmysle čl. 13 a 14
Nariadenia poskytnúť bezodplatne. Informačná povinnosť spracovateľa platí, v podstate, pri
každom spracúvaní osobných údajov. Nevyriešenou zostáva otázka, či by mal spracovateľ, za
predpokladu, že k spracúvaniu osobných údajov dochádza počas dlhšieho obdobia,
pravidelne informovať dotknutú osobu, že prichádza k zberu osobných údajov a znova jej
predložiť všetky potrebné informácie o spracúvaní a prípadne opätovne jej predložiť súhlas
so spracovaním. Niektorí autori sa prikláňajú k názoru, že z dôvodu dodržania princípu
transparentnosti je takýto postup namieste.

5.2.1 Informácie o prevádzkovateľovi, ak získava informácie priamo od dotknutej osoby
Čl. 13 uvádza, že spracovateľ by pred začatím spracúvania údajov mal dotknutej osobe
poskytnúť nasledujúce informácie:
a)

totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch
zástupcu prevádzkovateľa – tieto údaje musia byť pre dotknutú osobu
zrozumiteľné a dotknutá osoba by mala byť schopná na základe týchto údajov
spracovateľa identifikovať. Ak je spracovateľom fyzická osoba, tak musí uviesť
svoje meno a priezvisko ako aj kontaktné údaje (napr. adresu sídla alebo
prevádzky), pri právnických osobách to musí byť obchodné meno, právna
forma, kontaktné údaje ako telefónne číslo, emailová adresa, adresa sídla
8
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alebo prevádzky. Nariadenie však neposkytuje presný výpočet údajov, ktoré je
spracovateľ povinný poskytnúť. Rovnako ani slovenský ZOOÚ neuvádza presný
rozsah identifikačných údajov, ktoré by mal prevádzkovateľ alebo jeho
zástupca dotknutej osobe poskytnúť.
b)

kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby – v tomto prípade by sa mali
uviesť kontaktné údaje v podobnom rozsahu ako v prípade podľa bodu a);

c)

účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ
spracúvania – účel spracúvania by mal byť uvedený natoľko podrobne, aby
dotknutá osoba mohla dostatočne porozumieť tomu, akým spôsobom a na
aké účely sa budú jej osobné informácie spracúvať. V tomto prípade nie je
potrebné uviesť detailný technický popis, ale

skôr všeobecný prehľad.

Samozrejme, účely spracúvania nemôžu byť uvedené veľmi široko (príp. ako
rozsiahly katalóg všemožných účelov).
d)

ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) 32, oprávnené záujmy,
ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana – pri informovaní
oprávnených záujmoch prevádzkovateľa by malo prísť pri uvedení týchto
záujmov, k posúdeniu okolností každý takýto uvedený dôvod. Z tohto má
zmysel vymenovať, podľa možností, viacero účelov, aby sa predišlo situácii,
kedy je potrebné žiadať opätovný súhlas dotknutej osoby so spracovaním jej
osobných údajov, z dôvodu zmeny alebo úpravy účelu spracovania. Z dôvodu,
aby sa predišlo vzniku prípadných pochybností, je výhodnejšie uviesť viacero
účelov, na ktoré sa budú údaje spracúvať.

32

Spracovateľ spracúva údaje dotknutej osoby na základe svojich oprávnených záujmov. Oprávnené záujmy
musia byť pomerne presne vyšpecifikované.
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e)

príjemcovia33 alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú – ak
spracovateľ neposkytuje osobné údaje žiadnym iným príjemcom alebo tretím
osobám, tak túto informáciu nie je potrebné poskytovať. Spracovateľ by nie je
povinný, v tomto prípade, uvádzať konkrétne osoby. Mal by však uviesť
kategórie príjemcov, ktorým bude údaje poskytovať. Pojem príjemca je možné
vykladať z osobného alebo funkčného hľadiska. Pri výklade z osobného
hľadiska je možné uviesť kategórie príjemcov ako sú napríklad prepojené
právnické osoby, iné koncernové podniky alebo spolupracujúce skupiny
podnikov. Pri výklade z funkčného hľadiska je možné uviesť prijímateľov podľa
ich funkcie v procese spracúvania údajov napr. reklamní partneri, poštové
podniky a pod.

f)

„v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť
osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii 34 a informácia
o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo,
v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo 4735 či v článku 49 ods. 1
druhom pododseku odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na
získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté“ – dotknutá osoba by sa mala na

33

Pojem „príjemca“ (príjemcovia) je definovaný v ustanovení čl. 4 bod 9 Nariadenia ako „fyzická alebo
právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez
ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho
zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie
uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami
ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania“.
34

„Medzinárodná organizácia“ je definovaná v čl. 4 bod 26 Nariadenia ako „organizácia a jej podriadené
subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený
dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody.“
35

V rámci koncernových prenosov osobných údajov a ich spracovaní v tretích krajinách a súčasne informáciu,
či Európska komisia vydala rozhodnutie o ekvivalencii poskytovaných záruk, že v krajinách, do ktorých sa dáta
prenášajú je zabezpečená primeraná úroveň ochrany osobných údajov.
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základe tejto informácie vedieť rozhodnúť, či umožní prenos svojich osobných
údajov aj do krajín mimo Európskej únie resp. EHP a UK. AK by sa mali osobné
údaje prenášať do tretích krajín, tak sa z dôvodu transparentnosti odporúča
všetky tieto krajiny výslovne vymenovať. Na základe Nariadenia je možné
prenášať osobné údaje len do takých krajín, ktoré poskytujú ekvivalentnú
mieru ochrany ako Európska únia. Zoznam takýchto krajín vedie Európska
komisia.
Okrem vyššie uvedených informácií je spracovateľ povinný poskytnúť, v súlade s čl. 13
ods. 2 Nariadenia, dotknutej osobe aj nasledujúce informácie, ktoré sú potrebné na
zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracovania osobných údajov:
a)

doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej
určenie – Nariadenie v žiadnom svojom ustanovení neobsahuje prípustnú
dĺžku uchovávania osobných údajov. Súčasne potrebné podotknúť, že ak má
byť dodržané kritérium transparentnosti, tak uvedenie dĺžky uchovávania
osobných údajov údajom „do kedy bude uchovávanie potrebné“ toto kritérium
rozhodne nenapĺňa.

b)

existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom
týkajúcim sa dotknutej osoby36 a práva na ich opravu37 alebo vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania38, alebo práva namietať proti spracúvaniu39, ako aj

36

Čl. 15 Nariadenia

37

Čl. 16 Nariadenia

38

Čl. 18 Nariadenia

39

Čl. 22 Nariadenia
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práva na prenosnosť údajov – práva dotknutých osôb, ktoré sú uvedené
v tomto odseku budeme podrobne rozoberať v nasledujúcich kapitolách.
c)

ak je spracúvanie založené na súhlase dotknutej osoby40, existencia práva
kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

d)

právo podať sťažnosť dozornému orgánu41;

e)

informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo
zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie
zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné
následky neposkytnutia takýchto údajov;

f)

existencia automatizovaného rozhodovania42, vrátane, profilovania a aspoň v
týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a
predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu –
v prípade,

ak

pri

spracúvaní

údajov

dochádza

k profilovaniu

musí

prevádzkovateľ informovať dotknutú osobu o tom aké postupy sa použijú pri
vyhodnotení údajov, o rozsahu a zamýšľaných cieľoch profilovania. Nie je
potrebné dotknutú osobu dôkladne informovať o použitých algoritmoch alebo
podobných technických detailoch, avšak dotknutá osoba musí mať základnú
vedomosť, o tom aký cieľ sa má profilovaním dosiahnuť.

40

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) (súhlas so spracúvaním bežných údajov) alebo podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) (súhlas
so spracovaním citlivých údajov).
41

V Slovenskej republike Úradu na ochranu osobných údajov.

42

Dotknutá osoba má, podľa čl. 22 ods. 1 Nariadenia, právo odmietnuť, aby sa na ňu vzťahovalo
rozhodovanie, ktoré má právne účinky alebo následky, založené na výlučne automatickom spracovaní dát,
vrátane, profilovania.
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V týchto prípadoch je tiež potrebné nájsť rovnováhu medzi oprávnenými
záujmami dotknutej osoby a spracovateľa. V zásade musí ísť o to, aby
dotknutá osoba mala príležitosť pochopiť približné fungovanie algoritmu, a na
základe toho mohla prispôsobiť svoje správanie.
Tu by sme chceli podotknúť, že neexistuje rozdiel medzi poskytnutím informácii
dotknutej osobe podľa ods. 1 alebo 2. Tieto informácie musia byť poskytnuté kompletne, bez
ohľadu na odsek, v ktorom sa nachádzajú.
Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia je aplikovateľná vždy, ak sú osobné
údaje zhromažďované priamo od dotknutej osoby – t.j. získavanie osobných údajov sa deje
s vedomím alebo s účasťou dotknutej osoby.

5.2.2 Informácie o prevádzkovateľovi, ak získava informácie od tretej osoby
Ustanovenia čl. 14 Nariadenia sú aplikovateľné vtedy, ak sa osobné údaje získavajú od
tretích osôb. Obvyklými prípadmi takéhoto získavania osobných údajov sú nákupy
emailových adries, poštových adries, funkčných a overených telefónnych čísel alebo
hodnotenie úverovej bonity klientov.
Za získavanie údajov od tretích strán sa považuje získavanie údajov z verejne
dostupných zdrojov (napr. z profilov na sociálnych sieťach, z verejných registrov a pod). Pri
tomto type získavania údajov neexistuje priamy kontakt medzi spracovateľom a dotknutou
osobou – t.j. získavanie údajov sa deje bez vedomosti dotknutej osoby. Ak spracovateľ
získava osobné údaje o viacerých osobách, tak pre každú z týchto osôb musí overiť, či má
informačnú povinnosť a ak áno, z ktorého konkrétneho dôvodu.
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Spracovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe rovnaký rozsah informácií aj v tom
prípade, ak údaje nezískal priamo od dotknutej osoby. Ak spracovateľ nezískal informácie od
dotknutej osoby, tak je povinný poskytnúť v súlade s ustanovením čl. 14 ods. 2 písm. f)
informáciu z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne, informácie o tom, či údaje
pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.
V súlade s ustanovením čl. 14 ods. 3 je povinný poskytnúť vyššie uvedené informácie:
a)

v primeranej lehote po získaní osobných údajov, najneskôr však do jedného
mesiaca, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje
spracúvajú;

b)

ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou,
najneskôr v čase prvej komunikácie s touto dotknutou osobou; alebo

c)

ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu príjemcovi,
najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú.

V zmysle čl. 14 ods. 5 Nariadenia prevádzkovateľ nie je povinný poskytnúť dotknutej
osobe vyššie uvedené informácie, ak:
a)

dotknutá osoba má už danými informáciami disponuje – toto ustanovenie má
za cieľ predísť zbytočnému opakovaniu informácií, ktoré má dotknutá osoba
k dispozícii alebo jej známe. Dotknutá osoba by mala byť oboznámená iba
s novými informáciami.
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b)

sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si
vyžadovalo neprimerané úsilie43, alebo pokiaľ je pravdepodobné, že povinnosť
uvedená v odseku 1 tohto článku znemožní alebo závažným spôsobom sťaží
dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania – prevádzkovateľ je takýchto
prípadoch povinný prijať opatrenia, ktoré budú mať za cieľ ochrániť práva
a záujmy dotknutých osôb a to vrátane sprístupnenia údajov verejnosti.

c)

sa získanie alebo poskytnutie výslovne stanovuje v práve Únie alebo v práve
členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, a v ktorom sa stanovujú
primerané opatrenia na ochranu oprávnených záujmov dotknutej osoby – ak
právne predpisy Európskej únie alebo členského štátu upravujú získanie
určitých údajov a súčasne sa stanovujú príslušné garancie na ochranu záujmov
dotknutej osoby, tak v rozsahu, v akom je nadobudnutie alebo zverejnenie
výslovne upravené zákonnými ustanoveniami, odpadá prevádzkovateľovi
povinnosť informovať dotknutú osobu o spracúvaní osobných údajov.

d)

v prípade, keď osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti
zachovávania profesijného tajomstva upravenej právom Únie alebo právom
členského štátu vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť vyplývajúcej zo
štatútu (pozn. autora „zo zákona“) – pôjde o prípady, kedy osobné údaje
spracúvajú napr. advokáti, daňoví poradcovia, audítori napr. pri vypracúvaní
zmlúv, právnych analýz a pod.

43

Aplikuje sa najmä prípade spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo
historického výskumu či na štatistické účely, na ktoré sa vzťahujú podmienky a záruky podľa čl. 89 ods. 1
Nariadenia
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5.3

Právo dotknutej osoby na prístup k informáciám
Čl. 15 Nariadenia presne definuje údaje, ktoré je spracovateľ povinný poskytnúť

dotknutej osobe, ak spracováva jej údaje. Ide o nasledujúce informácie:
a)

účely spracúvania,

b)

kategórie dotknutých osobných údajov,

c)

príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje
poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné
organizácie,

d)

ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak
to nie je možné, kritériá na jej určenie,

e)

existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov
týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,

f)

právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

g)

ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné
informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,

h)

existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného
v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie
o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto
spracúvania pre dotknutú osobu.

Podmienky výkonu práv podľa vyššie uvedeného čl. 15 Nariadenia sú bližšie vysvetlené
v Preambule bod 63 Nariadenia, ktorý hovorí, „že dotknutá osoba by mala mať právo na
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prístup k osobným údajom, ktoré boli o nej získané, a uvedené právo aj jednoducho
a v primeraných intervaloch uplatňovať, aby si bola vedomá zákonnosti spracúvania a mohla
si ju overiť“.
Medzi údaje, ku ktorým by oprávnená osoba mala mať prístup, patria údaje týkajúce sa
zdravia (napr. k lekárskym záznamom, v nich zistených diagnózam, výsledkom vyšetrení,
možným prognózam vývoja zdravotného stavu, vykonaným liečebným postupom,
naordinovaným liekom alebo uskutočneným lekárskym výkonom). Tento prehľad,
samozrejme, nie je vyčerpávajúci alebo konečný.
Dotknuté osoby by mali mať právo vyžiadať si u spracovateľa nasledujúce informácie
o spracúvaných osobných údajoch:
(i)

o účeloch spracovania osobných údajov,

(ii)

ak je to možné o dobe počas, ktorej sa budú osobné údaje spracúvať,

(iii)

o príjemcoch osobných údajov (t.j. osoby, ktorým budú osobné údaje
poskytnuté),

(iv)

či sa osobné údaje budú spracúvať automatizovaným spôsobom, či príde aj
k profilovaniu.

V prípade, že je to technicky možné prevádzkovateľ by mal umožniť dotknutým
osobám elektronický prístup k týmto údajom. Dotknutá osoba by mala mať možnosť si tieto
údaje uložiť a uchovať pre ďalšiu potrebu.
Tieto práva by nemali mať nepriaznivý vplyv na výkon práv a slobôd iných osôb,
obchodného tajomstva, autorských práv, práv duševného vlastníctva a iných práv týkajúcich
sa softvéru.
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Tieto ustanovenia by mali posilňovať výkon práv dotknutej osoby v súvislosti so
spracúvaním jej osobných údajov a nemali byť mať za následok odopretie prístupu
k spracúvaným osobným údajom. Výsledkom. Ak prevádzkovateľ spracúva veľký objem
osobných údajov o dotknutej osobe, môže požadovať, aby pred doručením svojej žiadosti
dotknutá osoba spresnila, ku ktorým údajov a ku ktorým spracovateľským operáciám žiada
prístup.
Preambula čl. 64 upresňuje, že prevádzkovateľ by mal vykonať všetky opatrenia,
ktorými by overil identitu žiadateľa a to najmä v súvislosti s online službami a online
identifikátormi. Prevádzkovateľ nie je povinný uchovávať osobné údaje len z toho dôvodu,
aby dokázal reagovať na prípadné požiadavky tohto druhu. V tomto prípade má prednosť
zásada minimalizácie uchovávania osobných údajov.
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5.4

Oprava a vymazanie osobných údajov
Práva dotknutej osoby súvisiace s opravou a vymazaním osobných údajov sú

definované v čl. 16 – 20 Nariadenia. Z týchto ustanovení vyplýva, že dotknutá osoba má
právo na opravu osobných údajov, a súčasne aj „právo na zabudnutie“ osobných údajov,
ktoré sa o nej uchovávajú a to za predpokladu, že uchovávanie takýchto údajov je v rozpore
s právom Európskej únie alebo členského štátu aplikovateľné na prevádzkovateľa.
Z týchto ustanovení vyplýva právo dotknutej osoby, aby jej osobné údaje boli
vymazané a spracovateľ ich prestal uchovávať (vymazal, zničil), ak už nie sú nevyhnutné na
účel, na ktoré boli spracované alebo inak získané. Rovnaký postup sa uplatní aj v tých
prípadoch, ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas alebo namieta voči spracúvaniu svojich
osobných údajov, prípadne, ak sa domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov porušuje
pravidlá stanovené týmto Nariadením z akéhokoľvek dôvodu.
Tieto práva sa uplatnia aj v tých situáciách, keď dotknutá osoba dala súhlas ako
mladistvá (t.j. ako neplnoletá alebo vo veku blízkom mladistvému) a nedokázala odhadnúť
riziká, ktoré boli spojené s udelením súhlasu so spracúvaním, a v neskoršej dobe má záujem,
aby takéto osobné údaje boli odstránené. V tomto prípade sa to týka najmä internetových
vyhľadávačov (napr. google).
Právu dotknutej osoby na zabudnutie, podľa čl. 17 Nariadenia by nemala brániť
skutočnosť, že dotknutá osoba je už medzičasom dospelá.
Spracúvanie a následné uchovávanie osobných údajov by malo ostať zákonné, ak je
potrebné na uplatnenie slobody prejavu a práva na prístup k informáciám44, na dodržanie
zákonných povinností, na efektívne plnenie úloh verejnej správy (verejnej moci), v oblasti

44

Napr. v Slovenskej republike podľa ZoSPI
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verejného zdravotníctva (napr. predchádzanie šírenia nákazlivých chorôb), na štatistické,
výskumné, archivačné, historické účely, alebo na účely uplatňovania a výkonu právnych
nárokov.
5.4.1 Právo na opravu
Čl. 16 Nariadenia pojednáva o práve dotknutej osoby na opravu uchovávaných
osobných údajov a pre spracovateľov stanovuje nasledujúce povinnosti: „dotknutá osoba má
právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie
neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.“
S cieľom posilniť práva dotknutej osoby, jej čl. 16 ods. 1 Nariadenia dáva dve práva:
(i)

právo na opravu nesprávnych osobných údajov.

(ii)

obsahuje právo na doplnenie neúplných osobných údajov,

V nemeckej literatúre sa čl. 16 Nariadenia zvykne niekedy nazývať aj ako „spezieller
Unterlassungsanspruch45“ Na jeho základe môže dotknutá osoba môže zasiahnuť do procesu
spracúvania údajov, a sama tým prispieť k ich ochrane.
Z čl. 5 Nariadenia, ktorý určuje zásady spracúvania údajov, vyplýva spracovateľovi
povinnosť nesprávne údaje buď opraviť alebo zničiť (zmazať). Právo na opravu nesprávnych
osobných údajov, nie je len primárne právo dotknutej osoby, ale je to najmä jedna zo
základných povinností spracovateľa.

45

Voľne preložené osobitný nárok na zdržanie sa určitého konania, v tomto prípade spracúvania nesprávnych
alebo neúplných osobných údajov.
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Údaje je možné považovať za nesprávne, ak sú v rozpore so skutočnosťou. Nesprávne
alebo nesprávne napísané meno, nesprávna alebo neaktuálna adresa, ako aj nesprávne
uvedený dátum narodenia predstavujú chybný údaj, a teda podliehajú právu na opravu. Na
údaje, ktoré boli v minulosti správne, ale medzi časom sa zmenili, tiež podliehajú právu na
opravu. Údaje môžu byť nesprávne aj v tom prípade, ak nie sú zasadené do kontextu.
Ak medzi dotknutou osobou a spracovateľom dôjde k nezhode o správnosti
spracúvaných údajov, má spracovateľ povinnosť spracúvanie takýchto údajov obmedziť, kým
nedôjde medzi nimi k zhode. V situácii, keď spracovateľ po preskúmaní dospeje k záveru, že
nie je možné objasniť správnosť alebo nepravdivosť skutočnosti, tak sa právo na opravu
neuplatní. Samozrejme, dotknutá osoba sa následne môže obrátiť na orgán dozoru alebo
vymáhať nárok v občianskoprávnom konaní.
Bez toho, aby to bolo zamýšľané, prinajmenšom to nie je zrejmé z odôvodnení ani
z predbežných návrhov, čl. 16 Nariadenia môže zásadným spôsobom zmeniť prax boja proti
tzv. „fake news“. Ustanovenie čl. 16 Nariadenia môže mať veľmi tvrdý dopad na šíriteľov.
Nakoľko spracovateľ je povinný obmedziť spracúvanie, ako náhle mu dotknutá osoba
oznámi, že zverejnené údaje sú nepravdivé. Dôkazné bremeno preukázania pravdivosti však
leží na spracovateľovi, ktorý sa v prípade nerešpektovania aplikovateľných ustanovení
vystavuje

riziku

mimoriadne

tvrdých

postihov (t.j. neodstránenia

„fake

news“)

(Schwartmann, a iní, 2020).
Aktívne legitimovanou osobou na podanie návrhu na opravu je fyzická osoba, o ktorej
osobné údaje ide. Návrh nemôže podať tretia osoba.
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5.5

Právo na zabudnutie (právo na výmaz osobných údajov)
„Právo na zabudnutie“ je zakotvené v ustanovení čl. 17 Nariadenia, ktoré stanovuje, že

spracovateľ je povinný vymazať osobné údaje, ak je splnená, niektorá z nasledujúcich
podmienok
a)

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak
spracúvali – prevádzkovateľ je povinný bezodkladne vymazať alebo zničiť
osobné údaje, akonáhle bol splnený cieľ ich spracovania a neexistuje žiaden
iný dôvod na ich ďalšie uchovávanie alebo spracúvanie.
Napríklad v predzmluvných vzťahoch v rámci Zákonníka práce nie je dôvod
uchovávať osobné údaje neúspešných kandidátov, avšak pri uzatvorení
pracovnoprávneho

vzťahu

bude,

naopak,

potrebné

osobné

údaje

zamestnanca uchovávať a spracúvať a to aj v tom prípade, ak ide o citlivé
údaje (napr. či zamestnanec má deti) a tieto údaje bude potrebné uchovávať
určitý čas aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu.
b)

dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva46,
a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie – ak je spracúvanie
osobných údajov založené výlučne na súhlase dotknutej osoby, tak
s odvolaním súhlasu zaniká právny dôvod na akékoľvek ďalšie spracúvanie
osobných údajov dotknutej osoby. Údaje musia byť v takomto prípade
bezodkladne vymazané.

c)

dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely výkonu
verejnej moci a na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa a neprevažujú

46

Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje buď podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (spracovanie
bežných údajov) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia (spracovanie citlivých údajov).
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žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči
spracúvaniu na účely priameho marketingu – Toto ustanovenie sa týka troch
pomerne nesúvisiacich skutkových podstát. Namietanie spracúvania osobných
údajov na (i) účely výkonu verejnej moci, (ii) na účely oprávneného záujmu
prevádzkovateľa a (iii) na účely priameho marketingu. Za predpokladu, že
oprávnená osoba nedá súhlas k spracovaniu osobných údajov alebo svoj
súhlas stiahne, tak jej osobné údaje sa nemôžu použiť na účely priameho
marketingu. Toto ustanovenie sa súčasne týka aj spracovanie údajov na výkon
verejnej moci a účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa.
d)

osobné údaje sa spracúvali v rozpore s

Nariadením alebo v rozpore

s ustanoveniami ZOOÚ – akékoľvek osobné údaje, pri ktorých nie je právny
dôvod na ich spracúvanie musí spracovateľ bezodkladne vymazať.
Protiprávnosť sa posudzuje v čase podania žiadosti o výmaz. Napríklad, ak sa
údaje začali zbierať bez právneho dôvodu a medzi časom dotknutá osoba dala
súhlas so spracovaním, tak spracúvanie osobných údajov bude zákonné,
nakoľko je daný právny dôvod ich spracúvania – t.j. súhlas dotknutej osoby.
Dôvod na výmaz údajov podľa tohto ustanovenia bude aj vtedy, ak sa by sa
spracúvali nesprávne údaje, nakoľko spracúvanie takýchto údajov je rozpore
so ZOOÚ a Nariadením.
e)

osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa
práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha –
v prípade zákonnej povinnosti môže ísť o dôvod, ktorý vyplynie z prijatia
právnych noriem v budúcnosti alebo ktoré vyplynú z judikatúry v členských
krajinách.
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f)

súhlas na poskytnutie osobných údajov dala osoba mladšia ako 16 rokov
(dieťa) – toto ustanovenie má za úlohu chrániť deti pred následkami udelenia
súhlasu so spracovaním osobných údajov. Nakoľko deti v tomto veku nemusia
mať dostatok schopností odhadnúť následky, ktoré môžu spojené s udelením
súhlasu. Môže ísť o celý rad všemožných elektronických služieb (napr. online
shopping, používanie sociálnych sietí a pod). Osoba mladšia ako 16 rokov
nemôže udeliť platný súhlas so spracovaním osobných údajov. Na udelenie
súhlasu sa vyžaduje aj súhlas rodiča.

V práve Európskej únie právo na zabudnutie, aj keď nie je výslovne zakotvené
v CHZPEÚ, je možné odvodiť, z ustanovení čl. 7 CHZPEÚ, ktoré hovorí, že „každý má právo na
rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie“ a následne
z čl. 8 ods. 1 a 2 CHZPEÚ, ktoré stanovujú, že „každý má právo na ochranu osobných údajov,
ktoré sa ho týkajú“ a ods. 2 „tieto údaje musia byť riadne spracované na určené účely na
základe súhlasu dotknutej osoby alebo na inom oprávnenom základe ustanovenom zákonom.
Každý má právo na prístup k zhromaždeným údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo na ich
opravu“.
V tomto prípade pôsobí ustanovenie čl. 8 (právo ochranu osobných údajov) ako lex
specialis k ustanoveniu čl. 7 (všeobecné právo na súkromie). Ešte počas platnosti Smernice
položil základy tohto práva ESD svojím rozhodnutím „Google Spain“ ustanovil právo
dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa vyhľadávacieho portálu vymazanie odkazov
na jeho zverejnené osobné údaje. ESD v tomto prípade prisúdil vyššiu prioritu právu na
súkromie ako právu na ekonomický zisk. prevádzkovateľa vyhľadávacieho nástroja na
mazanie odkazov na základe európskej smernice o ochrane údajov a všeobecne dal zákonu o
ochrane údajov prednosť pred ekonomickými záujmami.
Právo na zabudnutie bolo zavedené do práva Európskej únie prijatím Nariadenia.

9

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

Právo na zabudnutie uvedené v čl. 17 modifikuje rozhodnutie ESD v prípade „Google
Spain“ v určitých oblastiach. Návrh na výmaz osobných údajov sa netýka iba
prevádzkovateľov vyhľadávacích portálov, ale všetkých osôb, ktoré spracúvajú osobné údaje
a súčasne nie vo všetkých prípadoch, v ktorých je spracovateľ povinný osobné údaje
vymazať, musí byť daný výslovný návrh na ich výmaz. Povinnosť vymazať osobné údaje majú
aj orgány verejnej správy.
Povinnosť výmazu osobných údajov sa vzťahuje aj na údaje, ktoré sú obsiahnuté v big
data a je možné ich priradiť k nejakej konkrétnej osobe.
Čl. 17 ods. 2 Nariadenia stanovuje, že „ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a (...)
je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na
vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby
informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá
osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky“.
Rozsah práva na zabudnutie, podľa čl. 17 ods. 2 Nariadenia, je vysvetlený aj
v Preambule bod 66 Nariadenie, ktorý hovorí, že v prostredí internetu, by malo byť posilnené
aj rozšírením práva na výmaz osobných údajov, tým spôsobom, že prevádzkovateľ, ktorý
osobné údaje zverejnil, je povinný informovať iných prevádzkovateľov, ktorí takéto osobné
údaje spracúvajú, že sú povinní vymazať všetky linky (odkazy) na tieto osobné údaje alebo
ich kópie. Prvoradá je v tomto prípade povinnosť prevádzkovateľa, ktorý údaje zverejnil tieto
údaje aj zmazať (napr. z webovej stránky). V tomto prípade je pomerne zložité informovať
všetky osoby, ktoré by mohli napr. z webovej stránky získať osobné údaje, aby ich zmazali.
Prevádzkovateľ by mal prijať takéto kroky a pritom zohľadniť prostriedky a dostupnú
technológiu, aby informoval aj ostatných prevádzkovateľov, ktorí tieto údaje spracúvajú
o existencii žiadosti oprávnenej osoby na výmaz. Splnenie tohto ustanovenia bude technicky
náročné, v určitých prípadoch skoro až nemožné, napr. informovať všetkých spracovateľov,
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ktorí prevádzkujú vyhľadávacie služby, aby vymazali zo svojich portálov odkazy na príslušné
webové stránky.
Pri práve na výmaz osobných údajov, najmä, odkazov na internetových vyhľadávačoch,
je potrebné zohľadniť aj geografické hľadisko. Nariadenie v tomto prípade nemá
extrateritoriálnu platnosť a vzťahuje sa len na územie členských krajín Európskej únie. Takže
výmaz osobných údajov, resp. odkazov bude platný len v krajinách Európskej únie.
V krajinách mimo Európskej únie budú odkazy na osobné údaje zachované. Na druhej strane
však majú prevádzkovatelia použiť všetky dostupné technické riešenia. Z tohto ustanovenia
teda vyplýva, že by mali použiť geobloking a teda sporné odkazy v rámci Európskej únie
nezobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania.
Súčasne je potrebné podotknúť, že spracovateľ, ktorému bola doručená žiadosť
o výmaz je povinný informovať ostatných spracovateľov, avšak nemá povinnosť primäť
týchto spracovateľov, aby aj oni údaje vymazali.
Právo na zabudnutie však nie je absolútne. Článok 17 ods. 3 Nariadenia stanovuje
výnimky z jeho uplatňovania. Právo na zabudnutie sa neuplatní, ak je splnená niektorá
z nasledujúcich podmienok:
a)

uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie – základné dokumenty
týkajúce sa ľudských práv, ako aj judikatúra ESD a ESĽP jednoznačne deklarujú,
že právo na slobodu prejavu má prednosť pred ochranou osobných údajov.

b)

na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva
Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na
splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej
moci zverenej prevádzkovateľovi;
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c)

z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9
ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3;

d)

na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo
historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, pokiaľ je
pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným
spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e)

5.6

na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania
Právo na obmedzenie spracúvania údajov je upravené v čl. 18 Nariadenia. Tento článok

upravuje najmä nasledujúce prípady. „Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ
obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
a)

dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia
umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov – overenie
správnosti osobných údajov prevádzkovateľom predstavuje prvý dôvod na
obmedzenie spracúvania osobných údajov. V tomto prípade má dotknutá
osoba na výber tri možnosti postupu. Môže požadovať (i) výmaz osobných
údajov, (ii) opravu osobných údajov alebo dokonca iba (iii) obmedzenie
spracúvania. Prevádzkovateľ však musí pred tým ako rozhodne o ďalšom
postupe (overení správnosti) obmedziť spracúvanie osobných údajov. V tomto
prípade je doba obmedzenia spracúvania osobných údajov zhodná s dobou,
pokiaľ spracúvateľ neoverí žiadosť dotknutej osoby o opravu alebo o výmaz
osobných údajov.

1

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

b)

spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia – dotknutá
osoba môže žiadať postup podľa tohto ustanovenia za predpokladu, že má
vedomosť, že jej osobné údaje boli spracované protiprávne, avšak nechce, aby
ich prevádzkovateľ vymazal.

c)

prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale
potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
právnych nárokov – toto ustanovenie sa uplatní za predpokladu, že
spracovateľ už údaje nevyužíva pre svoje účely, avšak dotknutá osoba údaje
potrebuje zachovať z dôvodu uplatnenia právnych nárokov. Táto situácia
môže nastať napr. pokiaľ bolo v nejakej diskusii na verejnom webovom fóre
poškodené dobré meno dotknutej osoby a táto potrebuje údaje na stránke
zachovať z dôvodu uplatnenia svojich nárok napr. občianskoprávnom konaní.

d)

dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do
overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby – tento bod sme podrobne vysvetlili
v predchádzajúcej kapitole.“

Návod, čo sa rozumie pod pojmom obmedzenie spracúvania dáva Preambula bod 67
Nariadenia, ktorý hovorí, že „obmedzenie spracúvania osobných údajov by mala zahŕňať
také spôsoby a metódy ako sú napríklad dočasné presunutie sporných údajov do iného
systému spracovania osobných údajov, obmedzenie prístupu používateľov k sporným
údajom. V prípade webových stránok dočasné znefunkčnenie tej časti, v ktorej sa sporné
údaje nachádzajú. Pri automatizovanom spracúvaní dát by sa malo zabezpečiť, aby sa na
dátach nevykonávali spracovateľské operácie a súčasne, aby ich nebolo možné meniť.
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Správcovia systému by mali „vidieť“, že spracúvanie sporných osobných údajov je
obmedzené.
Spracovateľ je povinný informovať dotknutú osobu o zrušení obmedzenia spracúvania.
Podľa čl. 19 Nariadenia je prevádzkovateľ povinný oznámiť každému príjemcovi
osobných údajov, každú opravu, obmedzenie spracúvania alebo výmaz osobných údajov,
pokiaľ to je technicky možné alebo pokiaľ si to nevyžaduje neprimerané úsilie.
Do systematiky práva a opravu a vymazanie osobných údajov v Nariadení patrí aj právo
dotknutej osoby na možnosť prenosu osobných údajov k inému spracovateľovi.
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6

PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA A SPROSTREDKOVATEĽA PRI
SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pojmy prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú upravené v definované v ustanoveniach
čl. 4 bod 7 a 8 Nariadenia. Bod 7 definuje prevádzkovateľa ako „fyzickú alebo právnickú
osobu, orgán verejnej moci, agentúru alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí
účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto
spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa
alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu“.
Sprostredkovateľ je definovaný v bode 8 ako „fyzická alebo právnická osoba, orgán
verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene
prevádzkovateľa“.
Tieto dva pojmy sú hlavnými pojmami, ktoré používa Nariadenie pre osoby
spracúvajúce osobné údaje. Povinnosti týchto osôb sú definované v ustanoveniach čl. 24 –
43 Nariadenia.
Povinnosti a práva týchto osôb vysvetlíme v nasledujúcich kapitolách.

6.1

Práva a povinnosti spracovateľa
Spracovateľ je osoba, ktorá určuje a nastavuje kľúčové prvky spracúvania osobných

údajov. Spracúvanie osobných údajov, ktoré takáto osoba zbiera môže vychádzať zo zákona
alebo iného právneho predpisu. Skutočnosť, či určitá osoba spadá do definície spracovateľa
sa môže určiť aj pri analýze skutkového stavu alebo presných okolností určitého prípadu.
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Určité spracovateľské operácie vychádzajú priamo z povahy činnosti takejto osoby
takéto postavenie bude mať zamestnávateľ voči zamestnancom, e-shop voči svojím
zákazníkom, politická strana voči svojim členom a sympatizantom.
Prevádzkovateľ je osobou určujúcou účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. To
znamená, že musí mať definovaný dôvod a spôsob spracovania osobných údajov. Pri uvedení
vyššie uvedeného príkladu e-shop spracúva údaje svojich zákazníkov, aby im mohol dodať
objednaný tovar, a prípadne, aby zákazníkov mohol osloviť s ponukou, ktorá by ich mohla
zaujímať. Dáta bude spracúvať vo forme databázy kontaktných údajov, najčastejšie
elektronickými prostriedkami.
Cieľom zakotvenia princípu zodpovednosti do Nariadenia a jeho povýšením na jeden so
základných princípov právnej úpravy ochrany osobných údajov zdôrazniť, že spracovatelia
údajov musia zaviesť vhodné a účinné opatrenia a byť schopní kedykoľvek preukázať
dodržiavanie aplikovateľných ustanovení o ochrane osobných údajov.
Princíp zodpovednosti spracovateľa je premietnutý aj do ustanovenia čl. 24, ktoré
hovorí, že „s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s
rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb
prevádzkovateľ prijme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil a bol
schopný preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s Nariadením. Uvedené opatrenia sa
podľa potreby preskúmajú a aktualizujú“.
Ako sme spomenuli vyššie definícia spracovateľa zahŕňa päť hlavných kritérií, ktoré
určujú, či možno osobu, ktorá narába s osobnými údajmi považovať za spracovateľa na účely
tohto Nariadenia. Týmito kritériami sú:
(i)

fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt
– v zmysle slovenského práva môže byť touto osobou v podstate akákoľvek
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osoba. Nemusí ísť nevyhnutne o podnikateľa. Do definície môže spadať
akákoľvek osoba. V tomto prípade je skôr podstatné, že spracúva osobné
údaje.
(ii)

určuje – spracovateľom je osoba, ktorá určuje, aké dáta a za akým účelom sa
budú zbierať. Či je osoba spracovateľom údajov je potrebné určiť z faktickej
skúmania skutkového stavu. EDPB uvádza, že pozícia spracovateľa môže
vzniknúť buď na základe právnych ustanovení (táto skutočnosť vyplýva
z ustanovení práva Európskej únie alebo práva členskej krajiny) alebo na
základe faktického stavu (v tomto prípade musí mať osoba faktickú kontrolu
nad osobnými údajmi a ich spracúvaním). V niektorých prípadoch môže
funkcia spracovateľa vyplývať zo zmluvných ustanovení. Avšak aj v tomto
prípade je potrebné skúmať faktický stav, nakoľko zmluvné ustanovenia ho
nemusia presne odrážať.

(iii)

spoločne alebo s inými – spracovateľom údajov môže byť viac ako jedna
osoba, dokonca ustanovenie čl. 4 ods. 7 počíta s tým, že spracovateľov môže
byť v rámci jedného spracúvania dát viacero (t.j. ide o údaje, ktoré boli
zozbierané a získané pri jednom „zbere“ a za tým istým účelom niektorým zo
spoločných spracovateľov). Spracovateľom môže byť aj osoba, ktorá
nevykonáva s údajmi všetky spracovateľské operácie.

(iv)

účely a prostriedky – účel je v tomto prípade definovaný ako predpokladaný
výsledok, ktorý je zamýšľaný spracúvaním osobných údajov, prostriedky sa
v tomto prípade myslí ako sa údaje spracúvajú. Spracovateľ by mal mať hlavné
slovo pri určovaní týchto dvoch kritérií. Aj keď určení spôsobu môže
spracovateľ sprostredkovateľovi nechať, v rámci zmluvných vzťahov, určitú
voľnosť pri určení spôsobu ako narábať s osobnými údajmi. Avšak spracovateľ
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musí byť v súlade s čl. 24 Nariadenia vždy schopný preukázať, že údaje sa
spracúvajú zákonným spôsobom.
(v)

spracúvania osobných údajov – čl. 4 bod 2 Nariadenia definuje spracúvanie
osobných údajov ako „operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo
súbormi

osobných

údajov,

napríklad

získavanie,

zaznamenávanie,

usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena,
vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo
poskytovanie

iným

spôsobom,

preskupovanie

alebo

kombinovanie,

obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú
automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami“. Do tejto
definície spadá veľmi široký rozsah operácií s osobnými údajmi.
(European Data Protection Board, 2020)
Každý

prevádzkovateľ

je

povinný

viesť

podrobné

záznamy

o vykonaných

spracovateľských operáciách. Tieto záznamy musia obsahovať nasledujúce informácie:
a)

kontaktné údaje prevádzkovateľa, zodpovednej osoby, prípadne, ostatných
spoločných prevádzkovateľov, a ich prípadných zástupcov,

b)

účely spracúvania,

c)

zoznam dotknutých osôb zoradených podľa kategórií osobných údajov, ktoré
sa o nich spracúvajú;

d)

kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté,
vrátane príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií;

e)

v aplikovateľných prípadoch údaje, či osobné údaje budú prenášané do tretích
krajín, presne uvedenie danej krajiny alebo krajín, alebo medzinárodnej
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organizácii, pri vnútropodnikových prenosoch garancie, že oprávnené práva
záujmy fyzických osôb budú rešpektované,

6.2

f)

predpokladané doby uchovávania jednotlivých kategórií osobných údajov;

g)

aspoň všeobecný opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení.

Práva a povinnosti sprostredkovateľa
Sprostredkovateľom môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo orgán

verejnej správy. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
Sprostredkovateľ musí spĺňať dve základné kritériá (čl. 4 bod 8 Nariadenia) že
(i) vo vzťahu k prevádzkovateľovi ide o inú entitu,
(ii) spracúva osobné údaje v mene a na účet prevádzkovateľa.
Podľa čl. 29 Nariadenia sa sprostredkovateľ sa pri vykonávaní spracovateľských
operácií nesmie odchýliť od pokynov prevádzkovateľa, iba ak by to vyžadovalo právo
Európskej únie alebo členského štátu. Sprostredkovateľ však môže pri spracovateľských
operáciách používať svoje vlastné postupy a ako aj know-how. Špecifické schopnosti
sprostredkovateľa spracovať osobné údaje môžu byť, dokonca, aj dôvodom vzniku
zmluvného vzťahu medzi spracovateľom a sprostredkovateľom. Spracovateľ môže ponechať
sprostredkovateľovi možnosť voľby najvhodnejších technologických a iných prostriedkov pri
spracúvaní osobných údajov.
Sprostredkovateľ však nemôže ísť nad rámec pokynov spracovateľa a začať spracúvať
osobné údaje dodané spracovateľom pre svoje vlastné potreby a účely. Sprostredkovateľ sa
potom bude v súvislosti s týmto spracovaním považovať za spracovateľa a môže sa vystaviť
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sankciám za porušenie jeho pokynov. V takomto prípade by sa sprostredkovateľ mohol
vystaviť riziku sankcií podľa aplikovateľných ustanovení Nariadenia a ZOOÚ. Podľa čl. 28 ods.
1 Nariadenia môže prevádzkovateľ použiť len takých sprostredkovateľov, ktorí poskytnú
dostatočné záruky, že príjmu primerané opatrenia, aby sa zabezpečila ochrana práv
a záujmov dotknutej osoby a súlad spracovateľských operácií s Nariadením.
V čl. 28 ods. 3 Nariadenie kladie aj pomerne špecifické požiadavky na podmienky, ktoré
musí obsahovať zmluva medzi spracovateľom a sprostredkovateľom. Zmluvy by mali
obsahovať nasledujúce ustanovenia:
a)

spracúva osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov
prevádzkovateľa, a to aj pokiaľ ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny
alebo medzinárodnej organizácii (...);

b)

zabezpečí, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že
zachovajú dôvernosť informácií, alebo aby boli viazané vhodnou povinnosťou
zachovávať dôvernosť informácií vyplývajúcou osobitného zákona ;

c)

vykoná všetky požadované opatrenia, ktorými môžu byť
(i)

pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov,

(ii)

schopnosť zabezpečiť dôvernosť, integritu a odolnosť a dostupnosť
osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov,

(iii)

schopnosť obnoviť osobné údaje v prípade technickej poruchy alebo
elektronického útoku nejakej tretej osoby,

(iv)

pravidelné

testovanie,

posudzovanie

ako

aj

hodnotenie

bezpečnostných opatrení vykonaných za účelom zabezpečenia
osobných údajov a ich spracovania.
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d)

dodržiava podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa – t.j. že ďalší
sprostredkovateľ bude musieť dodržať rovnakú mieru ochrany osobných
údajov ako garantuje predchádzajúci sprostredkovateľ;

e)

sprostredkovateľ pomáha spracovateľovi pri výkone práv dotknutých osôb na
prístup k ich osobným údajom;

f)

pomáha prevádzkovateľovi zabezpečiť plnenie povinností podľa článkov 32 až
36 – t.j. zabezpečenie spracúvaných údajov (bezpečnosť spracúvania,
oznámenia porušenia ochrany dotknutej osobe, konzultácie s dozorným
orgánom);

g)

po ukončení spracúvania osobné údaje buď vymaže, zničí alebo existujúce
kópie vráti prevádzkovateľovi,

h)

poskytne prevádzkovateľovi všetky informácie, ktoré umožnia posúdiť, či je
spracúvanie osobných údajov súladné s ustanoveniami Nariadenia.

EDPB uvádza, že nie každý poskytovateľ služieb, ktorý spracúva osobné údaje v
priebehu

poskytovania

služby,

je

„sprostredkovateľom“

podľa

Nariadenia.

Rola

sprostredkovateľa nevyplýva z povahy osoby, ktorá spracúva údaje, ale z jej konkrétnych
činností v určitom kontexte. Charakter poskytovaných služieb určí, či je poskytovaná činnosť
činnosťou sprostredkovateľa na účely Nariadenia. Ak poskytovaná služba nie je osobitne
zameraná na spracúvanie osobných údajov alebo ak takéto spracúvanie nepredstavuje
kľúčový prvok služby, môže byť poskytovateľ služby v pozícii, aby mohol nezávisle určiť účely
a prostriedky tohto spracúvania, ktoré sa požadujú za účelom poskytnutia služby. V tejto
situácii sa na poskytovateľa služieb treba pozerať ako na samostatného spracovateľa, a nie
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ako na sprostredkovateľa (European Data Protection Board, 2020). Tieto roly sa však vždy
musia posudzovať individuálne a vo vzájomnom kontexte.
EDPB ďalej poznamenáva, že poskytovateľ služieb môže stále vykonávať činnosť
sprostredkovateľa, aj keď spracúvanie osobných údajov nie je hlavným alebo primárnym
predmetom služby. Ak zadávateľ služby v praxi presne určí účel a prostriedky spracúvania. Pri
rozhodovaní, či zveriť spracúvanie osobných údajov konkrétnemu poskytovateľovi služieb, by
spracovatelia mali veľmi dobre zvážiť, či im daný poskytovateľ služieb umožňuje vykonávať
dostatočnú mieru kontroly, nad spôsobmi akými narába so zverenými osobnými údajmi. Mal
by tiež prihliadnuť na povahu, rozsah, kontext a účely ako aj prípadné riziká pre dotknuté
osoby (European Data Protection Board, 2020).

6.3

Oznamovacie povinnosti
Spracovateľ má povinnosť oznámiť porušenie ochrany osobných údajov:
(i)

orgánu dozoru (v Slovenskej republike) – Úradu na ochranu osobných údajov
(čl. 33 Nariadenia) – spracovateľ je povinný oznámiť takéto porušenie bez
zbytočného odkladu, najskôr, podľa možností do 72 hodín ako sa o porušení
dozvedel.

Sprostredkovateľ

je

povinný

oznámiť

takéto

porušenie

prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu, po tom čo sa o porušení
dozvedel.
Ak by porušenie neviedlo k podstatnému riziku pre práva a slobody fyzických
osôb, tak spracovateľ oznamovaciu povinnosť nemá.
Oznámenie dozorného orgánu by malo obsahovať nasledujúce náležitosti:
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a)

opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, podľa
možnosti, kategórií a približného počtu dotknutých osôb, ktorých sa
porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých záznamov
o osobných údajoch,

b)

kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo údaj, kde možno získať
podrobnejšie informácie,

c)

odhad možných následkov úniku osobných údajov,

d)

opis prijatých alebo navrhovaných opatrení, ktoré by mali zmierniť
možné nepriaznivé následky pre dotknuté osoby.

(ii)

dotknutej osobe (čl. 34 Nariadenia) – ak by porušenie ochrany osobných
údajov viedlo k vysokému riziku pre práva a slobody dotknutých osôb, tak
prevádzkovateľ je povinný oznámiť porušenie aj dotknutej osobe.
Prevádzkovateľ nie je povinný notifikovať dotknutú osobu, ak je splnená
aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
a)

prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné
opatrenia (napr. údaje boli šifrované alebo pseudonymizované);

b)

prevádzkovateľ prijal také opatrenia, ktoré majú za cieľ znížiť vysoké
riziko pre práva a slobody dotknutých osôb tak, že možné nepriaznivé
dôsledky sa obmedzia.

c)

notifikácia by vyžadovala neprimerané úsilie. V takýchto prípadoch je
alternatívne

možné

informovať

verejnosť

prostredníctvom

masovokomunikačných prostriedkov, prípadne sa zabezpečí iný
efektívny spôsob informovania verejnosti.
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6.4

Určenie zodpovednej osoby
Podľa ustanovenia čl. 37 Nariadenia sú prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinní určiť

a nahlásiť na ÚOOÚ zodpovednú osobu, ak je splnený aspoň jeden z nasledujúcich
predpokladov:
a)

spracúvanie vykonáva orgán verejnej správy alebo verejnoprávny subjekt
s výnimkou súdov pri výkone ich súdnej právomoci;

b)

hlavným predmetom činnosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú
spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah a/alebo
účely vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo
veľkom rozsahu; alebo

c)

hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie
citlivých údajov (podľa čl. 9) vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných
údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky (podľa čl. 10).

Podniky patriace do koncernu (skupiny podnikov) môžu nahlásiť jednu osobu za celý
koncern, ak je ľahko dostupná z každej prevádzkovej jednotky (podniku), ktorá patrí do
koncernu. Slovenský ZOOÚ obsahuje v tomto prípade modifikáciu, že osoba musí byť
spôsobilá plniť úlohy zodpovedného zástupcu pre každý z podnikov.
Zodpovedná osoba môže byť zamestnancom spracovateľa alebo sprostredkovateľa.
Medzi hlavne úlohy zodpovednej osoby patria:
a)

poskytovanie

informácií

a

poradenstva

prevádzkovateľovi

alebo

sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie, o ich
povinnostiach (...) v súvislosti s ochranou osobných údajov;
1
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b)

dohľad nad súladnosťou činnosti spracovateľa alebo sprostredkovateľa
s Nariadením, zvyšovania odbornej prípravy zamestnancov, ktorí sú zapojení
do spracovateľských operácií a uskutočňovanie auditov zameraných na
dodržiavanie zákonných ako aj vnútorných predpisov;

c)

poskytovanie poradenstva na požiadanie, pokiaľ ide o posúdenie vplyvu na
ochranu údajov a ako konzultácie s orgánom dozoru (t.j. ÚOOÚ) pri zavádzaní
nových spracovateľských postupov;

d)

poskytuje súčinnosť ÚOOÚ;

e)

plnenie úlohy kontaktného miesta pre ÚOOÚ v súvislosti so spracovateľskými
operáciami.
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7
7.1

ORGÁNY DOZORU, KONANIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A SANKCIE
Orgány dozoru
Orgánmi, ktoré sú v Slovenskej republike oprávnené vykonávať dozor nad

dodržiavaním právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, sú:
a)

Európsky výbor pre ochranu údajov (EVOÚ) a

b)

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ad a)

EVOÚ, medzi jeho hlavné kompetencie patrí (okrem iných):
i)

dohliadať

a zabezpečovať

na

konzistentné uplatňovanie

tohto

nariadenia v jednotlivých členských krajinách (t.j. zamedziť vzniku
rôznych výkladov v rôznych členských krajinách),
ii)

poskytovať poradenstvo orgánom Európskej únie v akejkoľvek otázke
týkajúcej sa ochrany osobných údajov v Únii a to aj zmien Nariadenia,

iii)

poskytovať Komisii poradenstvo v otázkach formátu a postupov
výmeny informácií medzi prevádzkovateľmi, sprostredkovateľmi a
dozornými orgánmi, pokiaľ ide o záväzné vnútropodnikové pravidlá,

iv)

vydáva usmernenia, odporúčania a najlepšie postupy (tzv. best
practices) vo všetkých oblastiach spracúvania osobných údajov, ktoré
sú upravené týmto nariadením (napr. postup pri porušení bezpečnosti
osobných údajov, profilovaní, prenosy osobných údajov do tretích
krajín, k záväzným vnútropodnikovým pravidlám)

EVOÚ pozostáva z vedúceho predstaviteľa jedného dozorného orgánu každého
členského štátu a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, alebo ich zástupcov.
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EVOÚ má pri svojom rozhodovaní nezávislé postavenie. Na čele stojí predseda, ktorý je
volený z pomedzi zástupcov dozorných orgánov z členských krajín, spomedzi ktorých sa volia
aj dvaja podpredsedov.

Ad b)

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

ÚOOÚ je, podľa § 80 ods. 1 ZOOÚ orgánom štátnej správy s celoslovenskou
pôsobnosťou, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov vrátane dozoru nad
ochranou osobných údajov spracúvaných príslušnými orgánmi pri plnení úloh na účely
trestného konania.
Medzi hlavné kompetencie ÚOOÚ patrí podľa § 81 ZOOÚ:
a)

monitorovať dodržiavanie ZOOÚ,

b)

dávať stanoviská k zákonom, ktoré môžu mať vplyv na ochranu osobných
údajov,

c)

poskytovať konzultácie a poradenstvo v oblasti dodržiavania predpisov
v oblasti ochrany osobných údajov,

d)

metodické usmerňovanie spracovateľov a sprostredkovateľov pri výkone
spracovateľských operácii,

e)

informovanie verejnosti a zvyšovanie povedomia o právach a rizikách
spojených so spracúvaním osobných údajov,

f)

poradenstvo pre dotknuté osoby pri uplatňovaní práv vyplývajúcich
z Nariadenia alebo zo ZOOÚ,
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h)

vykonáva dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov, preveruje zákonnosť
spracúvania osobných údajov, príslušným orgánom pri výkone práva
dotknutou osobou,

i)

sleduje

vývoj

v oblasti

informačných

a komunikačných

technológii,

obchodných praktík, ak má je daný vplyv na ochranu osobných údajov.
j)

7.2

kooperuje s dozornými orgánmi iných členských štátov.

Konanie o ochrane osobných údajov a sankcie
Účel a pravidlá konania o ochrane osobných údajov sú uvedené v § 99 a nasl ZOOÚ.

Účelom konania je zistiť:
(i)

či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov

(ii)

či došlo k porušeniu ZOOÚ alebo Nariadania

a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné,
(iii)

uložiť opatrenia na nápravu, prípadne

(iv)

pokutu za porušenie ZOOÚ alebo Nariadenia.

Konanie je neverejné. Účastníkmi konania môžu byť:
a)

dotknutá osoba, ktorá podala návrh na začatie konania podľa § 100,

b)

prevádzkovateľ,

c)

sprostredkovateľ,

d)

certifikačný subjekt,
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e)

monitorujúci subjekt.

Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby, ktorá tvrdí, že boli porušené jej práva
vyplývajúce so ZOOÚ alebo Nariadenia. ÚOOÚ môže udeliť v konaniach pokutu až do výšky
20 mil. eur, prípadne, 4% z celosvetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok,
podľa toho, ktorá suma je vyššia.
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NÁVRHOVÁ ČASŤ
1.

Sfunkčniť ÚOOÚ tak, aby si plnil všetky svoje zákonné povinnosti, vrátane
zvyšovanie povedomia verejnosti o ochrane osobných údajov.

2.

ÚOOÚ by mal rozbehnúť aktivity smerujúce k zvyšovaniu povedomia
verejnosti a to v dvoch smeroch:
(i)

malých

prevádzkovateľov

o povinnostiach,

ktoré

im

vyplývajú

z Nariadenia a z ZOOÚ,
(ii)

verejnosti t.j. dotknutých osôb o rizikách spojených používaním
moderných prostriedkov informačnej spoločnosti (napr. sociálnych
sietí) a možnosti uplatnenia ich práv.

3.

Bolo vhodné upraviť ako slovenské znenie Nariadenia a následnej aj ZOOÚ,
aby pojmy, ktoré používajú, nepôsobili mätúco a aby zodpovedali pojmom
z ostatných jazykových verzií.

4.

Zriadiť v pôsobnosti sociálnych partnerov (najmä zamestnávateľské zväzy)
kontaktné miesta, ktoré by členom pomáhali v orientácii v tejto veľmi zložitej
problematike.

5.

Vyššie uvedené kontaktné miesta by mohli vypracúvať kódexy spracúvania
osobných údajov pre jednotlivé oblasti, v ktorých dané zamestnávateľské
zväzy pôsobia (tzv. kódexy správania), prípadne poskytovať súčinnosť pri
vypracúvaní koncernových podnikových pravidiel pre spracúvanie osobných
údajov.
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ZÁVER
Problematika ochrany osobných údajov je mimoriadne komplexná a prierezovo zahŕňa
ako technické, tak aj právne oblasti. S nástupom umelej inteligencie sa ochrana osobných
údajov stane ešte omnoho nástojčivejšou ako je doteraz. Spoločenská diskusia ohľadom
ochrany osobných údajov sa v Slovenskej republike degradovala len na úplne podružné
problémy napr. či je možné zverejniť platové pomery niektorých štátnych úradníkov.
V kontexte spoločenskej diskusie sa v Slovenskej republike vôbec nevenuje pozornosť
takým závažným témam ako je napríklad profilovanie, sledovanie osobných aktivít rôznymi
aplikáciami v tzv. smart zariadeniach, ktoré majú úplne dokonalý prehľad o aktivitách,
zvykoch a v poslednom čase aj o zdravotnom stave dotknutých osôb.
Títo prijímatelia týchto osobných údajov majú následne možnosť posielať dokonale
cielenú reklamu presne určenému okruhu osôb, čo by samo o sebe nepredstavovalo
zásadnejší problém. Problém nastáva až vtedy, keď je na podklade zozbieraných osobných
údajov identifikovaný okruh osôb, ktoré je možné ľahko ovplyvniť a tým spustiť niektoré
procesy, ktoré môžu mať závažný celospoločenský dosah. Spoločenský diskurz na tieto témy
v Slovenskej republike vôbec neprebieha.
Veľmi zásadný problém vidíme aj úplne nevhodnej terminológii, ktorú používa
slovenské znenie Nariadenia a ktorú nevyhnutne musí používať aj ZOOÚ. Problém vysvetlíme
na

dvoch

základných

pojmoch,

ktorými

sú

v slovenskej

verzii

prevádzkovateľ

a sprostredkovateľ. Prevádzkovateľ je osoba, ktorá veľmi zjednodušene povedané určuje
účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ je osobou, ktorá
spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. V anglické znenie predpisu používa pre
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prevádzkovateľa termín „controller“47 a nemecké „Verantwortlicher“, české znenie používa
tiež zrozumiteľnejší termín „správce“. V prípade termínu sprostredkovateľ anglické znenie
používa termín „processor“48 a nemecké znenie používa termín „Auftragsverarbeiter“, české
znenie používa veľmi jednoznačný termín „zpracovatel“. Na účely Nariadenia a ZOOÚ
processor nevykonáva vôbec žiadnu činnosť, ktorú by bolo aspoň vzdialene možné označiť
ako sprostredkovanie čohokoľvek.
Ďalším problémom v oblasti ochrany osobných údajov je aj v podstate nefunkčný
ÚOOÚ, ktorého webová stránka vyzerá ako z počiatku dôb internetu. Na hlavnej stránke sú
síce uvedené odkazy na relevantné rozhodnutia ESD, avšak sme toho názoru, že tieto
rozhodnutia majú pre širokú verejnosť takmer nulovú informačnú hodnotu. Napríklad sekcia
judikatúra na stránke ÚOOÚ obsahuje až 2 pdf súbory s judikátmi ESD vo veci ochrany
osobných údajov. Na stránke sa nenachádza žiadne rozhodnutie slovenských súdov z oblasti
ochrany osobných údajov. Úrad doposiaľ schválil až jeden kódex správania (Kódex správania
pre spracúvanie osobných údajov advokátmi – uvádzame v prílohe). Najnovšia metodika,
ktorá je zverejnená na stránke ÚOOÚ je zo dňa 20.03.2020 (ÚOOÚ za vyše roka nezverejnil
žiadnu metodiku). Podľa výročnej správy ÚOOÚ ukončil v roku 2020 39 (!) kontrol,
v prechádzajúcom období to bolo 30 kontrol (25.05.2019 – 31.12.2019).
Webová stránka ÚOOÚ v sekcii členstvo odkazuje na skupinu WP 29, ktorá v ukončila
svoju činnosť, keď vstúpilo do platnosti Nariadenie, t.j. 25.05.2018. Táto informácia je
v sekcii zobrazená červeným písmom, ale v ďalšom texte sú popísané všetky kompetencie

47

Anglický termín je controller je možné preložiť ako osoba, ktorá vykonáva nad údajmi faktickú kontrolu.
Nemecký termín by sa dal preložiť ako osoba, ktorá zodpovedá za nakladanie s údajmi.
48

Anglický termín processor je možné preložiť doslovne ako spracovateľ a nemecký ešte možno precíznejšie
ako zmluvný spracovateľ.
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bývalej skupiny WP 29. Ďalej má Úrad na svojej stránke zverejnených cca do 15 stanovísk
a metodických pokynov.
Z internetovej stránky ÚOOÚ sa nejaví, že by ÚOOÚ podnikal akékoľvek aktivity, ktoré
by smerovali k zvyšovaniu povedomia jednak podnikateľov ako aj širokej verejnosti
o problematike ochrany osobných údajov.
Nariadenie je koncipované tak, aby zahŕňalo aj spracovateľské operácie veľmi veľkého
rozsahu, ktoré vykonávajú technologické spoločnosti pôsobiace v mnohých krajinách sveta.
Mnoho ustanovení je tak úplne irelevantných pre malé a stredné podniky, ktoré spracúvajú
údaje vo veľmi malom rozsahu (napr. majú databázu svojich klientov a zamestnancov). Pre
tieto podniky je veľmi ťažké sa zorientovať v tejto problematike a zbytočne tak musia
vynakladať finančné prostriedky na poradcov a uvedenie svojich procesov do súladu. Pri
ochrane osobných údajov vidíme skutočné riziká v dátach, ktoré zbierajú technologické
spoločnosti zo smart zariadení a sociálnych sietí.
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