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OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PO NOVOM
Začiatkom leta 2018 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu
osobných údajov, takzvané GDPR, ktoré v ochrane osobných údajov prinieslo viaceré
zásadné zmeny, ktoré sa priamo dotýkajú de facto všetkých subjektov pôsobiacich na
obchodnom trhu, ako aj vo verejnom sektore. Medzi významné zmeny možno zaradiť nové
povinnosti pre tých, ktorí osobné údaje spracúvajú, ako aj vysoké sankcie, a to takmer pre
všetky obchodné spoločnosti, živnostníkov, ako aj ďalšie subjekty (napr. obce alebo školy).
Nové Nariadenie je v slovenskej právnej úprave priamo účinné a v celom rozsahu
nahrádza dnes už neplatný a neúčinný starý zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov. Nariadenie GDPR, ako aj nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov sa
dotýka takmer každého podnikateľa, nakoľko dochádza k nakladaniu s rôznymi osobnými
údajmi (mená, adresy, IČO, telefónne čísla a iné) rôznych subjektov (zamestnancov,
zákazníkov a ďalších) a každý, kto prichádza do kontaktu s osobnými údajmi, je povinný
zabezpečiť ich ochranu.
Bližšie informácie k Nariadeniu GDPR, ako aj novému zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov Vám prinášame v našom špeciálnom vydaní Bulletinu PRO BONO.
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GDPR (General Data Protection Regulation) je
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.
2016/679, ktoré vstúpilo do platnosti v máji
2016 s dvojročným prechodným obdobím.
Prechodné obdobie bolo určené na zosúladenie
právnych poriadkov členských štátov. Toto
všeobecné nariadenie o ochrane osobných
údajov (ďalej len “Nariadenie”) v Slovenskej
republike nadobudlo účinnosť 25. mája 2018.
Nariadenie nahradilo aj smernicu Európskeho
parlamentu a Rady č. 95/46/ES o ochrane
jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a
voľnom pohybe týchto údajov, nakoľko
smernica bola zastaralá a cieľom nariadenia
bolo odstrániť rozdiely v národných právnych
poriadkoch, kedže táto smernica bola
transponovaná
do
právnych
poriadkov
členských štátov rozdielne - cieľom teda bola
harmonizácia právnych poriadkov členských
štátov. Nariadenie je naopak v porovnaní s
touto smernicou priamo aplikovateľné vo
všetkých členských štátoch. Napriek tomu,
pri preberaní Nariadenia do slovenského
právneho poriadku bolo potrebné prijať aj
nový zákon o ochrane osobných údajov
pod číslom 18/2018 Z.z. (ďalej ako „nový
zákon o ochrane osobných údajov“). Týmto
novým zákonom došlo zároveň k transpozícií
smernice Európskeho parlamentu a Rady č.
2016/680 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov príslušnými
orgánmi na účely predchádzania trestným
činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo
stíhania alebo na účely výkonu trestných
sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Novým zákonom o ochrane osobných údajov
zároveň došlo ak ku zrušeniu doterajšieho
slovenského zákona o ochrane osobných údajov
č. 122/2013 Z.z.

➔ Čo je cieľom
Cieľom novej právnej úpravy je predovšetkým
docieliť jednotnú právnu reguláciu ochrany
osobných údajov a tým zabezpečiť výkon
práv dotknutých osôb a kontrolu nad ich
spracovávaním a podporiť tým dôveru
dotknutých osôb v zabezpečení dodržiavania
ich základných ľudských práv (najmä práva
na súkromie). Upravuje aj práva a povinnosti
prevádzkovateľov a sprostredkovateľov a úlohy
a právomoci dozorného orgánu a vzájomnej
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spolupráce dozorných orgánov jednotlivých
členských štátov.
Ku zmene právnej úpravy došlo v dôsledku
zmeny
doterajšej
úpravy
ochrany
spracovávania osobných údajov ako aj čoraz
častejším
využívaním informačných a
komunikačných technológií či uchovávaním
osobných údajov v elektronickej podobe
prostredníctvom tzv. cloudových služieb,
ktoré sa často nachádzajú mimo územia
Európskej únie.

➔ Čo sú osobné údaje
Pod pojmom osobné údaje Nariadenie vo
svojom Článku 4 v bode 1 uvádza, 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,
fyzilogický,
genetickú,
mentálnu,
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu
tejto fyzickej osoby”.
Nový zákon o ochrane osobných údajov
uvádza rovnakú definíciu osobných údajov v
ust. § 2, pričom ide o demonštratívny
výpočet osobných údajov.
Miera, do akej sú identifikátory dostačujúce na
identifikovanie konkrétnej fyzickej osoby vždy
závisí od posúdenia konkrétnej situácie
(môže ísť napr. o titul, meno, priezvisko,
datum narodenia, rodné číslo alebo konkrétne
tetovanie fyzickej osoby). Fyzická osoba sa
stáva
určenou,
ak
je
dostatočne
identifikovaná a odlíšená od ostatných
fyzických osôb.

➔ Pokrytie nového zákona
Nový zákon o ochrane osobných údajov sa
vzťahuje na spracovávanie osobných údajov
automatizovanými
prostriedkami
(napr.
počítač
či
smartphone), ale
aj na
spracovávanie
osobných
údajov
neautomatizovanými prostriedkami (napr.
záznamová kniha).

Nie je vylúčená ani kombinácia oboch
uvedených spôsobov. Nový zákon sa vzťahuje
na spracovávanie osobných údajov podľa
Nariadenia, na spracovávanie osobných údajov
na účely predchádzania a odhaľovania trestnej
činnosti, zisťovania páchateľov, stíhania
trestných činov alebo na účely výkonu
rozhodnutí v trestnom konaní. Aj napriek
tomu, že ide o spracovávanie osobných údajov,
zákon sa nevzťahuje na také spracovávanie,
ktoré vykonávajú fyzické osoby pre svoju
potrebu (napr. ak si osoba vedie svoj vlastný
osobný diár).

➔ Súhlas dotknutej osoby
Dotknutá osoba musí so spracovaním jej
osobných údajov prejaviť súhlas, a to (i)
slobodne, (ii) výslovne, (iii) konkrétne, (iv)
informovane a (v) s jednoznačným prejavom
jej vôle.
Ak dotknutá osoba svoj súhlas vyjadrí len
prijatím
všeobecných
obchodných
podmienok, ktoré obsahujú aj udelenie
súhlasu na spracovanie osobných údajov, podľa
Nariadenia takýto súhlas nie je dostatočný.
Ak dotknutá osoba dá súhlas prostredníctvom
písomného vyhlásenia, ktoré sa týka aj iných
skutočností, žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí
byť jasne odlíšiteľná od týchto iných
skutočností a musí byť formulovaná jasne a
jednoducho. Nariadenie pri vyjadrovaní
súhlasu fyzickou osobou vyžaduje jej aktívne
konanie (Tzv. Opt - in). Je vylúčené použitie
použitie Opt – out čiže nestačí, že osoba
nevyjadrila svoj nesúhlas alebo jej
nečinnosť. Osoba môže svoj súhlas so
spracovaním osobných údajov kedykoľvek
odvolať a toto odvolanie musí byť rovnako
jednoduché ako jeho poskytnutie. K odvolaniu
súhlasu môže dosť aj bez udania dôvodu.
Odlišná situácia je v prípade, ak ide o dieťa.
Rozlišuje sa či ide o dieťa, ktoré nedovŕšilo 16
rokov veku alebo o dieťa, ktoré už 16 rokov
dovŕšilo. Spracovávanie osobných údajov je
zákonné len v prípade ak dieťa dovŕšilo 16
rokov veku (pôjde napríklad o prípady
používania sociálnych sietí a pod.). Ak ide o
dieťa mladšie ako 16 rokov, spracovávanie
osobných údajov takejto osoby je zákonné iba
za takých podmienok a v takom rozsahu, v
akom ho schválili zákonní zástupcovia
maloletého dieťaťa. Nariadenie ponechalo
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členským štátom možnosť upraviť si túto
vekovú hranicu aj odlišne (členské štáty majú
možnosť
vekovú
hranicu
znížiť)
za
predpokladu, že veková hranica nebude
menej ako 13 rokov.

➔ Práva dotknutých osôb
Novým legislatívnym rámcom sa posilňujú
práva dotknutých osôb. Vyžaduje sa
informačná povinnosť smerom k dotknutej
osobe v širšom rozsahu, ktorá umožňuje
jednoduchší výkon práv dotknutých osôb.
Dotknutým osobám sa explicitne garantujú
práva doteraz vyplývajúce iba z judikatúry
alebo aplikačnej praxe dozorných orgánov
(právo na prístup k údajom vrátane kópií
spracúvaných osobných údajov, právo na
zabudnutie, právo na obmedzenie spracúvania)
a tiež sa upravujú a stanovujú nové práva
(právo na prenosnosť údajov).
Dotknutá osoba má právo na poskytnutie
informácií,
ktoré
má
prevádzkovateľ
povinnosť poskytnúť dotknutej osobe, ak
osobné údaje získava priamo od nej
a poskytnutím ktorých sa má zabezpečiť
informovanosť
dotknutej
osoby
a transparentnosť spracúvania jej osobných
údajov; tieto informácie je povinný
prevádzkovateľ poskytnúť iniciatívne, nie až
na základe žiadosti alebo vyzvania dotknutej
osoby.
Ide o nasledovný rozsah informácií: (i)
identifikačné údaje a kontaktné údaje
prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa,
(ii) kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je
určená, (iii) účel spracúvania osobných údajov,
na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj
právneho základu spracúvania osobných
údajov,
(iv)
oprávnené
záujmy
prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa
osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1
písm. f), (v) identifikácia príjemcu alebo
kategórie príjemcu, ak existuje, (vi) o
zamýšľanom prenose osobných údajov do
tretích krajín. Ďalej je prevádzkovateľ povinný
poskytnúť informácie o dobe uchovávania
osobných údajov; ak to nie je možné tak (vii)
informácie o kritériách jej určenia, (viii) o
práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k
osobným údajom týkajúcich sa dotknutej
osoby, (ix) o práve na opravu osobných údajov,

(x) o práve na vymazanie osobných údajov
alebo o práve na obmedzenie spracúvania
osobných údajov, (xi) o práve namietať
spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve
na prenosnosť osobných údajov, (xii) o práve
odvolať svoj súhlas kedykoľvek, (xiii) práve
podať návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov, (xiv) o tom, či je
poskytovanie osobných údajov zákonnou
požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou
alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na
uzavretie zmluvy, a (xv) o tom, či je dotknutá
osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj
o možných následkoch neposkytnutia osobných
údajov, o existencii
automatizovaného
individuálneho
rozhodovania
vrátane
profilovania; v týchto prípadoch poskytne
prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o
použitom postupe, ako aj o význame a
predpokladaných
dôsledkoch
takého
spracúvania osobných údajov pre dotknutú
osobu
Obdobne to platí ak prevádzkovateľ
spracováva
osobné údaje ktoré neboli
získané od dotknutej osoby. Oproti prípadom
keď
sú
získavané
osobné
údaje
prevádzkovateľom priamo od nej, je
informačná povinnosť prevádzkovateľa značne
rozšírená o povinnosť poskytnúť informácie
o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné
údaje, prípadne informácie o tom, či
pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.
Ďalej sa zavádza povinnosť prevádzkovateľa
informovať dotknutú osobu o tom, či chce
osobné údaje spracúvať aj na iný účel, ako ten,
na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané
v súlade so zákonom.
Na poskytnutie informácií pri osobných údajov
ktoré neboli získané od dotknutej osoby právna
úprava stanovuje lehotu, ak prevádzkovateľ
nezískal jej osobné údaje priamo od tejto
dotknutej osoby. Informácie je povinný
prevádzkovateľ poskytnúť v primeranej lehote
po získaní osobných údajov od inej ako
dotknutej osoby dotknutej osobe alebo je
prevádzkovateľ povinný plniť si informačnú
povinnosť voči dotknutej osobe najneskôr
v čase prvej komunikácie s ňou, alebo
v čase, keď sa osobné údaje prvýkrát
poskytnú plánujú poskytnúť ďalšiemu
príjemcovi.
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Pri spracovávaní osobných údajov ktoré neboli
získané od dotknutej osoby prevádzkovateľom
nový zákon uvádza taxatívny výpočet
výnimiek, za ktorých prevádzkovateľ nie je
povinný tieto informácie poskytnúť. Ide
o prípady, (i) ak dotknutá osoba už informácie
má, (ii) ak zaznamenanie alebo poskytnutie
osobných údajov je stanovené osobitným
predpisom alebo medzinárodnou zmluvou,
ktorou je Slovenská republika viazaná, (iii)
alebo ak sa poskytnutie informácií dotknutej
osobe prevádzkovateľom ukáže ako nemožné
alebo by si vyžiadalo zo strany prevádzkovateľa
vynaloženie neprimeraného úsilia. V tejto
súvislosti by sa mal zohľadniť počet dotknutých
osôb, vek údajov a všetky prijaté primerané
záruky.
V prípade získavania osobných údajov od
dotknutej osoby je potrebné, aby tieto
informácie
o zamýšľanej
spracovateľskej
operácii boli dotknutej osobe poskytnuté
najneskôr pri získavaní jej osobných údajov,
respektíve v dostatočnom časovom predstihu,
jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby
sa s týmito informáciami mohla skutočne
oboznámiť a porozumela im.
Dotknutá osoba má právo vedieť, či
prevádzkovateľ o nej spracúva osobné údaje
a v prípade, že tomu tak je, má právo na
prístup k týmto osobným údajom. Takéto
informácie poskytuje prevádzkovateľ až na
základe
žiadosti
dotknutej
osoby
a v zákonných lehotách
Prevádzkovateľ má poskytnúť dotknutej osobe
na jej žiadosť kópiu jej osobných údajov,
ktoré o nej spracúva. Pokiaľ si dotknutá osoba
vyžiadala viac ako jednu kópiu jej osobných
údajov, každé ďalšie poskytnutie kópie
osobných
údajov
môže
prevádzkovateľ
spoplatniť
primeraným
poplatkom,
zodpovedajúcim administratívnym nákladom
na vyhotovenie takejto kópie alebo kópií.
Pri spracovávaní osobných údajov je potrebné,
aby tieto údaje boli aktuálne a správne, z
čoho vyplýva právo dotknutej osoby na opravu
údajov
v
informačných
systémoch
prevádzkovateľa. Spracovávanie chybných
údajov by mohlo dotknutej osobe privodiť
majetkovú alebo nemajetkovú ujmu. Fyzická
osoba môže o opravu údajov prevádzkovateľa

požiadať akýmkoľvek spôsobom (napr. listom
alebo osobne).
Dotknuté osoby majú tiež tzv. “právo na
zabudnutie” svojich údajov. Prevádzkovateľ
je povinný na základe žiadosti dotknutej osoby
vymazať,
zlikvidovať
alebo
prestať
spracovávať osobné údaje tejto osoby, ak sú
splnené zákonné dôvody, ktoré ustanovuje
Nariadenie v Článku 17 a zákon vo svojom ust.
§ 23 ods. 2 (napr. ak osobné údaje dotknutej
osoby už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa
získavali alebo spracovávali alebo sa osobné
údaje spracovávali nezákonne). Ak však
existuje niektorý z taxatívne vymedzených
zákonných dôvodov na pokračovanie v
spracovávaní osobných údajov fyzickej osoby,
osoba spracovávanie musí strpieť a nie je
možné, aby uplatnila svoje právo na výmaz
(napr. pri uplatnení práva na slobodu
prejavu alebo práva na informácie alebo na
splnenie povinnosti vyplývajúcej z tohto alebo
osobitného zákona alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná). K právam dotknutej osoby patrí aj
právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil
spracovávanie osobných údajov z taxatívne
stanovených dôvodov. V týchto prípadoch je
prevádzkovateľ povinný rešpektovať toto
právo dotknutej osoby.

➔ Povinnosť prevádzkovateľa
Novým zákonom o ochrane osobných údajov sa
stanovuje aj nová povinnosť oznamovať
zistené a preukázané porušenie ochrany
osobných údajov zo strany prevádzkovateľov
(§ 40 a § 41 zákona). Tak prevádzkovateľ ako
aj sprostredkovateľ pri spracovávaní osobných
údajov sú povinní zabezpečiť ich adekvátnu
ochranu, aby sa tým zamedzilo alebo
eliminovalo možné riziko ohrozenia osobných
údajov. V zmysle § 40 prevádzkovateľ je
povinný
oznámiť
dozornému
orgánu
porušenie ochrany osobných údajov do 72
hodín od kedy sa o porušení dozvedel, okrem
prípadu, že nie je pravdepodobné, že by toto
porušenie ochrany viedlo k riziku pre práva
fyzickej osoby. Takéto oznámenie musí
obsahovať najmä povahu porušenia, kategórie,
približný počet dotknutých osôb, počet
príslušných záznamov o osobných údajoch,
pravdepodobné dôsledky a opatrenia, ktoré
boli prijaté na riešenie a zmierenie porušenia.
Prevádzkovatelia uvedené informácie úradu na
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ochranu
osobných
údajov
poskytnú
prostredníctvom
úradu
vytvoreného
formuláru.
Prevádzkovateľ
je
povinný
analyzovať mieru a rozsah porušenia
bezpečnostných opatrení, posúdiť závažnosť
možného bezpečnostného incidentu a posúdiť
aj to, či je spôsobilý svojim konaním viesť k
riziku pre práva dotknutých osôb. Podľa § 41
povinnosť
prevádzkovateľa
oznámiť
dotknutej
osobe
porušenie
ochrany
osobných údajov je daná, ak toto porušenie
môže viesť k vysokému riziku pre práva
fyzickej osoby. Musí ísť o jednoducho a jasne
formulovaný opis povahy predmetného
porušenia. Prevádzkovateľ by mal dotknutú
osobu o tom informovať čo najskôr, aby osoba
mohla vykonať opatrenia, ktorými by bolo
možné aspoň čiastočne eliminovať dôsledky
porušenia ochrany osobných údajov (napr.
zablokovanie bankomatových kariet).

➔ Zodpovedná osoba
Nariadenie zavádza aj inštitút zodpovednej
osoby
a
určuje,
ktorých
subjektov
spracuvávajúcich osobné údaje sa povinnosť
mať zodpovednú osobu dotkne. Nový zákon o
ochrane osobných údajov tento inštitút
upravuje v § 44 v ods. 1. Pôjde o tri skupiny
prevádzkovateľov s povinnosťou určiť
zodpovednú osobu, a to ak: (i) spracúvanie
vykonáva orgán verejnej moci alebo
verejnoprávna inštitúcia s výnimkou súdov pri
výkone ich súdnej právomoci, (ii) hlavnými
činnosťami
prevádzkovateľa
a
sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie,
ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah
alebo účel vyžadujú pravidelné a systematické
monitorovanie dotknutej osoby vo veľkom
rozsahu
a
(iii)
hlavnými
činnosťami
prevádzkovateľa a sprostredkovateľa je
spracúvanie osobitných kategórií údajov podľa
§ 16 vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie
osobných údajov týkajúcih sa uznania viny za
spáchanie trestného činu alebo priestupku
podľa § 17 vo veľkom rozsahu. Je možné
ustanoviť aj spoločnú zodpovednú osobu, či
už pre skupinu podnikov (v prípade materských
a dcérskych spoločností), alebo pre orgán
verejnej moci či verejnoprávny subjekt.
Funkciu zodpovednej osoby môže plniť bud
zamestnanec prevádzkovateľa, ktorému sa
čiastočne zmení jeho pracovná náplň alebo iný
externý pracovník na základne zmluvy o

poskytovaní služieb. Musí však ísť o osobu,
ktorá má odborné znalosti z oblasti práva a
postupov v oblasti ochrany osobných údajov.
Zodpovedná osoba a aj jej poradenstvo by
malo byť ľahko dostupné (takáto osoba by mala
byť aj dostatočne flexibilná, napríklad pre
prípad výskytu bezžpečnostného incidentu).
Pre
spracovateľské
operácie,
medzi
prevádzkovateľom
a
sprostredovateľom,
predmetnom
ktorých
je
spracovávanie
osobných údajov, Vám informatívne ponúkame
možnosť stiahnuť si vzor takej zmluvy na našej
webovej stránke.

➔ Privacy Impact Assessment
Namiesto
bezpečnostných
projektov
vypracovávaných podľa § 20 zákona č.
122/2013 o ochrane osobných údajov,
Nariadenie v čl. 5 zavádza povinnosť
posudzovať vplyvy na ochranu osobných
údajov tzv. PIA - Privacy Impact Assessment.
Napriek tomu nemožno tieto inštitúty
stotožnovať. Zatialčo bezpečnostný projekt
bol zameraný na riziká pôsobiace na
bezpečnosť spracovania osobných údajov ako
aj na záujmy organizácie, respektíve
prevádzovateľa, PIA sa zameriava na riziká
pôsobiace na práva a slobody dotknutých osôb.
Povinosť posudzovať vplyvy na ochranu
osobných údajov bola prevzatá aj do nového
zákona o ochrane osobných udajov, kde je
upravená v § 42 až § 43
Pri spracovateľských operáciách, ktoré môžu
viesť k vysokému riziku pre práva fyzických
osôb z dôvodu ich povahy, rozsahu, kontextu
a účelu (môžu byť nimi najmä tie, ktoré sú
realizované prostredníctvom využitia nových
technológií alebo pri tých, ktoré sú nového
druhu a tie pri ktorých prevádzkovateľ ešte
nevykonal posúdenie vplyvu na ochranu
osobných údajov a ich bezpečnosť) je
prevádzkovateľ povinný pred začiatkom
spracúvania
osobných
údajov
vykonať
posúdenie vplyvu spracovateľských činností
na
ich
ochranu
tak,
aby
posúdil
pravdepodobnosť a závažnosť vysokého
rizika na práva dotknutých osôb, pričom má
povinnosť zohľadniť povahu, rozsah, kontext a
účely spracúvania a zdroje rizika.
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Prevádzkovateľ pri posúdení vplyvu na ochranu
osobných údajov pri zákonom určených
spracovateľských operáciách, u ktorých je
pravdepodobnosť že povedú k vysokému riziku
a) posúdi vplyv na ochranu osobných údajov
ešte
pred
samotnou
konkrétnou
spracovateľskou operáciou, a to najmä:
i. zmapovaním cyklus toku osobných
údajov, prostredia, v ktorom dochádza
k spracúvaniu,
časové
rozhranie,
podmienky spracúvania, ako aj posúdi
rozsah, množstvo osobných údajov,
účel
ich
spracúvania,
vrátane
prípadného oprávneného záujmu,
ktorý sleduje,
ii.
posúdi
nutnosť
a primeranosť
spracovateľských operácii vo vzťahu
k účelu,
iii. zhodnotí zdroj, povahu, osobitosť a
závažnosť tohto vysokého rizika pre
práva dotknutých osôb,
iv. posúdi
aké
sú
bezpečnostné,
personálne/organizačné a technické
prostriedky alebo opatrenia, záruky
a mechanizmy
na
zabezpečenie
ochrany
osobných
údajov
a na
preukázanie súladu so zákonom, najmä
pri zohľadnení práv a oprávnených
záujmov dotknutých osôb a iných
osôb, ktorých sa spracovateľská
operácia týka,
b) zabezpečí posúdenie vplyvu na ochranu
osobných údajov aj počas spracúvania
týchto osobných údajov napríklad formou
auditu ochrany osobných údajov alebo
kontroly zodpovednej osoby alebo
penetračnými
testami
pri
spracovateľských operáciách,
c) príjme primerané a účinné bezpečnostné
opatrenia na zmiernenie vysokého rizika.
Ak
je
výsledkom
posúdenia
vplyvu
zhodnotenie, že nie je možné prijať také
účinné a primerané opatrenia, ktoré by
zmiernili vysoké riziko (s ohľadom na
najnovšie technológie a náklady na vykonanie
týchto opatrení) prevádzkovateľ povinný
vopred prekonzultovať tieto skutočnosti
s úradom na ochranu osobných údajov.
Pokiaľ
má
prevádzkovateľ
ustanovenú
zodpovednú osobu, je povinný vykonať
posúdenie vplyvu v súčinnosti s touto
zodpovednou
osobou
a prekonzultovať

s ňou zamýšľané opatreniach
bezpečnostných rizík.

na elimináciu

Posúdenie vplyvu sa vyžaduje najmä (i) pri
spracovateľských operáciách veľkého rozsahu,
ktorých cieľom je spracúvať značný objem
osobných údajov na regionálnej, (ii)
vnútroštátnej alebo nadnárodnej úrovni, ktoré
by mohli ovplyvniť veľký počet dotknutých
osôb a ktoré pravdepodobne povedú k
vysokému riziku, napríklad z hľadiska ich
citlivosti, ak sa v súlade s dosiahnutým stavom
technologických znalostí vo veľkom rozsahu
využíva nová technológia, (iii) ako aj pri iných
spracovateľských
operáciách,
ktoré
predstavujú vysoké riziko pre práva dotknutých
osôb, najmä ak je pre dotknuté osoby
náročnejšie uplatniť svoje vlastné práva.
Ďalej sa má vykonať vtedy, keď sa osobné
údaje
spracúvajú
s
cieľom
prijímať
rozhodnutia, ktoré sa týkajú konkrétnych
fyzických osôb, a ktoré sa prijímajú po
akomkoľvek systematickom a rozsiahlom
zhodnotení osobných aspektov súvisiacich s
fyzickými osobami na základe profilovania
týchto údajov alebo v nadväznosti na
spracúvanie osobitných kategórií osobných
údajov, biometrických údajov alebo údajov o
uznaní viny za trestné činy a priestupky či
súvisiacich bezpečnostných opatreniach.
Vyžaduje aj v prípade monitorovania verejne
prístupných miest vo veľkom rozsahu, najmä ak
sa používajú optické elektronické zariadenia,
alebo v prípade akýchkoľvek iných operácií, ak
je pravdepodobné, že spracúvanie povedie k
vysokému riziku pre práva dotknutých osôb,
najmä preto, lebo tieto operácie bránia
dotknutým osobám uplatniť svoje právo alebo
využiť službu alebo zmluvu, alebo preto, že sa
systematicky vykonávajú vo veľkom rozsahu.
Pri posudzovaní či osobné údaje sú
spracovávané vo veľkom rozsahu, je potrebné,
brať ohľad na dosah spracovateľskej operácie
(či sa spracovateľská operácia dotkne veľkého
počtu dotknutých osôb v pomere napríklad
k celkovému počtu obyvateľov, zamestnancov
firmy) aký veľký bude objem spracúvaných
osobných údajov, plánovaná dĺžka ich
spracúvania.
V § 42 ods. 4 nový zákon stanovuje minimálne
náležitosti posúdenia vplyvov na ochranu
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osobných údajov a to najmä: (i) systematický
opis plánovaných spracovateľských operácií
ako aj účel spracúvania osobných údajov
vrátane uvedenia prípadného oprávneného
záujmu sledovaného prevádzkovateľom, (ii)
posúdenie
nutnosti
a
primeranosti
spracovateľských operácií vo vzťahu k účelu,
(iii) posúdenie rizík pre práva dotknutých osôb,
ako aj (iv) opatrenia na elimináciu rizík
vrátane záruk.
Ďalšie náležitosti
posudzovania vplyvov,
dokumentáciu potrebnú pri posudzovaní
vplyvov, ako aj postup pri ich posudzovaní
upravuje vyhláška úradu na ochranu osobných
údajov č. 158/2018 o postupe pri posudzovaní
vplyvu na ochranu osobných údajov.

➔ Kontrola uplatňovania Nariadenia
V zmysle Článku 51 bodu 1 Nariadenia: “každý
členský štát stanoví, že za monitorovanie
uplatňovania tohto nariadenia je zodpovedný
jeden alebo viacero nezávislých orgánov
verejnej moci s cieľom chrániť základné práva
a slobody fyzických osôb pri spracúvaní a
uľahčiť voľný tok osobných údajov v rámci Únie
(ďalej len “dozorný orgán”).
Za týmto účelom dozorné orgány rôznych
členských štátov navzájom spolupracujú.
Dozorné orgány si poskytujú informácie a
pomoc, aby sa zabezpečilo jednotné
uplatňovanie Nariadenia a príjmajú aj
opatrenia na vzájomnú spoluprácu. Táto
spočíva najmä v žiadostiach o informácie a v
opatreniach v oblasti dozoru. Členovia
dozorného orgánu musia byť v zmysle
Nariadenia
vymenovaní
transparentným
spôsobom buď: (i) parlamentom, (ii) vládou,
(iii) hlavou štátu alebo (iv) nezávislým
orgánom, ktorý je menovaním poverený podľa
práva členského štátu.
V zmysle § 80 nového zákona sa zriaďuje
úrad, ktorý má postavenie orgánu štátnej
právy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý
sa podieľa na ochrane základných práv
fyzických osôb, vykonáva kontrolu nad
ochranou osobných údajov, a to vrátane
dozoru nad ochranou týchto údajov
spracovávaných na účely trestného konania.
Sídlom úradu je Bratislava a úrad môže
zriaďovať aj detašované pracoviská mimo

svojho sídla. Pri výkone svojej pôsobnosti
postupuje nezávisle a je viazaný Ústavou,
ústavnými
a
ostatnými
zákonmi
a
medzinárodnými
zmluvami, ktorými
je
Slovenská republika viazaná. Úlohy a
právomoci v zmysle článku 57 až 59 Nariadenia
úrad vykonáva na základe ust. § 81 zákona
(napr. monitoruje uplatňovanie tohto
zákona,
zvyšuje
povedomie
prevádzkovateľov či sprostredkovateľov o
ich povinnostiach či spolupracuje s
dozornými orgánmi iných členských štátov
vrátane výmeny informácií a poskytovania
vzájomnej pomoci).
Úrad nie je príslušný na výkon dozoru nad
spracovávaním osobných údajov súdmi pri
výkone ich právomoci (táto právomoc patrí
Ministerstvu
spravodlivosti
Slovenskej
republiky).
Na čele úradu stojí predseda ako najvyšší
predstaviteľ úradu, volený a odvolávaný
Národnou radou Slovenskej republiky na návrh
vlády Slovenskej republiky.

➔ Sankcie
Zmeny sa dotkli aj systému sankcií, ktoré
oproti predchádzajúcej právnej úprave boli
podstatne zvýšené a podľa nášho názoru
môžu byť až likvidačné.
Za porušenie povinností vyplývajúcich z
Nariadenia alebo zo zákona budú ukladané
správne pokuty, ktoré, ako uvdáza dôvodová
správa k novému zákonu, musia byť účinné,
primerané a odradzujúce - je potrebné brať do
úvahy aj závažnosť, rozsah a následky
protiprávneho konania, prípadne to, či sa
protiprávne konanie opakovalo.
Úrad môže k uloženiu pokuty pristúpiť buď
jednorazovo alebo opakovane.
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Za správne delikty úrad môže uložiť pokuty do
výšky 10 miliónov EUR alebo do výšky 2 %
celkového svetového ročného obratu za
predchádzajúci účtovný rok, podľa toho ktorá
suma je vyššia (napr. ak prevádzkovateľ, ktorý
má povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu ju
neustanoví vôbec alebo ju ustanoví iba “pro
forma” – teda zodpovedná osoba nebude
riadne plniť svoje povinnosti).
Za najzávažnejsie porušenia bude možné
uložiť správne pokuty až do výšky 20 miliónov
EUR alebo do výšky 4 % celkového svetového
ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok
v závislosti od toho, ktorá suma je vyššia. Nový
zákon vo svojom ust. § 105 uvádza, že pokuty
je možné uložiť aj iným osobám ako
prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom
alebo ich zástupcom, ak tieto osoby neposkytli
súčinnosť úradu pri výkone dozoru a to až do
výšky dvetisíc EUR. Všetky pokuty aj
poriadkové pokuty sa stávajú príjmom
štátneho rozpočtu.

Čarnogurský ULC PRO BONO bezplatný e-bulletin je zameraný na novely už schválené ako aj
pripravované v slovenskom parlamente. Bulletin Vám pomôže „ľudsky“ sa orientovať v legislatívnych
zmenách, ktoré majú vplyv na Vaše pracovné ako aj súkromné aktivity. Bulletin Čarnogurský ULC PRO
BONO nie je zasielaný nevyžiadane. Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je zasielaný na výslovné
vyžiadanie odoberateľa, a to po bezplatnej registrácií odoberania e-bulletinu Čarnogurský ULC PRO
BONO na webovej stránke www.ulclegal.com, alebo po kontakte odoberateľa cez e-mail na
probono@ulclegal.com.
V nasledovnom linku sa môžete oboznámiť o tom, akým spôsobom pristupujeme k ochrane Vašich
osobných údajov a osobných údajov našich klientov.
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