
GDPR? ZÁKON? VYHLÁŠKY? 
USMERNENIA? 
Urobme si v tom poriadok.



Zmeny v legislatíve EÚ

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(Všeobecné nariadenie o ochrane údajov / GDPR)

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016
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 a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV
(policajná smernica)



Zmeny v legislatíve EÚ

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 
(EÚ) 95/46 z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických 
osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov

(smernica o ochrane osobných údajov)



Zmeny v domácej legislatíve

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov



Zmeny v domácej legislatíve

Vyhláška č. 164/2013 Z. z. Úradu na ochranu osobných 
údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii 
bezpečnostných opatrení

Vyhláška č. 165/2013 Z. z. Úradu na ochranu osobných 
údajov Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie 
zodpovednej osoby



Legislatívny stav v dobe GDPR

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

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov



Legislatívny stav v dobe GDPR

Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
o certifikačných kritériách, podmienkach certifikačného postupu, 
obsahových náležitostiach technickej a bezpečnostnej 
dokumentácie a podmienkach výkonu auditu ochrany osobných 
údajov vrátane podmienok odborných znalostí audítora 
vykonávajúceho audit ochrany osobných údajov (o certifikáte 
úradu)

Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov



Čím sa riadiť?

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 / GDPR)

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (okrem § 2, § 5, 
druhej a tretej časti zákona)



Čím sa (ne)riadiť?

§ 2: Definícia pojmu osobné údaje

§ 5: Definícia základných pojmov

Druhá časť zákona: Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov
o Zásady spracúvania osobných údajov
o Práva dotknutej osoby
o Práva a povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľ
o Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii



Čím sa (ne)riadiť?

Tretia časť zákona: Osobitné pravidlá ochrany 
osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní 
príslušnými orgánmi
o Zásady spracúvania osobných údajov
o Práva dotknutej osoby
o Práva a povinnosti prevádzkovateľa a 

sprostredkovateľ
o Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii



Čím sa riadiť?

Štvrtá časť zákona: Osobitné sitácie zákonného spracúvania osobných údajov (§ 78)

o Akademický, umelecký alebo literárny účel
Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných
údajov je nevyhnutné na akademický účel, umelecký účel alebo literárny účel; to neplatí, ak spracúvaním
osobných údajov na taký účel prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo
právo na ochranu súkromia alebo také spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje
osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

o Informovanie verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami
Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných
údajov je nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné
údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu činnosti; to neplatí, ak spracúvaním osobných
údajov na taký účel prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na
ochranu súkromia alebo také spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný
predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.



Čím sa riadiť?

Štvrtá časť zákona: Osobitné sitácie zákonného spracúvania osobných údajov (§ 78)

o Poskytnutie alebo zverejnenie osobných údajov zamestnancov
Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné
údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca
alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej
pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, 
služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných
údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.

o Spracúvanie rodného čísla
Pri spracúvaní osobných údajov možno využiť na účely identifikovania fyzickej osoby všeobecne použiteľný identifikátor podľa
osobitného predpisu len vtedy, ak jeho využitie je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania. Súhlas so spracúvaním
všeobecne použiteľného identifikátora musí byť výslovný a nesmie ho vylučovať osobitný predpis, ak ide o jeho spracúvanie na
právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Zverejňovať všeobecne použiteľný identifikátor sa zakazuje; to neplatí, ak všeobecne
použiteľný identifikátor zverejní sama dotknutá osoba.

o Genetika, biometria a zdravie
Prevádzkovateľ môže spracúvať genetické údaje, biometrické údaje a údaje týkajúce sa zdravia aj na právnom základe osobitného
predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.



Čím sa riadiť?

Štvrtá časť zákona: Osobitné sitácie zákonného spracúvania osobných údajov (§ 78)

o Podmienky získania osobných údajov od inej fyzickej osoby
Osobné údaje o dotknutej osobe možno získať od inej fyzickej osoby a spracúvať v informačnom systéme len s predchádzajúcim
písomným súhlasom dotknutej osoby; to neplatí, ak poskytnutím osobných údajov o dotknutej osobe do informačného systému
iná fyzická osoba chráni svoje práva alebo právom chránené záujmy, oznamuje skutočnosti, ktoré odôvodňujú uplatnenie
právnej zodpovednosti dotknutej osoby, alebo sa osobné údaje spracúvajú na základe osobitného zákona. Ten, kto také osobné
údaje spracúva, musí vedieť preukázať úradu na jeho žiadosť, že ich získal v súlade s týmto zákonom.

o Spracúvanie osobných údajov neživej osoby
Ak dotknutá osoba nežije, súhlas vyžadovaný podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu môže poskytnúť jej blízka osoba. 
Súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas.

o Účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel
Pri spracúvaní osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel je
prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinný prijať primerané záruky pre práva dotknutej osoby. Tieto záruky obsahujú zavedenie
primeraných a účinných technických a organizačných opatrení najmä na zabezpečenie dodržiavania zásady minimalizácie údajov a 
pseudonymmizácie.

PRIJÍMANIE BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ A POSUDZOVANIE VPLYVU (APLIKÁCIA MEDZINÁRODNÝCH NORIEM A ŠTANDARDOV BEZPEČNOSTI)
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Čím sa riadiť?

Štvrtá časť zákona: Mlčanlivosť (§ 79)
o Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o 

osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení 
spracúvania osobných údajov.

o Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný zaviazať mlčanlivosťou o 
osobných údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u 
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Povinnosť mlčanlivosti podľa prvej 
vety musí trvať aj po skončení pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého 
pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tejto 
fyzickej osoby. 

Výnimky pre súdy, OČTK a Úrad na ochranu osobných údajov SR.



Čím sa riadiť?

Piata časť zákona: Úrad

o Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu

o Kódex správania, certifikát a akreditácia

o Kontrola

o Konanie o ochrane osobných údajov

o Správne delikty



Usmernenia

Article 29 Working Party
• Usmernenia k určeniu vedúceho dozorného orgánu prevádzkovateľa alebo 

sprostredkovateľa 

• Usmernenia týkajúce sa zodpovedných osôb

• Usmernenia týkajúce sa posúdenia vplyvu na ochranu údajov a stanovenie toho, či 
na účely nariadenia spracúvanie pravdepodobne povedie k vysokému riziku

• Usmernenia k právu na prenosnosť údajov

• Usmernenia týkajúce sa používania a stanovovania správnych pokút

• Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 

• Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the 
purposes of Regulation



Iné zdroje informácií

Pracovná skupina podľa článku 29

• http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news-overview.cfm

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

• https://dataprotection.gov.sk

Úřad pro ochranu osobních údajů

• https://www.uoou.cz/

ICO UK

• https://ico.org.uk/

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news-overview.cfm
https://dataprotection.gov.sk/
https://www.uoou.cz/
https://ico.org.uk/


ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


