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Pochopenie 
 

Nastavenie 
 

Udržateľnosť  
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Nariadenie  
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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)  
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Zákon  
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Zákon č. 18/2018 Z.z. 
 

o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Rozumieme si..?  



  

Tri pravidlá GDPR pre perfektnú ochranu osobných údajov Strana 8 

(i) 
sk: informačný systém (o.i. aj ZoISVS, ZoVSOIT, ZoKB) 

eng: filing system 
 
 

(ii) 
Súhlas ako východisko pre spracovanie oú  
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Právny základ spracovania OÚ 
 

1) Súhlas 
2) Plnenie zmluvy 

3) Zákonná povinnosť 
4) Životne dôležité záujmy dotknutej/fyzickej osoby 

5) Plnenie úloh vo verejnom záujme 
6) Oprávnené záujmy 
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Súhlas 
 

formulovaný jasne a jednoducho 
odlíšiteľný (samostatné tick-boxy) 

opt-in namiesto opt-out („predvyplnené“ tick-boxy sú neplatné) 
súhlas ≠ podmienka poskytnutia služby 

DO má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas  
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Ako začať a správne postupovať? 
 

RIZIKO 
 

OBLASTI 
 

DOKUMENTÁCIA  
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Špecifické riziko a náklady 

 
S ohľadom na ... riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a 
slobody fyzických osôb prevádzkovateľ prijme vhodné technické a organizačné 

opatrenia, ... 
 

So zreteľom ... na  náklady na vykonanie opatrení ... a riziká s rôznou 
pravdepodobnosťou a závažnosťou, ktoré spracúvanie predstavuje pre práva a 

slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ ... 
 

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ prijmú so zreteľom na náklady na vykonanie 
opatrení ... a riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a 
slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné opatrenia... 

 
Ak typ spracúvania ... pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a 

slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ pred spracúvaním ...  
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OBLASTI 
 

Technická 
 

Organizačná 
 

Právna  



  

Tri pravidlá GDPR pre perfektnú ochranu osobných údajov Strana 14 

DOKUMENTÁCIA 
 

Primerané technické a organizačné opatrenia čl. 24 
 

Záznamy o spracovateľských činnostiach čl. 30 
 
 

Prevádzkovateľ ... musí vedieť tento súlad preukázať 
(„zodpovednosť“) čl. 5/2  
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Postup 
 

Mapovanie stavu a zhromažďovanie informácii 
 

Rozdielová analýza 
(návrh implementačného plánu, návrh nápravných opatrení) 

 
CIEĽ 

obsahovo správna a nákladovo vyvážená implementácia 
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Implementácia 
(realizácia implementačného plánu) 

 
odstraňovanie bielych miest a nedostatkov identifikovaných 

v rozdielovej analýze 
 

?evolúcia vs. revolúcia? 
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Udržateľnosť 
 

Fáza udržiavania súladu/compliance 
 

Po úspešnom zavŕšení procesu implementácie GDPR vstup do fázy 
 

GDPR compliance 
 

GDPR compliance je následná permanentná, odborná, v čase sa 
vyvíjajúca činnosť, ktorú musí organizácia kontinuálne zabezpečovať, 

vylepšovať, prehodnocovať a upravovať 
 
 

porovnateľné s povinnosťou vedenia účtovníctva
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Prečo? 
 

Osobné údaje musia byť: ... správne a podľa potreby aktualizované; čl.5/1/d 
 

... Uvedené opatrenia sa podľa potreby preskúmajú a aktualizujú. čl.24/1 pv 
 

...prevádzkovateľ v čase určenia prostriedkov spracúvania aj v čase samotného 
spracúvania prijme primerané ... čl.25/1 

 
... opatrenia prípadne zahŕňajú aj: ... proces pravidelného testovania, 

posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na 
zaistenie bezpečnosti spracúvania čl.32/1/d 

 
V prípade potreby prevádzkovateľ vykoná prehodnotenie s cieľom posúdiť, či sa 

spracúvanie uskutočňuje v súlade s posúdením vplyvu na ochranu údajov, a to aspoň 
vtedy, keď došlo k zmene rizika, ktoré predstavujú spracovateľské operácie 

čl.35/11  
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Rozvážny prístup 
 

Je potrebné držať sa základných otázok: 
 

Kto? je zodpovedný za prácu s OÚ 
Aké? OÚ sa spracovávajú 
Kde? sa OÚ spracovávajú 

Kam?/Komu? sa OÚ prenášajú 
Ako? sú OÚ zabezpečené  
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Ďakujem za pozornosť! 
 
 
 

mchlipala@bch.sk 
 
 
 

 
 

 


