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• Viac ako 95,000 sťažností podaných dotknutými osobami 
v Európe.

• Viac ako 41,000 oznámení o porušení ochrany údajov.

• Stále mnoho spoločností, ktoré neboli schopné prijať 
dostatočné opatrenia a potrebné kroky pre dosiahnutie 
súladu so stanovenými povinnosťami.
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Pokuty v Čechách:

• Nemocnica Tábor - 1560 Eur - nedostatočné logovanie prístupu k elektronickej zdravotníckej dokumentácii.

• Podnikateľ – fyzická osoba – 2700 Eur – Obchodné informácie boli zasielané bez platnej adresy, na ktorú by 
mohol adresát zaslať žiadosť, že si nepraje, aby mu boli tieto obchodné informácie naďalej zasielané.

• Hotely Šumava – 4600 Eur - elektronický kontaktu za účelom šírenia obchodných informácií bez 
predchádzajúceho súhlasu a bez identifikácie odosielateľa.
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Rok Počet 

pokút

Súhrnná výška 

pokút

Priemerná 

pokuta

Najvyššia

pokuta

2017 20 27 800 Eur 1390 Eur 5 000 Eur
2018 37 89 900 Eur 2427 Eur 40 000 Eur
Správa k 17.9.2018         https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/vyrocne-spravy

https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/vyrocne-spravy


Aké sú najčastejšie chyby?

• Prístup neoprávnených osôb k osobným údajom.

• Chýbajúci súhlas používateľa pre spracúvanie dát za 
účelom reklamy.

• Neinformovanie dotknutých osôb ohľadom používania ich 
osobných údajov a ich poskytovania tretím stranám.



✓Preukázanie plnenia povinnosti monitorovať dodržiavanie všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov

✓Zistenie aktuálneho stavu ochrany osobných údajov

✓Overenie súladu procesov a postupov spracúvania osobných údajov s 
GDPR nariadením

Prečo je dobré vykonať audit GDPR?

Článok 39 Úlohy zodpovednej osoby

1. Zodpovedná osoba má aspoň tieto úlohy:

b) monitorovanie súladu s týmto nariadením, s ostatnými právnymi predpismi Únie alebo členského štátu 
týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v súvislosti 
s ochranou osobných údajov

V GDPR, recitál 97, sa ďalej požaduje, že zodpovedná osoba „by mala pomáhať prevádzkovateľovi alebo 
sprostredkovateľovi pri monitorovaní vnútorného dodržiavania tohto nariadenia“



✓Pre malé a väčšie spoločnosti, ktoré si chcú jednorazovo preveriť súlad 
s GDPR nezávislým auditným pohľadom. 

✓Prevádzkovateľom, ktorí chcú pravidelne preskúmavať technické a 
organizačné opatrenia prijaté v súlade s GDPR. 

✓Spoločnostiam, ktoré chcú mať odporučenie k tvorbe alebo 
prepracovaniu systému na ochranu osobných údajov podľa GDPR.

Pre koho je vykonanie GDPR auditu vhodné?

• GDPR audit je rozdelený do dvoch úrovní:

• Vstupný GDPR audit

• Detailný GDPR audit



✓Príprava auditu

✓Analýza súčasného stavu 

✓Praktický výkon auditu

✓Prezentácia výsledkov

Ako vstupný GDPR audit prebieha?



• Je potrebné dbať na dôslednú ochranu a zákonné 

spracúvanie osobných údajov.

• Priebežným auditom sa uistíte, že ste v súlade s GDPR.

• https://www.eset.com/sk/firemna-it-bezpecnost/bezpecnostne-sluzby/services/bezpecnostny-
audit/gdpr-audit/

• https://www.eset.com/sk/firemna-it-bezpecnost/bezpecnostne-sluzby/services/kontakt/

Kľúčové myšlienky




