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Použité skratky a značky 

 
GDPR  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) 

Komisia 
Európska komisia  

nový ZOOÚ 
zákon o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
ktorý nadobudne účinnosť dňa 25.5.2018 a zruší zákon č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov (schválený dňa 19. 12. 2017, zatiaľ neuverejnený 
v Zbierke zákonov) 

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

Úrad 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

Zákonník práce (ZP) 
zákon č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

zákon o OZPČ 
zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov   
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Úvod 
 

Právo na ochranu osobných údajov je v tradičnom ponímaní späté  
s právom na ochranu súkromia. Tvorí jeho imanentnú časť, odvíja sa od neho 
a súčasne smeruje k jeho ochrane. Osobná identita ako meno, priezvisko, či 
fotografia sú súčasťou súkromia osoby od nepamäti, no revolúcia vo využívaní 
technológií obohacuje súkromie o nové aspekty. Ochrana osobných údajov 
postupne prekračuje rámec súkromia a smeruje k ochrane základných práv 
a slobôd fyzických osôb aj mimo oblasti súkromného či rodinného života. 
Kontrola nad vlastnými osobnými údajmi sa stáva samostatným ľudským 
právom a osobné údaje komoditou budúcnosti určenou na obchodovanie.  

Zneužitie, obmedzenie, či porušenie práva na ochranu osobných údajov 
je tak v plnej miere spôsobilé zasiahnuť nielen do súkromného i rodinného 
života jednotlivca, ale aj do ľudskej dôstojnosti a ochrany vlastníctva (ak 
uznáme osobné údaje ako komoditu). Pracovisko nie je výnimkou. 
Zamestnávatelia spracúvajú osobné údaje jednotlivcov v pozíciách, keď ešte 
ani nie sú zamestnancami (výberové procesy a predzmluvné vzťahy), 
aj v pozíciách, keď už zamestnancami nie sú (predpísaná archivácia 
dokumentov v personálnych spisoch). Príklad zamestnávateľa 
nespracúvajúceho osobné údaje zamestnancov neexistuje. 

Dňa 27. apríla 2016 bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len GDPR). 
S účinnosťou od 25. mája 2018 sa na území členských štátov EÚ začne 
uplatňovať jednotný režim ochrany osobných údajov. GDPR neprináša 
prísnejšiu, ale ani voľnejšiu úpravu ochrany osobných údajov. Prináša 
jednoducho zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov, na ktoré sme boli 
v podmienkach Slovenskej republiky zvyknutí podľa zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  
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GDPR vstúpi do účinnosti 25. mája 2018 a neobsahuje žiadne prechodné 
doby na prispôsobenie sa novým pravidlám. Takmer dvojročná doba od 
prijatia do účinnosti GDPR je určená práve na to, aby sa dotknuté subjekty 
s novou právnou úpravou oboznámili a po 25. máji 2018 ju v plnej miere 
aplikovali. Rozsah zavádzaných pravidiel je pomerne široký, a preto pôsobia 
zložito. Predkladaná publikácia preto ponúka zamestnávateľom zrozumiteľnú 
právnu analýzu novovytvorených i zachovaných pravidiel ochrany osobných 
údajov. Na jej základe si môžu vytvoriť, zrevidovať a aktualizovať existujúcu 
vnútropodnikovú dokumentáciu a procesy týkajúce sa ochrany osobných 
údajov na ich pracovisku v súlade s GDPR a novým ZOOÚ. 

Predkladaná publikácia je určená zamestnávateľom, resp. vedúcim 
zamestnancom a personalistom, ktorí spracúvajú osobné údaje zamestnancov 
na rôzne pracovnoprávne účely a potrebujú vykonať audit ich spracúvania 
v súlade s GDPR a novým ZOOÚ. Publikáciu rovnako využijú aj začínajúci 
zamestnávatelia, ktorí sa s ochranou osobných údajov stretávajú po prvýkrát 
a potrebujú nastaviť vnútropodnikové pravidlá ochrany osobných údajov 
takpovediac od nuly. Čitateľ má možnosť získať ucelenú predstavu o tom, aké 
pravidlá ochrany osobných údajov platia v pracovnoprávnej oblasti, akým 
povinnostiam podlieha zamestnávateľ a aké práva má dotknutá osoba, t. j. 
uchádzač o zamestnanie, zamestnanec i bývalý zamestnanec. 

Autorský kolektív verí, že publikácia bude prínosná pre všetky 
zainteresované skupiny. 

Publikácia zohľadňuje právny stav k 15. januáru 2018. 

Košice január 2018   

Autorský kolektív 
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1. Akčný plán: Čo je potrebné urobiť do 
25. mája 2018? 

 
1) Upraviť informačné listy (ďalej IS) na záznamy o spracovateľských 

činnostiach, pokiaľ sa neuplatňuje výnimka z vedenia záznamov; čo 
zahŕňa tieto východiskové procesy: 

a. identifikáciu všetkých databáz s osobnými údajmi 
(automatizované, poloautomatizované, neautomatizované 
spracúvanie); 

b. roztriedenie osobných údajov na všeobecné a citlivé a priradenie 
platných právnych základov spracúvania (pozor na zrušené 
právne základy); 

c. posúdenie, či doteraz udelené súhlasy so spracúvaním osobných 
údajov sú súladné s GDPR, resp. novým ZOOÚ (snažiť sa 
eliminovať spracúvanie osobných údajov v pracovnoprávnych 
vzťahoch na základe súhlasu zamestnanca); 

d. zhodnotiť toky osobných údajov (komu sa údaje poskytujú?, kam 
sa prenášajú?); 

2) pripraviť nové znenie informačnej povinnosti a spôsob jej realizácie od 25. 
mája 2018 voči dotknutým osobám; 

3) riadiť zmluvné vzťahy, t. j.  
a. vyhotoviť návrh vzájomnej dohody spoločných prevádzkovateľov 

(ak existujú); 
b. aktualizovať zoznam sprostredkovateľov a inovovať uzavreté 

sprostredkovateľské zmluvy;  
4) prijať primerané interné nastavenia a postupy pre zabezpečenie výkonu 

práv dotknutej osoby; 
5) vo vzťahu k ochrane osobných údajov a bezpečnostnej dokumentácii: 

a. prijať internú inštrukciu k oznamovaniu a zdokumentovaniu 
bezpečnostných incidentov; 

b. v prípade potreby vypracovať posúdenie vplyvu na ochranu 
osobných údajov (povinnosť mať bezpečnostný projekt bola 
zrušená); 
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c. vyhodnotiť splnenie/nesplnenie podmienok pre nomináciu 
zodpovednej osoby; 

d. nanovo poučiť všetky oprávnené osoby (aj keď výslovná 
povinnosť poučovať podľa § 21 starého ZOOÚ bola zrušená, ide 
naďalej o jedno z bezpečnostných opatrení); 

6) prehodnotiť možnosť získania certifikátu preukazujúceho súlad 
spracúvania osobných údajov alebo zaujímať sa o možnosť získania 
členstva v tzv. kódexe správania; 

7) zobrať na vedomie nové pokuty za porušenie pravidiel ochrany osobných 
údajov. 
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2. Základné pojmy a ich definície 

a. Všeobecné osobné údaje 

Definícia pojmu osobné údaje sa rovná definovaniu toho, čo patrí a čo 
nepatrí pod vecnú pôsobnosť pravidiel o ochrane údajov a je pomerne široká. 

Podľa § 5 písm. a) nového ZOOÚ: 

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej alebo 
identifikovateľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno 
identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne 
použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je meno, 
identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor na základe jednej či 
viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, 
genetickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu 
identitu. 

V porovnaní so starým ZOOÚ sú zmeny v definícii osobného údaja 
minimálne. Aj naďalej ide o príkladný výpočet údajov, ktoré možno považovať 
za osobné. Musia sa týkať už identifikovanej osoby alebo osoby priamo alebo 
nepriamo identifikovateľnej. Osoba je určiteľná vtedy, keď je bez vynaloženia 
neprimeraného úsilia možné získať 
doplňujúce informácie umožňujúce 
jej identifikáciu. Okrem toho, že údaj 
identifikuje jednotlivca, musí "sa 
vzťahovať" k jednotlivcovi, t. j. údaj 
môže (musí) mať vplyv na konkrétnu 
fyzickú osobu (napr. môže jej 
spôsobiť ujmu). Posúdenie, či je 
získaný údaj osobným, je potrebné 
vykonať vždy v rámci konkrétneho 
kontextu spracúvania. 

Informácia o tom, že zamestnanec sa 
zúčastnil stretnutia v mene spoločnosti, v 
ktorej pracuje nespĺňa kritérium osobného 
údaja, avšak informácia o tom, že daný 
zamestnanec nedostatočne reprezentoval 
spoločnosť (napríklad v rozpore s pokynmi) 
osobným údajom môže byť. 
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 Z hľadiska obsahu sú osobné údaje akýmkoľvek druhom informácií o osobe 
týkajúce sa jej súkromného, rodinného, 
pracovného i verejného života. Nosič 
(formát) osobných údajov nie je pre 
uplatnenie pravidiel ich ochrany 
rozhodujúci (papierová, elektronická, 
grafická, číselná, fotografická, obrazovo-
zvuková, zvuková forma). Informácie 
nemusia byť ani pravdivé ani preukázané, 
aby ich bolo možné označiť za osobné 
údaje. 

 

Osobným údajom nie je anonymný ani anonymizovaný údaj, preto sa na 
nich ani nevzťahuje ZOOÚ. Anonymný údaj je údaj, ktorý sa neviaže na 
identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu. Anonymizovaný údaj 
je údaj, u ktorého boli odstránené všetky identifikačné prvky a ani po 
vynaložení primeraného úsilia už nie je možná opätovná identifikácia 
dotknutej osoby. Na rozdiel od anonymných a anonymizovaných údajov sú 
osobnými údajmi pseudonymizované údaje. Pseudonymizovaný údaj je 
údaj, ktorého identifikačné prvky sú nahradené jedným pseudonymom. 
Osobné údaje je možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe až za použitia 
dodatočných informácií (šifrovacieho kľúča), ktorým ale disponuje len 
oprávnená osoba. Pseudonymizácia je tak proces maskovania identít. 

b. Osobitná kategória osobných údajov (tzv. 
citlivé údaje) 

Ide o údaje, ktorých spracúvanie môže pre dotknutú osobu predstavovať 
vyššie riziko ohrozenia práv a právom chránených záujmov. 

Podľa § 17 ods. 1 nového ZOOÚ: 

Zvukové a obrazové údaje je 
potrebné pokladať za osobné údaje, 
pretože môžu predstavovať 
informácie o jednotlivcovi. Osobné 
údaje môžu byť obsiahnuté aj v 
správe elektronickej pošty. 
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Zakazuje sa (s výnimkami uvedenými v § 17 ods. 2) spracúvanie 
osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické 
názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v 
odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických 
údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa 
zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej 
orientácie fyzickej osoby. 

V porovnaní so starým ZOOÚ bola definícia citlivého osobného údaja 
v novom ZOOÚ spresnená a rozšírená. Došlo aj k spresneniu definície 
biometrických údajov a pribudla definícia genetických údajov a údajov 
týkajúcich sa zdravia: 

 biometrickými údajmi sú 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 (odtlačok prsta, odtlačok dlane, 
biometrický snímok sietnice oka, tvar tváre a vzdialenosti 
jednotlivých orgánov na nej, hlas, geometria ruky, geometria 
štruktúry žíl ruky alebo dlane); 

 genetickými údajmi sú 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; 

 údajmi týkajúcimi sa zdravia sú osobné údaje týkajúce sa 
fyzického alebo duševného zdravia fyzickej osoby, vrátane údajov o 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, 
ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave. 
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Z definície citlivých údajov sa vypustilo členstvo v politických stranách 
alebo politických hnutiach, ktoré však podľa nášho názoru možno zahrnúť pod 
identifikátor politické názory.  

Medzi citlivé osobné údaje nepatrí  

 fotografia, pokiaľ sa nespracúva niektorá z citlivých 
charakteristík na nej zachytená (napr. rasa, údaj 
o zdraví/zdravotnom postihnutí); 

 všeobecne použiteľný identifikátor (rodné číslo); 
 vlastnoručný podpis, pokiaľ sa nespracúva niektorá 

behaviorálna charakteristika. 

Z dôvodu svojej povahy vyžadujú citlivé údaje rozšírenú ochranu (GDPR 
ustanovuje vyčerpávajúcim spôsobom na akých právnych základoch ich 
možno spracúvať) a ich spracúvanie si vyžaduje prijatie špecifických záruk. 

c. Príklady osobných údajov zamestnanca 

Zamestnávateľ môže prichádzať v praxi do kontaktu najčastejšie 
s nasledovnými osobnými údajmi dotknutej osoby. Vždy je potrebné posúdiť, 
či je nevyhnutné spracúvať konkrétny osobný údaj na daný účel a vybrať ten 
správny právny základ/právny titul pre takéto spracúvanie (viď 3.c.2 kapitola). 

 Identifikačné údaje: meno, priezvisko, rodné priezvisko, prezývka, 
dátum narodenia, miesto narodenia, číslo občianskeho preukazu, rodné 
číslo, číslo pasu alebo iného dokladu totožnosti, titul, štátna príslušnosť, 
národnosť, fotografia; 

 kontaktné údaje: adresa trvalého/prechodného pobytu alebo bydliska, 
telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa na facebooku alebo inej sociálnej 
sieti; 

 prevádzkové údaje: register pracovného času (t. j. údaje o čase, kedy 
jednotliví zamestnanci začínajú a končia pracovnú zmenu, aj údaje o 
prestávkach alebo čase, ktorý nie je do pracovného času zahrnutý), 
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pracovná funkcia, identifikačné číslo zamestnanca, prístupový kód/heslo 
zamestnanca, online identifikátor, pracovná IP adresa; 

 lokalizačné údaje: údaje určujúce geografickú polohu zamestnanca 
(najmä pri využívaní GPS), údaje v knihe jázd služobného vozidla;  

 citlivé údaje: údaje o zdravotnom stave (potvrdenie o tehotenstve 
zamestnankyne, o invalidite zamestnanca, výsledky preventívnej lekárskej 
prehliadky vo vzťahu k práci, výsledky dychovej/krvnej skúšky na alkohol, 
údaje o psychickej pracovnej 
spôsobilosti), odtlačky prstov, scan 
sietnice, členstvo v odborovej 
organizácii, údaje o porušení 
predpisov trestného práva, 
priestupkového práva alebo 
občianskeho práva (výpis/odpis 
z registra trestov); 

 a ďalšie identifikátory patriace 
konkrétnemu zamestnancovi 
a vytvárajúce jeho ekonomickú 
identitu (údaj o mzde, číslo 
bankového účtu), sociálnu identitu (údaje o rodinnom stave, počte 
detí, dosiahnutom vzdelaní) či fyzickú, fyziologickú (hlas zamestnanca 
pri monitorovaní telefónov, obraz osoby na videozázname z pohovoru) 
alebo mentálnu identitu (informácie o správaní a osobných 
vlastnostiach zamestnanca zachytené v pracovnom posudku). 

Osobné údaje zahŕňajú aj „subjektívne“ informácie, názory alebo hodnotenia. 
Tento subjektívny druh informácií tvorí značnú časť osobných údajov 
spracovávaných v sektoroch, medzi ktoré patrí oblasť zamestnania („Milan je 
dobrý zamestnanec a zaslúži si povýšenie“). Stanovisko 4/2007 ku koncepcii 
osobných údajov, prijaté 20. júna 2007 (WP 136).  

Údaj o tom, že si určitý zamestnanec 
poranil nohu a je čiastočne 
práceneschopný, je citlivým 
osobným údajom týkajúcim sa 
zdravia. (Bližšie: rozhodnutie SDEÚ 
vo veci C-101/01 Bodil Lindqvist zo 
6. novembra 2003, bod 51). 
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d. Dotknutá osoba a jej právna subjektivita 

Zamestnanec je v kontexte aplikácie pravidiel ochrany osobných údajov 
dotknutou osobou, t. j. fyzickou osobou, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. 
Nepodstatná je: 

 kvalifikácia pracovnoprávneho vzťahu ► ochrana osobných údajov sa 
v rovnakom rozsahu vzťahuje na pracovný pomer založený pracovnou 
zmluvou, pracovnoprávne vzťahy založené dohodami o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru či faktický pracovný pomer; 

 štátna príslušnosť ► právo na ochranu osobných údajov je univerzálnym 
právom, ktoré sa neobmedzuje na štátnych príslušníkov alebo obyvateľov 
určitej krajiny (ochrana osobných údajov sa vzťahuje na každú fyzickú 
osobu bez ohľadu na štátnu príslušnosť či osobu bez štátnej príslušnosti). 

Okrem zamestnanca prichádzajú do úvahy ako dotknuté osoby: uchádzači 
o zamestnanie, dočasne pridelení zamestnanci, rodinní príslušníci 
zamestnanca, ak sa ich údaje spracúvajú v súvislosti s realizovanými 
pracovnoprávnymi vzťahmi a pod. 

Otázka: Čo ak na pracovisku pôsobia na základe obchodnoprávnych 
kontraktov aj živnostníci? 
GDPR a ZOOÚ výslovne nechráni osobné údaje právnických osôb ani 
fyzických osôb – živnostníkov. Ale aj údaje o týchto osobách sa môžu na 
základe ich vecného obsahu pokladať za informácie „týkajúce sa“ fyzických 
osôb a za splnenia ďalších kritérií za osobné údaje. Okrem vlastnoručného 
podpisu za také možno považovať meno právnickej osoby/živnostníka 
odvodené od mena fyzickej osoby; informácie o podniku, v ktorých je opísané 
správanie vlastníka, miesto podnikania živnostníka, ak je totožné s jeho 
adresou bydliska a pod. 

Spôsobilosť mať práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony v 
súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa riadi ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti 
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patriace jej ako dotknutej osobe podľa ZOOÚ vzniká narodením a zaniká 
smrťou. Spôsobilosť na právne úkony vzniká priebežne v závislosti od 
rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej veku maloletých a v plnom 
rozsahu vzniká plnoletosťou. Preto je v zásade aj maloletý spôsobilý dať súhlas 
so spracúvaním svojich osobných údajov. 

GDPR prináša zmenu v tejto oblasti len na služby poskytované 
maloletým prostredníctvom internetu. Ak prevádzkovateľ spracúva osobné 
údaje dotknutej osoby na základe súhlasu dotknutej osoby, je spracúvanie 
osobných údajov maloletého zákonné, len ak má maloletý aspoň 16 rokov. Ak 
má maloletý menej než 16 rokov, takéto spracúvanie je zákonné iba za 
podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas vyjadril alebo schválil zákonný 
zástupca alebo zákonný opatrovník maloletého. Uvedené podmienky sa 
nevzťahujú na off-line dáta, ani na osobné údaje spracúvané na inom právnom 
základe, než je súhlas.  

Otázka: Je potrebné o spracúvaní osobných údajov informovať zákonných 
zástupcov, resp. potrebuje zamestnávateľ súhlas zákonných zástupcov na 
spracúvanie osobných údajov mladistvého zamestnanca? 
Nie. Subjekt, ktorému je priznaná pracovnoprávna subjektivita, čo znamená, 
že je spôsobilý uvedomiť si práva a povinnosti z pracovnoprávneho vzťahu, je 
spôsobilý uvedomiť si rovnako aj práva a povinnosti vyplývajúce z postavenia 
dotknutej osoby. Ak má zamestnávateľ pochybnosti, či mladistvý zamestnanec 
(od 15 do 18 rokov) chápe všetky riziká, pravidlá a záruky súvisiace so 
spracúvaním osobných údajov, v záujme jeho ochrany môže (nemusí) zvážiť 
kontaktovanie zákonných zástupcov mladistvého. 

e. Prevádzkovateľ 

Zamestnávateľ je v kontexte ochrany osobných údajov zamestnanca 
prevádzkovateľom. Prevádzkovateľom je každý u koho si môžu dotknuté 
osoby uplatniť svoje práva v praxi, a teda ten: 
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 kto sám alebo spoločne s inými určí účel a prostriedky spracúvania 
osobných údajov, a ktorý spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; 

Zamestnávateľ uzavrie zmluvu s bezpečnostnou službou, na základe ktorej má 
bezpečnostná služba v jeho mene nainštalovať niekoľko kamier v rôznych 
častiach prevádzky. Účely videodohľadu pomocou kamier a spôsob získavania 
a ukladania obrazových záznamov určuje výlučne zamestnávateľ, ktorý sa 
preto musí považovať za jediného prevádzkovateľa tejto operácie spracúvania 
osobných údajov. 

 
 alebo komu funkcia prevádzkovateľa vyplýva zo zákona alebo kto splní 

zákonnom stanovené požiadavky na určenie statusu prevádzkovateľa (ak 
osobitný predpis verejným alebo súkromným subjektom ukladá 
povinnosť spracúvať určité údaje); 
 

Zamestnávateľ zbiera a spracúva údaje týkajúce sa mzdy svojich 
zamestnancov na účel zákonnej povinnosti vedenia mzdového listu podľa § 39 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov. Údaje 
následne zasiela správcovi dane. Zamestnávateľ i správca dane síce spracúvajú 
rovnaké údaje o mzdách, absencia spoločných účelov a prostriedkov v 
súvislosti s týmto spracúvaním údajov má ale za následok kvalifikáciu 
obidvoch subjektov ako dvoch samostatných prevádzkovateľov údajov.  
 

Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie a súlad spracúvania 
osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov. Je povinný nielen 
dodržať zásady ochrany osobných údajov, ale musí vedieť tento súlad aj 
preukázať. 

Z hľadiska územnej pôsobnosti sa GDPR uplatňuje vo veľmi širokej 
miere. GDPR podlieha každý zamestnávateľ (prevádzkovateľ) usadený na 
území Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), a 
to bez ohľadu na to, či sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na území 
EÚ/EHP alebo nie, inými slovami, či má na území EÚ/EHP sídlo, miesto 
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podnikania, organizačnú zložku, prevádzkareň alebo trvalý pobyt. ZOOÚ 
potom podlieha každý prevádzkovateľ usadený v Slovenskej republike, resp. 
na mieste, kde sa na základe medzinárodného práva verejného uplatňuje 
právo Slovenskej republiky.  

Otázka: Čo znamená pojem usadenie sa na území členského štátu? 
Ide široký a flexibilný pojem. Predpokladá akékoľvek účinné a skutočné 
vykonávanie činnosti, vrátane minimálnej činnosti prostredníctvom stálej 
prevádzkarne. Právna forma tohto usadenia, či je to pobočka, alebo dcérska 
spoločnosť s právnou subjektivitou, nie je určujúcim činiteľom. (Bližšie 
kritéria „usadenia sa“: C-230/14 Weltimmo s.r.o. proti Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság z 1. októbra 2015.) 

GDPR so sebou prináša aj extrateritoriálnu pôsobnosť, t. j. GDPR 
zaväzuje aj prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, ktorí nemajú sídlo v EÚ, 
avšak spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (napr. zákazníkov, 
zamestnancov, iných fyzických osôb) nachádzajúcich sa v EÚ. Uvedené sa 
vzťahuje aj na občanov EÚ aj iných osôb, pohybujúcich sa na území EÚ iba 
krátkodobo (napr. turistov). Spracúvanie osobných údajov uvedených osôb 
však musí súvisieť s i) ponukou tovaru alebo služieb dotknutým osobám v EÚ 
a/alebo ii) sledovaním správania dotknutých osôb na území EÚ, inak sa na 
prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa GDPR vzťahovať nebude. 
Prevádzkovateľ, ktorý nie je usadený na území EÚ a ktorý vykonáva 
zadefinované druhy spracovateľských činností (i) a ii)), je povinný na plnenie 
pravidiel ochrany osobných údajov písomne poveriť svojho zástupcu (fyzickú 
osobu alebo právnickú osobu), ktorý bude mať sídlo, miesto podnikania, 
organizačnú zložku, prevádzkareň alebo trvalý pobyt v niektorom členskom 
štáte EÚ. Rovnaká povinnosť platí aj pre sprostredkovateľa. 

e.1 Zhrnutie povinností prevádzkovateľa 

GDPR a nový ZOOÚ zásadným spôsobom menia povinnosti 
prevádzkovateľa, pričom viaceré povinnosti sa rozšírili aj na 
sprostredkovateľa. Od viacerých povinností, ktoré zaviedol starý ZOOÚ sa 
upúšťa. 
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Zrušila sa: 
 oznamovacia povinnosť k informačným systémom podľa § 34 až § 36 

starého ZOOÚ; 
 povinnosť osobitnej registrácie informačného systému podľa § 37 až § 41 

starého ZOOÚ. 
 
Zmenila sa: 

 povinnosť viesť evidenciu informačných systémov bola podľa § 43 a § 44 
starého ZOOÚ (tzv. povinnosť vypracovať evidenčný list) nahradená 
povinnosťou viesť záznamy o spracovateľských činnostiach.  
 
Vynovené povinnosti: 

 prijatie vhodných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, 
tak aby prevádzkovateľ zabezpečil a bol schopný preukázať, že 
spracúvanie sa vykonáva v súlade s GDPR a novým ZOOÚ; uvedené 
zahŕňa: 

 špecificky navrhnutú a štandardnú ochranu osobných údajov 
(tzv. povinnosť „privacy by design and by default“); 

 posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (tzv. Data 
Protection Impact Assesment - DPIA); 

 predchádzajúcu konzultácia s dozorným orgánom (Úradom); 
 oznamovanie bezpečnostných incidentov; 
 poučenia oprávnených osôb; 
 určenie zodpovednej osoby. 

f. Spoloční prevádzkovatelia 

Ak dvaja alebo viacerí prevádzkovatelia spoločne určia účel a prostriedky 
spracúvania, sú spoločnými 
prevádzkovateľmi. GDPR upravuje 
vzájomný vzťah spoločných 
prevádzkovateľov, predtým ich vzťah 
nebol explicitne regulovaný. 

V areáli pôsobia štyria 
zamestnávatelia, ktorí za účelom 
bezpečnosti zamestnancov a ochrany 
svojho majetku prevádzkujú spoločný 
kamerový bezpečnostný systém. Ide 
o spoločných prevádzkovateľov. 
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Spoloční prevádzkovatelia sú povinní uzavrieť vzájomnú dohodu (ak 
ich vzájomný vzťah nie je upravený osobitným predpisom). Bližšie 5. kapitola. 

g. Sprostredkovateľ a subdodávateľ 

Zamestnávateľ nie je povinný spracúvať osobné údaje sám, ale môže 
spracúvaním osobných údajov zamestnancov (napr. miezd) poveriť externý 
subjekt – sprostredkovateľa. Je zodpovednosťou prevádzkovateľa poveriť 
len sprostredkovateľa poskytujúceho dostatočné záruky na to, že sa prijmú 
primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo 
zákonné požiadavky, a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. 

Sprostredkovateľ: 

 je fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, iný subjekt, 
ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa; 

 účel spracúvania si nikdy neurčuje sám, ale určí mu ho prevádzkovateľ 
(ak sprostredkovateľ určí účel a prostriedky spracúvania, považuje sa v 
súvislosti s daným spracúvaním za prevádzkovateľa); 

 vždy ide o samostatný (externý) subjekt vo vzťahu k prevádzkovateľovi 
(sprostredkovateľom nie je zamestnanec oprávnený spracúvať údaje pod 
priamym dohľadom zamestnávateľa); 

 so súhlasom prevádzkovateľa môže poveriť spracúvaním osobných údajov 
ďalšieho sprostredkovateľa (terminológiou starého ZOOÚ tzv. 
subdodávateľ, nový ZOOÚ tento pojem nepreberá); 
v sprostredkovateľskej zmluve je nevyhnutné dohodnúť podmienky 
schvaľovania subdodávateľa. 
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Novinky v postavení - sprostredkovateľ je povinný: 

 viesť záznamy o spracovateľských činnostiach (čl. 30 GDPR, § 38 nového 
ZOOÚ), evidenčnú povinnosť podľa starého ZOOÚ mal len 
prevádzkovateľ; 

 oznamovať bezpečnostný incident prevádzkovateľovi (čl. 33 GDPR, § 40 
nového ZOOÚ); 

 ustanoviť zodpovednú osobu za rovnakých okolností ako prevádzkovateľ 
(čl. 37 GDPR a nasl., § 44 a nasl. nového ZOOÚ). 
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3. Evidenčná vs. záznamová povinnosť 
 

Povinnosť viesť evidenciu informačných systémov bola podľa § 43 a § 44 
starého ZOOÚ (tzv. povinnosť vypracovať evidenčný list) nahradená 
povinnosťou viesť záznamy o spracovateľských činnostiach (čl. 30 
GDPR, § 37 nového ZOOÚ).  

a. Záznamy o spracovateľských činnostiach  
- vedú prevádzkovateľ, sprostredkovateľ, zástupca 

prevádzkovateľa/sprostredkovateľa „len“ k tým spracovateľským 
činnostiam, za ktoré sú zodpovední; 

- spracovateľská činnosť = nakladanie s osobnými údajmi dotknutých osôb 
t. j. získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, 
uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, 
využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným 
spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie 
osobných údajov; 

- vzor záznamu o spracovateľských činnostiach zverejní Úrad na svojom 
webovom sídle; 

- slúžia na preukazovanie súladu s GDPR a ZOOÚ a vo vlastnom záujme na 
monitorovanie spracovateľských operácií;  

- poskytujú sa len na požiadanie dozornému orgánu – Úradu (na rozdiel od 
údajov z evidencie, ktoré bol prevádzkovateľ povinný sprístupniť 
bezplatne komukoľvek, kto o to požiadal podľa § 44 starého ZOOÚ). 

b. Forma vedenia záznamov  
 podľa čl. 30 ods. 3 GDPR: Záznamy o spracovateľských činnostiach sa 

vedú v písomnej podobe vrátane elektronickej podoby. 
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 podľa čl. 37 ods. 3 nového ZOOÚ: Záznamy o spracovateľských činnostiach 
sa vedú v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. 

Je voľbou každého zamestnávateľa, či bude viesť záznamy len v písomnej 
podobe, len v elektronickej podobe alebo aj v písomnej a aj v elektronickej 
podobe. Elektronická podoba záznamov je rovnocenná písomnej. Vzhľadom 
na to, že záznam má byť podpísaný štatutárnym orgánom, ak tento nemá 
elektronický podpis, je potrebné podpísané záznamy naskenovať, ak majú byť 
vedené aj v elektronickej forme. Záznamy o spracovateľských činnostiach sa 
nezverejňujú, neoznamujú, neregistrujú. 

c. Obsah záznamov  
Záznamy o spracovateľských činnostiach vedené prevádzkovateľom 

Tabuľka č. 1 Porovnanie obsahu evidenčných listov a obsahu záznamov 
o spracovateľských činnostiach 

Obsah evidenčného listu Obsah záznamu 

podľa § 43 ods. 1 starého ZOOÚ podľa čl. 30 ods. 1 GPDR, § 37 ods. 1 
nového ZOOÚ 

názov IS osobných údajov XXX 

ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 
identifikačné údaje prevádzkovateľa 
(názov, IČO, adresa, štát, právna forma) 

identifikačné a kontaktné údaje 
prevádzkovateľa 

XXX identifikačné a kontaktné údaje 
spoločného prevádzkovateľa, ak existuje 

meno a priezvisko štatutárneho orgánu 
prevádzkovateľa alebo inej osoby 
oprávnenej konať v jeho mene 

XXX 

identifikačné údaje zástupcu 
prevádzkovateľa, ak je vymenovaný; jeho 
IČO, sídlo, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu zástupcu  

identifikačné a kontaktné údaje zástupcu, 
ak bol ustanovený 

XXX identifikačné a kontaktné údaje 
zodpovednej osoby, ak bola určená 

počet oprávnených osôb prevádzkovateľa  XXX 
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ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME 
OSOBNÝCH ÚDAJOV 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH 
ÚDAJOV 

účel spracúvania osobných údajov účel spracúvania osobných údajov 

právny základ spracúvania osobných 
údajov 

 XXX 
Poznámka: podľa GDPR už nie je 
povinnosť uvádzať právny základ pre 
spracovateľskú operáciu – Úrad vydá el. 
formulár Záznam spracovateľskej 
operácii, kde povinnosť uvádzať právny 
základ bude, a to ako opatrenie súladu 
prevádzkovateľa aj sprostredkovateľa 
s GDPR. 

okruh dotknutých osôb, opis kategórií dotknutých osôb 

zoznam alebo rozsah osobných údajov opis kategórií osobných údajov 

 XXX podľa možností predpokladané lehoty na 
vymazanie rôznych kategórií údajov 

označenie bezpečnostných opatrení 
prijatých na zabezpečenie ochrany 
osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 
starého ZOOÚ 

podľa možností všeobecný opis 
technických a organizačných 
bezpečnostných opatrení uvedených v 
článku 32 ods. 1. GDPR 

SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S 
OSOBNÝMI ÚDAJMI  XXX 

Poskytovanie osobných údajov 

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

tretie strany, prípadne okruh tretích 
strán, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, 
že im budú osobné údaje poskytnuté a 
právny základ ich poskytovania, 

Sprístupňovanie osobných údajov 
okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo 
je zrejmé, že im budú osobné údaje 
sprístupnené a právny základ ich 
sprístupnenia 
Zverejňovanie osobných údajov  XXX 
spôsob zverejnenia, ak prevádzkovateľ 
osobné údaje zverejňuje a právny základ 
ich zverejnenia  XXX 

Cezhraničný prenos osobných údajov   
tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je 
zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční 

v príslušných prípadoch prenosy 
osobných údajov do tretej krajiny alebo 
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prenos osobných údajov a právny základ 
ich prenosu 

medzinárodnej organizácii vrátane 
označenia predmetnej tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

 deň, keď sa začnú spracúvať osobné 
údaje v informačnom systéme  XXX 

odtlačok pečiatky prevádzkovateľa odtlačok pečiatky prevádzkovateľa 

dátum, meno a podpis štatutárneho 
orgánu prevádzkovateľa 

dátum, meno a podpis štatutárneho 
orgánu prevádzkovateľa 

 

Záznamy o spracovateľských činnostiach vedené sprostredkovateľom 

Tabuľka č. 2 Porovnanie obsahu záznamov o spracovateľských činnostiach 
vedených prevádzkovateľom a sprostredkovateľom 

Obsah záznamu prevádzkovateľa Obsah záznamu sprostredkovateľa 
podľa čl. 30 ods. 1 GPDR, § 37 ods. 1 
nového ZOOÚ 

podľa čl. 30 ods. 2 GPDR, § 37 ods. 2 
nového ZOOÚ 

ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI ÚDAJE O 
SPROSTREDKOVATEĽOVI 

identifikačné a kontaktné údaje 
prevádzkovateľa 

identifikačné a kontaktné údaje 
sprostredkovateľa 

XXX identifikačné a kontaktné údaje zástupcu 
sprostredkovateľa, ak bol ustanovený 

identifikačné a kontaktné údaje 
spoločného prevádzkovateľa, ak existuje 

identifikačné a kontaktné údaje 
prevádzkovateľa, v mene ktorého koná 

identifikačné a kontaktné údaje zástupcu, 
ak bol ustanovený 

identifikačné a kontaktné údaje zástupcu 
prevádzkovateľa, ak bol ustanovený 

identifikačné a kontaktné údaje 
zodpovednej osoby, ak bola určená 

identifikačné a kontaktné údaje 
zodpovednej osoby, ak bola určená 

ÚDAJE O ÚČELE SPRACÚVANIA 
OSOBNÝCH ÚDAJOV   

účel spracúvania osobných údajov 

kategórie spracúvania osobných údajov 
vykonávaného v mene každého 
prevádzkovateľa 
 
 

opis kategórií dotknutých osôb 

opis kategórií osobných údajov 

podľa možností predpokladané lehoty na 
vymazanie rôznych kategórií údajov 
podľa možností všeobecný opis 
technických a organizačných 

podľa možností všeobecný opis 
technických a organizačných 
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bezpečnostných opatrení bezpečnostných opatrení  

v príslušných prípadoch prenosy 
osobných údajov do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácii vrátane 
označenia predmetnej tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie a v prípade 
prenosov uvedených v článku 49 ods. 1 
druhom pododseku dokumentáciu 
primeraných záruk; 

v príslušných prípadoch prenosy 
osobných údajov do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácii vrátane 
označenia predmetnej tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie a v prípade 
prenosov uvedených v článku 49 ods. 1 
druhom pododseku dokumentáciu 
primeraných záruk; 

odtlačok pečiatky prevádzkovateľa odtlačok pečiatky sprostredkovateľa 

dátum, meno a podpis štatutárneho 
orgánu prevádzkovateľa 

dátum, meno a podpis štatutárneho 
orgánu sprostredkovateľa 

 

Kedy zamestnávateľ nemá povinnosť viesť záznamy? 

 Zamestnávateľ nie je povinný viesť záznamy k tým spracovateľským 
operáciám, ktoré spĺňajú nižšie uvedené podmienky: 

 má menej ako 250 zamestnancov; 
 nie je pravdepodobné, že spracúvanie osobných údajov, ktoré 

vykonáva, povedie k riziku ochrany práv a slobôd dotknutej osoby; 
 spracúvanie osobných údajov je príležitostné; 
 nezahŕňa osobitné kategórie osobných údajov alebo  
 osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky. 

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 250 zamestnancov a viac je povinný viesť 
záznamy o spracovateľských činnostiach ku všetkým svojim spracovateľským 
operáciám. Zamestnávateľ, ktorý má 249 zamestnancov a menej vedie záznam 
len k tým činnostiam, pri ktorých je pravdepodobné, že spracúvanie povedie 
k riziku ochrany práva a slobôd dotknutej osoby, spracúvanie nie je 
príležitostné a zahŕňa citlivé osobné údaje alebo údaje týkajúce sa uznania 
viny za trestné činy a priestupky. Vzhľadom na to, že „personalistika“ obsahuje 
citlivé osobné údaje (napr. o zdraví zamestnanca, bezúhonnosti) každý 
zamestnávateľ bez ohľadu na počet zamestnancov musí na účel vedenie 
personálnej agendy vypracovať záznam k tejto spracovateľskej činnosti. 
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c.1 Účel spracúvania osobných údajov 

Každý záznam o spracovateľskej činnosti musí obsahovať účel 
spracúvania. Účel predstavuje prvý krok manipulácie s osobnými údajmi, keď 
prevádzkovateľ vymedzuje dôvod, prečo chce/potrebuje spracúvať osobné 
údaje. 

Účel určuje sám zamestnávateľ alebo mu účel vyplýva priamo z právneho 
predpisu. Nemožno určiť hocaký účel, účel musí byť zákonný, musí byť vopred 
a konkrétne určený, aby zamestnancovi bolo jednoznačne zrejmé, na čo 
poskytuje zamestnávateľovi svoje osobné údaje. 

Účelu zodpovedá zoznam a rozsah spracúvaných osobných údajov, čo 
zodpovedá zásade minimalizácie údajov. 

Na účel identifikácie zmluvnej strany zamestnanca pri podpise pracovnej 
zmluvy, postačuje jeho meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne rok 
narodenia. Ďalšie údaje ako rodné priezvisko, rodné číslo, miesto narodenia, 
štátnu príslušnosť, občianstvo, ktoré zamestnávatelia zvyknú kumulatívne 
využívať, sú z hľadiska identifikácie zmluvnej strany nadbytočné a takéto 
spracúvanie je v rozpore so zásadou minimalizácie údajov. Na získanie ďalších 
osobných údajov zamestnanca potrebných na účely sociálneho poistenia, 
zdravotného poistenia, plnenia daňovej povinnosti je vhodné využívať 
osobitné vstupné formuláre. 

Prvotne určený účel spracúvania musí byť rešpektovaný po celú dobu 
spracúvania. Spracúvať osobné údaje na iný účel, než na ktorý boli získané je 
zakázané až na dve výnimky: 

a) osobné údaje sú spracúvané na tzv. privilegované účely, t. j. účely 
archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo 
historického výskumu a na štatistické účely; 

b) dosiahol sa pozitívny výsledok testu zlučiteľnosti – spracúvanie 
osobných údajov získaných na iné než pôvodne vymedzený účel je 
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možné, ak tento iný účel úzko súvisí s pôvodným účelom spracúvania 
a je s ním zlučiteľný (kritériá, ktoré musí prevádzkovateľ zohľadniť 
a posúdiť, ak má v úmysle už získané osobné údaje spracúvať na iný 
účel sú uvedené v § 14 ods. 3 nového ZOOÚ; je potrebné si uvedomiť, 
že sa mení len účel spracúvania, právny základ nie) 

Zamestnávateľ uchováva životopisy úspešných uchádzačov o zamestnanie v 
osobných spisoch. Pôvodným účelom je použitie životopisu potenciálnym 
zamestnávateľom na posúdenie odbornej praxe v procesoch prijímania 
zamestnancov. Iným účelom, ktorý neobstojí v teste zlučiteľnosti, je ak osobné 
údaje (dosiahnuté vzdelanie, prax) obsiahnuté v životopisoch bude ďalej 
spracúvať na účely možného kariérneho postupu zamestnancov a vnútornej 
mobility v podniku. 

Zamestnávateľ v prevádzke z bezpečnostných dôvodov nainštaluje kamery a 
informuje o tom svojich zamestnancov. S pôvodným účelom (bezpečnosť) je 
nezlučiteľný ďalší účel, a to využívanie monitorovania zamestnancov na účely 
plnenia ich pracovných povinností. Bližšie vysvetlenie kapitola 3.d.6. 

Dosiahnutie sledovaného účelu, znamená koniec oprávnenia spracúvania 
osobných údajov v takej forme, v akej je ich možné priradiť ku konkrétnej 
fyzickej osobe (tzv. minimalizácia uchovávania údajov). 

c.2 Právne základy spracúvania 

K tomu, aby mohol prevádzkovateľ zákonným spôsobom spracúvať 
osobné údaje dotknutých osôb, musí mať tzv. zákonné oprávnenie, resp. 
relevantný právny základ. GDPR a nový ZOOÚ menia právne základy 
spracúvania. V porovnaní so starým ZOOÚ zostávajú niektoré právne základy 
zachované, iné sú zrušené. 

Aktuálnou úlohou prevádzkovateľa je tak odkontrolovať právne základy 
spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a zabezpečiť, aby tieto boli 
aktuálne a súladné s GDPR. Ak prevádzkovateľ zistí, že spracúva osobné údaje 
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dotknutých osôb na niektorom právnom základe, ktorý je zrušený, musí nájsť 
a disponovať iným primeraným právnym základom.  

Zrušia sa tieto právne základy spracúvania osobných údajov: 

a) priamy marketing v poštovom styku (§ 10 ods. 3 písm. d) 
starého ZOOÚ); 

b) ďalšie spracúvanie už zverejnených osobných údajov (§ 10 ods. 
3 písm. e) starého ZOOÚ); 

c) jednorazový vstup (§ 15 ods. 4 starého ZOOÚ); 
d) spracúvanie biometrických údajov, ak je nevyhnutné na plnenie 

zmluvy podľa § 10 ods. 3 pís. b) alebo ak je nevyhnutné na 
ochranu práv a právom chránených záujmov podľa § 10 ods. 3 
písm. g) (§ 13 ods. 5 písm. c) a d) starého ZOOÚ); 

e) získavanie osobných údajov ich kopírovaním, skenovaním alebo 
iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií 
(§ 15 ods. 6 starého ZOOÚ); 

f) monitorovanie priestorov prístupných verejnosti (§ 15 ods. 7 
starého ZOOÚ). 

Mnohí zamestnávatelia majú ošetrený vstup verejnosti do svojich budov cez 
právny základ podľa § 15 ods. 4 starého ZOOÚ v tzv. knihe návštev. V zmysle 
citovaného ustanovenia prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje na účely 
identifikácie fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do jeho priestorov, je 
oprávnený od nej požadovať: meno, priezvisko, titul, číslo občianskeho 
preukazu alebo číslo služobného preukazu alebo číslo cestovného dokladu, 
štátnu príslušnosť a preukázanie pravdivosti poskytnutých osobných údajov 
predkladaným dokladom. Vzhľadom na to, že uvádzaný právny základ bude 
zrušený, zamestnávateľ musí disponovať pri spracúvaní osobných údajov osôb 
vstupujúcich do jeho budov iným právnym základom. Využiteľný je v tomto 
prípade právny základ „oprávnený záujem prevádzkovateľa“ (viď nižšie druhy 
právnych základov). 
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A. Právne základy pri spracúvaní všeobecných osobných údajov 

Podľa čl. 6 GPDR a podľa § 13 nového ZOOÚ môže prevádzkovateľ 
osobné údaje dotknutých osôb spracúvať na základe aspoň jedného z týchto 
právnych základov: 

a) súhlas dotknutej osoby; 
b) spracúvanie na účely plnenia zmluvy; 
c) spracúvanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo 

medzinárodnej zmluvy; 
d) spracúvanie nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku 

dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby; 
e) spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom 

záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; 
f) spracúvanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu. 

Za najviac využiteľné v pracovnoprávnych vzťahoch považujeme právne 
základy uvedené v písm. b), c) a písm. f). V pracovnoprávnych vzťahoch je 
možné spracúvať osobné údaje aj na základe súhlasu dotknutej osoby, ale 
odporúčame spracúvanie na tomto právnom základe obmedziť na skutočne 
nevyhnuté prípady. Vzťah nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti 
zamestnanca ohrozuje skutočne slobodné vyjadrenie súhlasu so strany 
zamestnanca. 

K a) súhlas dotknutej osoby 

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby, ak 
vyjadril súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden 
konkrétny účel. Súhlas môže byť daný aj na viacero výslovne uvedených 
účelov, ale takým spôsobom, aby dotknutá osoba mala možnosť samostatne 
prejaviť svoju slobodnú vôľu pre každý jednotlivý účel uvedený v súhlase. 

GDPR prináša nové požiadavky bližšie určujúce obsahové a formálne 
podmienky súhlasu. Ide o jednostranný prejav vôle dotknutej osoby, ktorý má 
byť: 
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 slobodne daný; súhlas zapracovaný do pracovnej zmluvy indikuje 
nemožnosť zamestnanca udelenie súhlasu odmietnuť. Ideálne je 
súhlas so spracúvaním osobných údajov naformulovať na 
samostatnej listine popri pracovnej zmluve s uistením, že 
odmietnutie alebo odvolanie súhlasu nebude zamestnávateľom v 
nijakom smere postihované. 

 informovaný; viď 4. kapitola – Informačná povinnosť. 
 konkrétny a jednoznačný; z hľadiska formulácie je potrebné 

upriamiť pozornosť na to, aby bol súhlas vyjadrený jasne, v 
zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.  

 odlíšiteľný od iných vyhlásení; súhlas so spracúvaním osobných 
údajov má byť jasne a zreteľne odlíšený od iných skutočností (častí 
daného dokumentu), aby sa zabránilo tomu, že ho dotknutá osoba 
nejakým spôsobom prehliadne.  

Forma súhlasu nie je výslovne upravená. Prevádzkovateľ musí vedieť 
hodnoverne a kedykoľvek preukázať, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so 
spracúvaním svojich osobných údajov. Je na zvážení prevádzkovateľa, akú 
formu vyjadrenia súhlasu zvolí: 

 písomná forma potvrdená vlastnoručným podpisom alebo zaručeným 
elektronickým podpisom, 

 jednoduchá elektronická forma v podobe emailu, 
 telefonická nahrávka,  
 ústny súhlas vyjadrený pri osobnom stretnutí, označenie políčka pri 

návšteve internetového webového sídla,  
 iné aktívne konkludentné správanie a pod.  

Mlčanie, vopred predtlačené a zaškrtnuté políčka alebo nečinnosť dotknutej 
osoby sa za súhlas nepovažujú, pretože nie sú založené na aktívnom prístupe 
dotknutej osoby vyjadrujúcej súhlas so spracúvaním osobných údajov. Za 
vyjadrenie súhlasu je možné považovať aj také konanie, ak uchádzač o 
zamestnanie zašle životopis uchádzajúc sa o pracovnú ponuku, ak 
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zamestnanec zverejní sám svoju fotografiu v intranetovej sieti využívanej vo 
firme a pod. 

Posúdenie platnosti doteraz udelených súhlasov 

Všetky doteraz získané súhlasy budú platné len za predpokladu, že 
spĺňajú požiadavky GDPR a nového ZOOÚ. V opačnom prípade bude 
potrebné, aby si prevádzkovatelia vyžiadali nové súhlasy alebo zvolili iný 
právny základ spracúvania osobných údajov.  

Nový ZOOÚ nepreberá § 11 ods. 4 starého ZOOÚ, podľa ktorého mal 
obligatórne súhlas obsahovať údaj o tom: kto súhlas udeľuje; komu sa súhlas 
udeľuje; na aký účel sa súhlas udeľuje; zoznam alebo rozsah osobných údajov, 
ktoré majú byť predmetom spracúvania; čas platnosti súhlasu. Podľa recitálu 
42 GDPR, ak dotknutá osoba udeľuje súhlas, mala by si byť vedomá v akom 
rozsahu ho udeľuje, a aby sa zaistilo, že súhlas bude informovaný, dotknutá 
osoba si má byť vedomá aspoň identity prevádzkovateľa a zamýšľaných účelov 
spracúvania osobných údajov. Z udeleného súhlasu by tak malo byť naďalej 
zrejmé kto súhlas udelil, komu ho udelil, v akom rozsahu, kedy bol súhlas 
udelený, aké informácie dostala dotknutá osoba pred udelením súhlasu a 
akým spôsobom bol súhlas udelený. Pozornosť je potrebné upriamiť na 
inovovanú informačnú povinnosť, ktorá má predchádzať získaniu súhlasu. 
GDPR a nový ZOOÚ rozširujú informačné povinnosti pri získavaním osobných 
údajov napr. o povinnosť informovať dotknutú osobu už aj o právnych 
základoch spracúvania, o dobe uchovávania osobných údajov, resp. o 
kritériách na jej určenie, ak dobu nie je možné určiť a pod. (bližšie viď 4. 
kapitola Informačná povinnosť). Informačná povinnosť môže, ale nemusí byť 
zapracovaná v súhlase. Prevádzkovateľ je ten, kto nesie dôkazné bremeno o 
plnení tejto povinnosti. 

Ak porovnáme obsahové náležitosti súhlasu podľa starej a novej právnej 
úpravy, možno dospieť k záveru, že pokiaľ súhlas dotknutej osoby splnil všetky 
náležitosti vyžadované starou právnou úpravou bude takto udelený súhlas 
súladný aj s novou právnou úpravou (navyše bude len čas platnosti súhlasu). 
Pozor však na inováciu informačnej povinnosti a zdôraznenie práva dotknutej 
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osoby na odvolanie súhlasu. Tak jednoducho ako možno súhlas udeliť, musí 
exitovať rovnako jednoduchá možnosť dotknutej osoby odvolať súhlas. O tejto 
možnosti musí byť dotknutá osoba vopred informovaná. 

K b) Spracúvanie na účely plnenia zmluvy 

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje bez súhlasu 
dotknutej osoby vtedy, ak je spracúvanie 
nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej 
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, 
alebo na vykonanie opatrenia pred 
uzatvorením zmluvy na základe žiadosti 
dotknutej osoby. Dotknutá osoba je 
zmluvnou stranou, iniciátorom zmluvy 
alebo účastníkom predzmluvných 
vzťahov. Účelom spracúvania osobných 
údajov je v tomto prípade predmet 
zmluvy. 

K c) Spracúvanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo 
medzinárodnej zmluvy 

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby 
bez jej súhlasu, ak je spracúvanie jej osobných údajov nevyhnutné podľa 
osobitného predpisu (minimálne s právnou silou zákona) alebo 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Pri spracúvaní 
osobných údajov na základe tohto právneho základu je prevádzkovateľ viazaný 
povinnosťou spracúvať osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý tento 
osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva ustanovuje. Prevádzkovateľ je 
teda oprávnený spracúvať len také osobné údaje, ktoré sú priamo vymedzené 
osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou (zoznam osobných 
údajov) alebo také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie 
osobitným zákonom alebo medzinárodnou zmluvou stanoveného účelu 
(rozsah osobných údajov). 

Na spracúvanie osobných (identifikačných) 
údajov zamestnanca ako jednej zo 
zmluvných strán pracovnej zmluvy alebo 
niektorej z dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru nepotrebuje 
zamestnávateľ jeho súhlas. 
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Rámcový účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov a 
druhy spracovateľských operácií zamestnávateľ nájde okrem Zákonníka práce 
v nasledujúcich právnych predpisoch (vždy v znení neskorších predpisov): 

 zákone č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe 
 zákone č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
 zákone č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  
 zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  
 zákone č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení 

zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 zákone č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení 
 zákone č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 
 zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
 zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a pod. 

Zamestnávateľ sa potrebuje orientovať v osobitných právnych predpisoch, aby 
zbytočne a nad rámec nevyžadoval súhlas zamestnanca, keď ho nepotrebuje. 
Vyžadovanie súhlasu dotknutej osoby „pre prípad..., veď získaním súhlasu, aj 
keď ho nepotrebujem, nič nepokazím“ nehodnotí Úrad pozitívne.  

Osobitný prípad právneho základu spracúvania osobných údajov na 
základe právneho predpisu je pre zamestnávateľov vyjadrený v ustanovení § 
78 ods. 3 nového ZOOÚ. Podľa citovaného ustanovenia „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 zaradenia, funkčné zaradenie, 
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osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný 
útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresu 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.“  

Na spracúvanie osobných údajov zamestnanca uvedených v § 79 ods. 3 
nového ZOOÚ zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnanca, pretože 
právnym základom spracúvania je priamo ZOOÚ. Predpokladom zákonného 
spracúvania uvedených osobných údajov zamestnanca je dodržanie 
stanoveného účelu. V porovnaní so starým ZOOÚ pribudla do nového ZOOÚ 
možnosť poskytovať a zverejňovať bez súhlasu zamestnanca aj jeho osobné 
alebo zamestnanecké číslo.  

K f) Spracúvanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu 

O oprávnený záujem, ako právny základ spracúvania osobných údajov, 
ide v tom prípade, ak medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom už existuje 
vzťah, napríklad pracovnoprávny vzťah. Oprávnený záujem prevádzkovateľa 
alebo tretej strany však nesmie prevažovať nad záujmami alebo právami 
dotknutej osoby. Pri využívaní tohto právneho základu má byť prevádzkovateľ 
schopný preukázať, akým spôsobom sa vysporiadal s posúdením vyváženosti 
ním sledovaných oprávnených záujmov a práv a slobôd dotknutých osôb. Ak v 
danom čase a kontexte spracúvania dotknutá osoba vôbec neočakáva 
spracúvanie alebo neočakáva ďalšie spracúvanie jej osobných údajov, 
pravdepodobne oprávnený záujem prevádzkovateľa prevažuje nad záujmami a 
právami dotknutej osoby. 

Oprávneným záujmom zamestnávateľa, ktorý má pobočky roztrúsené po 
celom Slovensku je tak napríklad vnútorný prenos osobných údajov 
zamestnancov medzi jednotlivými pobočkami, najmä na účely rôznej 
administrácie týkajúcej sa existujúcich pracovnoprávnych vzťahov. Na takéto 
spracúvanie osobných údajov (prenos) zamestnávateľ nepotrebuje súhlas 
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zamestnanca, právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorý 
však nesmie zabudnúť na primeranú bezpečnosť tejto spracovateľskej 
operácie. 

Ďalšie osobitné právne základy spracúvania osobných údajov 
dotknutej osoby sú vyjadrené v § 78 nového ZOOÚ. Prevádzkovateľ je 
oprávnený spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak 
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné: 

a) na akademický, umelecký, alebo literárny účel; 
b) pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými 

prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, 
ktorému to vyplýva z predmetu činnosti (vydávanie ročeniek, 
podnikového časopisu a pod); 

c) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického 
výskumu alebo na štatistický účel pri prijatí primeraných záruk 
pre práva a slobody dotknutej osoby (tzv. privilegované účely). 

Na tieto účely prevádzkovateľ nesmie spracúvať osobné údaje dotknutej 
osoby bez jej súhlasu, ak spracúvaním osobných údajov porušuje právo 
dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia 
alebo takéto spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby 
vylučuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská 
republika viazaná. 

B. Druhy právnych základov pri spracúvaní citlivých osobných 
údajov 

Vo všeobecnosti sa zakazuje spracúvanie citlivých osobných údajov, 
pretože, ak by došlo k ich zneužitiu, mohlo by to pre dotknutú osobu 
predstavovať výraznejší zásah do jej základných práv a slobôd. Zákaz 
spracúvania citlivých osobných údajov je prelomený taxatívne stanoveným 
zoznamom jedenástich právnych základov, na základe ktorých možno citlivé 
osobné údaje spracúvať (čl. 9 ods. 2 GDPR a § 16 ods. 2 nového ZOOÚ). 
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Vyberáme tie, ktoré majú priamu relevanciu v oblasti pracovnoprávnych 
vzťahov.  

Spracúvanie citlivých osobných údajov zamestnanca je možné na základe: 

a) výslovného súhlasu dotknutej osoby; 

Na rozdiel od súhlasu pri spracúvaní všeobecných osobných údajov, 
súhlas pri spracúvaní citlivých osobných údajov musí byť výslovný. Výslovný 
súhlas je potrebné chápať ako vyjadrený súhlas. Požiadavka výslovného 
súhlasu teda znamená, že súhlas nie je vyvodený.  

Situácia, v ktorej zamestnávateľ informuje zamestnanca, že jeho zdravotné 
záznamy prenesie spoločnosti poskytujúcej zdravé výživové doplnky na účely 
zasielania marketingových správ, pokiaľ nevznesie námietku (napr. emailom 
na adresu personalistiky), nesplní požiadavku výslovného súhlasu. Rovnako 
tak sa výslovný súhlas vyžaduje na spracúvanie rodného čísla, ak sa spracúva 
na právnom základe súhlasu (§ 79 ods. 4 nového ZOOÚ). Samotný podpis 
pracovnej zmluvy, v ktorej je uvedené rodné číslo zamestnanca, vlastnosť 
výslovného súhlasu nespĺňa.  

b) spracúvanie je nevyhnutné na účel plnenia povinností a výkonu 
osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti 
pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia ... podľa 
osobitného predpisu, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská 
republika viazaná alebo podľa kolektívnej zmluvy, ak poskytujú 
primerané záruky ochrany základných práv a záujmov dotknutej 
osoby; 

Na tomto právnom základe je možné spracúvať citlivé osobné údaje 
zamestnanca bez jeho súhlasu ako napríklad výsledky posúdenia zdravotnej 
alebo psychickej spôsobilosti na prácu. Informáciu o tom, či je/nie je 
zamestnanec zdravotne alebo psychicky spôsobilý na výkon práce umožňuje 
zamestnávateľovi v tomto rozsahu spracúvať § 41 ods. 2 ZP. Subjekt, ktorý 
vykonáva posúdenie zdravotnej, či psychickej spôsobilosti na výkon práce, 
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alebo iné posúdenia v rámci preventívneho pracovného lekárstva disponuje 
samostatným právnym základom spracúvania citlivých osobných údajov 
dotknutých osôb uvedenom v čl. 9 ods. 2 písm. h) GDPR a § 16 ods. 2 písm. h) 
nového ZOOÚ. 

c) spracúvanie vykonáva v rámci oprávnenej činnosti odborová 
organizácia; 

Spracúvanie citlivých osobných údajov odborovou organizáciou bude 
zákonné za kumulatívneho naplnenia nasledujúcich podmienok. Toto 
spracúvanie: 

 sa týka iba jej členov alebo tých fyzických osôb, ktoré sú s odborovou 
organizáciou vzhľadom na ich ciele v pravidelnom styku,  

 slúži výlučne pre jej vnútornú potrebu a  
 údaje nebudú poskytnuté tretej strane bez písomného alebo inak 

hodnoverne preukázateľného súhlasu dotknutej osoby. 

d) spracúvanie je nevyhnutné na účely práva sociálneho zabezpečenia 

Ide o prípady spracúvania citlivých údajov zamestnancov na účely 
sociálneho poistenia, poskytovania štátnych sociálnych dávok, na ďalšie účely 
plnenia povinností alebo uplatnenia práv prevádzkovateľa zodpovedného za 
spracúvanie v oblasti pracovného práva a v oblasti služieb zamestnanosti, ak 
to prevádzkovateľovi vyplýva z osobitného predpisu alebo medzinárodnej 
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

Okrem právnych základov spracúvania citlivých osobných údajov 
uvedených v písm. a) až d), ktoré predstavujú najčastejšie právne základy 
spracúvania pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov, nemožno vylúčiť, že 
zamestnávateľ spracúvanie citlivých údajov zamestnanca bez jeho súhlasu 
legitímne oprie aj o ďalšie špecifické situácie uvedené v čl. 9 ods. 2 GPDR a § 
16 ods. 2 nového ZOOÚ. Zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnanca, ak 
spracúva také jeho citlivé osobné údaje, ktoré zamestnanec o sebe 
preukázateľne zverejnil; ktoré zamestnávateľ nevyhnutne potrebuje na 
uplatnenie právneho nároku alebo pri výkone súdnej právomoci; a ktoré 
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spracúva na tzv. privilegované účely (archivácia, vedecký účel, účel 
historického výskumu, štatistika). 

Osobitne je upravený právny základ pre spracúvanie citlivých osobných 
údajov, ktorými sú genetické údaje, biometrické údaje a údaje týkajúce sa 
zdravia. Tieto tri kategórie citlivých osobných údajov je v súlade s § 79 ods. 5 
nového ZOOÚ možné bez súhlasu dotknutej osoby spracúvať aj na právnom 
základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je 
Slovenská republika viazaná. 

d. Vybrané spracovateľské činnosti 

d.1. Spracúvanie fotografie zamestnanca  

Spracúvaný osobný údaj: fotografia zamestnanca, ktorá ho dokáže 
identifikovať (nie je rozmazaná). V novom ZOOÚ i GDPR sa fotografia 
považuje za všeobecný osobný údaj. Len v prípade, ak sa fotografia spracúva 
osobitným technickým zariadením, ktoré umožní vytvorenie jedinečných čŕt 
tváre, podľa ktorých sa zamestnanec identifikuje pôjde o spracúvanie citlivého 
osobného údaja. 

Zmeny: Podľa starého ZOOÚ ako i rozhodovacej praxe Úradu sa fotografia 
považovala za osobitnú kategóriu osobných údajov (§ 13 starého ZOOÚ), 
pretože odhaľovala etnickú, rasovú príslušnosť, prípadne údaj 
o zdraví/zdravotnom postihnutí. Túto kategóriu osobitných osobných údajov 
bolo zakázané spracovávať bez existencie špecifických výnimiek. Jednou z nich 
(najčastejšie využívanou) bol súhlas dotknutej osoby, ktorý nesmel byť v 
pracovnej zmluve (viazaný na jej uzatvorenie).  

Účel spracúvania: i) propagácia spoločnosti na webovom sídle, ii) 
propagácia zamestnávateľa prostredníctvom vizitiek, iii) identifikačné kartičky 
zamestnancov na dverách kancelárií, iv) vylepšenie komunikácie 
zamestnancov s klientelou/verejnosťou, v) vydávanie podnikového časopisu 
v rámci sociálnej politiky zamestnávateľa (blahoželanie k jubileu, 
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k pracovnému úspechu a pod.), vi) vydanie služobného preukazu, vii) 
evidencia dochádzky, viii) obmedzenie vstupu do vyhradených priestorov cez 
identifikáciu zamestnanca prostredníctvom fotografie. 

Zamestnávateľ je oprávnený zverejniť určité údaje o zamestnancovi bez 
potreby získania jeho súhlasu priamo na základe ustanovenia § 78 ods. 3 
nového ZOOÚ. Ani v starom ZOOÚ (§ 12 ods. 3) ani v novom ZOOÚ (§ 78 ods. 
3) však fotografia nepatrí do katalógu osobných údajov zamestnanca, ktoré je 
oprávnený zamestnávateľ sprístupniť či zverejniť titulom existujúceho 
pracovnoprávneho vzťahu priamo na základe ZOOÚ.  

Okruh dotknutých osôb: Zamestnanec, ktorého dokáže fotografia 
identifikovať. 

Právne základy spracúvania (pre fotografiu ako všeobecný osobný 
údaj): 

1) Súhlas zamestnanca v prípadoch spracúvania fotografie na účely i) až v), 
pričom je vecou zamestnávateľa, aby dokázal, že súhlas bol daný 
slobodne. V praxi je potrebné vyhýbať sa použitiu súhlasu zamestnanca so 
spracúvaním jeho osobných údajov. 

 V prípade v) zverejnenie fotografie zamestnanca v podnikovom 
časopise – zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnanca, 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 takýto účel prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej 
osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia 
alebo takéto spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej 
osoby vylučuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, 
ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 78 ods. 2 nového 
ZOOÚ). 

2) Osobitný zákon (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, § 13 ods. 1 písm. c) nového 
ZOOÚ) v prípade vii) vyhotovenie služobného preukazu u pracovníkov 
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súkromnej bezpečnostnej služby (§ 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 473/2005 
Z. z. o súkromnej bezpečnosti) a u štátnych zamestnancov (§ 108 zákona 
č. 55/2017 o štátnej službe). 

3) Oprávnený záujem zamestnávateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, § 13 ods. 1 
písm. f) nového ZOOÚ), pokiaľ tento záujem neprevažuje nad záujmami 
zamestnanca v prípadoch vii) a viii). 

Lehoty spracúvania: Do doby naplnenia účelu spracúvania fotografie, 
najdlhšie po dobu trvania pracovného pomeru. 

Vedenie záznamu o spracovateľských činnostiach pri spracúvaní 
fotografie: je povinnosťou pre toho zamestnávateľa, ktorý: 

 má viac ako 250 zamestnancov; 
 bez ohľadu na počet zamestnancov spracúva fotografiu takým 

spôsobom, že spracúva biometrické údaje dotknutej osoby, pričom 
takéto spracúvanie nie je príležitostné a môže viesť k riziku pre práva 
a slobody dotknutej osoby. 

d.2. Spracúvanie rodného čísla zamestnanca 

Spracúvaný osobný údaj: všeobecne použiteľný identifikátor – rodné 
číslo; podľa § 13 ods. 2 starého ZOOÚ citlivý osobný údaj, podľa § 79 ods. 4 
nového ZOOÚ špecifický osobný údaj s vlastným právnym režimom 
spracúvania. 

Zmeny: Podľa starého ZOOÚ bolo rodné číslo osobitnou kategóriou osobných 
údajov. Podľa ustanovenia § 13 ods. 2 starého ZOOÚ ho bolo možné spracúvať 
len vtedy, ak jeho použitie bolo nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu 
spracúvania. Zverejňovanie rodného čísla bolo absolútne zakázané, a to aj v 
prípade, ak so zverejnením dala súhlas dotknutá osoba. 

Účel spracúvania: identifikovanie zamestnanca, ak jeho využitie je 
nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania (napr. identifikácia 
poistenca sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, daňovníka). 
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Okruh dotknutých osôb: zamestnanci. 

Právne základy spracúvania: 

1) Výslovný súhlas zamestnanca (§ 79 ods. 4 nového ZOOÚ), avšak len pre 
taký účel, keď je to nevyhnutné, t. j. sledovaný účel nie je možné 
dosiahnuť aj inak, preto sme toho názoru, že využitie tohto právneho 
základu pre spracúvanie rodného čísla bude v pracovnoprávnych 
vzťahoch ojedinelé, resp. vôbec nevyužiteľné. 

2) Plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, § 13 ods. 1 písm. b) nového 
ZOOÚ), ktorej zmluvnou stranou je zamestnanec, nie však na účely 
identifikovania zmluvnej strany (založenia pracovnoprávneho vzťahu), ale 
na účely plnenia práv a povinností zamestnávateľa vyplývajúcich mu 
z uzatvoreného pracovnoprávneho 
vzťahu. 

3) Osobitný zákon (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
GDPR, § 13 ods. 1 písm. c) nového 
ZOOÚ), ktorý pre plnenie zákonnej 
povinnosti umožňuje 
zamestnávateľovi žiadať od 
zamestnanca uvedenie rodného čísla, 
aby ho na jeho základe napríklad 
mohol prihlásiť na sociálne poistenie 
podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov, na účely vedenia mzdového listu podľa zákona č. 595/2003 Z. 
z. o daní z príjmu v znení neskorších predpisov a pod. 

4) Oprávnený záujem zamestnávateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, § 13 ods. 1 
písm. f) nového ZOOÚ), avšak znova len pre taký účel, keď je to 
nevyhnutné, t. j. sledovaný účel nie je možné dosiahnuť aj inak a záujem 
zamestnávateľa v tomto prípade neprevažuje nad právami a záujmami 
zamestnanca. 

Lehoty spracúvania: V zmysle registratúrneho plánu a registratúrneho 
poriadku. 

V súlade so starou právnou úpravou 
bolo možné udeliť pokutu za 
akékoľvek zverejnenie rodného čísla. 
Podľa novej právnej úpravy môže 
dotknutá osoba svoje rodné číslo 
zverejniť sama. 
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Vedenie záznamu o spracovateľských činnostiach pri spracúvaní 
rodného čísla je povinnosťou pre toho zamestnávateľa, ktorý má viac ako 250 
zamestnancov. 

d.3. Spracúvanie mzdy zamestnanca a jej zverejňovanie  

Spracúvaný osobný údaj: rozsah, resp. zoznam všeobecných osobných 
údajov, ktoré dokážu identifikovať ekonomickú identitu zamestnanca napr.: 

 § 39 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov na účely vedenia mzdového listu: meno a priezvisko (vrátane 
predchádzajúcich), rodné číslo, adresa trvalého pobytu, meno a priezvisko 
a rodné čísla osôb, na ktoré si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť 
základu dane a daňový bonus, výšku mzdy za jednotlivý mesiac (ako 
základu dane); 

 mzda a jej členenie na jednotlivé zložky, sumy postihnuté výkonom 
rozhodnutia (exekúciou, zrážkami zo mzdy), príspevky v oblasti 
sociálneho zabezpečenia, údaj o priznaní a výške dôchodku a pod. 

Účel spracúvania: plnenie povinností zamestnávateľa vyplývajúcich 
z pracovného pomeru a dohôd o právach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru, konkrétne poskytovanie mzdy za vykonanú prácu podľa § 118 ods. 1 
ZP, resp. odmeny podľa § 224 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce. 

Okruh dotknutých osôb: Zamestnanec, bývalí zamestnanci, blízke osoby. 

Právne základy spracúvania: 

Pre účely spracovania údajov o mzde a údajov s tým súvisiacich 
nepotrebuje zamestnávateľ súhlas zamestnanca. Spracúvanie sa uskutočňuje 
na základe osobitného zákona (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, § 13 ods. 1 písm. c) 
nového ZOOÚ) – spracúvanie údajov o mzde a údajov s tým súvisiacich 
potrebuje zamestnávateľ na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa 
podľa § 118 ods. 1 Zákonníka práce, resp. podľa § 224 ods. 2 písm. c) 
Zákonníka práce. 
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Lehoty spracúvania: Po dobu stanovenú v zmysle registratúrneho plánu 
a registratúrneho poriadku zamestnávateľa. Registratúrny plán a registratúrny 
poriadok musia zohľadňovať príslušné predpisy regulujúce nakladanie so 
mzdovým listom (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov, zákon 
o sociálnom poistení, zákon o zdravom poistení a pod.). 

Vedenie záznamu o spracovateľských činnostiach pri spracúvaní mzdy 
a jej zverejňovaní je povinnosťou len pre toho zamestnávateľa, ktorý má viac 
ako 250 zamestnancov. 

Otázka: Je zamestnávateľ oprávnený zverejniť údaj o mzde svojho 
zamestnanca ? 
Zamestnávateľ nesmie zverejniť údaj o výške mzdy svojho zamestnanca. Údaj 
o mzde nepatrí medzi kategóriu osobných údajov, ktoré je zamestnávateľ 
oprávnený sprístupniť, resp. zverejniť podľa § 78 ods. 3 nového ZOOÚ. 
Zamestnávateľ je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o výške mzdy svojho 
zamestnanca, a to aj po skončení pracovného pomeru. To isté platí aj pre 
zamestnancov prevádzkovateľa, ktorí s údajom o výške mzdy prídu do styku 
(personalista, účtovník, vedúci zamestnanec...). Zamestnávateľ musí zaviazať 
oprávnené osoby mlčanlivosťou. Zamestnávateľ poskytuje údaj o výške mzdy 
príslušným orgánom, ktoré ich nevyhnutne potrebujú pre svoju činnosť 
(polícia, prokuratúra, súd, Úrad, odborová organizácia a pod.), avšak len v 
rozsahu uvedenom v osobitných právnych predpisoch oprávňujúcich tieto 
orgány k prístupu k danému osobnému údaju. 

 
Otázka: Je zamestnanec oprávnený zverejniť údaj o výške svojej mzdy ? 
V zmysle novej právnej úpravy aj naďalej neexistuje právny základ 
obmedzenia zamestnanca, na základe ktorého by sa mu zakázalo zverejniť údaj 
o výške svojej mzdy. V praxi často zamestnávatelia zaväzujú zamestnanca 
povinnosťou mlčanlivosti o výške jeho mzdy už priamo v pracovnej zmluve. 
Takéto obmedzovanie nakladania zamestnanca so svojim osobným údajom nie 
je v súlade so Zákonníkom práce ani s úpravou ochrany osobných údajov. 
GDPR ani nový ZOOÚ nepozná možnosť obmedzenia dotknutej osoby 
zverejniť svoj vlastný osobný údaj. V prípade porušenia zákazu zverejnenia 
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vlastnej mzdy uvedeného v pracovnej zmluve toto nie je možné považovať za 
porušenie pracovnej disciplíny. 

d.4. Spracúvanie biometrických údajov zamestnanca  

Spracúvaný osobný údaj: sken sietnice oka, odtlačok prstov, chôdza 
zamestnanca, tlak pera pri písaní, štruktúra tváre, štruktúra hlasu, štruktúra 
dlane; ide o spracúvanie tzv. citlivých osobných údajov. 

Účel spracúvania: využitie biometrie zamestnanca na i) vstup do 
vyhradených priestorov/objektov z dôvodu bezpečnosti a ochrany majetku, ii) 
evidenciu dochádzky a pracovného času. 

Okruh dotknutých osôb: zamestnanec. 

Právne základy spracúvania podľa nového ZOOÚ: 

1) Spracúvanie je nevyhnutné na účel plnenia povinností a výkonu 
osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti 
pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia ... (čl. 9 ods. 2 písm. b) 
GDPR, § 16 ods. 2 písm. b) nového ZOOÚ), za predpokladu, že takéto 
spracúvanie je primerané danému účelu a nevyhnutné na jeho 
dosiahnutie. Za také nemožno považovať evidovanie dochádzky 
a pracovného času s využitím biometrie zamestnanca, pretože vždy je 
možné nájsť menej invazívny spôsob zásahu do súkromia zamestnanca 
napr. využitím knihy evidencie, priloženie karty k čítačke a pod. Máme za 
to, že za výkon osobitných práv zamestnávateľa by bolo možné považovať 
spracúvanie biometrie zamestnanca na účely BOZP z dôvodu zamedzenia 
vstupu nepovolaným osobám do objektov, kde sú uchovávané nebezpečné 
látky (rádioaktívny materiál, vzorky vírusov a pod.) 

2) Osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská 
republika viazaná, na účely povolenia a kontroly vstupov napr. podľa 
zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový 
zákon) v znení neskorších predpisov. 
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Pre porovnanie - právne základy spracúvania podľa § 13 ods. 5 starého 
ZOOÚ 

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať biometrické údaje len vtedy, ak je to 
primerané účelu spracúvania a nevyhnutné na jeho dosiahnutie a ak: 

a) to prevádzkovateľovi vyplýva výslovne zo zákona, 
b) dotknutá osoba dala na spracúvanie písomný alebo inak hodnoverne 

preukázateľný súhlas, 
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa 

§ 10 ods. 3 písm. b) alebo 
d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely podľa § 10 ods. 

3 písm. g), t. j. na ochranu majetku zamestnávateľa a jeho 
oprávnených záujmov. Tento právny základ mohol byť relevantný pri 
povolení vstupu zamestnanca do určitej miestnosti, kde sa vykonáva 
špecifická chránená činnosť (napr. rádioaktívna), avšak Úrad 
neakceptoval využitie tohto právneho základu na evidenciu 
dochádzky. 

Lehoty spracúvania: Najneskôr do doby naplnenia účelu spracúvania 
alebo ukončenia kontroly vstupu prostredníctvom snímania biometrických 
údajov. V tomto prípade ide najmä o uchovávanie tzv. vstupného údaju 
(prvotný odtlačok prsta, sken sietnice oka), podľa ktorého sa zisťuje zhoda 
následne udelených biometrických údajov.  

Vedenie záznamu o spracovateľských činnostiach pri spracúvaní 
biometrie zamestnanca je povinnosťou pre toho zamestnávateľa, ktorý: 

 má viac ako 250 zamestnancov; 
 spracúva biometrické údaje dotknutej osoby, pričom takéto 

spracúvanie nie je príležitostné a môže viesť k riziku pre práva 
a slobody dotknutej osoby. 
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d.5. Monitorovanie zamestnanca – GPS lokalizátor  

Spracúvaný osobný údaj: lokalizačné údaje získané GPS lokalizátorom 
(všeobecný osobný údaj), údaje z knihy jázd. 

Účel spracúvania: i) kontrola dodržiavania pracovnoprávnych 
povinností zamestnanca pri vedení služobného vozidla, ii) ochrana majetku 
zamestnávateľa – služobných vozidiel pred krádežou, poškodením. 

Okruh dotknutých osôb: zamestnanci využívajúci služobné vozidlo. 

Právne základy spracúvania: 

Zamestnávateľ nepotrebuje na spracúvanie lokalizačných údajov 
získaných GPS lokalizátorom zo služobných vozidiel súhlas zamestnanca, ak 
spracúva tieto osobné údaje na základe: 

1) osobitného zákona (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, § 13 ods. 1 písm. c) nového 
ZOOÚ), t. j. § 13 ods. 4 Zákonníka práce. Monitorovanie zamestnancov na 
tomto právnom základe vyžaduje: 
a. preukázanie existencie vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej 

povahe činnosti zamestnávateľa na narúšanie súkromia 
zamestnanca, 

b. informovanie zamestnanca o takejto forme monitorovania (vopred, 
pred začatím monitorovania, napr. v internom akte, s ktorým sa 
preukázateľne oboznámil) vrátane rozsahu kontroly, spôsobe jej 
uskutočnenia a dobe jej trvania, 

c. prerokovanie kontrolného mechanizmu so zástupcami 
zamestnancov (ak pôsobia na pracovisku). 

2) oprávneného záujmu zamestnávateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, § 13 ods. 
1 písm. f) nového ZOOÚ) napr. na účely ochrany svojho majetku. V tomto 
prípade zamestnávateľ nespracúva osobné údaje na pracovnoprávne 
účely, čo znamená, že získané údaje nebude môcť využiť 
v pracovnoprávnom vzťahu, napr. na vyvodenie zodpovednosti 
zamestnanca. 
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Lehoty spracúvania: Podľa registratúrneho plánu a registratúrneho 
poriadku. Upozorňujeme však na to, že pokiaľ účelom spracúvania 
lokalizačných údajov je kontrola dodržiavania pracovnoprávnych povinností 
zamestnanca, maximálna doba uchovávania dát by nemala presiahnuť 1 rok. 
Najneskôr do 1 roka totiž zamestnávateľ môže vyvodiť voči zamestnancovi 
pracovnoprávnu zodpovednosť formou okamžitého skončenia pracovného 
pomeru. 

Vedenie záznamu o spracovateľských činnostiach pri spracúvaní 
lokalizačných údajov je povinnosťou len pre toho zamestnávateľa, ktorý má 
viac ako 250 zamestnancov. 

Niektorí zamestnávatelia poskytujú svojim zamestnancom služobné motorové 
vozidlá, vybavené okrem iného aj GPS lokalizátorom polohy vozidla. 
Zamestnávateľ by mal stanoviť, či je motorové vozidlo zamestnancom 
použiteľné len na pracovné alebo aj súkromné účely a následne tomu 
prispôsobiť aj rozsah monitorovania zamestnanca GPS lokalizátorom vo 
vozidle. Monitorovanie zamestnanca počas využívania motorového vozidla na 
súkromné účely je absolútne zakázané. V prípade, ak zamestnávateľ vo 
vnútorných predpisoch vymedzil zákaz používania služobných vozidiel na 
súkromné účely, monitorovanie ich používania non-stop je súladné s právnym 
poriadkom. 

d.6. Monitorovanie zamestnanca kamerovým systémom 

Spracúvaný osobný údaj: Snímka schopná identifikovať fyzickú osobu 
(najmä tvár). 

Účel spracúvania: i) kontrola plnenia pracovných povinností 
zamestnancov, ii) ochrana majetku zamestnávateľa alebo zdravia 
zamestnancov, iii) ochrana verejného poriadku a bezpečnosti. 

Okruh dotknutých osôb: Zamestnanci, osoby nachádzajúce sa v 
monitorovaných priestoroch (zákazníci, dodávatelia a pod.). 
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Právne základy spracúvania podľa nového ZOOÚ: 

Zamestnávateľ nepotrebuje na spracúvanie osobných údajov získaných 
kamerovým systémom súhlas zamestnanca, ak spracúva tieto osobné údaje na 
základe: 

1) osobitného zákona (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, § 13 ods. 1 písm. c) nového 
ZOOÚ), t. j. § 13 ods. 4 Zákonníka práce na účely podľa i). Monitorovanie 
zamestnancov na tomto právnom základe vyžaduje: 
a. preukázanie existencie vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej 

povahe činnosti zamestnávateľa na narúšanie súkromia 
zamestnanca, 

b. informovanie zamestnanca o takejto forme monitorovania (vopred, 
pred začatím monitorovania, napr. v internom akte, s ktorým sa 
preukázateľne oboznámil) vrátane rozsahu kontroly, spôsobe jej 
uskutočnenia a dobe jej trvania, 

c. prerokovanie kontrolného mechanizmu so zástupcami 
zamestnancov (ak pôsobia na pracovisku). 

2) oprávneného záujmu zamestnávateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, § 13 ods. 
1 písm. f) nového ZOOÚ) na účely ii) a iii). Prevádzkovateľ musí pred 
začatím monitorovania na tomto právnom základe vykonať test 
proporcionality, t. j. preukázať, že jeho oprávnený záujem (ochrana svojho 
majetku) neprevažuje nad ochranou základných práv a slobôd dotknutých 
osôb (ochranou ich súkromia). V tomto prípade zamestnávateľ 
nespracúva osobné údaje na pracovnoprávne účely, čo znamená, že 
získané údaje nebude môcť využiť v pracovnoprávnom vzťahu napr. na 
vyvodenie zodpovednosti zamestnanca. 

Pre porovnanie - právne základy spracúvania podľa starého ZOOÚ: 

1) § 13 ods. 4 Zákonníka práce - monitorovanie zamestnancov na účely 
vyvodzovania pracovnoprávnej zodpovednosti (právny základ zostal 
zachovaný bez zmien); 

2) § 15 ods. 7 starého ZOOÚ - monitorovanie priestorov prístupných 
verejnosti (napr. predajňa zamestnávateľa, kde sa voľne pohybujú 
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zamestnanci aj zákazníci) na účely ochrany verejného poriadku a 
bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, 
ochrany majetku alebo zdravia, a to len vtedy, ak je priestor zreteľne 
označený ako monitorovaný; záznamy bolo možné uchovávať maximálne 
15 dní a len pre účely trestnoprávneho konania, resp. priestupkového 
konania (právny základ bol zrušený, využiť možno právny základ 
„oprávnený záujem prevádzkovateľa“); 

3) § 10 ods. 3 písm. g) starého ZOOÚ - monitorovanie priestorov 
neprístupných verejnosti na účely ochrany majetku a iných oprávnených 
záujmov prevádzkovateľa, išlo o monitorovanie priestorov, kde nemá 
prístup verejnosť ani tam zamestnanci bežne nevykonávajú prácu 
(nakladacia rampa, vyloženie tovaru a pod.), avšak sa na týchto miestach 
nachádzajú hodnoty hodné ochrany. Tento informačný systém musel 
zamestnávateľ vždy oznámiť Úradu, a pokiaľ získal záznam z kamery v 
rámci tohto systému preukazujúci porušenie pracovnoprávnej disciplíny 
zamestnanca, nemohol ho použiť v pracovnoprávnom vzťahu (právny 
základ zostal zachovaný, ale bez nutnosti rozlišovať priestory prístupné 
a neprístupné verejnosti a bez nutnosti oznamovať informačný systém 
Úradu). 

Lehoty spracúvania: Podľa registratúrneho plánu a registratúrneho 
poriadku. Upozorňujeme však na to, že pokiaľ účelom spracovania takýchto 
údajov je kontrola dodržiavania pracovnoprávnych povinností, maximálna 
doba uchovávania dát by nemala presiahnuť dobu možnosti uloženia sankcie v 
pracovnoprávnom vzťahu. V prípade účelu ochrany majetku a iných 
oprávnených hodnôt je potrebné zohľadniť aj osobitné právne predpisy 
stanovujúce lehotu uchovania dát. Doba uchovania dát však vždy musí byť čo 
najkratšia, za účelom splnenia zásady minimalizácie uchovávania osobných 
údajov. 

Vedenie záznamu o spracovateľských činnostiach pri spracúvaní 
osobných údajov získaných monitorovaním je povinnosťou len pre toho 
zamestnávateľa, ktorý má viac ako 250 zamestnancov. 
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Ako správne zabezpečiť monitorovanie zamestnancov na 
pracovisku (krok za krokom)? 

1) zamestnávateľ musí identifikovať účel, na ktoré chce použiť 
zavádzaný kamerový záznam (pracovnoprávne účely/ochrana 
oprávnených záujmov); 

2) zvoliť taký spôsob monitorovania, ktorý bude najmenej invazívny vo 
vzťahu k súkromiu zamestnanca (napr. použitie kamery, ktorá 
vyhotovuje sekvenčné fotografie namiesto kamery, ktorá neustále 
monitoruje priestor), pokiaľ to postačuje na dosiahnutie účelu; 

3) stanoviť prislúchajúci právny základ spracúvania osobných údajov; 
4) v prípade monitoringu zamestnancov podľa § 13 ods. 4 ZP splniť 

vopred prerokovacie a informačné povinnosti; 
5) v prípade monitoringu na účely ochrany oprávnených záujmov 

prevádzkovateľa vykonať test proporcionality; 
6) ak sa vyžaduje, vypracovať záznam o spracovateľských činnostiach 

pre každý účel monitorovania zvlášť; 
7) archivovať osobné údaje (kamerové záznamy) čo najkrajší možný čas. 

d.7. Oznamovanie protispoločenskej činnosti – tzv. 
whistleblowing 

Spracúvaný osobný údaj: osobné údaje oznamovateľa v rozsahu meno, 
priezvisko, adresa; (v prípade anonymného podnetu sa nespracúvajú osobné 
údaje, ale do evidencie podnetov sa uvedie poznámka, že ide o anonymný 
podnet). 

Účel spracúvania: vedenie evidencie podnetov (odporúčame účel 
spracovávania údajov konkretizovať vo vnútornom predpise o zásadách 
vnútorného systému vybavovania podnetov). 

Okruh dotknutých osôb: oznamovatelia protispoločenskej činnosti. 

Právne základy spracúvania: 
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Osobitný zákon (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, § 13 ods. 1 písm. c) nového 
ZOOÚ), t. j. zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s 
oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o OZPČ). Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva najmenej 50 
zamestnancov a zamestnávateľovi, ktorý je orgánom verejnej moci sa ukladá 
povinnosť vydať vnútorný predpis, ktorým špecifikuje podrobnosti vnútorného 
systému vybavovania podnetov (§ 11 ods. 1 a 12). V ňom konkretizuje aj 
vedenie evidencie podnetov, oboznamovanie osoby, ktorá podnet podala s 
výsledkom jeho preverenia, ako aj spracúvanie osobných údajov uvedených v 
podnete a konkrétny účel spracúvania. 

Lehoty spracúvania: Podané podnety sa evidujú po dobu troch rokov od 
doručenia každého podnetu. Rovnako dlho sa spracúvajú osobné údaje osôb, 
ktoré podali podnety. 

Zmeny: Podľa ustanovení §§ 33 a 43 starého ZOOÚ bol prevádzkovateľ 
povinný požiadať Úrad o registráciu IS, v ktorom spracúval osobné údaje 
podľa zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti (platilo do 14. apríla 
2014). Od 15. apríla 2014 takýto informačný systém osobných údajov už 
nepodliehal registrácii, ale iba povinnosti ho evidovať podľa § 43 starého 
ZOOÚ. Nový ZOOÚ upúšťa od registrácií a evidencií informačných systémov, 
neupravuje ich, no je potrebné riadiť sa priamo ustanovením článku 30 GDPR, 
podľa ktorého prevádzkovateľ a v príslušnom prípade zástupca 
prevádzkovateľa vedie záznamy o spracovateľských činnostiach, za 
ktoré je zodpovedný. 

Vedenie záznamu o spracovateľských činnostiach v súvislosti 
s oznamovaním protispoločenskej činnosti je povinnosťou len pre toho 
zamestnávateľa, ktorý má viac ako 250 zamestnancov. Ak podnik zamestnáva 
menej ako 250 osôb a je pravdepodobné, že spracúvanie osobných údajov 
oznamovateľa protispoločenskej činnosti nepovedie k riziku pre práva 
a slobody oznamovateľa (IS, v ktorom sa údaje evidujú a spracúvajú, je 
technicky a bezpečnostne vysoko zabezpečený), nevzniká povinnosť viesť 
záznam o spracovateľských činnostiach. 
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4. Informačná povinnosť 
Dotknutá osoba má byť informovaná o spracúvaní osobných údajov. 

Keďže GDPR inovuje informačnú povinnosť prevádzkovateľa, je povinnosťou 
zamestnávateľa pripraviť sa na to, že svojich budúcich, súčasných ale aj 
minulých zamestnancov (osobné údaje spracúvané z titulu archivácie), musí 
dokázateľným spôsobom informovať o predpísaných skutočnostiach. 

Vyžaduje sa iniciatívne konanie zamestnávateľa pri plnení informačnej 
povinnosti. Informácie sa poskytujú pri získavaní osobných údajov, nie až na 
žiadosť dotknutej osoby. V prípade, ak už dotknutá osoba niektorými 
informáciami disponuje (napríklad jej už boli skôr prevádzkovateľom 
poskytnuté), prevádzkovateľ nemusí informácie opätovne poskytovať, stačí 
poskytnúť len tie informácie, ktoré dotknutá osoba ešte nemá k dispozícii. 

O čom je zamestnávateľ povinný informovať?  

Komplexne viď zoznam informácií uvedený v tabuľkách č. 3, 4, 5. 

K informačnej povinnosti pribudli: kontaktné údaje prevádzkovateľa; 
kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený; kontaktné údaje 
zodpovednej osoby, ak je určená; právny základ spracúvania osobných údajov; 
informácia o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania;  

 z informačnej povinnosti sa vypustili: zoznam alebo rozsah 
osobných údajov; poučenie o dobrovoľnosti; forma zverejnenia; 

 po novom stačí, ak informujeme dotknutú osobu o príjemcoch alebo 
kategórii príjemcov, t. j. už nemusíme explicitne uvádzať 
identifikačné údaje sprostredkovateľa; 

 podľa starej právnej úpravy stačilo uvádzať čas platnosti súhlasu; 
GDPR vyžaduje uvádzanie doby uchovávania osobných údajov pri 
každom účele alebo aspoň uvádzanie kritérií na jej určenie; 

 nová právna úprava informačnej povinnosti vyžaduje konkrétnejšie 
poučenie o právach dotknutej osoby (uvedenie jednotlivých práv); 



Analýza GDPR na pracovisku  

 

 

56   

 
 

 v prípade, že osobné údaje neboli získané priamo od dotknutej osoby, 
súčasťou podaných informácií má byť navyše zdroj, z ktorého 
pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje 
pochádzajú z verejne prístupných zdrojov. 

Zoznam informácií, ktoré sa majú poskytnúť, ak sú osobné údaje získané 
priamo od dotknutej osoby: 

Tabuľka č. 3 Porovnanie novej ( § 19) a starej právnej úpravy (§ 15 ods. 1) 

podľa nového ZOOÚ podľa starého ZOOÚ 

identifikačné údaje* prevádzkovateľa a 
zástupcu prevádzkovateľa, ak bol 
poverený 

identifikačné údaje prevádzkovateľa a 
zástupcu prevádzkovateľa, ak bol 
vymenovaný 

 XXX zoznam osobných údajov alebo rozsah 
osobných údajov  

kontaktné údaje* prevádzkovateľa a 
zástupcu prevádzkovateľa, ak bol 
poverený; 

 XXX 

kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak 
je určená; 

 XXX 

účel spracúvania osobných údajov, na 
ktorý sú osobné údaje určené; 

účel spracúvania osobných údajov 

právny základ spracúvania osobných 
údajov 

 XXX 

oprávnené záujmy prevádzkovateľa, ak 
sa osobné údaje spracúvajú na tomto 
právnom základe; 

 XXX 

identifikácia príjemcu alebo kategórie 
príjemcu, ak existuje; 
širší pojem podľa GDPR - príjemcom je 
každý, komu sa osobné údaje poskytnú 
bez ohľadu na to, či je treťou stranou; 
teda príjemcom je aj sprostredkovateľ; 
za príjemcu sa nepovažuje orgán 
verejnej moci, t. j. prevádzkovateľ nie 
je povinný informovať dotknutú 
osobu o tom, že poskytol jej osobné 
údaje orgánu verejnej moci 

identifikačné údaje sprostredkovateľa; 
ak má prevádzkovateľ 
sprostredkovateľa; tretie strany, ak sa 
predpokladá alebo je zrejmé, že im budú 
osobné údaje poskytnuté; okruh 
príjemcov, ak sa predpokladá alebo je 
zrejmé, že im budú osobné údaje 
sprístupnené; preukázanie totožnosti 
oprávnenej osoby, ktorá získava osobné 
údaje, alebo preukázanie príslušnosti 
oprávnenej osoby hodnoverným 
dokladom k tomu subjektu, v mene 
ktorého koná 
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zamýšľaný prenos osobných údajov do 
tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácii, vrátane identifikácie krajiny 
alebo medzinárodnej organizácie 
a identifikácie tzv. primeraných záruk 

tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je 
zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční 
prenos osobných údajov 

ďalšie doplňujúce informácie : ďalšie doplňujúce informácie : 

doba uchovávania osobných údajov; ak 
to nie je možné, informácie o kritériách 
jej určenia; (napr. po dobu jedného roka 
od zverejnenia, po dobu trvania 
pracovnoprávneho vzťahu) 

čas platnosti súhlasu (vždy doba určitá, 
v rozpore so zákonom boli formulácie 
„až do odvolania súhlasu so spracúvaním 
osobných údajov“) 

o práve požadovať od prevádzkovateľa 
prístup k jej osobným údajom; 

poučenie o právach dotknutej osoby 

o práve na opravu jej osobných údajov; poučenie o právach dotknutej osoby 

o práve na vymazanie jej osobných 
údajov alebo o práve na obmedzenie 
spracúvania jej osobných údajov; 

poučenie o právach dotknutej osoby 

o práve namietať spracúvanie osobných 
údajov; 

poučenie o právach dotknutej osoby 

o práve na prenosnosť osobných údajov; poučenie o právach dotknutej osoby 

o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať; poučenie o právach dotknutej osoby 

o práve podať návrh na začatie konania 
na úrad; 

poučenie o právach dotknutej osoby 

o tom, či je poskytovanie osobných 
údajov zákonnou požiadavkou alebo 
zmluvnou požiadavkou alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná na 
uzavretie zmluvy a o tom či je dotknutá 
osoba povinná poskytnúť osobné údaje, 
ako aj o možných následkoch 
neposkytnutia osobných údajov; 

poučenie o dobrovoľnosti alebo 
povinnosti poskytnúť požadované 
osobné údaje 

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 takéhoto spracúvania 
osobných údajov pre dotknutú osobu. 

 XXX 
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 XXX formu zverejnenia, ak majú byť osobné 
údaje zverejnené 

* identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu 
trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu; názov, právnu formu, adresu sídla a 
identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu; obchodné meno, adresu miesta 
podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa; / * 
kontaktné údaje: telefónne číslo, fax, email 

Zoznam informácií, ktoré sa majú poskytnúť, ak nie sú osobné údaje získané 
priamo od dotknutej osoby: 

Tabuľka č. 4 Porovnanie novej (§ 20) a starej právnej úpravy (§ 15 ods. 2) 

podľa nového ZOOÚ podľa starého ZOOÚ 

identifikačné údaje prevádzkovateľa a 
zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený 

identifikačné údaje prevádzkovateľa a 
zástupcu prevádzkovateľa, ak bol 
vymenovaný 

kontaktné údaje prevádzkovateľa a 
zástupcu prevádzkovateľa, ak bol 
poverený; 

XXX 

kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je 
určená; 

XXX 

účel spracúvania osobných údajov, na 
ktorý sú osobné údaje určené; 

účel spracúvania osobných údajov 

právny základ spracúvania osobných 
údajov 

XXX 

kategórie spracúvaných osobných údajov, zoznam osobných údajov 

oprávnené záujmy prevádzkovateľa, ak sa 
osobné údaje spracúvajú na tomto 
právnom základe; 

XXX 

identifikácia príjemcu alebo kategórie 
príjemcu, ak existuje; 
širší pojem podľa GDPR - príjemcom je 
každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez 
ohľadu na to, či je treťou stranou; teda 
príjemcom je aj sprostredkovateľ; za 
príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej 
moci, t. j. prevádzkovateľ nie je 
povinný informovať dotknutú osobu 
o tom, že poskytol jej osobné údaje 

identifikačné údaje sprostredkovateľa; ak 
prevádzkovateľ má sprostredkovateľa; 
tretie strany, ak sa predpokladá alebo je 
zrejmé, že im budú osobné údaje 
poskytnuté; okruh príjemcov, ak sa 
predpokladá alebo je zrejmé, že im budú 
osobné údaje sprístupnené, 
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orgánu verejnej moci 

zamýšľaný prenos osobných údajov do 
tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácii, vrátane identifikácie tretej 
krajiny alebo medzinárodnej organizácie 
a identifikácie tzv. primeraných záruk 

tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je 
zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční 
prenos osobných údajov 

ďalšie doplňujúce informácie  
pre dotknutú osobu: 

ďalšie doplňujúce informácie  
pre dotknutú osobu: 

 XXX poučenie o možnosti rozhodnúť o 
spracúvaní získaných osobných údajov 

doba uchovávania osobných údajov; ak to 
nie je možné, informácie o kritériách jej 
určenia; 

XXX 

o práve požadovať od prevádzkovateľa 
prístup k jej osobným údajom; 

poučenie o právach dotknutej osoby 

o práve na opravu jej osobných údajov; poučenie o právach dotknutej osoby 

o práve na vymazanie jej osobných údajov 
alebo o práve na obmedzenie spracúvania 
jej osobných údajov; 

poučenie o právach dotknutej osoby 

o práve namietať spracúvanie osobných 
údajov; 

poučenie o právach dotknutej osoby 

o práve na prenosnosť osobných údajov; poučenie o právach dotknutej osoby 

o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať; poučenie o právach dotknutej osoby 

o práve podať návrh na začatie konania na 
úrad; 

poučenie o právach dotknutej osoby 

o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné 
údaje, prípadne informácie o tom, či 
pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, 

XXX 

XXX formu zverejnenia, ak majú byť osobné 
údaje zverejnené 

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 
takéhoto spracúvania osobných údajov pre 
dotknutú osobu. 

XXX 
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Zoznam informácií, ktoré sa majú poskytnúť, ak nie sú osobné údaje získané 
priamo od dotknutej osoby: 

Tabuľka č. 5 Porovnanie zoznamu informácií poskytovaných dotknutej 
osobe, ak sú osobné údaje získané priamo od nej (§ 19 nového ZOOÚ), a keď 
sú osobné údaje získané z iného zdroja (§ 20 nového ZOOÚ) 

poskytované informácie, ak sú 
osobné údaje získané priamo od 
dotknutej osoby 

poskytované informácie, ak osobné 
údaje nie sú získané priamo od 
dotknutej osoby 

identifikačné údaje prevádzkovateľa a 
zástupcu prevádzkovateľa, ak bol 
poverený; 

identifikačné údaje prevádzkovateľa a 
zástupcu prevádzkovateľa, ak bol 
poverený; 

kontaktné údaje prevádzkovateľa a 
zástupcu prevádzkovateľa, ak bol 
poverený; 

kontaktné údaje prevádzkovateľa a 
zástupcu prevádzkovateľa, ak bol 
poverený; 

kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak 
je určená; 

kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je 
určená; 

účel spracúvania osobných údajov, na 
ktorý sú osobné údaje určené; 

účel spracúvania osobných údajov, na 
ktorý sú osobné údaje určené; 

právny základ spracúvania osobných 
údajov; 

právny základ spracúvania osobných 
údajov; 

XXX kategórie spracúvaných osobných údajov; 

oprávnené záujmy prevádzkovateľa, ak 
sa osobné údaje spracúvajú na tomto 
právnom základe; 

oprávnené záujmy prevádzkovateľa, ak sa 
osobné údaje spracúvajú na tomto 
právnom základe; 

identifikácia príjemcu alebo kategórie 
príjemcu, ak existuje; 

identifikácia príjemcu alebo kategórie 
príjemcu, ak existuje; 

zamýšľaný prenos osobných údajov do 
tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácii, vrátane identifikácie tretej 
krajiny alebo medzinárodnej organizácie 
a identifikácie tzv. primeraných záruk; 

zamýšľaný prenos osobných údajov do 
tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácii, vrátane identifikácie tretej 
krajiny alebo medzinárodnej organizácie 
a identifikácie tzv. primeraných záruk; 

ďalšie doplňujúce informácie  
pre dotknutú osobu: 

ďalšie doplňujúce informácie  
pre dotknutú osobu: 

doba uchovávania osobných údajov; ak 
to nie je možné, informácie o kritériách 
jej určenia; 

doba uchovávania osobných údajov; ak to 
nie je možné, informácie o kritériách jej 
určenia; 

o práve požadovať od prevádzkovateľa o práve požadovať od prevádzkovateľa 
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prístup k jej osobným údajom; prístup k jej osobným údajom; 

o práve na opravu jej osobných údajov; o práve na opravu jej osobných údajov; 

o práve na vymazanie jej osobných 
údajov alebo o práve na obmedzenie 
spracúvania jej osobných údajov; 

o práve na vymazanie jej osobných údajov 
alebo o práve na obmedzenie spracúvania 
jej osobných údajov; 

o práve namietať spracúvanie osobných 
údajov; 

o práve namietať spracúvanie osobných 
údajov; 

o práve na prenosnosť osobných údajov; o práve na prenosnosť osobných údajov; 

o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať; o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať; 

o práve podať návrh na začatie konania 
na úrad; 

o práve podať návrh na začatie konania na 
úrad; 

XXX o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné 
údaje, prípadne informácie o tom, či 
pochádzajú z verejne prístupných zdrojov; 

o tom, či je poskytovanie osobných 
údajov zákonnou požiadavkou alebo 
zmluvnou požiadavkou alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná na 
uzavretie zmluvy a o tom či je dotknutá 
osoba povinná poskytnúť osobné údaje, 
ako aj o možných následkoch 
neposkytnutia osobných údajov; 

XXX 

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 takéhoto spracúvania 
osobných údajov pre dotknutú osobu. 

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 
takéhoto spracúvania osobných údajov pre 
dotknutú osobu. 

 

Ako je vidieť z porovnania údajov v tabuľke, prevádzkovateľ musí 
informovať dotknutú osobu, ak ona sama nebola zdrojom poskytnutých 
osobných údajov navyše aj o kategórii spracúvaných osobných údajov 
a o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje. Naopak, nie je povinný takejto 
dotknutej osobe poskytnúť informácie, či poskytnutie osobných údajov je 
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zákonné/zmluvné/dobrovoľné/povinné, ani ju informovať o možných 
následkoch neposkytnutia osobných údajov. 

Kedy má zamestnávateľ plniť informačnú povinnosť? 

Ak získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, pri, resp. pred 
získavaním osobných údajov od nej samej. Pri spracúvaní osobných údajov 
získaných z iného zdroja má prevádzkovateľ informačnú povinnosť plniť: 

 najneskôr do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, pričom 
zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú, 

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

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

Kedy zamestnávateľ nie je povinný plniť informačnú povinnosť? 

Ak získava osobné údaje od dotknutej osoby a vie hodnoverne preukázať, 
že informácie boli dotknutej osobe už poskytnuté pred spracúvaním osobných 
údajov. Ak osobné údaje neboli získané priamo od dotknutej osoby – viď 
tabuľka č. 4. 

Tabuľka č. 6 Situácie, kedy nie je potrebné plniť informačnú povinnosť voči 
dotknutej osobe, ak osobné údaje neboli získané priamo od nej. Porovnanie 
starej a novej právnej úpravy. 

Prevádzkovateľ nie je povinný informovať dotknutú osobu: 

podľa starej právnej úpravy podľa novej právnej úpravy 

ak vie úradu kedykoľvek na jeho žiadosť 
preukázať, že dotknutej osobe boli informácie 
už predtým poskytnuté; 

v rozsahu, v akom dotknutá osoba už 
dané informácie má; 

ak spracúva osobné údaje na právnom 
základe právneho predpisu (podľa § 10 ods. 1 

v rozsahu, v akom sa získanie týchto 
informácií alebo poskytnutie týchto 
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a 2) informácií ustanovuje v osobitnom 
predpise, ktorý sa na prevádzkovateľa 
vzťahuje a v ktorom sú ustanovené 
primerané opatrenia na ochranu práv a 
oprávnených záujmov dotknutej osoby 
(potreba prijatia opatrení zo strany 
prevádzkovateľa) 

ak spracúva osobné údaje na účel tvorby 
umeleckých alebo literárnych diel, pre 
potreby informovania verejnosti 
masovokomunikačnými prostriedkami (podľa 
§ 10 ods. 3 písm. a))  XXX 

spracúva osobné údaje na historický výskum 
alebo vedecký výskum a vývoj, alebo na účely 
štatistiky a poskytnutie takýchto informácií je 
objektívne nemožné alebo by bolo možné len 
s vyvinutím neprimeraného úsilia 

v rozsahu, v akom sa poskytovanie týchto 
informácií ukáže ako nemožné alebo by si 
vyžadovalo neprimerané úsilie, najmä ak 
sa spracúvajú osobné údaje na tzv. 
privilegované účely  

spracúva osobné údaje, ktoré už boli 
zverejnené v súlade so zákonom a 
prevádzkovateľ ich náležite označil ako 
zverejnené  XXX 

 XXX 

ak osobné údaje musia zostať dôverné na 
základe povinnosti mlčanlivosti podľa 
osobitného predpisu (zachovávanie 
profesijného tajomstva) 

 

Aký je vzťah medzi plnením informačnej povinnosti a súhlasom? 

Súhlasom dotknutej osoby sa rozumie akýkoľvek vážny a slobodne daný, 
konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme 
vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá 
osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.  
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Právne perfektný súhlas okrem iných náležitostí teda vyžaduje, aby pred 
prvou spracovateľskou operáciou (spravidla získavanie osobných údajov) bola 
dotknutá osoba informovaná o určitých skutočnostiach.  

Je potrebné si uvedomiť, že súhlas so spracúvaním osobných údajov nie 
je zároveň splnením informačnej povinnosti prevádzkovateľa, ale splnenie 
informačnej povinnosti môže byť jeho súčasťou (pozri prílohu č. 1 a 2). 
Splnenie informačnej povinnosti sa vyžaduje aj pri spracúvaní osobných 
údajov na iných právnych základoch než súhlas. Napríklad novinkou 
v porovnaní so starou právnou úpravou je plnenie tejto informačnej 
povinnosti aj vtedy, ak prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od 
dotknutej osoby na právnom základe osobitného právneho predpisu, či na 
základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

Záverečné odporúčanie k informačnej povinnosti 

Do 24. mája 2018 by mali zamestnávatelia vypracovať interný dokument 
obsahujúci komplexné splnenie informačnej povinnosti v celej obsahovej šírke 
vyžadovanej GDPR a novým ZOOÚ a od 25. mája 2018 s ním preukázateľne 
oboznámiť všetkých svojich zamestnancov, resp. aj ďalšie dotknuté osoby. 
V prípade, že majú zamestnávatelia webové sídlo, je vhodné zverejniť 
jednotlivé údaje, ktoré sú obsahom informačnej povinnosti aj na tomto sídle. 
Plnenie informačnej povinnosti len na webovom sídle ale nie je ideálne, 
pretože nepočíta s dotknutými osobami, ktoré nemajú prístup k internetu. Je 
vecou každého prevádzkovateľa, aký spôsob hodnoverného splnenia 
informačnej povinnosti zvolí. Ak má napríklad zamestnávateľ vo svojich 
podmienkach zavedený intranetový spôsob oboznamovania zamestnancov o 
všetkých aspektoch týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov, môže tento 
prostriedok zvoliť aj pre plnenie informačnej povinnosti. V predmetnom 
prípade si musí len zabezpečiť, aby na požiadanie dozorného orgánu (úradu) 
vedel hodnoverne preukázať, že dotknutým osobám boli všetky relevantné 
informácie poskytnuté. 

GDPR a nový ZOOÚ umožňujú informácie, ktoré sa majú poskytnúť 
dotknutej osobe, podať v kombinácii so štandardizovanými ikonami s cieľom 
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poskytnúť dobre viditeľný, jasný a zrozumiteľný prehľad zamýšľaného 
spracúvania osobných údajov. Štandardizované ikony musia byť strojovo 
čitateľné, ak sú použité v elektronickej podobe. Informácie, ktoré majú byť 
obsiahnuté v štandardizovaných ikonách a postupy určovania 
štandardizovaných ikon, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý 
vydá Úrad. Precizovanie formálnej a technickej stránky vzhľadu ikon a ich 
uvádzanie do praxe má na starosti Európska komisia, ktorá v tejto veci 
pripravuje vydanie delegovaného aktu, ktorý následne Úrad vydá vo forme 
vykonávacieho právneho aktu. 
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5. Riadenie zmluvných vzťahov 
Riadenie zmluvných vzťahov znamená vytvorenie návrhu vzájomnej 

dohody spoločných prevádzkovateľov, ak existujú (bližšie kapitola 2. f.) 
a inovovanie, resp. vytvorenie zmluvného vzťahu so sprostredkovateľom. 

a. Vzájomná dohoda spoločných prevádzkovateľov 

Spoloční prevádzkovatelia sú povinní uzavrieť vzájomnú dohodu (ak 
ich vzájomný vzťah nie je upravený osobitným predpisom), v ktorej 

 transparentne určia príslušné zodpovednostné vzťahy (s dôrazom na 
práva dotknutej osoby, plnenie informačnej povinnosti); 

 určia kontaktné miesto pre dotknuté osoby (odporúča sa kontaktné 
miesto jedného prevádzkovateľa) a 

 poskytnú základné časti ich vzájomnej dohody dotknutým osobám. 

Bez ohľadu na rozdelenie zodpovednosti spoločnými prevádzkovateľmi 
v dohode, dotknutá osoba má právo uplatniť svoje právo u každého 
prevádzkovateľa a svoj nárok voči každému prevádzkovateľovi.  

b. Sprostredkovateľská zmluva 

GDPR ustanovuje nové a rozširuje pôvodné obsahové náležitosti zmluvy 
medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. 

Zmluva musí obsahovať: 

 predmet a dobu spracúvania; 
 povahu a účel spracúvania;  
 zoznam alebo rozsah osobných údajov; 
 kategórie dotknutých osôb; 
 povinnosti a práva prevádzkovateľa s nasledujúcou konkretizáciou 

povinností sprostredkovateľa: 
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 spracúvať osobné údaje len na základe zdokumentovaných 
pokynov prevádzkovateľa;  

 poučiť osoby oprávnené spracúvať osobné údaje 
o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť informácií; 

 vykonať všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti 
spracúvania; 

 dodržať podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa 
(subdodávateľa); 

 poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť 
v súvislostiach so zabezpečením práv dotknutej osoby, s 
prijatím opatrení na zabezpečenie bezpečnosti spracúvania 
a v súvislosti s kontrolou plnenia povinností; 

 zlikvidovať alebo vrátiť osobné údaje po ukončení služby 
prevádzkovateľovi. 

Pozri vzor sprostredkovateľskej zmluvy v prílohe č. 3. 

Zmluva medzi sprostredkovateľom a subdodávateľom obsahuje rovnaké 
povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov ako zmluva medzi 
prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, zdôrazniť je potrebné predovšetkým 
poskytnutie dostatočných záruk na vykonanie primeraných technických a 
organizačných opatrení takým spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo zákonné 
požiadavky. 
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6. Práva dotknutej osoby a ich výkon 
GDPR a nový ZOOÚ rozširuje a spresňuje jednotlivé práva dotknutých 

osôb: 

a. Právo na prístup 

Právo na prístup k osobným údajom je v mnohých aspektoch prepojené 
s právom dotknutej osoby na informácie. V porovnaní s právnou úpravou 
podľa starého ZOOÚ nejde o nové právo priznané dotknutým osobám. 
Spresňujú sa obsah, podmienky, obmedzenia a lehoty pre výkon tohto práva 
tak, aby každý občan EÚ mal rovnaké právo na prístup k svojim osobným 
údajom. 

Dotknutej osobe sa priznáva právo získať: 

a) potvrdenie, že sa jej osobné údaje spracúvajú, 
b) prístup k jej osobným údajom, ktoré sa spracúvajú, 
c) ďalšie doplňujúce informácie - ďalšie informácie vymedzené v písm. a) až 

h) § 21 ods. 1 nového ZOOÚ. 

a) právo získať potvrdenie 

Prevádzkovateľ je povinný reagovať a odpovedať na každú žiadosť s 
otázkou: „Spracúvate o mne osobné údaje?“. Žiadosť nie je možné odignorovať 
a nereagovať s odôvodnením, že žiadosť nepodala dotknutá osoba, keďže 
prevádzkovateľ nespracúva žiadne osobné údaje žiadateľa. Odpovedať je 
potrebné aj v špecifických prípadoch, keď bude právo na prístup dotknutej 
osoby z niektorého zákonného dôvodu obmedzené. V takýchto prípadoch sa 
naformuluje neutrálna odpoveď: „Nemôžeme ani potvrdiť, ani poprieť, že 
spracúvame Vaše osobné údaje.“ Súčasne však v odpovedi odporúčame 
informovať žiadateľa, že tým nie je nijako dotknuté jeho procesné právo na 
iniciovanie konania na Úrade, ktorý vykoná overenie zákonnosti obmedzenia 
práva na prístup i preskúma osobné údaje, ktorými prevádzkovateľ disponuje. 
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b) právo získať prístup k osobným údajom 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe osobné údaje, 
ktoré spracúva. Prvá a jedna kópia výpisu alebo odpisu spracúvaných 
osobných údajov sa poskytuje zdarma. Za ďalšie kópie dokumentov s 
osobnými údajmi, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ 
účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak 
dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami a ak nepožiadala 
o iný spôsob, prevádzkovateľ osobné údaje poskytne v bežne používanej 
elektronickej podobe. Dôvodom oprávňujúcim zamestnávateľa odmietnuť 
prístup dotknutej osoby k osobným údajom sú nepriaznivé dôsledky na práva 
a slobody iných fyzických osôb. 

Toto právo netreba vykladať tak, že zamestnávateľ je povinný sprístupniť 
zamestnancovi všetky svoje informačné systémy a fyzicky mu umožniť vstup 
do týchto systémov. To by bolo nakoniec aj v rozpore s bezpečnostnými 
štandardmi ochrany osobných údajov. Garantuje sa právo na prístup k 
osobným údajom, nie právo na prístup k informačným systémom, ktoré sú 
usporiadanými súbormi osobných údajov. Rovnako tak nejde o právo 
zamestnanca na poskytnutie samotných dokumentov, na základe ktorých 
dochádza k spracúvaniu osobných údajov. Je vecou zamestnávateľa v akej 
štrukturalizovanej forme poskytne osobné údaje tak, aby získaná informácia 
bolo pre zamestnanca transparentná a zrozumiteľná. 

c) právo na ďalšie informácie 

Je rozumné očakávať, že žiadosť sa spravidla neobmedzí len na 
jednoduchý záujem, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje. Dotknutá osoba 
si zvyčajne vyžiada ďalšie informácie a v tejto súvislosti má právo vedieť:  

 na aký účel prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje;  
 ktoré osobné údaje spracúva;  
 komu prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje poskytuje;  
 ako dlho budú osobné údaje uchovávané;  
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 odkiaľ jej osobné údaje získal (informácie o zdroji, ak osobné 
údaje neposkytla sama dotknutá osoba) a  

 aké primerané záruky ochrany osobných údajov prijal 
prevádzkovateľ pri prenose osobných údajov do tretej krajiny 
alebo medzinárodnej organizácie. 

S uplatňovaním práva na prístup zo strany zamestnancov, ale aj bývalých 
zamestnancov, neúspešných uchádzačov o zamestnanie, rodinných 
príslušníkov či blízkych osôb zamestnancov musia zamestnávatelia počítať. 
Právo na prístup má pomerne široký rozsah a napríklad v rámci práva získať 
osobné údaje (viď bod b)) sa zamestnanec od zamestnávateľa môže okrem 
klasického výpisu/odpisu zo svojho osobného spisu domáhať záznamov z 
firemnej kroniky, poskytnutia kópie fotografie z teambuildingu a pod.  

Ak zamestnávateľ spracúva v súvislosti s dotknutou osobou veľké 
množstvo osobných údajov, môže požadovať, aby pred tým, ako dotknutej 
osobe poskytne požadované informácie, dotknutá osoba spresnila, ktorých 
informácií alebo spracovateľských činností sa jej žiadosť týka. Uplatnenie 
práva dotknutou osobou sa však nemôže stať podnetom ani dôvodom na 
konanie zo strany zamestnávateľa, ktoré by dotknutej fyzickej osobe mohlo 
spôsobiť ujmu. 

b. Právo na opravu 

Právo na opravu nesprávnych osobných údajov požíva dotknutá osoba 
voči prevádzkovateľovi. Ten má bez zbytočného odkladu opraviť údaje, ktoré 
sa osoby týkajú alebo aj doplniť neúplné osobné údaje.  

Nová informačná právna povinnosť prevádzkovateľa: oznámiť 
vykonanie opravy osobných údajov dotknutej osoby jej samotnej i všetkým 
príjemcom, ktorým boli jej údaje poskytnuté.  

Zakotvila sa nová oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa v 
súvislosti s opravou alebo vymazaním alebo obmedzením spracúvania 



Analýza GDPR na pracovisku 

 

 

71   

 
 

osobných údajov dotknutých osôb, a to tak voči príjemcom, ktorým osobné 
údaje boli poskytnuté, ako aj voči samotnej dotknutej osobe. 

Zamestnanec požiadal svojho zamestnávateľa formou mailovej komunikácie 
o opravu osobných údajov v potvrdení o zamestnaní, týkajúcich sa nesprávnej 
doby trvania pracovného pomeru a chybného mesiaca narodenia. 
Zamestnávateľ mu rovnako mailom odpovedal, že po preverení údajov o 
zamestnancovi pochybil a informoval ho, že mu vystaví nové potvrdenie 
o zamestnaní s korektnými osobnými údajmi. O opatreniach prijatých za 
účelom opravy údajov informuje zamestnanca bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o opravu. V zložitých 
prípadoch je možnosť predĺženia lehoty o ďalšie dva mesiace. Ak by 
zamestnávateľ vyhodnotil žiadosť o opravu osobných údajov ako 
neopodstatnenú a rozhodne sa nevykonať opravu, je povinný informovať 
zamestnanca o dôvodoch svojho nečinnosti, ale aj o možnosti podať sťažnosť 
na Úrad a možnosti uplatniť súdny prostriedok nápravy (§ 75 ods. 3 ZP). Ak 
nie je schopný zamestnanca identifikovať, môže odmietnuť konať vo veci 
opravy jeho osobných údajov. Zamestnávateľ už nemá oznamovaciu povinnosť 
voči Úradu, ak nevyhovie žiadosti zamestnanca o opravu. 

Nové podmienky a náležitosti poskytovania oznámení v súvislosti 
s právom osoby na opravu, vymazanie alebo obmedzenie 
(spracúvania) osobných údajov na žiadosť dotknutej osoby: 

 stručná, prehľadná, zrozumiteľná, ľahko dostupná forma; formulácie 
jasné a jednoduché; 

 informácia písomná, elektronická alebo podaná inými prostriedkami, 
prípadne na požiadanie ústne (ak dotknutá osoba podala žiadosť 
elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti 
poskytnú elektronicky, pokiaľ osoba nepožiadala o iný spôsob);  

 informáciu podať bez zbytočného odkladu, najdlhšie do jedného 
mesiaca od doručenia žiadosti (v zložitých prípadoch možnosť 
predĺžiť o ďalšie dva mesiace); 
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 ak prevádzkovateľ nevyhovie žiadosti osoby, bezodkladne, no 
najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje 
dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť 
na Úrad a uplatniť súdny prostriedok nápravy;  

 informácie a oznámenia poskytnúť bezplatne, v osobitných prípadoch 
možnosť účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci 
administratívnym nákladom; 

 oprávnenie prevádzkovateľa žiadať o poskytnutie dodatočných 
informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby; 

 prevádzkovateľ nemôže odmietnuť konať na základe žiadosti 
dotknutej osoby pri výkone jej práva, pokiaľ nepreukáže, že dotknutú 
osobu nie je schopný identifikovať; 

 bezodplatné poskytnutie oznámení, s výnimkou neopodstatnených 
alebo neprimeraných, najmä opakujúcich žiadostí (právo požadovať 
náhradu administratívnych nákladov; prípadne nekonať). 

c. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý) 

GDPR prináša novinku – právo byť zabudnutý ako reakciu na rozsudok 
Súdneho dvora EÚ z 13. mája 2014 C-131/12 Google Spain SL vs. Mario 
Costeja Conzález, ktorý uznal ako odôvodnené právo španielskeho občana na 
vymazanie jeho osobných údajov internetovým vyhľadávačom – 
spoločnosťou Google tak, aby jeho osobné údaje nemohli byť pri vyhľadávaní 
jeho osoby viditeľné. Právo na výmaz nahradilo ustanovenia starého ZOOÚ 
o povinnej likvidácii údajov prevádzkovateľom po splnení účelu spracúvania.  

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať 
vymazanie osobných údajov (§ 23 nového ZOOÚ), ak 

 údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý ich prevádzkovateľ získal 
alebo spracúval, 

 odvolala súhlas na spracúvanie osobných údajov na účel, na ktorý 
boli spracúvané a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie, 

 namieta spracúvanie osobných údajov vykonávané za účelom 
splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci 
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zverenej prevádzkovateľovi alebo spracúvanie vykonávané na účel 
oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany vrátane 
profilovania a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich 
spracúvanie, 

 namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu 
vrátane profilovania, 

 sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, 
 je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa ZOOÚ, osobitného 

predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná, 
 sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej 

spoločnosti (napr. spoločnosť, ktorá prevádzkuje elektronické 
obchodovanie).  

Zamestnanec spravidla kvôli technickým postupom, dostupnosti 
a spracúvaním osobných údajov zamestnávateľom nemá možnosti svoje údaje 
napríklad z webového serveru alebo databáz vymazať. Zamestnávateľ je však 
povinný rešpektovať jeho požiadavku o vymazanie dát a naďalej ich už 
neuchovávať. Dokonca musí požiadať iné subjekty, ktorým bol poskytol 
zamestnancove osobné údaje o ich vymazanie.  

Uchádzač o zamestnanie bol v minulosti podmienečne odsúdený za trestný čin 
spáchaný v súvislosti s výkonom svojho povolania (pracoval ako finančný 
expert v súkromnej spoločnosti). Informácie o prípade sa v čase skutku 
rozšírili na internete a boli i predmetom blogových komentárov. Dotknutá 
osoba požiadala o odstránenie týchto informácií zo zoznamov vyhľadávania 
ešte pred tým, ako sa uchádzala u ďalšieho zamestnávateľa o prácu účtovníka. 
Výkon práce účtovníka podlieha ustanoveniu § 41 ods. 6, písm. c) ZP (zákaz 
žiadať od uchádzača informáciu o bezúhonnosti) a nový zamestnávateľ si vo 
vnútornom predpise neurčil bezúhonnosť ako požiadavku pri výkone práce 
účtovníka, kedy by uchádzača mohol požiadať o preukázanie bezúhonnosti. 
Právo na ochranu súkromia – ochranu osobných údajov uchádzača tu 
prevažuje nad právom zamestnávateľa na podnikanie a právom na ochranu 
jeho oprávnených záujmov, čo v danom prípade svedčí v neprospech 
zamestnávateľa. Pokiaľ by nebolo realizované právo na výmaz údajov, 
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zamestnávateľa by výrazne mohli ovplyvniť informácie získané z internetu pri 
obsadzovaní voľného pracovného miesta.  

Povinnosť prevádzkovateľa vymazať osobné údaje sa neuplatní, ak je ich 
spracúvanie potrebné na: 

 uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie; 
 na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie 

podľa práva EÚ alebo práva členského štátu, ktorému podlieha 
prevádzkovateľ, medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná alebo 
na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone 
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;  

 z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; 
 na účel archivácie, na vedecké účely alebo účel historického 

výskumu či na štatistický účel, t. j. na tzv. privilegované účely, ak je 
pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným 
spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania; 

 na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych 
nárokov. 

Po skončení pracovného pomeru okamžitým skončením zo strany 
zamestnávateľa požiada už bývalý zamestnanec zamestnávateľa o vymazanie 
všetkých jeho osobných údajov, odvolá svoj súhlas s ich spracúvaním, keďže sa 
cíti byť poškodený, chce na roky práce uňho zabudnúť a nechce, aby po ňom vo 
firme zostala čo i len stopa. Zamestnávateľ to odmietne s odôvodnením, že 
existencia pracovného pomeru, výšky zárobkov a vymeriavacích základov pre 
platenie poistného a ďalšie údaje sú a v budúcnosti budú dôležité pre bývalého 
zamestnanca pri uplatňovaní viacerých právnych nárokov vyplývajúcich 
z pracovnoprávneho vzťahu a vzťahu práva sociálneho zabezpečenia. Okrem 
toho má i zákonnú povinnosť po určitú dobu archivovať dokumenty 
obsahujúce osobné údaje. Z týchto dôvodov nemôže vyhovieť žiadateľovi 
a jeho práva musí obmedziť.  
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Nová informačná právna povinnosť prevádzkovateľa: oznámiť 
vykonanie vymazania osobných údajov dotknutej osoby jej samotnej, 
i všetkým príjemcom, ktorým boli jej údaje poskytnuté.  

d. Právo na obmedzenie spracúvania 

Na základe žiadosti dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný obmedziť 
ďalšie spracúvanie osobných údajov, teda ponechá si iba obmedzené množstvo 

údajov. V prípadoch podľa 
článku 18 GDPR a § 24 nového 
ZOOÚ má dotknutá osoba 
právo na to, aby prevádzkovateľ 
obmedzil spracúvanie jej 
osobných údajov: 

 osoba napadne – 
namieta správnosť osobných 
údajov, a to počas obdobia 
umožňujúceho 
prevádzkovateľovi overiť 

správnosť údajov; 
 ak prevádzkovateľ spracúva údaje protizákonne a dotknutá osoba 

namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho 
obmedzenie ich použitia; 

 prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, 
ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo 
obhajovanie svojich právnych nárokov; 

 ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo 
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej 
prevádzkovateľovi alebo 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), a dotknutá 

Právo na výmaz v. právo na obmedzenie 
spracúvania. Obmedzenie neznamená vymazanie 
existujúcich dát. Vymazanie je definitívna 
likvidácia dát – digitálna smrť (aj keď sú názory 
odborníkov, že právo na výmaz nie je z hľadiska 

obsahu to isté, čo digitálna smrť). 
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osoba namietala voči spracúvaniu v prípadoch uvedených v tomto 
odseku, má právo na obmedzenie spracúvania až do overenia, či 
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad 
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.  

Údaje, ktoré podliehajú obmedzeniu spracúvania sa spracúvajú iba 
so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo 
obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo 
právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu EÚ alebo 
členského štátu. 

Zamestnanec dosiahol obmedzenie spracúvania niektorých osobných údajov, 
pretože neboli správne. Zamestnávateľ dotknuté osobné údaje dočasne 
presunie do iného systému spracúvania, zabezpečí, aby k údajom nebol 
funkčný aktívny prístup zo všetkých oddelení podniku, prípadne z webového 
sídla dočasne odstráni zverejnené dotknuté údaje. V automatizovaných 
informačných systémoch vyznačí, ktoré údaje sú pre spracúvanie obmedzené. 

Čo je povinný zamestnávateľ? Informovať zamestnanca, že 
obmedzenie spracúvania údajov bude zrušené, teda vopred - pred zrušením 
obmedzenia spracúvania údajov.  

Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči príjemcom: 
Prevádzkovateľ informuje i všetkých príjemcov osobných údajov dotknutej 
osoby o vymazaní údajov alebo o obmedzení ich spracúvania, ak sa to neukáže 
ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.  

Zrušila sa: oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa voči Úradu, 
ak obmedzil práva dotknutej osoby - nevyhovel žiadosti dotknutej osoby 
o opravu údajov alebo o ich výmaz, s ohľadom na skutočnosť, že takémuto 
obmedzeniu práv nemá dôjsť, resp. len v súlade s právnou úpravou; napríklad 
nemožnosť identifikovať dotknutú osobu.  
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e. Právo na prenosnosť 

Právo na prenosnosť (čl. 20 GDPR, § 26 nového ZOOÚ) je novým 
právom priznaným dotknutej osobe. Má posilniť jej kontrolu nad vlastnými 
osobnými údajmi a umožniť jej získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré 
poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 
čitateľnom formáte. Aj keď úzko súvisí s právom na prístup, odlišuje sa od 
neho. Cieľom tohto práva je uľahčiť dotknutým osobám premiestňovanie, 
kopírovanie či preskupovanie vlastných osobných údajov z jedného 
informačného prostredia do druhého (či už do vlastných systémov, systémov 
dôveryhodných tretích strán alebo systémov nových prevádzkovateľov).  

Právo na prenosnosť zahŕňa údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú 
a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, t. j. ide o: 

a) údaje aktívne a vedome poskytnuté dotknutou osobou (napríklad 
poštová adresa, užívateľské meno, vek ...); 

b) vypozorované údaje poskytnuté dotknutou osobu na základe 
používania služby alebo zariadenia (napr. história vyhľadávania, 
údaje o prevádzke a lokalizačné údaje osoby, pulz sledovaný 
nositeľným zariadením a pod.). 

Vypozorované údaje ale nezahŕňajú údaje vytvorené prevádzkovateľom, 
aj keď tie boli vytvorené zo vstupných vedome poskytnutých alebo 
vypozorovaných údajov. Ak zamestnávateľ vytvorí „zdravotný profil“ 
uchádzača o zamestnanie, či zamestnanca na základe analýzy údajov 
zhromaždených z lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci, nepôjde o kategóriu 
osobných údajov, ktoré by bolo možné subsumovať pod prenositeľné osobné 
údaje. Výsledok posúdenia týkajúci sa zdravotného stavu zamestnanca nemôže 
byť sám o sebe považovaný za údaj poskytnutý dotknutou osobou. Je úlohou 
prevádzkovateľa posúdiť a možno aj vopred vhodné zadefinovať, ktoré osobné 
údaje v jeho vlastných systémoch patria do pôsobnosti práva na 
prenositeľnosť. 
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V konkrétnych aspektoch právo na prenosnosť osobných údajov znamená 
právo dotknutej osoby: 

a) získať tie údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré prevádzkovateľovi 
poskytla; 

Nie je podstatné, či dotknutá osoba bude ďalej tieto svoje osobné údaje 
prenášať, alebo si ich „len“ spracúvať na ďalšie vlastné súkromné účely. 
Podstatou je uľahčiť spôsob akým si dotknutá osoba bude spracovať svoje 
osobné údaje a opätovne ich používať. Napríklad, zamestnávateľ poskytuje 
zamestnancom zamestnanecký benefit v podobe zamestnaneckej (vernostnej) 
karty, ktorú môžu využívať na nákupy v podnikovej predajni. V zmysle 
uvedeného má zamestnanec právo požadovať od zamestnávateľa, aby mu 
poskytol zoznam nákupov, ktoré zrealizoval na základe poskytnutej karty, ak 
zamestnávateľ monitoruje takéto správania zamestnanca. 

b) preniesť osobné údaje bez obmedzení k ďalšiemu prevádzkovateľovi 
bez toho, aby jej v tom pôvodný prevádzkovateľ nejakým spôsobom 
bránil; 

Prevádzkovateľ nesmie vytvárať žiadne (právne, technické, finančné) 
prekážky, ktoré by bránili v prenositeľnosti údajov. Údaje má poskytnúť 
v interoperabilnom formáte, ale na druhej strane nie je povinný zavádzať 
technicky kompatibilné systémy s ďalšími prevádzkovateľmi. Ako vhodný 
formát ale nie je posúdený taký formát, ktorého používanie podlieha 
nákladnému zakúpeniu licencie ani formát, ktorý neumožní opätovné použitie 
osobných údajov. Ako príklad nevhodného formátu sa uvádza poskytnutie 
PDF verzie emailov. PDF verzia emailov nie je dostatočne štruktúrovaná a 
natoľko deskriptívna, aby sa dotknutej osobe umožnilo ľahké opätovné 
použitie osobných údajov z takejto pošty. Prevádzkovateľ by mal pri voľbe 
formátu vždy vziať do úvahy, ako tento formát ovplyvní právo dotknutej osoby 
opätovne použiť jej údaje. Prenositeľnosť osobných údajov má uľahčiť 
opätovné použitie osobných údajov medzi užívateľmi rôznych služieb, o ktoré 
majú záujem. 
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c) požadovať od prevádzkovateľa, aby on preniesol jej osobné údaje 
k druhému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné; 

Odporúčajú sa využiť dva nástroje pre odpovede na žiadosti dotknutých 
subjektov na prenosnosť ich osobných údajov: po prvé dotknutej osobe by 
mali ponúknuť možnosť priameho stiahnutia spracúvaných osobných údajov a 
po druhé by jej mali umožniť priamy prenos jej osobných údajov k ďalšiemu 
subjektu, napríklad prostredníctvom poskytnutia rozhrania pri programovaní 
aplikácií, tzv. Application Programming Interface. Subjekt, ku ktorému sú 
prenášané osobné údaje dotknutej osoby, má právo prijať, ale aj odmietnuť 
prenášané osobné údaje. „Príjemca“ prenesených osobných údajov sa stáva 
novým prevádzkovateľom so všetkými prislúchajúcimi povinnosťami. Jeho 
prvý krok by mal smerovať k určeniu účelu spracúvania prenesených osobných 
údajov a plneniu informačnej povinnosti. Vzhľadom na to, že prevádzkovateľ 
nevyberá príjemcu, ku ktorému sa prenášajú osobné údaje dotknutej osoby, 
nemôže ani zodpovedať za to, či prijímajúca strana dodržiava zásady ochrany 
osobných údajov.  

d) naďalej pokračovať vo využívaní „služieb“ prevádzkovateľa. 

Prenositeľnosť osobných údajov automaticky nevedie k výmazu 
prenesených osobných údajov u pôvodného prevádzkovateľa a nijako ani 
neovplyvňuje dobu uchovávania spracúvaných osobných údajov. Právo na 
prenositeľnosť osobných údajov neukladá prevádzkovateľovi povinnosť 
uchovávať osobné údaje dlhšiu dobu, než je nevyhnutné vzhľadom na účel 
spracúvania, resp. stanovené právnym predpisom. Právo na prenositeľnosť 
dotknutých osobných údajov tak nebude zo strany zamestnanca využiteľné, ak 
použiteľná doba uchovávania osobných údajov už uplynula a zamestnávateľ už 
osobné údaje nemá. 

Dotknutá osoba nemá právo na prenosnosť osobných údajov v 
neobmedzenom rozsahu. Vzťahuje sa na presne vymedzené spracovateľské 
operácie. Právo žiadať o prenosnosť osobných údajov má dotknutá osoba za 
predpokladu, že spracúvanie osobných údajov sa u prevádzkovateľa vykonáva 
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automatizovanými prostriedkami a na niektorom z týchto dvoch 
uvedených právnych základoch: 

a) na základe súhlasu (podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. 
a) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods.2 písm. a) nového 
ZOOÚ) alebo 

b) spracúvanie založené na zmluvnom vzťahu (t. j. spracúvanie 
osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou 
stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred 
uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby podľa čl. 
článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. b) nového 
ZOOÚ). 

V pracovnoprávnych vzťahoch bude uplatniteľnosť práva na prenosnosť 
osobných údajov zo strany zamestnancov skôr výnimočná. Väčšina osobných 
údajov zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch sa spracúva na právnom 
základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR alebo § 13 ods. 1 písm. c) nového 
ZOOÚ, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej 
povinnosti prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej 
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. V prípade osobných údajov 
zamestnancov sa tak právo na prenosnosť spravidla použije iba vtedy, ak je 
spracúvanie založené na zmluve, ktorou je zamestnanec stranou. 
Uplatniteľnosť práva na prenositeľnosť osobných údajov v pracovnoprávnych 
vzťahoch prichádza teda do úvahy pri prenose tých osobných údajov, ktoré sú 
identifikačnými údajmi zmluvnej strany pri uzatváraní pracovnej zmluvy alebo 
niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, resp. 
tých osobných údajov, ktoré sú na plnenie pracovnej zmluvy alebo niektorej 
z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nevyhnutné. 
Podmienkou je však to, že tieto identifikačné údaje alebo údaje potrebné na 
plnenie pracovnej zmluvy, či dohody sú spracúvané automatizovanými 
prostriedkami. Ak zamestnávateľ vedie pracovné zmluvy alebo dohody 
v listinnej podobe (čo je bežnou praxou), právo na prenositeľnosť údajov sa 
nepoužije, pretože spracúvanie osobných údajov nie je uskutočňované 
automatizovane. 
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f. Právo namietať spracúvanie osobných údajov  

Dotknutá osoba môže namietať proti spracúvaniu (vrátane profilovania) 
jej osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje: 

 na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo podľa § 
13 ods. 1 písm. e) nového ZOOÚ, t. j. spracúvanie je nevyhnuté na 
splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone 
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;  

 na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo podľa § 13 
ods.1 písm. f) nového ZOOÚ, t. j. f) spracúvanie je nevyhnutné na 
účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany; 

 na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, 
v akom súvisí s priamym marketingom. Ak osoba namieta 
spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, 
prevádzkovateľ nesmie ďalej údaje na tento účel spracúvať.  

Osoba má právo podať sťažnosť na dozornom orgáne (Úrade) v štáte svojho 
obvyklého pobytu a ten ju musí informovať o stave vybavenia sťažnosti.  

Kto má povinnosť osobu informovať o jej práve namietať? 
Prevádzkovateľ, a to zreteľne, jasne a oddelene od akýchkoľvek iných 
informácií. 

Kedy? Najneskôr pri prvej komunikácii s ňou.  

Komu podáva žiadosť, ktorou namieta spracúvanie údajov? 
Prevádzkovateľovi.  

Čo je povinný prevádzkovateľ? Zdržať sa spracúvania osobných údajov, 
pokiaľ nepreukáže oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad 
záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na 
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 



Analýza GDPR na pracovisku  

 

 

82   

 
 

Kedy spracúvanie osobných údajov nemožno namietať? Keď 
spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie úlohy 
z dôvodov verejného záujmu a keď sa údaje spracúvajú na vedecký účel, účel 
historického výskumu či na štatistický účel. 

Zamestnávateľ aktualizuje svoju webovú stránku a ku zverejneným 
informáciám o zamestnancoch hodlá na účely svojej prezentácie pridať ich 
fotografie, o ktoré ich požiada. Niekoľkí zamestnanci s požiadavkou nesúhlasia 
a namietajú proti nej. Zamestnávateľ nie je oprávnený použiť fotografie na 
zmienený účel bez súhlasu zamestnancov, a to ani vtedy, keby nimi už i 
disponoval, napr. na životopisoch zamestnancov, ktoré predkladali pri 
založení ich pracovných pomerov. Boli získané a spracúvané na iný účel ako je 
teraz účel prezentácie zamestnávateľa a oba účely spolu nesúvisia a nie sú 
zlučiteľné. 

 

g. Právo na neúčinnosť automatizovaného 
individuálneho rozhodovania vrátane profilovania 

Čo je automatizované individuálne rozhodovanie? Prijatie 
rozhodnutia o dotknutej osobe, ktoré bolo založené na automatizovanom 
spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky vo vzťahu k tejto 
osobe, alebo ju tieto účinky významne ovplyvňujú. Rozhodnutie 
prevádzkovateľa je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní 
osobných údajov bez ľudského faktora, iba prostredníctvom výpočtovej 
techniky. 

Čo je profilovanie? Forma automatizovaného spracúvania osobných 
údajov dotknutej osoby, ktoré sa použijú na vytipovanie a vyhodnotenie 
niektorých osobných čŕt dotknutej osoby, zistenie jej záujmov, názorov, 
zmapovanie jej správania sa, pohybu, majetkových pomerov, zdravotných 
ťažkostí, zistenie okruhu osobných priateľov, spoločenských väzieb, a pod.  
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Profilovanie a automatizované rozhodovanie nie je a priori podľa GDPR 
ani novým ZOOÚ zakázané. Je však dôležité, aby bolo profilovanie 
a automatizované rozhodovanie predvídateľné, a aby sa uskutočňovalo na 
základe zákonných pravidiel. 

Zamestnávateľ prostredníctvom internetových portálov a sociálnych sietí zistil 
záujmy zamestnanca/uchádzača o zamestnanie, jeho osobné preferencie, 
niektoré aspekty jeho majetkových pomerov, cestovateľské záľuby, rodinné 
zázemie, a pod. Tieto vedomosti môžu ovplyvniť jeho rozhodnutie pri úvahe 
o kariérnom postupe zamestnanca, resp. rozhodnutie o prijatí/neprijatí 
uchádzača do zamestnania (profilovanie). Takéto praktiky využitia 
profilovania v zásade nie sú dovolené, pretože nie sú zákonné. Je zakázané 
zhromažďovať osobné údaje zamestnanca/uchádzača o zamestnanie, ktoré 
nesúvisia s jeho kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami (čl. 11 ZP).  

Profilovanie a automatizované spracúvanie nedokážu vziať do úvahy 
okolnosti konkrétneho prípadu hodné osobitného zreteľa, a tak samotné 
profilovanie a následne i rozhodnutie prijaté na automatizovanom spracúvaní 
môže byť nesprávne i nespravodlivé. Preto čl. 22 GDPR a § 28 nového ZOOÚ 
priznávajú dotknutej osobe právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo 
rozhodnutie, ktoré je založené a) výlučne na automatizovanom spracúvaní 
osobných údajov vrátane profilovania a b) ktoré má právne účinky, ktoré sa jej 
týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. 

K a) O výlučne automatizovanom spracúvaní môžeme hovoriť, ak 
konečné rozhodnutie nie je ovplyvnené žiadnym ďalším faktorom, ktorý by 
vzala do úvahy ľudská bytosť. 

K b) Rozhodnutie má právne účinky, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, 
alebo ju podobne významne ovplyvňujú vtedy, ak spôsobuje vznik, zmenu, 
zánik práv alebo povinností dotknutej osoby, resp. znemožňuje dotknutej 
osoby výkon jej práva. Ak teda zamestnávateľ využíva aplikácie na 
vyhodnotenie, čo najvhodnejšieho kandidáta na obsadzované pracovné 
miesto, alebo vyhodnotenie pracovných výkonov zamestnancov s 
priznaním/nepriznaním variabilnej zložky mzdy, je jeho činnosť 
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automatizovaným spracúvaním s právnymi účinkami a zamestnanec má právo 
žiadať, aby sa na neho takéto rozhodovanie nevzťahovalo.  

Dotknutá osoba však nemá právo žiadať vylúčenie automatizovaného 
rozhodovania vo vzťahu k svojej osobe, ak je automatizované spracúvanie: 

a) nevyhnutné pre uzavretie alebo na plnenie zmluvy medzi dotknutou 
osobou a prevádzkovateľom; alebo  

Zamestnávateľ môže mať záujem na využití automatizovaného 
rozhodovania z viacerých dôvodov. Automatizované rozhodovanie šetrí čas pri 
spracúvaní väčšieho množstva dát, zlepšuje účinnosť rozhodovacieho procesu, 
eliminuje chyby spôsobené ľudským faktorom. Je potrebné si však uvedomiť, 
že využitie automatizovaného rozhodovania podmieňuje nevyhnutnosť. 
Napríklad rozhodnutím potrebným na plnenie záväzkov z pracovnej zmluvy 
môže byť rozhodnutie zamestnávateľa o rozvrhovaní pracovného času. Ak 
zamestnávateľ využíva na plánovanie a rozvrhovanie pracovných zmien 
zamestnancov počítačový program, ide o automatizované rozhodovanie. To, či 
zamestnanec môže voči svojej osobe vylúčiť takéto automatizované 
rozhodovanie, záleží od toho, či takýto druh spracúvania je alebo nie je 
nevyhnutný na plnenie pracovnej zmluvy. Nevyhnutnosť má byť pritom 
posudzovaná s prihliadnutím na to, či by na dosiahnutie rovnakého cieľa 
mohla byť zvolená aj iná, menej invazívna metóda. Rozvrhovanie pracovných 
zmien, ktoré je výsledkom automatizovaného rozhodovania nie je spôsobilé 
zasiahnuť do práv dotknutej osoby natoľko vážne, že by malo byť a priori 
vylúčené. Všetko však závisí od posúdenia okolností konkrétneho prípadu, 
pretože naprogramovaná aplikácia nie je automaticky zárukou, že sú 
rešpektované všetky zákonné aspekty rozvrhovania pracovného času. 

b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej 
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú 
zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a 
oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo 

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby s takouto formou 
jeho spracúvania.  
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Pozor tieto tri právne základy (a) až c)) sa vzťahujú na využívanie 
rozhodovania, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní. Vo 
vzťahu k profilovaniu sú využiteľné také právne základy ako pri spracúvaní 
všeobecných (bežných) a citlivých osobných údajov. 

Aké práva má dotknutá osoba? Dotknutá osoba v prípadoch a) a c) 
neostáva celkom bez ochrany. Síce nemôže žiadať úplné vylúčenie 
automatizovaného rozhodovania vo vzťahu k svojej osobe, no má právo: 

 požiadať prevádzkovateľa o preverenie výsledku prostredníctvom 
neautomatizovaného zásahu (tzv. právo na ľudský zásah); 

 vyjadriť svoje stanovisko k automatizovanému rozhodnutiu; 
 právo napadnúť rozhodnutie.  

Automatizované rozhodovanie, ktoré pracuje s citlivými osobnými 
údajmi je dovolené len vtedy, ak sa uplatňuje spracúvanie citlivých osobných 
údajov: 

a) na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby (čl. 9 ods. 2 písm. a) 
GDPR a § 16 ods. 2 písm. a) nového ZOOÚ) alebo  

b) z dôvodu verejného záujmu (čl. 9 ods. 2 písm. g) GDPR a 16 ods. 2 
písm. g) nového ZOOÚ) a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia na 
zaručenie práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby. 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o 
existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane 
profilovania. Konkrétne prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe zmysluplné 
informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných 
dôsledkoch takéhoto spracúvania. Je úlohou prevádzkovateľa nájsť 
jednoduchý spôsob, ako dotknutej osobe vysvetliť podstatu a kritériá, na 
ktorých automatizované rozhodovanie spočíva. Nejde o to, aby dotknutej 
osobe vysvetlil alebo odhalil celý algoritmus, poskytnutá informácia však má 
byť pre dotknutú osobu zmysluplná.  



Analýza GDPR na pracovisku  

 

 

86   

 
 

h. Odporúčanie k uplatňovaniu práv dotknutej 
osoby (zhrnutie) 

Na predchádzanie akýmkoľvek nejasnostiam, na preukázanie splnenia 
povinností v súlade s § 29 nového ZOOÚ a predovšetkým pre ľahké a 
jednoduché uplatňovanie práv, možno odporučiť vypracovanie 
vnútropodnikovej dokumentácie k uplatňovaniu práv dotknutej osoby, v 
ktorej zamestnávateľ transparentne, jasne a zrozumiteľne uvedie a zhrnie: 

I. Kontaktné údaje osoby poverenej vybavovaním žiadostí a 
poskytovaním informácií k uplatňovaniu práv dotknutej osoby (meno, 
priezvisko, doručovacia adresa, emailová adresa, fax, telefónne číslo). 

II. Spôsob a formu spätnej reakcie, napríklad, že odpovede na žiadosti a 
informácie sa budú poskytovať v takej forme, v akej bola podaná žiadosť 
(písomne/elektronicky/ústne), pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný 
spôsob. Ústne poskytovanie informácií je možné podmieniť preukázaním 
totožnosti dotknutej osoby. Ak má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti 
o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o 
poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jej 
totožnosti. Aj pri týchto procesoch je potrebné dbať na bezpečnosť 
osobných údajov a v prípade pochybností nereagovať elektronicky na 
správy bez kvalifikovaného elektronického podpisu. V týchto prípadoch je 
potom vhodnejšie žiadosti, v ktorých sú sprístupňované osobné údaje, 
vybaviť písomne do vlastných rúk, aby sa predišlo tomu, že ktorákoľvek 
anonymná osoba môže vyžiadať chránené údaje o inej osobe. 

III. Lehotu na vybavenie žiadosti, ktorá je v zmysle § 29 ods. 3 nového 
ZOOÚ jednomesačná od doručenia žiadosti, vrátane poučenia o tom kedy 
a z akých dôvodov je možné lehotu predĺžiť. Umožňuje sa predĺženie 
lehoty v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet 
žiadostí o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. O každom takomto 
predĺžení musí byť dotknutá osoba informovaná spolu s dôvodmi 
predĺženia lehoty. Objektívnym dôvodom predĺženia lehoty je napríklad 
situácia, ak zamestnávateľ vyžiada od dotknutej osoby doplnenie nejakých 
informácií k posúdeniu a vybaveniu jej žiadosti, pričom doplnenie 
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požadovaných informácií nebude vybavené obratom. Rovnako tak výskyt 
nejakých bezpečnostných incidentov, ktoré na istý čas paralyzovali 
informačné systémy zamestnávateľa a pod. 

IV. Transparentnú informáciu o zavedení a výške poplatkov za 
vybavenie žiadostí a poskytnutie informácií. Žiadosti dotknutej osoby a 
informácie sa primárne vybavujú, resp. poskytujú bezodplatne. Primeraný 
poplatok zohľadňujúci administratívne náklady možno požadovať za 
druhú a ďalšiu kópiu dokumentov, ktorými zamestnávateľ plní žiadosť 
dotknutej osoby. Rovnako poplatok možno zaviesť aj za administratívne 
náklady na vybavenie žiadosti, ktorá je zjavne neopodstatnená alebo 
neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu. Zjavnú 
neopodstatnenosť alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje 
prevádzkovateľ. Opakujúca sa povaha žiadosti je taká, ktorá sa týka tých 
istých osobných údajov ako aj toho istého uplatňovaného práva. 
Opakujúcu povahu žiadosti teda nemá žiadosť podaná napríklad k právu 
na prístup k osobným údajom, a potom žiadosť podaná k právu na výmaz 
tých údajov, ktorých spracúvanie bolo zistené na základe žiadosti o právo 
na prístup. 

V. Vhodné opatrenia na uplatňovanie práv dotknutej osoby a 
opatrenia uľahčujúce výkon jej práv. Napríklad zadefinovať, či sa prístup 
k osobným údajom zabezpečí online; či žiadosti k uplatňovaniu práv bude 
možné podávať aj elektronicky a pod. 
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7. Ochrana osobných údajov 
a bezpečnostná dokumentácia  

a. Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana 

Kto? V súlade s čl. 25 GDPR a § 32 nového ZOOÚ prevádzkovateľ. 

Čo je to? Nastavenie procesov a postupov ochrany osobných údajov a ich 
spracúvania už v čase, keď sa určuje účel spracúvania a druhy spracovateľskej 
operácie, t. j. od samého začiatku. Zisteným rizikám zodpovedajú príslušné 
stupne bezpečnostných opatrení. Riešia sa základné otázky:  

 nespracúvame osobné údaje, ktoré vôbec nepotrebujeme? (zásada 
minimalizácie osobných údajov); 

 spracúvame správne a aktuálne osobné údaje? (zásada správnosti) 
 neuchovávame niektoré osobné údaje príliš dlhú dobu? (zásada 

minimalizácie uchovávania osobných údajov); 
 ako sme zabezpečili, že k osobným údajom našich zamestnancov 

nemá prístup ktorákoľvek fyzická osoba, údaje nebudú zneužité, 
náhodne stratené, či poškodené? (zásada integrity a dôvernosti); 

 nestačí, keď budeme pracovať s anonymizovanými alebo 
pseudonymizovanými údajmi? ... 

Príklady štandardnej ochrany: pseudonymizácia osobných údajov, 
šifrovanie, logovanie, minimalizácia osobných údajov, poučenie oprávnených 
osôb, prístupová a kľúčová politika, mlčanlivosť zamestnancov. Spravidla 
technické, personálne a organizačné opatrenia využiteľné z bezpečnostných 
projektov. 

Príklady špecificky navrhnutej ochrany: opatrenia vybraté na základe 
najnovších poznatkov a technológií, avšak aj s prihliadnutím na ich cenu 
(aplikácie, služby, produkty na spracúvanie osobných údajov). 

Základné bezpečnostné ciele zahŕňajú: 
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A. oblasť informačnej bezpečnosti: ochrana servera počítačovej siete; 
klientskych staníc pripojených do lokálnej siete; samostatných počítačov, 
na ktorých sa spracúvajú osobné údaje a pod. 

B. oblasť fyzickej a objektovej bezpečnosti: ochrana pred prístupom 
neoprávnených osôb do priestorov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje; 
zabezpečenie preventívnych opatrení proti násilnému vniknutiu 
neoprávnených osôb; zabezpečenie uzamykateľných a úschovných 
zariadení; prijatie zákazu inštalovania a modifikovania softvéru alebo 
hardvéru; predchádzanie možnostiam odcudzenia alebo zneužitia 
hardvérových komponentov, pamäťových médií a pod. 

C. oblasť personálnej bezpečnosti: cieľom je zabrániť rizikám, ktoré majú 
pôvod v ľudskom faktore (neúmyselné chyby personálu v dôsledku 
neznalosti alebo nedostatočnej odbornej spôsobilosti). 

Základné bezpečnostné opatrenia: 

A. technické: ochrana pred neoprávneným prístupom, riadenie prístupu, 
sieťová bezpečnosť, autentizácia, accounting, audit, zálohovanie, integrita, 
dôvernosť, dostupnosť, antivírusová ochrana a pod. 

B. organizačné: vypracovanie bezpečnostnej smernice, postupy pri 
haváriách, poruchách, nahlasovaní a evidencii bezpečnostných 
incidentov, určenie podmienok vstupu a výstupu osôb, pohyb osôb 
v objekte a pod. 

C. personálne: určenie zodpovednej osoby, školenia a metodické 
usmernenia zamestnancov, nácvik funkčnosti obnovy systému a pod. 

b. Oznámenie bezpečnostného incidentu 

Kto? V súlade s čl. 33 a 34 GDPR a § 40 a § 41 nového ZOOÚ prevádzkovateľ i 
sprostredkovateľ.  

Čo je to? Bezpečnostným incidentom je porušenie ochrany osobných údajov, 
ktorým sa rozumie porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo 
nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných 
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údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo 
neoprávnený prístup k nim.  

Typy bezpečnostných incidentov 

A. porušenie dôvernosti – prípady neoprávneného alebo náhodného 
poskytnutia alebo sprístupnenia osobných údajov 
 neoprávnené poskytnutie = 

sprístupnenie osobných 
údajov príjemcom, ktorý 
nemá oprávnenie osobné 
údaje získať; 

B. porušenie dostupnosti – 
prípady náhodnej alebo 
neoprávnenej straty prístupu 
alebo zničenia osobných údajov 
 strata = osobné údaje stále 

existujú, ale prevádzkovateľ nad nimi stratil kontrolu alebo prístup k 
nim (napríklad stratilo sa zariadenie, ktoré obsahovalo kópiu zoznamu 
zamestnancov alebo ho niekto ukradol; alebo jediná záloha systému s 
osobnými údajmi bola zašifrovaná vydieračským softvérom); 

 zničenie = prípady, keď osobné údaje už neexistujú vôbec alebo sa 
nachádzajú v nevyužiteľnej podobe (niekto ich úmyselne alebo aj 
náhodne vymazal); 

C. porušenie integrity – prípady neoprávneného alebo náhodného 
pozmenenia osobných údajov. 

Komu sa oznamuje? Prevádzkovateľ oznamuje bezpečnostný incident 
jednak Úradu, jednak dotknutej osobe. Sprostredkovateľ oznamuje 
bezpečnostný incident prevádzkovateľovi. 

Novou úlohou pre zamestnávateľa je vopred naplánovať a zaviesť postupy 
umožňujúce odhaliť a bezodkladne zvládnuť prípady porušenia ochrany 
osobných údajov (tzv. plán reakcie) vrátane popisu prípadov, kedy je nutné 

Každé porušenie ochrany osobných 
údajov je bezpečnostným incidentom. 
Nie každý bezpečnostný incident je 
porušením ochrany osobných údajov (ak 
sa netýka osobných údajov). 
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vyrozumieť Úrad, prípadne aj dotknutú osobu, pretože hrozí riziko pre jej 
práva a slobody. 

Oznamujú sa Úradu všetky bezpečnostné incidenty? Nie. Oznamuje sa 
len taký bezpečnostný incident, pri ktorom je pravdepodobné, že porušenie 
ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva a slobody fyzickej osoby, 
napr. k strate kontroly nad osobnými údajmi, finančnej strate, k diskriminácii, 
ku krádeži identity alebo podvodu, poškodeniu povesti, strate dôvernosti 
údajov, ktoré sú chránené služobným tajomstvom a pod. 

U zamestnávateľa došlo na pol dňa k výpadku elektriny, v dôsledku čoho sa 
osobné údaje zamestnancov v mzdovom systéme stali dočasne nedostupné. 
Vzhľadom na to, že povinnosťou prevádzkovateľa je prijať také opatrenia, aby 
zabezpečil trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov 
spracúvania a služieb a včas obnovil dostupnosť osobných údajov a prístup k 
nim v prípade fyzického alebo technického incidentu, je výpadok elektriny 
považovaný za bezpečnostný incident. Jeho oznámenie však bude závisieť od 
toho, či takéto porušenie ochrany osobných údajov povedenie k riziku pre 
práva fyzickej osoby. Domnievame sa, že takéto riziko by hrozilo, ak by 
výpadok elektriny spôsobil omeškanie s výplatou miezd pre zamestnancov. 

Aké bezpečnostné incidenty sa oznamujú dotknutej osobe? Tie, 
pri ktorých existuje vysoké riziko pre práva a slobody dotknutej osoby 
(najzávažnejšie prípady porušenia ochrany osobných údajov). Účelom 
oznámenia je poskytnúť dotknutej osobe konkrétne informácie a kroky, ktoré 
by mala podniknúť na svoju ochranu. V troch prípadoch nie je potrebné 
oznamovať ani tieto najzávažnejšie bezpečnostné incidenty: 

 incidentu nezabránila ani implementácia primeraných technických a 
organizačných bezpečnostných opatrení (napríklad šifrovanie); 

 po incidente boli prijaté následné opatrenia, ktorými sa zabezpečilo, 
že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb už nebude mať 
dôsledky; 
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 oznámenie by vyžadovalo neprimerané úsilie zo strany spoločnosti, 
namiesto toho dôjde k verejnému oznámeniu o bezpečnostnom 
incidente. 

Lehoty na oznámenie 

Prevádzkovateľ voči Úradu ► do 72 hod. po tom, čo sa o bezpečnostnom 
incidente dozvedel (zmeškanie lehoty je možné zdôvodniť). Prevádzkovateľ 
voči dotknutej osobe ► bez zbytočného odkladu. Sprostredkovateľ voči 
prevádzkovateľovi ► bez zbytočného odkladu. 

Každý bezpečnostný incident, bez ohľadu na to, či sa oznamuje, je potrebné 
zdokumentovať. Vnútorný register zdokumentovaných bezpečnostných 
incidentov obsahuje opis skutočností spojených s porušením ochrany 
osobných údajov, jeho následky a prijaté opatrenia na nápravu. 

c. Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov 

Kto? V súlade s čl. 35 GDPR a § 42 nového ZOOÚ prevádzkovateľ. 

Čo je to? Proces, v ktorom sa opisujú plánované spracovateľské činnosti, 
posudzuje sa ich nutnosť a primeranosť, 
identifikujú sa riziká pre práva 
a slobody fyzických osôb a určia sa 
opatrenia na vysporiadanie s týmito 
rizikami. Ide o proces budovania 
a preukazovania súladu s GDPR 
a novým ZOOÚ. 

V podstate ide o „vynovenú“ povinnosť 
prijať primerané a účinné bezpečnostné 
opatrenia. Prevádzkovatelia už nemajú povinnosť vypracovať bezpečnostný 
projekt (§ 20 starého ZOOÚ), avšak obsah týchto projektov je využiteľný. 
Prevádzkovateľ má povinnosť posúdiť vplyv na ochranu osobných údajov, čo 
zodpovedá posúdeniu tých spracovateľských činností, ktoré mali byť podľa 

Riziká pre práva a slobody fyzických 
osôb = možné ohrozenia práva na 
ochranu osobných údajov, práva na 
súkromie, slobody myslenia, zákazu 
diskriminácie a pod. 
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starého ZOOÚ zdokumentované cez bezpečnostné opatrenia alebo 
bezpečnostný projekt. V tých častiach, v ktorých je bezpečnostný projekt 
súladný s novou právnou úpravou, je možné ho primerane použiť na 
posúdenie vplyvu. 

Kedy vzniká povinnosť? Ak typ spracúvania osobných údajov, najmä s 
využitím nových technológií, môže viesť k vysokému riziku pre práva 
fyzických osôb. Do úvahy sa berie povaha, rozsah, kontext a účel 
spracúvania osobných údajov. Inak povedané posúdenie vplyvu nie je povinné 
pre každú jednu spracovateľskú operáciu.  

Kedy vykonať posúdenie vplyvu? Posúdenie vplyvu by sa malo vykonať 
pred spracúvaním. Je potrebné si uvedomiť, že ide o proces, nie o jednorazovú 
záležitosť. 

Kedy spracúvanie povedie k vysokému riziku? Príklady 
spracovateľských operácií z GDPR a nového ZOOÚ: 

 automatizované rozhodovanie vrátane profilovania; 
 spracúvanie vo veľkom rozsahu citlivých osobných alebo osobných 

údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo 
priestupku; 

 systematické monitorovanie verejne prístupných miest vo veľkom 
rozsahu. 

Ďalšie prípady spracovateľských operácií, ktoré podliehajú posúdeniu 
vplyvu na ochranu osobných údajov a postup pri posudzovaní vplyvu na 
ochranu osobných údajov podľa tohto zákona ustanoví všeobecne záväzný 
právny predpis, ktorý vydá Úrad (§ 108 ods. 2 nového ZOOÚ). 

Pomocné kritéria na zistenie toho, či spracovateľská operácia povedie 
k vysokému riziku (výskyt dvoch a viacerých kritérií indikuje povinnosť 
vykonať posúdenie vplyvu): 

1) Uskutočňuje sa profilovanie dotknutej osoby. 
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2) Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie s právnymi účinkami na 
jednotlivca. 

3) Uskutočňuje sa systematické monitorovanie a pozorovanie. 
4) Spracúvajú sa citlivé osobné údaje. 
5) Osobné údaje sa spracúvajú vo veľkom rozsahu. 
6) Spájajú sa alebo kombinujú súbory údajov (údaje spracúvané na rozdielne 

účely, údaje spracúvané rozličnými prevádzkovateľmi). 
7) Spracúvajú sa údaje zraniteľných dotknutých osôb (deti, zamestnanci, 

mentálne postihnuté osoby, staršie osoby, pacienti žiadatelia o azyl...). 
8) Dochádza k inovačnému využitiu alebo uplatňovaniu nových 

technologických alebo organizačných riešení, napr. kombinácia využitia 
odtlačkov prstov a rozpoznávania tvárí pre lepšiu kontrolu fyzického 
prístupu atď.  

9) Spracúvanie bráni dotknutým osobám uplatniť svoje právo alebo využiť 
službu alebo zmluvu, napr. banka preveruje svojich klientov v databáze 
obsahujúcej informácie o úveroch s cieľom rozhodnúť o tom, či im 
poskytne úver. 

Zamestnávateľ by podľa uvedených kritérií mal vykonať posúdenie vplyvu 
napríklad v prípadoch, ak: 
- monitoruje činnosti svojich zamestnancov vrátane monitorovania ich 

počítačov, činností na internete a pod. (splnenie kritéria č. 3 v kombinácii 
s kritériom č. 7); 

- zhromažďuje údajov z verejných sociálnych médií na vytváranie profilov 
vhodných uchádzačov o zamestnanie (splnenie kritérií č.1, 4, 5, 6). 

Ak si zamestnávateľ nie je istý, či je povinný vykonať posúdenie pre tú 
ktorú spracovateľskú operáciu, odporúča sa posúdenie radšej vykonať, pretože 
je to užitočný nástroj, ktorý pomáha prevádzkovateľom dodržiavať právne 
predpisy o ochrane osobných údajov. Dôležitý je aj názor zodpovednej osoby, 
ak je určená, pretože prevádzkovateľ je povinný počas vykonávania posúdenia 
vplyvu na ochranu osobných údajov konzultovať jednotlivé postupy s touto 
osobou. 

Kedy nie je potrebné posúdenie vplyvu? Keď spracúvanie: 
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 pravdepodobne nepovedie k vysokému riziku; 
 už existuje podobné posúdenie vplyvu na ochranu údajov a jeho výsledok 

je použiteľný; 
 keď spracovateľské operácie skontroloval dozorný orgán pred májom 

2018 v osobitných podmienkach, ktoré sa nezmenili;  
 ak má spracovateľská operácia právny základ v práve EÚ alebo v práve 

členského štátu, pričom v tomto práve sa upravuje konkrétna 
spracovateľská operácia a už sa vykonalo posúdenie vplyvu na ochranu 
údajov ako súčasť stanovenia tohto právneho základu 

 je na zozname spracovateľských operácií (vypracovaného dozorným 
orgánom), pre ktoré sa posúdenie vplyvu na ochranu údajov nevyžaduje. 

Aký je postup pre posúdenie vplyvu? Ide najmä o tieto postupné kroky: 

Obr. 1 
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Účel spracúvania

Posúdenie nutnosti 
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Posúdenie rizika 
pre práva
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riešenie rizík

Vypracovanie 
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Monitorovanie a 
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Je prevádzkovateľ povinný zverejniť posúdenie vplyvu? Nie. Môže 
sa dobrovoľne rozhodnúť, že zverejní časť posúdenia vplyvu, ktoré neodhalí 
žiadne jeho obchodné tajomstvo, či iné zraniteľné miesta v jeho systémoch. 
Posúdenie vplyvu sa poskytuje jedine Úradu v prípade požiadania, ak sa 
vykonáva tzv. predchádzajúca konzultácia (viď nižšie). 

Čo ak posúdenie vplyvu odhalí riziká pre práva a slobody 
dotknutých osôb, ale prevádzkovateľ nedokáže nájsť dostatočné 
opatrenia na zníženie rizík na akceptovateľnú úroveň? Ide o tzv. 
zvyškové riziká a pokiaľ budú naďalej vysoké od prevádzkovateľa sa bude 
vyžadovať, aby pred spracúvaním konzultoval s Úradom. Úrad poskytne 
písomné poradenstvo (čl. 36 GDPR, § 43 nového ZOOÚ). 

d. Ustanovenie zodpovednej osoby 

GDPR (čl. 37 až 39) a nový ZOOÚ (§§ 45 až 47) zavádzajú vo vzťahu k 
určitým prevádzkovateľom i sprostredkovateľom povinnosť ustanoviť 
zodpovednú osobu. Aj starý ZOOÚ počítal s nominovaním zodpovednej osoby, 
ale iba u prevádzkovateľa. Výhoda jej ustanovenia spočívala v tom, že 
spoločnosť nemusela na Úrade oznamovať informačné systémy obsahujúce 
osobné údaje. GDPR mení podmienky nominácie zodpovednej osoby, a 
viaceré spoločnosti, ktoré doteraz mali zodpovednú osobu, ju už nemusia mať. 
Ustanovenie zodpovednej osoby zostáva na ich zvážení. 

Obligatórne (povinne) musí ustanoviť zodpovednú osobu 
prevádzkovateľ i sprostredkovateľ, ak: 

a) je orgánom verejnej moci alebo verejnoprávnym subjektom, a to bez 
ohľadu na to, aké kategórie osobných údajov spracúva a v akej miere 
(s výnimkou súdov pri výkone ich súdnej právomoci); 

b) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa/sprostredkovateľa sú 
spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah 
alebo účel vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie 
dotknutých osôb vo veľkom rozsahu; 



Analýza GDPR na pracovisku 

 

 

97   

 
 

c) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa/sprostredkovateľa je 
spracúvanie citlivých údajov vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie 
osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a 
priestupky; 

d) ak to vyžaduje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je 
SR viazaná.  

Povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu v písm. b) a c) sa viaže na hlavné 
činnosti prevádzkovateľa/sprostredkovateľa, čo sú činnosti, ktoré súvisia s 
predmetom jeho podnikania. Ustanovenie zodpovednej osoby tak nie je 
povinné pre prevádzkovateľa/sprostredkovateľa v prípade, keď spracovateľské 
operácie vykonáva len ako pomocné činnosti k dosiahnutiu základných cieľov 
svojej činnosti. Napríklad, hlavnou činnosťou zamestnávateľa je výkon a 
realizácia stavebných prác a „len“ podpornou činnosťou potrebnou k 
zabezpečeniu hlavnej činnosti je vedenie evidencie osobných údajov za účelom 
vyplácania miezd zamestnancom. Takýto zamestnávateľ nie je povinný 
ustanoviť zodpovednú osobu. 

Príkladom prevádzkovateľa, ktorého hlavnou činnosťou je spracúvanie 
citlivých údajov je nemocnica, ktorá spracúva údaje o zdraví svojich pacientov. 
Ďalším kritériom, ktoré sa sleduje pre ustanovenie zodpovednej osoby je 
spracúvanie týchto údajov vo veľkom rozsahu. Preto ambulantný lekár 
spracúvajúci údaje o zdraví svojich pacientov nemusí mať automaticky 
povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu. Pre určenie tohto, či ide o spracúvanie 
osobných údajov vo veľkom rozsahu je potrebné zvážiť objem spracovávaných 
osobných údajov, ich rôznorodosť, dobu uchovávania, či geografický rozsah 
územia, z ktorého spracúvané osobné údaje pochádzajú. 

Zamestnávateľom odporúčame vypracovať krátke stanovisko alebo 
odôvodnenie, prečo nepovažuje podmienky GDPR, resp. nového ZOOÚ pre 
povinné ustanovenie zodpovednej osoby za naplnené. Stanovisko, resp. 
odôvodnenie bude súčasťou vnútropodnikovej dokumentácie a použiteľné pre 
prípadné kontroly zo strany Úradu. 
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Fakultatívne (dobrovoľne) môže zodpovednú osobu ustanoviť 
ktorýkoľvek prevádzkovateľ/sprostredkovateľ/združenia a iné subjekty 
zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov, ak to 
uznajú za vhodné. Zodpovedná osoba môže konať v mene takýchto združení a 
iných subjektov zastupujúcich prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov. 
Jedna spoločná zodpovedná osoba môže fungovať pre skupinu podnikov, pre 
viaceré orgány verejnej moci alebo pre 
viaceré verejnoprávne subjekty, ak 
zodpovedná osoba bude ľahko 
dostupná z každej prevádzkarne, resp. 
zohľadní sa organizačná štruktúra a 
veľkosť orgánov verejnej moci. „Ľahká 
dostupnosť“ znamená, že zodpovedná 
osoba je schopná účinne komunikovať 
s dotknutými osobami, s každým 
podnikom/orgánom verejnej moci i dozorným orgánom. Zásadná je osobná 
fyzická dostupnosť zodpovednej osoby, čo zahŕňa možnosť obrátiť sa na ňu 
telefonicky alebo inými spôsobmi priamej komunikácie. 

Je možné, aby zodpovedná osoba: 

 bola kmeňovým zamestnancom prevádzkovateľa/ sprostredkovateľa, 
alebo  

 externe spolupracujúcou osobou, ktorá bude vykonávať svoje úlohy 
na základe zmluvy o poskytovaní služieb, t. j. zodpovedná osoba môže 
byť nielen fyzickou osobou, ale aj právnickou osobou, čo podľa 
starého ZOOÚ nebolo prípustné. 

GDPR ani nový ZOOÚ nešpecifikuje konkrétne kvalifikačné požiadavky na 
zodpovednú osobu. Zodpovedná osoba má disponovať odbornými znalosťami 
práva a postupov v oblasti ochrany osobných údajov a spôsobilosťou plniť 
úlohy zodpovednej osoby. V novom ZOOÚ na rozdiel od starého ZOOÚ nie je 
ustanovená povinnosť absolvovania skúšky zodpovednej osoby na Úrade.  

Dobrovoľne ustanovená zodpovedná 
osoba má postavenie a vykonáva svoje 
úlohy za rovnakých podmienok ako 
povinne ustanovená osoba. 
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Povinnosti prevádzkovateľa/sprostredkovateľa v súvislosti s 
ustanovením zodpovednej osoby a jej postavením: 

A. Zverejniť kontaktné údaje zodpovednej osoby a oznámiť ich Úradu. 
Spôsob zverejnenia ani lehotu dokedy má 
prevádzkovateľ/sprostredkovateľ oznámiť Úradu ustanovenie 
zodpovednej osoby zákon nešpecifikuje. Odporúča sa zverejnenie a 
oznámenie vykonať momentom ustanovenia alebo bez zbytočného 
meškania po ňom. Oznámeniu Úradu podliehajú aj zmeny v kontaktných 
údajoch zodpovednej osoby. 

B. Zabezpečiť také podmienky, aby zodpovedná osoba riadne a včas 
vykonávala všetky činnosti súvisiace s ochranou osobných údajov. 
Odporúča sa, aby prevádzkovateľ/sprostredkovateľ vybavil zodpovednú 
osobu dostatočnými kompetenciami a právomocami. Zodpovedná osoba 
by sa tak mohla zúčastňovať schôdzok vyššieho i stredného manažmentu 
a včas byť oboznámená s prijímanými rozhodnutiami, ktoré sa môžu týkať 
ochrany osobných údajov. 

C. Poskytnúť zodpovednej osobe pri plnení jej úloh potrebnú súčinnosť 
Prevádzkovateľ/sprostredkovateľ sú povinní poskytnúť zodpovednej 
osobe zdroje potrebné na plnenie jej úloh, zdroje na udržiavanie jej 
odborných znalostí a samozrejme prístup k osobným údajom a 
spracovateľským operáciám. 

D. Zabezpečiť princíp nezávislosti zodpovednej osoby. 
Prevádzkovateľ/sprostredkovateľ majú zabezpečiť, aby zodpovedná 
osoba: 

 v súvislosti s plnením svojich úloh nedostávala žiadne pokyny;  
 v súvislosti s plnením úloh nebola prepustená alebo 

sankcionovaná;  
 v rámci organizačnej hierarchie spoločnosti bola podriadená 

priamo vrcholovému riadeniu prevádzkovateľa/ 
sprostredkovateľa. 

Úlohy a povinnosti zodpovednej osoby: 
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A. Informačná a poradenská činnosť pre 
prevádzkovateľa/sprostredkovateľa/ ich zamestnancov, ktorí vykonávajú 
spracúvanie osobných údajov (t. j. pre tzv. oprávnené osoby). Vrátane 
vykonávania poradenstva k posúdeniu vplyvu na ochranu osobných 
údajov a monitorovanie jeho vykonávania, ktoré zahŕňa analýzu, kedy je 
posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov nevyhnutné, zvolenie 
vhodných metód posúdenia vplyvu, posúdenie záruk, ktoré sa majú 
aplikovať, aby sa znížilo riziko pre práva a záujmy dotknutých osôb a pod. 

B. Monitoring súladu vnútropodnikových pravidiel na ochranu osobných 
údajov so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

C. Spolupráca s Úradom a plnenie úloh kontaktného miesta. 
D. Povinnosť v súvislosti s výkonom svojich úloh zachovávať mlčanlivosť a 

dôvernosť informácií. 

Zodpovedná osoba v. oprávnená osoba 

Podľa § 4 ods. 2 písm. e) starého ZOOÚ: „Oprávnenou osobou je každá 
fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho 
pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného 
pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo 
vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá spracúva 
osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa § 21.“ 

Podľa § 21 ods. 2 starého ZOOÚ: „Prevádzkovateľ je povinný poučiť 
oprávnenú osobu o jej právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných 
údajov; poučenie obsahuje najmä vymedzenie rozsahu jej oprávnení, 
povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov. 
Prevádzkovateľ vykoná poučenie pred uskutočnením prvej operácie s 
osobnými údajmi oprávnenou osobou.“ 

Podľa § 21 ods. 3 starého ZOOÚ: „Prevádzkovateľ je povinný o poučení 
oprávnenej osoby vyhotoviť záznam, ktorý je povinný na požiadanie Úradu 
hodnoverne preukázať.“ 



Analýza GDPR na pracovisku 

 

 

101   

 
 

Ust. § 4 ods. 2 písm. e) ako aj § 21 starého ZOOÚ týkajúce sa oprávnenej 
osoby a jej poučenia boli z nového ZOOÚ pod vplyvom GDPR v celom rozsahu 
vypustené. S účinnosťou od 25. mája 2018 už prevádzkovateľ nemá explicitnú 
zákonnú povinnosť poučovať oprávnenú osobu a Úrad nemôže kontrolovať, či 
prevádzkovateľ vyhotovil záznamy o poučení. ALE! Vo svojich stanoviskách 
Úrad prezentuje, že poučenia oprávnených osôb sú veľmi vhodným 
personálnym bezpečnostným opatrením v rámci povinnosti 
prevádzkovateľa/sprostredkovateľa prijať primerané a technické opatrenia na 
zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov. Navyše 
prevádzkovateľ/sprostredkovateľ musí byť schopný preukázať, že spracúvanie 
osobných údajov sa vykonáva zákonným spôsobom, a preto poučovanie 
oprávnených osôb a vedenie záznamov o ich poučení možno odporúčať ako 
„best practice“. Poučenia podľa starého ZOOÚ sú však platné len do 25. mája 
2018. Po tomto dátume je potrebné realizovať a vyhotoviť nové poučenia, 
pretože vplyvom GDPR sa podstatným spôsobom zmenili pravidlá a 
podmienky spracúvania osobných údajov.  
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8. Kódex správania a certifikát 
Prevádzkovateľ je povinný preukázať, že spracúva osobné údaje v súlade 

s GDPR, resp. novým ZOOÚ. Možnosťou ako tento súlad deklarovať, je 
využitie schváleného kódexu správania alebo dodržiavanie schválených 
certifikačných kritérií. GDPR a nový ZOOÚ upravujú podmienky a postup pri 
schvaľovaní kódexov správania a udeľovaní certifikátu, pričom konkrétne 
podmienky a náležitosti budú upravené vo vykonávacích predpisoch, ktoré 
vydá Úrad. 

a. Kódex správania 

Prevádzkovať má byť schopný navonok deklarovať, že jeho spracúvanie 
osobných údajov prebieha v súlade s GDPR, resp. ZOOÚ. Prostriedkom 
k tomu určeným je kódex správania (čl. 40 GDPR, § 85 nového ZOOÚ). 

Združenie zastupujúce kategóriu prevádzkovateľov alebo 
sprostredkovateľov, alebo iný subjekt zastupujúci kategóriu prevádzkovateľov 
alebo sprostredkovateľov, môže prijať kódex správania, a to najmä na účely 
spresnenia uplatňovania GDPR a nového ZOOÚ. Kódex správania schvaľuje 
Úrad, pričom takéto schválenie predstavuje pre členov určitú mieru záruky, že 
dodržiavaním schváleného kódexu správania budú ich postupy v súlade s 
GDPR, t. j. že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, ktorý postupuje v súlade 
so schváleným kódexom správania, má svoje vnútorné procesy nastavené tak, 
aby boli v súlade s GDPR a novým ZOOÚ.  

Predmet kódexu správania sa môže týkať spracovateľských činností alebo 
len vybraných spracovateľských operácií a postupov. Jeho podstatnou 
náležitosťou sú aj postupy združenia, ktoré majú zabezpečiť dodržiavanie 
schváleného kódexu jeho členmi, vrátane povinnosti členov podrobiť sa 
monitorovaniu kódexu správania akreditovaným monitorovacím subjektom. 
Pozri tiež kapitolu 9.b.3. 
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b. Certifikát 

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ na účely preukázania súladu 
spracúvania osobných údajov a existencie primeraných záruk ochrany 
osobných údajov podľa GDPR a nového ZOOÚ môže požiadať Úrad alebo 
certifikačný subjekt o vydanie certifikátu alebo obnovenie certifikátu. 
Certifikát sa vydá alebo obnoví najviac na obdobie troch rokov (čl. 42 GDPR, § 
86 nového ZOOÚ). 

Proces vydávania, odnímania a obnovy certifikátu má vo svojej 
kompetencii Úrad a certifikačný subjekt akreditovaný úradom. Tí v rámci 
konania o vydanie certifikátu posudzujú súlad spracúvania osobných údajov a 
existenciu primeraných záruk ochrany osobných údajov prevádzkovateľa 
alebo sprostredkovateľa na základe certifikačných kritérií. Predmet 
certifikácie môže byť zameraný na jednu konkrétnu spracovateľskú operáciu 
alebo na úplný súlad spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom alebo 
sprostredkovateľom vo všetkých procesoch spracúvania. 

Vydaním certifikátu však nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa 
alebo zodpovednosť sprostredkovateľa za dodržiavanie GDPR a nového 
ZOOÚ, ani nie sú dotknuté právomoci Úradu podľa tohto zákona. 
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9. Prenos osobných údajov  

a. Prenos osobných údajov v rámci EÚ 

Zamestnávateľovi v postavení prevádzkovateľa náleží právo na voľný 
pohyb osobných údajov v rámci štátov EÚ a štátov tvoriacich EHS. Podľa čl. 1 
ods. 3 GDPR sa zakazuje obmedzenie alebo zakázanie voľného pohybu 
osobných údajov v rámci EÚ. Znenie GDPR sa uplatňuje aj v rámci krajín 
Európskeho hospodárskeho priestoru nepatriacich do EÚ (t. j. Island, Nórsko, 
Lichtenštajnsko), ako určité kontinuum vo vzťahu k zanikajúcej všeobecnej 
smernici na ochranu osobných údajov, čo je zvýraznené už v názve GDPR 
(slovami „s účinnosťou pre EHP“). 

Zamestnávateľ, ktorý spracúva osobné údaje, má zaručené právo na ich 
prenos, avšak to neznamená, že na základe neho môže ľubovoľne prenášať 
osobné údaje inému subjektu v rámci EÚ. Pre prenos osobných údajov v rámci 
EÚ musia byť splnené všetky podmienky regulujúce spracúvanie osobných 
údajov tak, ako sú uvedené v GDPR. Vyžaduje sa rešpektovanie zásad 
spracúvania osobných údajov (napr. prenos v nevyhnutnom rozsahu, 
s obmedzeným účelom, uchovávanie len na potrebný čas...), splnenie 
podmienky zákonnosti spracúvania osobných údajov (t. j. prenos údajov 
v rámci EÚ má právny základ) ako i všetky ďalšie ustanovenia GDPR.  

Z dôvodu identickej právnej úpravy v návrhu nového ZOOÚ uvedené 
bude platiť rovnako aj pre prenos osobných údajov spracúvaných pri 
činnostiach mimo rámca pôsobnosti práva EÚ (t. j. kde spracúvanie osobných 
údajov bude podliehať len režimu nového ZOOÚ).  

Tabuľka č. 7 Krajiny EÚ a EHP, kde môže zamestnávateľ slobodne prenášať 
osobné údaje po splnení podmienok vyžadovaných GDPR 
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Belgicko Taliansko Holandsko Veľká Británia 

Bulharsko Cyprus Poľsko Španielsko 

Česko Litva Portugalsko Chorvátsko 

Dánsko Lotyšsko Rakúsko Švédsko 

Estónsko Luxembursko Rumunsko Island 

Fínsko Maďarsko Grécko Nórsko 

Francúzsko Malta Slovensko Lichtenštajnsko 

Írsko Nemecko Slovinsko  

 

b. Prenos osobných údajov mimo krajín EÚ a EHP 

V prípade, ak zamestnávateľ plánuje prenos osobných údajov do krajiny 
mimo krajín EÚ a EHP alebo medzinárodným organizáciám (ďalej v texte ako 
„tretie krajiny“), musí dodržať všetky podmienky spracúvania osobných 
údajov stanovené v GDPR a navyše aj špecifické podmienky prenosu osobných 
údajov do tretích krajín uvedené v piatej kapitole GDPR. Tieto ďalšie 
povinnosti sledujú zabezpečenie úrovne ochrany údajov fyzických osôb 
stanovenej GDPR. 

Zamestnávateľ môže prenášať osobné údaje do tretích krajín len pri 
existencii rozhodnutia Komisie o primeranej úrovni ochrany osobných údajov 
v danej tretej krajine, alebo na základe dodatočne prijatých záruk garancie 
ochrany osobných údajov. 
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b.1. Prenos na základe rozhodnutia o primeranosti 

V zmysle ustanovenia čl. 45 GDPR môže Komisia rozhodnúť o tom, že 
tretia krajina alebo jej územie zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných 
údajov. V prípade, že takéto rozhodnutie Komisia vydá, bude zamestnávateľ 
môcť prenášať osobné údaje do daných tretích krajín „len“ splnením 
požiadaviek GDPR na spracúvanie osobných údajov, bez potreby splnenia 
dodatočných záruk bezpečnosti prenosu údajov (t. j. články 46-49 GDPR sa 
neuplatnia). 

Komisia udeľuje takýto „status primeranosti“ tretej krajine na základe 
podrobného preskúmania jej právneho poriadku, existencie právneho štátu, 
predpisov o národnej bezpečnosti, trestného práva, pravidiel ochrany údajov, 
existencii dozorných orgánov v oblasti ochrany osobných údajov a úrovni 
presadzovania ochrany osobných údajov ako i jej medzinárodných záväzkov 
a zmlúv, ktoré skúmaná tretia krajina prevzala. Udelený status a existenciu 
citovaných skutočností preskúmava Komisia aspoň raz za štyri roky 
a v prípade zistenia, že tretia krajina už ďalej nezaručuje primeranú úroveň 
ochrany, môže zrušiť svoje rozhodnutie, ktorým udelila tretej krajine status 
primeranej úrovne ochrany údajov. 

Aktuálny zoznam krajín, ktoré podľa rozhodnutí Komisie zabezpečujú 
dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov, je uvedený na stránke Komisie. 

Tabuľka č. 8 Zoznam krajín, ktoré poskytujú dostatočné záruky dodržania 
úrovne ochrany 

Andorra Rozhodnutie Komisie č. 2010/625/EU 

Argentína Rozhodnutie Komisie č. 2003/490/EC 

Kanada Rozhodnutie Komisie č. 2002/2/EC 

Švajčiarsko Rozhodnutie Komisie č. 2000/518/EC 
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Faerské ostrovy Rozhodnutie Komisie č. 2010/146/EU 

Guernsey Rozhodnutie Komisie č. 2003/821/EC 

Izrael Rozhodnutie Komisie č. 2011/61/EU 

Ostrov Man (Isle of Man) Rozhodnutie Komisie č. 2004/411/EC 

Jersey Rozhodnutie Komisie č. 2008/393/EC 

Nový Zéland Rozhodnutie Komisie č. 2013/65/EU 

Uruguay Rozhodnutie Komisie č. 2012/484/EU 

 

Špecifická forma prenosu osobných údajov sa uplatňuje pri prenose 
údajov do Spojených štátov amerických (ďalej v texte ako „USA“). 

b.2. EU – US „Privacy Shield“ – štít na ochranu osobných 
údajov do USA 

Za účinnosti všeobecnej smernice o ochrane osobných údajov sa pri 
prenose osobných údajov do USA začala používať schéma s názvom „Safe 
Harbor“. Ministerstvo obchodu USA vydávalo certifikáciu americkým 
spoločnostiam, ktoré spĺňali štandardy ochrany osobných údajov a tieto 
spoločnosti boli z pohľadu EÚ spoľahlivé na účely prenosu osobných údajov 
z členských štátov EÚ. Pod vplyvom nepriaznivých okolností (predstieranie 
vlastníctva certifikátu, zasielanie osobných údajov európskych občanov 
správnym a špionážnym orgánom USA s odobrením americkej legislatívy) bol 
Safe Harbor zrušený (bližšie rozhodnutie SD EÚ vo veci C-362/14 Maximilian 
Schrems vs Data Protection Commissioner). 

V súčasnej dobe po dohode USA a EÚ platí pre prenos osobných údajov 
do USA schéma s názvom EU-US Privacy Shield (ďalej aj ako „štít na ochranu 
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osobných údajov“). V podstate ide o nástupcu zrušeného Safe Harbor-u, ktorý 
ale obsahuje silnejšie záruky ochrany osobných údajov dotknutej osoby.  

Zamestnávateľ môže osobné údaje zamestnancov prenášať do USA napr. 
v prípade, ak na propagáciu svojej spoločnosti používa sociálne média 
(obsahujúce informácie o jeho zamestnancoch), ukladá svoje údaje v cloude so 
sídlom v USA, má materskú spoločnosť v USA a pod. Je preto veľmi dôležité, 
aby zamestnávateľ pri uzatváraní zmluvy napr. s poskytovateľom cloudových 
služieb vedel, na akých miestach budú uložené spracúvané dáta (serverovne). 
V prípade, že poskytovateľ cloudových služieb ukladá osobné údaje na svojich 
dátových úložiskách (serverovniach) v tretej krajine, musí byť pre prenos 
osobných údajov do týchto miest splnená niektorá z podmienok uvádzaných 
v tejto kapitole (rozhodnutie Komisie o primeranosti, pre prenos údajov do 
USA využitie štítu na ochranu osobných údajov, štandardné zmluvné doložky, 
kódex správania, záväzné vnútropodnikové pravidlá a pod.). Jedine za využitia 
takýchto špecifických nástrojov a v spojitosti s vlastnými zmluvnými 
dojednaniami bude môcť zamestnávateľ urobiť potrebné kroky potrebné pri 
riešení sťažnosti jeho zamestnanca, uplatnení práva byť zabudnutý, práva na 
prenos údajov k inému prevádzkovateľovi a pod. 

V prípade prenosu osobných údajov do USA môže zamestnávateľ využiť 
štít na ochranu osobných údajov, alebo niektorý z postupov uvedených 
v článkoch 46 – 49 GDPR (napr. štandardné zmluvné doložky).  

Štít na ochranu osobných údajov funguje tak, že americké spoločnosti, ku 
ktorým sa majú prenášať osobné údaje, sa zaregistrujú na Ministerstve 
obchodu USA, ktoré zároveň dohliada na dodržiavanie ich povinností 
určených v „zásadách ochrany súkromia“, ktoré musí každá spoločnosť prijať. 
Zoznam registrovaných spoločností je možné nájsť na 
https://www.privacyshield.gov/welcome, vrátane používaných druhov 
osobných údajov a druhu služieb, ktoré poskytujú.  

Spoločnosť zapojená do štítu na ochranu osobných údajov musí 
zabezpečiť dotknutej osobe realizáciu jej práv, konkrétne: 
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 právo byť informovaný (o druhoch spracúvaných osobných údajov, 
dôvodoch spracúvania, prenosoch údajov inej spoločnosti, o práve 
kontaktovať túto spoločnosť ako i uviesť miesto podania sťažnosti, 
o nezávislom orgáne na riešenie sporov, možnosti dotknutej osoby 
pri vyžiadaní jej osobných údajov orgánom USA...) – napr. 
informovať je táto spoločnosť povinná na svojom webovom sídle, ak 
také vlastní; 

 právo na obmedzenie použitia osobných údajov na iné účely (zákaz 
používať osobné údaje na iný alebo nezlučiteľný účel s účelom, na 
ktorý boli pôvodne získané) – napr. ak spracúvanie údajov 
zamestnancov robí materská spoločnosť so sídlom v USA, môže 
použiť údaje dotknutej osoby na ponuku životného poistenia ako 
zamestnaneckého benefitu, avšak údaje nemôže preniesť inej osobe 
za účelom priameho marketingu zo strany poisťovne pri ponúkaní 
iných jej produktov); 

 právo na minimalizáciu spracúvaných osobných údajov (spracúvať 
len osobné údaje v nevyhnutnej miere, na nevyhnutný čas, aktuálne 
a spoľahlivé, počas celej doby spracúvania ako i po jej ukončení 
dodržiavať podmienky ochrany súkromia); 

 právo na zabezpečenie údajov dotknutej osoby (pred neoprávneným 
zničením, únikom, stratou a pod., v závislosti od citlivosti údajov); 

 právo na ochranu údajov pri prenose inej spoločnosti (napr. 
subdodávateľovi spracovávajúcemu osobné údaje); 

 právo na prístup k údajom a ich opravu; 
 právo na podanie sťažnosti a dosiahnutie nápravy (umožňuje sa 

niekoľko možností využitia riešenia sťažnosti pre dotknutú osobu – 
napr. sťažnosť podať priamo americkej spoločnosti, využitie 
nezávislého mechanizmu nápravy ako Alternatívne Riešenie Sporov, 
žiadosť o ochranu prostredníctvom európskeho orgánu na ochranu 
osobných údajov, Ministerstvu obchodu USA, Federálnej obchodnej 
komisii USA alebo Výboru pre štít na ochranu osobných údajov. Viac 
informácií je možné nájsť na: 
http://ec.europa.eu/newsroom/just/itemdetail.cfm?item_id=60581
9.  
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b.3. Prenos osobných údajov za poskytnutia dodatočne 
prijatých záruk ochrany 

Ak zamestnávateľ plánuje prenášať osobné údaje do krajiny, ktorá nebola 
Komisiou vyhlásená za krajinu poskytujúcu dostatočné záruky ochrany 
osobných údajov alebo v prípade prenosu osobných údajov do USA sa 
rozhodne nevyužiť možnosť štítu na ochranu osobných údajov pri prenose 
údajov do USA, tak musí použiť niektorý zo spôsobov poskytujúcich dodatočné 
záruky, že osobné údaje prenášané subjektu v tretej krajine budú dostatočne 
chránené. 

GDPR rozlišuje niekoľko bežne využívaných nástrojov zabezpečenia 
takýchto záruk, a to: 

1) Záväzné vnútropodnikové pravidlá 

Čl. 47 GDPR umožňuje zamestnávateľovi, ktorý patrí do nadnárodnej 
skupiny podnikov (t. j. koncernu), tvorenou podnikmi usadenými v EÚ 
aj v tretích krajinách prenášať osobné údaje svojich zamestnancov v iba rámci 
tejto skupiny podnikov aj do tretích krajín na základe prijatých záväzných 
vnútropodnikových pravidiel. 

Vnútropodnikové pravidlá sú právne záväzné pre jednotlivé podniky, 
udeľujú vymáhateľné práva dotknutým osobám vo vzťahu k ich spracúvaným 
osobným údajom a obsahujú požiadavky požadované v čl. 47 ods. 2 GDPR. 
Predovšetkým musia rešpektovať princípy ochrany súkromia, stanovovať 
nástroje na efektívnu aplikáciu vnútropodnikových pravidiel (ako napr. 
pravidelný audit, compliance systém, pravidelné školenie zamestnancov 
a pod.) a jasne stanovenú záväznosť týchto pravidiel pre skupinu podnikov. 

Čl. 47 ods. 2 GDPR uvádza minimálny rozsah skutočností, ktoré musia 
vnútropodnikové pravidlá obsahovať. Pôjde napr. o jasné stanovenie členov 
danej skupiny podnikov, typy prenášaných osobných údajov, ich účel 
a kategórie, identifikáciu tretích krajín (kde budú údaje prenášané), 
stanovenie právnej záväznosti dovnútra i navonok, uplatňovanie zásad 
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ochrany údajov stanovených v článku 5 GDPR, práva dotknutých osôb, 
stanovenie spôsobu plnenia si informačných povinností, postup podania 
sťažnosti, mechanizmy kontroly dodržovania vnútropodnikových pravidiel 
a ďalšie.  

Vnútropodnikové pravidlá musia byť schválené príslušným dozorným 
orgánom (Úradom) a zaväzovať každého člena koncernu.  

2) Štandardné zmluvné doložky 

Štandardné zmluvné doložky obsahujú ustanovenia, ktoré zaručujú 
dotknutej osobe možnosť reálnej vymožiteľnosti ochrany svojich práv, 
regulujú spracúvanie osobných údajov s ohľadom na riziká prenosu osobných 
údajov do tretích krajín, no najmä zodpovednosť strán. Existujú tri druhy 
štandardných doložiek: 

a) doložky vydané Komisiou na základe všeobecnej smernice o ochrane 
osobných údajov, pričom tie ostávajú v platnosti aj vo vzťahu 
k GDPR až do momentu ich nahradenia alebo zrušenia (pozri 
tabuľku č. 9); 

b) doložky vydané príslušným dozorným orgánom členského štátu, 
ktoré však podliehajú schváleniu Komisiou; 

c) doložky vydané samotnými stranami (napr. zamestnávateľ na 
Slovensku a sprostredkovateľ v tretej krajine), ktoré podliehajú 
schváleniu príslušného dozorného orgánu členského štátu. 

Tabuľka č. 9 Štandardné doložky vydané Komisiou 

1. doložky vo vzťahu EÚ prevádzkovateľ – 
prevádzkovateľ v tretej krajine 

Rozhodnutie Komisie č. 
2001/497/EC: Set I 

2. doložky vo vzťahu EÚ prevádzkovateľ – 
prevádzkovateľ v tretej krajine (s obchodnoprávnym 
akcentom) 

Rozhodnutie Komisie č. 
2004/915//EC: Set II 

3. doložky vo vzťahu EÚ prevádzkovateľ – 
sprostredkovateľ v tretej krajine 

Rozhodnutie Komisie č. 
2010/87/EU  
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Znenie doložiek je obsiahnuté v závere uvedených rozhodnutí Komisie. 
Samotné znenie štandardných zmluvných doložiek sa buď pripojí k zmluve 
medzi stranami ako jej neoddeliteľná súčasť, alebo sa tieto doložky do textu 
zmluvy priamo inkorporujú.  

Rozdiel medzi prvými dvoma doložkami (doložky upravujúce vzťah 
prevádzkovateľ – prevádzkovateľ) je najmä v tom, že prvý balík doložiek 
zavádza spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť oboch prevádzkovateľov za 
porušenie práv dotknutej osoby 
s prípadným právom regresu 
prevádzkovateľov voči sebe 
navzájom. Druhý balík doložiek 
myslí na situácie, akými sú zánik 
niektorej zo strán, právne 
nástupníctvo a právo dotknutej 
osoby sa obracať na toho-ktorého 
prevádzkovateľa. Strany 
(prevádzkovatelia) majú možnosť 
si zvoliť, ktorý balík doložiek 
použijú pri prenose osobných údajov. V prípade, že prevádzkovateľ uzatvára 
zmluvu so sprostredkovateľom usadeným v tretej krajine, má k dispozícii len 
jedinú verziu štandardných doložiek (prevádzkovateľ – sprostredkovateľ), 
ktorú musí použiť.  

3) Schválený kódex správania 

Kódex správania je určitý súhrn pravidiel, vypracovaný pre niektorý 
sektor (bankovníctvo, strojárstvo, realitné kancelárie, advokátske kancelárie 
a pod.) zohľadňujúci jeho konkrétne potreby ako sektora a tiež osobitne aj 
potreby malých a stredných podnikov patriacich do daného odvetvia. Kódexy 
správania vypracovávajú združenia členov daného sektora (napr. Slovenská 
banková asociácia, Slovenská advokátska komora). Kódexy správania 
v podstate upresňujú uplatňovanie GDPR, posilňujú transparentnosť 
spracúvania osobných údajov, konkretizujú oprávnené záujmy 
prevádzkovateľov, riešia otázky ako pseudonymizácia údajov, informovanie 

Úrad doposiaľ nevydal vlastné štandardné 
zmluvné doložky, preto majú 
zamestnávatelia so sídlom na území SR v 
prípade potreby prenosu osobných údajov do 
tretích krajín možnosť použiť štandardné 
zmluvné doložky vydané Komisiou. 
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verejnosti a dotknutých osôb, prijatie vhodných opatrení na zaistenie 
bezpečnosti spracúvania osobných údajov, oznamovanie bezpečnostných 
incidentov, mimosúdne a iné postupy riešenia sporov. Čl. 40 ods. 2 písm. j) 
GDPR ráta s tým, že tieto kódexy správania budú obsahovať aj podmienky 
prenosu údajov do tretích krajín. Nakoľko však zoznam oblastí, ktoré môžu 
byť obsahom kódexu správania je uvedený demonštratívnym výpočtom, 
využitie kódexu správania pre prenos osobných údajov do tretích krajín 
prichádza pre zamestnávateľa do úvahy len vtedy, ak kódex správania 
obsahuje úpravu podmienok prenosu osobných údajov do tretích krajín.  

V takomto prípade bude zamestnávateľ, ktorého viaže kódex správania, 
povinný postupovať podľa procesu prenosu údajov v kódexe špecifikovaných, 
kým prevádzkovateľ/sprostredkovateľ v tretej krajine bude musieť poskytnúť 
záväzné a vymáhateľné záväzky prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa 
v tretej krajine spočívajúce v uplatňovaní primeraných záruk. 

Je nutné poznamenať, že proces schvaľovania kódexu správania je 
pomerne zložitý, a musí prejsť schválením minimálne na úrovni národného 
orgánu dohliadajúcemu na ochranu osobných údajov. Už dnes mnohé 
spoločnosti uplatňujú v rámci svojich štruktúr kódexy správania sa (napr. 
etické kódexy), ktoré obsahovo regulujú aj niektoré aspekty ochrany osobných 
údajov. Kódex správania podľa GDPR je však orientovaný na odvetvie ako také 
(t. j. množstvo podnikov). Preto sa tieto kódexy zverejňujú verejnosti 
a predchádza tomu proces ich schvaľovania príslušným dozorným orgánom. 
Úrad podľa nového ZOOÚ musí rozhodnúť o schválení kódexu najneskôr do 
90 dní odo dňa začatia konania. Táto lehota však v prípade schvaľovania 
posudzovaného kódexu na úrovni EÚ (Komisiou, Výborom) môže byť pre 
navrhovateľa dlhšia. 

4) Schválený certifikačný mechanizmus 

Každý prevádzkovateľ a sprostredkovateľ môže požiadať certifikačný 
subjekt, aby mu bola vydaná certifikácia. Certifikačný subjekt, ako 
i podmienky udeľovania certifikátov upravuje Úrad.  
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Zamestnávateľ certifikátom preukazuje, že jeho procesy spracúvania 
osobných údajov sú v súlade s GDPR. Vydaniu certifikátu predchádza 
vnútorný audit týchto procesov. V prípade, že zamestnávateľ vlastní takýto 
certifikát a prevádzkovateľ/sprostredkovateľ v tretej krajine prijme záväzné 
a vykonateľné záväzky k uplatňovaniu primeraných záruk (zmluvne sa zaviaže 
dodržiavať rovnaké postupy ako certifikovaný zamestnávateľ), môžu strany 
prenos osobných údajov uskutočniť. 

5) Štandardné zmluvné doložky schválené Úradom 
v konkrétnom zmluvnom vzťahu 

Ustanovenie čl. 46 ods. 3 písm. a) GDPR počíta s možnosťou, že zmluvné 
doložky tvoriace súčasť zmluvy na základe ktorej sa prenášajú osobné údaje, 
prijmú strany zmluvy (zrejme po vykonanom posúdení rizík), pričom tieto 
doložky schváli Úrad. 

V takomto prípade bude možné prenášať údaje z územia SR do tretej 
krajiny na základe zmluvy, ktorej súčasťou budú tieto zmluvné doložky 
schválené Úradom.  

6) Administratívne dojednania medzi orgánmi štátov 

Čl. 46 ods. 2 písm. a) GDPR ako aj čl. 46 ods. 3 písm. b) GDPR 
predpokladá ako jednu z primeraných záruk možnosť prijatia 
administratívneho dojednania medzi orgánmi verejnej moci alebo 
verejnoprávnymi subjektmi. Za príklad takéhoto dojednania možno považovať 
napr. memorandum o porozumení, ktoré obsahuje vymožiteľné a účinné 
práva dotknutých osôb. V prípade prítomnosti aktívnych, účinných nástrojov 
vymožiteľnosti práv bude dané dojednanie spadať do kategórie čl. 46 ods. 2 
písm. a) GDPR. V prípade, že dané administratívne dojednania nie sú právne 
záväzné pre strany, musí sa prenos osobných údajov medzi nimi uskutočniť 
s predchádzajúcim súhlasom príslušného dozorného orgánu, ktorý posúdi 
ustanovenia predmetných dojednaní. V takomto prípade strany postupujú 
podľa čl. 46 ods. 3 písm. b) GDPR. 
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Je dôležité upozorniť zamestnávateľov na znenie čl. 48 GDPR, podľa ktorého 
akýkoľvek prenos osobných údajov do tretej krajiny na základe rozhodnutia 
orgánu tretej krajiny (napr. súdu, obchodnej inšpekcie, inšpekcie práce a pod.) 
je zakázaný, pokiaľ sa nezakladá na medzinárodnej dohode uzavretej medzi 
EÚ/členským štátom EÚ a treťou krajinou. 

7) Výnimky prenosu osobných údajov v osobitných situáciách 

V prípade, ak chce zamestnávateľ prenášať osobné údaje do tretej 
krajiny, a tá nepatrí do zoznamu krajín poskytujúcich dostatočnú úroveň 
ochrany osobných údajov, nevyužije štít na ochranu osobných údajov do 
prenosu osobných údajov do USA, ako ani žiadnu z vyššie uvedených 
dodatočných primeraných záruk ochrany, môže prenášať osobné údaje do 
tretích krajín na základe niektorej zo špecifických osobitných podmienok 
uvedených v čl. 49 GDPR. Sú to: 

 dotknutá osoba súhlasila s prenosom svojich osobných údajov do tretej 
krajiny, pričom bola vopred oboznámená s rizikami ochrany údajov 
hroziacich z dôvodu absencie primeraných záruk či rozhodnutia 
o primeranosti; vzhľadom na výnimočnosť uvedenej situácie takýto súhlas 
však pravdepodobne nebude postačovať pre dlhodobý a opakovaný 
prenos údajov; 

 prenos je nevyhnutný pre plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou 
a prevádzkovateľom alebo na plnenie predzmluvných opatrení prijatých 
na žiadosť dotknutej osoby; 

 prenos je nevyhnutný pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej 
v záujme dotknutej osoby medzi prevádzkovateľom a inou 
fyzickou/právnickou osobou; napr. pri zaplatení kreditnou kartou 
vystavenou v SR a použitou v tretej krajine (napr. Thajsko), pre overenie 
platnosti karty môže byť nevyhnutné zaslanie osobných údajov do danej 
krajiny; 

 prenos je nevyhnutný z „dôležitých dôvodov verejného záujmu“; ide 
o veľmi široko špecifikovanú výnimku dôvodnosti prenosu osobných 
údajov do tretej krajiny, pravdepodobne za účelom prevencie kriminálnej 
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činnosti, pričom dôvod verejného záujmu musí existovať v práve krajiny 
EÚ, z ktorej sa osobné údaje prenášajú alebo v práve EÚ (tzn. nepostačuje 
existencia takéhoto dôvodu iba v tretej krajine); 

 prenos je nevyhnutný na preukazovanie, uplatňovanie či obhajovanie 
právnych nárokov; napr. pri poskytovaní právnych služieb, ak 
zamestnanec dcérskej spoločnosti sídliacej v EÚ žaluje materskú 
spoločnosť sídliacu v tretej krajine; 

 prenos je nevyhnutný na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej 
osoby alebo iných osôb a dotknutá osoba je nespôsobilá vyjadriť súhlas; 
predovšetkým môže ísť o prenos zdravotných údajov pri kritickom 
zdravotnom stave dotknutej osoby nachádzajúcej sa v tretej krajine 
potrebných pre vhodnú zdravotnú starostlivosť; 

 prenos údajov sa uskutočňuje z verejného registra, pričom sa ale 
nesprístupňuje celý obsah registra; 

 ak nemožno nájsť pre prenos žiaden základ v čl. 46-49 GDPR, ako 
posledná možnosť pre prenos údajov od zamestnávateľa 
(prevádzkovateľa/sprostredkovateľa) do tretej krajiny je uvedená v 
poslednom odseku čl. 49 ods. 1 GDPR. Podľa neho prenos je možné 
uskutočniť len pokiaľ: 

 prenos nie je opakujúcej sa povahy;  
 týka sa obmedzeného počtu dotknutých osôb; 
 je nevyhnutný na účely závažných oprávnených záujmov, pričom 

tieto sú dôležitejšie ako záujmy a práva dotknutých osôb 
(vykonaný test proporcionality s pozitívnym výsledkom 
v prospech prenosu údajov); 

 zamestnávateľ posúdil okolnosti sprevádzajúce prenos údajov (t. 
j. posúdenie rizík podľa čl. 35 GDPR) a poskytol ku nim vhodné 
záruky; 

 si zamestnávateľ splní svoju informačnú povinnosť, t. j. 
informovať o prenose dozorný orgán a aj dotknuté osoby. 

Odporúčame zamestnávateľom, ktorí budú uskutočňovať prenos osobných 
údajov, priebežne sledovať webové sídlo autorít dohliadajúcich v oblasti 
ochrany osobných údajov, a to tak na národnej úrovni (Úrad) ako i na úrovni 
EÚ (Komisia, Európsky výbor pre ochranu údajov). Uvedené je dôležité najmä 
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z dôvodu, že členské štáty ako i EÚ majú možnosť svojím rozhodnutím 
obmedziť alebo zakázať prenos údajov do tretích krajín. Komisia má, ako už 
bolo uvedené, právo rozšíriť zoznam krajín poskytujúcich primerané záruky 
ochrany osobných údajov. Na druhej strane však zavedením režimu kontroly 
neustáleho poskytovania záruk týmito tretími krajinami (vykonávanej 
najneskôr v štvorročných intervaloch s možnosťou zrušenia svojho skoršieho 
rozhodnutia) je naozaj v rukách Komisie aj možnosť svoje rozhodnutie zrušiť. 

  



Analýza GDPR na pracovisku  

 

 

118   

 
 

10. Zodpovednosť za porušenie povinností  
Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad. Za týmto účelom 

môže zriaďovať a zrušovať detašované pracoviská mimo svojho sídla a určovať 
územný obvod ich pôsobnosti. V rámci medzinárodnej siete spolupráce 
spolupracuje s dozornými orgánmi iných členských štátov vrátane výmeny 
informácií a poskytuje im vzájomnú pomoc s cieľom zabezpečiť spoločný 
postup pri ochrane osobných údajov. 

ZOOÚ a GDPR upravujú do veľkej miery podrobne procesné pravidlá 
kontroly a konania o ochrane osobných údajov a je žiaduce dodať, že za 
porušenie zákona či opatrení uložených úradom predpokladajú značne vysoké 
sankcie.  

a. Kontrola  

Výkon kontrolnej činnosti Úradu sa vzťahuje na : 

 kontrolu spracúvania osobných údajov, kontrolu dodržiavania kódexu 
správania schváleného úradom (§ 85 ZOOÚ),  

 kontrolu súladu spracúvania osobných údajov s vydaným certifikátom (§ 
86 ZOOÚ),  

 kontrolu dodržiavania vydaného osvedčenia o udelení akreditácie (§ 87 a 
§ 88 ZOOÚ).  

Kontrolu môže Úrad vykonávať na základe: 

 plánu kontrol;  
 skutočností, ktoré sa dozvedel v rámci svojej činnosti;  
 podozrenia z porušenia povinností pri spracúvaní osobných údajov alebo  
 dopytu útvaru úradu v rámci konania o ochrane osobných údajov pri 

výkone dozornej činnosti.  
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Začiatok kontroly je viazaný na doručenie oznámenia o kontrole kontrolovanej 
osobe. Kontrola je začatá dňom doručenia oznámenia o kontrole 
kontrolovanej osobe, ktorou môže byť prevádzkovateľ, sprostredkovateľ, ich 
poverení zástupcovia, prípadne monitorujúci subjekt alebo certifikačný 
subjekt. 

Kontrolný orgán je povinný najmä: 

 písomne oznámiť dátum a čas výkonu kontroly v lehote najmenej 10 
dní pred vykonaním kontroly a písomne oznámiť kontrolovanej 
osobe predmet kontroly, 

o výnimočne nemusí kontrolný orgán dodržať lehotu a podať 
oznámenie len bezprostredne pred výkonom kontroly – to 
v prípade, ak by oznámenie o kontrole pred začatím výkonu 
kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu kontroly alebo 
podstatnému sťaženiu výkonu kontroly; 

 vypracovať zápisnicu o priebehu výkonu kontroly a vypracovať 
protokol o kontrole, v ktorom sú uvedené kontrolné zistenia alebo 
záznam o kontrole, pričom kontrolovaná osoba má právo sa 
v protokole alebo zázname vyjadriť a zároveň obdrží jedno 
vyhotovenie zápisnice, protokolu alebo záznamu; 

 prerokovať protokol s kontrolovanou osobou a vyhotoviť zápisnicu o 
jeho prerokovaní; 

 preveriť opodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam 
uvedeným v protokole a zohľadniť opodstatnenosť námietok v 
dodatku k protokolu a oboznámiť s ním kontrolovanú osobu; 

 písomne potvrdiť kontrolovanej osobe prevzatie originálu dokladov 
alebo kópií dokladov, písomných dokumentov, kópií pamäťových 
médií a iných materiálov a dôkazov a zabezpečiť ich riadnu ochranu 
pred ich stratou, zničením, poškodením alebo ich zneužitím. 

Kontrola je vykonávaná zamestnancami Úradu, ktorí sa na tento účel 
stávajú členmi kontrolného orgánu, a to na základe písomného poverenia 
vedúceho zamestnanca alebo predsedu Úradu. Pri rozhodnutí, ktorí zo 
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zamestnancov sa v konkrétnom prípade stanú členmi kontrolného orgánu je 
braná do úvahy požiadavka na odborný a nestranný výkon kontroly a na 
príslušné vzdelanie a prípadnú prax. Kontrolný orgán môže prizvať na 
vykonanie kontroly inú fyzickú osobu alebo zástupcu dozorného orgánu 
z iného členského štátu, ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontroly. 
Prizvaná osoba sa zúčastňuje kontroly na základe písomného poverenia 
predsedu Úradu.  

Ak má kontrolovaná osoba pochybnosti o nezaujatosti kontrolného 
orgánu alebo jeho člena, vrátane prizvanej osoby, so zreteľom na jeho vzťah k 
predmetu kontroly alebo ku kontrolovanej osobe, je oprávnená podať písomné 
námietky s uvedením dôvodu najneskôr do 15 dní odo dňa, keď sa o tejto 
skutočnosti dozvedela. Podanie námietok nemá odkladný účinok, avšak 
kontrolný orgán je oprávnený vykonať pri kontrole len také úkony, ktoré 
neznesú odklad. O námietkach sa rozhodne do 10 pracovných dní odo dňa ich 
uplatnenia.  

Povinnosti kontrolovanej osoby  

 strpieť výkon kontroly a vytvoriť kontrolnému orgánu primerané 
podmienky na výkon kontroly a spracovanie kontrolných zistení; 

 poskytnúť kontrolnému orgánu súčinnosť nevyhnutnú pre riadny 
výkon kontroly, najmä pri dokumentovaní primeranej úrovne 
bezpečnosti s ohľadom na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie 
osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa 
a sprostredkovateľa; 

 v čase výkonu kontroly zabezpečiť kontrolnému orgánu dostupný 
a bezpečný prístup k zariadeniam, prostriedkom a k informačným 
systémom;  

 poskytnúť kontrolnému orgánu požadovanú súčinnosť a zdržať sa 
konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontroly; 

 dostaviť sa na predvolanie kontrolného orgánu s cieľom podať 
vysvetlenia k predmetu kontroly; 

 v určenej lehote poskytnúť kontrolnému orgánu originál alebo kópiu 
dokladov, iných písomností, vyjadrenia a informácie, osobné údaje 
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spracúvané na pamäťových médiách vrátane technických nosičov 
osobných údajov, výpisy a zdrojové kódy programov, ak ich vlastní 
alebo má k dispozícii, a ďalšie materiály alebo podklady potrebné na 
výkon kontroly, a v odôvodnených prípadoch umožniť odoberať 
originály alebo kópie aj mimo priestorov kontrolovanej osoby; 

 poskytnúť kontrolnému orgánu úplné a pravdivé ústne a písomné 
informácie, vyjadrenia a vysvetlenia ku kontrolovaným a s kontrolou 
súvisiacim skutočnostiam; 

 na požiadanie kontrolného orgánu sa dostaviť na prerokovanie 
protokolu. 

Oprávnenia kontrolovanej osoby 

 priebežne sa vyjadrovať ku skutočnostiam zisteným v priebehu 
kontroly;  

 oboznámiť sa s obsahom protokolu a podať písomné námietky po 
oboznámení sa s kontrolnými zisteniami v protokole; 

 vyžadovať od kontrolného orgánu preukázanie skutočnosti, že bol 
o dátume a čase kontroly informovaný písomne najmenej 10 dní 
vopred; 

 vyžadovať od prizvanej osoby preukázanie sa písomným poverením 
predsedu úradu;  

 vyžadovať od kontrolného orgánu potvrdenie o odobratí originálu 
dokladov alebo kópie dokladov.  

Ukončenie kontroly  

Výsledkom kontroly je  

 protokol (ak boli kontrolou zistené nedostatky) alebo  
 záznam o kontrole. 

Kontrolovaná osoba je po oboznámení sa s kontrolnými zisteniami v 
protokole oprávnená podať písomné námietky v lehote 21 dní odo dňa 
doručenia protokolu. Na neskôr podané námietky kontrolný orgán 
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neprihliada. Kontrolný orgán písomne informuje kontrolovanú osobu o 
výsledku preskúmania námietok v lehote 15 pracovných dní odo dňa 
doručenia námietok, pričom kontrolný orgán posúdi ich obsah z hľadiska ich 
opodstatnenosti a vypracuje o nich dodatok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 
protokolu. Ak kontrolný orgán neakceptuje námietky kontrolovanej osoby, je 
povinný to v dodatku zdôvodniť. 

Kontrolný orgán vyzve kontrolovanú osobu na prerokovanie protokolu 
po doručení výsledku preskúmania námietok alebo po márnom uplynutí 
lehoty na podanie námietok; kontrolný orgán vypracuje zápisnicu 
o prerokovaní protokolu, ktorá je súčasťou protokolu.  

Ak kontrolovaný subjekt odmietne podpísať zápisnicu o prerokovaní 
protokolu alebo sa napriek písomnej výzve nedostaví na prerokovanie 
protokolu, kontrola bude ukončená bez súčinnosti kontrolovaného subjektu, 
o čom kontrolný orgán vyhotoví v zápisnici o prerokovaní protokolu záznam. 

Výkon kontroly spracúvania osobných údajov nie je výkonom kontroly 
podľa zákona NRSR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení 
neskorších predpisov a na výkon kontroly sa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov uplatní iba pri 
doručovaní písomností. 

b. Konanie o ochrane osobných údajov  

Účelom konania o ochrane osobných údajov je zistiť a preveriť, či došlo 
k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov 
a v prípade zistenie porušenia a nedostatkov, ak je to dôvodené a účelné uložiť 
opatrenia na nápravu, prípadne pokutu. 

Konanie sa začína  

 na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je dotknutá na 
svojich právach,  



Analýza GDPR na pracovisku 

 

 

123   

 
 

 ak návrh Úradu doručí iná osoba ako dotknutá, návrh za považuje za 
podnet na začatie konania bez návrhu. Na posúdenie podnetu má 
úrad 30 od jeho doručenia, ak podnet neodloží, začne konanie 
o ochrane osobných údajov a rozhodne vo veci. O spôsobe vybavenia 
podnetu je Úrad povinný osobu, ktorá ho podala, písomne 
v stanovenej lehote informovať.  

 bez návrhu 
 Úrad začne konanie aj z vlastnej iniciatívy, ex officio, ak zistí pri 

výkone dozoru, že by práva fyzických osôb pri spracúvaní ich 
osobných údajov mohli byť porušené. 

V prípade, ak navrhovateľ iniciatívne nepožaduje v konaní utajenie svojej 
totožnosti, Úrad návrh vybaví bez utajenia osobných údajov navrhovateľa. 
V prípade, ak navrhovateľ takúto požiadavku vzniesol, no konanie bez 
odtajnenia aspoň niektorých jeho osobných údajov nemôže pokračovať, je 
Úrad povinný o tom navrhovateľa upovedomiť, pričom ho upozorní na to, že 
ak bude trvať na neodtajnení a neudelí Úradu súhlas, v konaní o návrhu 
nebude možné pokračovať. 

Úrad návrh odloží, ak: 
- návrh je zjavne neopodstatnený; 
- vec, ktorej sa návrh týka, prerokúva súd alebo orgán činný v trestnom 

konaní; 
- navrhovateľ neposkytol úradu na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť, 

pričom bez jeho aktívnej účasti nie je možné vec vybaviť; úrad 
navrhovateľa o možnosti odloženia návrhu upovedomí; 

- od udalosti, ktorej sa návrh týka, uplynuli v deň jej doručenia viac ako 
tri roky. 

Ak Úrad návrh neodloží, vydá o ňom rozhodnutie.  

Rozhodnutie  
Ak Úrad zistí porušenie práv dotknutej osoby alebo nesplnenie 

povinností pri spracúvaní osobných údajov ustanovených týmto zákonom 
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alebo osobitným predpisom pre oblasť ochrany osobných údajov účastníkom 
konania, rozhodnutím môže: 
 ak je to dôvodné a účelné uložiť opatrenia na nápravu a lehotu na 

vykonanie nariadeného opatrenia, pričom opatrením môže byť najmä 
nariadenie 
o odstrániť zistené nedostatky a príčiny ich vzniku v úradom určenej 

lehote, 
o prijať technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň 

bezpečnosti primeranú rizikám pre práva fyzických osôb, 
o posúdiť vplyv spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov 

v súlade so zákonom; 

 zrušiť záväznosť schváleného kódexu správania pre prevádzkovateľa alebo 
sprostredkovateľa, ktorý sa zaviazal dodržiavať schválený kódex 
správania; 

 odňať certifikát; 

 nariadiť certifikačnému subjektu odňatie certifikátu;  

 odňať osvedčenie o udelení akreditácie; 

 uložiť pokutu. 

Proti rozhodnutiu možno podať rozklad, o ktorom rozhodne predseda Úradu. 
Podávateľ rozkladu môže rozšíriť podaný rozklad alebo doplniť podaný 
rozklad o ďalší návrh alebo o ďalšie body len v lehote určenej na podanie 
rozkladu.  

Ak sa v konaní nepreukáže porušenie práv dotknutej osoby alebo ak sa 
nepreukáže nesplnenie povinností pri spracúvaní osobných údajov 
ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom účastníkom 
konania, Úrad konanie zastaví.  

Lehoty  

Úrad má povinnosť v konaní rozhodnúť, ak je to možné do 90 dní od jeho 
začatia. Ak je to odôvodnené, Úrad si môže lehotu na rozhodnutie predĺžiť 
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maximálne o 180 dní, o čom je povinný písomne informovať účastníkov 
konania. Ak sa v rámci konania koná kontrola spracúvania osobných údajov, 
lehota na vydanie rozhodnutia neplynie v čase konania kontroly, teda od jej 
začatia až do dňa jej ukončenia. Ak počas konania sú splnené podmienky na 
prerušenie konania, Úrad toto preruší a o tejto skutočnosti informuje 
účastníkov konania. 

V prípade, ak akútne hrozí porušenie a porušovanie práv dotknutej osoby 
a vec neznesie odklad, Úrad je oprávnený vydať predbežné opatrenie, na 
odvrátenie vzniku väčších negatívnych následkov pre dotknutú osobu ako už 
vznikli. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je povinný Úrad písomne 
informovať v lehote ním stanovenej o plnení povinností uložených 
predbežným opatrením. 

c. Správne pokuty  

Za porušenie povinností ustanovených ZOOÚ alebo GDPR možno 
diferencovane, podľa viacerých faktorov, ktoré Úrad berie do úvahy, uložiť  

 pokutu - Úrad ju ukladá na základe ZOOÚ alebo GDPR za správne 
delikty a zároveň platí, že ich ukladá zásadne jednorazovo. Za ten istý 
správny delikt môže byť udelená len jedna pokuta (podľa zásady ne 
bis in idem) alebo 

 poriadkovú pokutu – Úrad ju ukladá za nesplnenie ním uloženého 
opatrenia, môže ju uložiť aj opakovane.  

Úrad môže uložiť pokutu a poriadkovú pokutu aj inej osobe ako 
prevádzkovateľovi či sprostredkovateľovi, prípadne ich zástupcom. Pokuty aj 
poriadkové pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. 

Výška pokuty  
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Úrad môže uložiť pokutu do 10 000 000 eur (alebo ak ide o podnik do 2 
% celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok podľa 
toho, ktorá suma je vyššia): 

 prevádzkovateľovi vrátane orgánu verejnej moci a verejnoprávnym 
inštitúciám za neplnenie alebo porušenie niektorej z povinností týkajúcej 
sa: 

 ich všeobecných povinností (§ 31 až § 35 ZOOÚ a čl. 25 až 39 
GDPR); 

 podmienok poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami 
informačnej spoločnosti - elektronický obchod (§ 15 ZOOÚ a čl. 
8 GDPR);  

 spracovávania osobných údajov bez potreby identifikácie (§ 18 
ZOOÚ a čl. 11 GDPR) 

 bezpečnosti spracúvania (§ 39 až 45 ZOOÚ); 
 certifikácie (čl. 42 a čl. 43 GDPR);  
 mlčanlivosti (§ 79 ZOOÚ); 
 súčinnosti (§ 109 ZOOÚ);  

 príslušnému orgánu za neplnenie alebo porušenie niektorej z povinností, 
ktoré mu vyplývajú z § 67 až 72 ZOOÚ; 

 sprostredkovateľovi vrátane orgánu verejnej moci a verejnoprávnej 
inštitúcii v postavení sprostredkovateľa za neplnenie alebo porušenie 
niektorej z povinností týkajúcej sa: 

 ich všeobecných povinností (§ 34 až 37 ZOOÚ a čl. 27 až 33 
GDPR); 

 určenia a postavenia zodpovednej osoby (§ 44 až 45 ZOOÚ a čl. 
37 až 39 GDPR);  

 bezpečnosti spracúvania (§ 39 ZOOÚ); 
 certifikácie (čl. 42 a čl. 43 GDPR);  
 oznámenia porušenia ochrany osobných údajov Úradu (§ 40 ods. 

3 ZOOÚ); 
 prijímania bezpečnostných opatrení, záruk a posudzovaní vplyvu 

pri spracúvaní osobných údajov (§ 78 ods. 8 a 11 ZOOÚ); 
 mlčanlivosti (§ 79 ZOOÚ); 
 súčinnosti (§ 109 ZOOÚ);  



Analýza GDPR na pracovisku 

 

 

127   

 
 

 certifikačnému subjektu za neplnenie alebo porušenie niektorej 
z povinností, ktoré mu vyplývajú ako osobitnému subjektu podľa § 88 a § 
89 ZOOÚ a 88 a podľa čl. 42 a 43 GDPR,  

 monitorujúcemu subjektu za neplnenie alebo porušenie niektorej 
z povinností, ktoré mu vyplývajú ako osobitnému subjektu podľa § 87 ods. 
5 a 19 ZOOÚ a podľa čl. 41 ods. 4 GDPR.  

Úrad môže uložiť pokutu do 20 000 000 eur (alebo ak ide o podnik do 4 
% celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok podľa 
toho, ktorá suma je vyššia) každému subjektu, ktorý: 

 nesplnil alebo porušil niektorú zo základných zásad spracúvania osobných 
údajov vrátane podmienok súhlasu (§ 6 až 14, § 16 a § 52 až 58 ZOOÚ a čl. 
5 až 7 a čl. 9 GDPR), 

 nesplnil alebo porušil niektoré z práv dotknutej osoby (§ 19 až 29 a § 59 až 
66 ZOOÚ a čl. 12 až 22 GDPR), 

 nesplnil alebo porušil niektorú z povinností pri prenose osobných údajov 
príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii (§ 51 až 49 a § 
73 až 77 ZOOÚ a čl. 44 až 49 GDPR), 

 nesplnil alebo porušil niektorú z povinností zákonného spracúvania 
osobných údajov (§ 78 ZOOÚ);  

 nesplnil príkaz alebo nedodržal dočasné alebo trvalé obmedzenie 
spracúvania osobných údajov alebo pozastavenie prenosu osobných 
údajov nariadeného úradom (§ 81 ods. 3 ZOOÚ a podľa čl. 58 ods. 2 
GDPR) alebo neposkytol prístup (čl. 58 ods. 1 GDPR); 

 nesplnil úradom uložené opatrenie (§ 102 ods. 1 písm. a) ZOOÚ a čl. 58 
ods. 2 GDPR). 

Ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ úmyselne alebo z nedbanlivosti 
tými istými spracovateľskými operáciami alebo súvisiacimi spracovateľskými 
operáciami poruší viacero ustanovení ZOOÚ alebo GDPR či iného osobitného 
predpisu, celková suma pokuty nesmie presiahnuť výšku ustanovenú 
za najzávažnejšie porušenie ochrany osobných údajov. 
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Výška poriadkovej pokuty  

Úrad môže uložiť poriadkovú pokutu : 
 prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi do 2 000 eur - ak 

nezabezpečí primerané podmienky na výkon kontroly alebo do 10 000 
eur - ak marí výkon kontroly 

 inej (tretej) osobe do 2 000 eur - za neposkytnutie požadovanej 
súčinnosti úradu pri výkone dozoru 

Okolnosti, na ktoré sa prihliada pri udelení pokuty  

Úrad ukladá pokuty a poriadkové pokuty v závislosti od okolností 
každého jednotlivého prípadu. Pri rozhodovaní o uložení pokuty a určení jej 
výšky zohľadní najmä: 

 povahu, závažnosť a trvanie porušenia, povahu, rozsah alebo účel 
spracúvania osobných údajov, ako aj počet dotknutých osôb, na ktoré 
malo vplyv, a rozsah škody, ak vznikla; 

 prípadné zavinenie porušenia 
ochrany osobných údajov, t. j. 
úmyselný alebo nedbanlivostný 
charakter porušenia;  

 opatrenia, ktoré prevádzkovateľ 
alebo sprostredkovateľ prijal na 
zmiernenie škody, ktorú dotknuté 
osoby utrpeli; 

 mieru zodpovednosti 
prevádzkovateľa alebo 
sprostredkovateľa so zreteľom na 
technické a organizačné opatrenia, ktoré prijal v súvislosti so špecificky 
navrhnutou a štandardnou ochranou osobných údajov (§ 32 ZOOÚ), 
bezpečnosťou spracúvania (§ 39 ZOOÚ) a posúdením vplyvu na ochranu 
osobných údajov (§ 42 ZOOÚ);  

 predchádzajúce porušenia ochrany osobných údajov zo strany 
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa; 

V prípade menej závažného porušenia, 
alebo ak by pravdepodobne uložená 
pokuta predstavovala pre fyzickú osobu 
neprimeranú záťaž, možno namiesto 
uloženia pokuty udeliť napomenutie. 



Analýza GDPR na pracovisku 

 

 

129   

 
 

 mieru spolupráce s Úradom pri náprave porušenia ochrany osobných 
údajov a zmiernení možných nepriaznivých dôsledkov porušenia ochrany 
osobných údajov; 

 kategóriu osobných údajov, ktorých sa porušenie ochrany osobných 
údajov týka; 

 spôsob, akým sa Úrad o porušení ochrany osobných údajov dozvedel, a 
najmä to, či prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ porušenie ochrany 
osobných údajov oznámili, a ak áno, v akom rozsahu; 

 splnenie opatrení prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktoré boli 
už skôr v konaní o ochrane osobných údajov uložené; 

 dodržiavanie schválených kódexov správania (§ 85 ZOOÚ) alebo 
vydaných certifikátov (§ 86 ZOOÚ); 

 priťažujúce okolnosti alebo poľahčujúce okolnosti, najmä finančné 
výhody alebo straty, ktorým sa zabránilo, priamo alebo nepriamo v 
súvislosti s porušením ochrany osobných údajov. 

Premlčacie lehoty 

ZOOÚ stanovuje premlčacie lehoty, ktoré je Úrad povinný dodržať pri 
udeľovaní pokút, pričom osobitná lehota je ukotvená pre uloženie pokuty a iná 
pre uloženie poriadkovej pokuty. Rozdielnosť premlčacích lehôt zodpovedá 
charakteru závažnosti porušenia povinností, ktoré odôvodňujú uložiť pokutu, 
resp. poriadkovú pokutu.  

Úrad je povinný dodržať pri 

a) pokute 
 subjektívnu lehotu dvoch rokov, tzn. že úrad môže uložiť 

pokutu v lehote do dvoch rokov odo dňa, keď úrad 
porušenie povinnosti zistil; 

 objektívnu lehotu piatich rokov, tzn. že úrad môže uložiť 
pokutu v lehote odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo; 

 obe lehoty (subjektívna aj objektívna) musia byť dodržané 
súčasne. 
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b) poriadkovej pokute  

 objektívnu lehotu šiestich mesiacov, t. zn. poriadkovú 
pokutu možno uložiť do 6 mesiacov odo dňa, keď k 
porušeniu povinnosti došlo, avšak  

 úrad uloží poriadkovú pokutu opakovane, ak povinnosť 
nebola splnená v určenej lehote. 

d. Náhrada škody a nemajetkovej ujmy  

Každá osoba, ktorej vznikla majetková ujma alebo nemajetková ujma 
v dôsledku porušenia ZOOÚ alebo GDPR, má právo na náhradu škody 
a/alebo nemajetkovej ujmy od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. 

Prevádzkovateľ, ktorý sa zúčastnil na spracúvaní osobných údajov, je 
zodpovedný za škodu spôsobenú nezákonným spracúvaním.  

Sprostredkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním osobných 
údajov, ak nesplnil povinnosti uložené mu ZOOÚ (§ 34 až 37, § 39, § 40 ods. 3, 
§ 45, § 51 ods. 3) alebo GDPR alebo ak konal nad rámec alebo v rozpore 
s pokynmi prevádzkovateľa, ktoré boli v súlade so zákonom. 

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sa môže zbaviť zodpovednosti, ak 
preukáže, že vznik škody nezavinil. Dôkazné bremeno je však na ich strane.  

Spoločná a nerozdielna zodpovednosť  

Ak sa na tom istom spracúvaní osobných údajov zúčastnil viac než jeden 
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ aj 
sprostredkovateľ spoločne a sú zodpovední za škodu a/alebo nemajetkovú 
ujmu spôsobenú spracúvaním osobných údajov, za škodu a/alebo 
nemajetkovú ujmu zodpovedajú spoločne a nerozdielne.  

Osoba, ktorá sa cíti dotknutá na svojich právach, môže vymáhať svoje 
nároky (škodu a/alebo nemajetkovú ujmu) v plnej výške len od jednej, podľa 
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jej rozhodnutia ktorejkoľvek osoby, ktorá je za škodu a/alebo nemajetkovú 
ujmu zodpovedná. Nemusí ísť pritom ani o osobu, ktorá je za porušenie 
povinnosti najviac zodpovedná, resp. ktorej porušenie povinnosti sa javí ako 
najzávažnejšie. 

Ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ na základe spoločnej 
a nerozdielnej zodpovednosti uhradil náhradu škody a/alebo nemajetkovú 
ujmu v plnej výške, má právo žiadať od ostatných prevádzkovateľov alebo 
sprostredkovateľov zapojených do toho istého spracúvania osobných údajov tú 
časť náhrady škody, ktorá zodpovedá ich podielu zodpovednosti za škodu. 
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Prílohy 

Vzor súhlasu bez plnenia informačnej povinnosti 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

Dotknutá osoba: (uviesť identifikačné údaje dotknutej osoby) 
Meno a priezvisko: 
Adresa: 
Telefónne číslo/email: 
(ďalej len dotknutá osoba) 

Prevádzkovateľ: (uviesť identifikačné údaje prevádzkovateľa) 
Obchodné meno a právna forma: 
Sídlo: 
IČO: 
Kontaktné údaje: 
(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so 
spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu ...... (uviesť zoznam 
osobných údajov, ktoré bude prevádzkovateľ spracúvať na vymedzený účel, 
vrátane osobných údajov slúžiacich na identifikáciu dotknutej osoby 
v informačnom systéme osobných údajov; napr. meno, priezvisko, adresa, 
tel. kontakt, e-mail, dátum narodenia, fotografia, a pod.) na účel ..…….. 
(uviesť konkrétny účel, napr. na účel poskytnutia benefitu vo forme 
zamestnaneckej zľavy na nákup tovaru v podnikovej predajni; na účel 
zverejnenia fotografie zamestnanca na webovom sídle zamestnávateľa 
s cieľom propagácie spoločnosti a/alebo informovania klientov o úspechoch 
spoločnosti). 

Som si vedomá, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s 
ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním 
písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu 
je účinné dňom jeho doručenia. 
 
V……….....................…… dňa…….     
     …………………………………….. 

   podpis dotknutej osoby 
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Vzor súhlasu s plnením informačnej povinnosti 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

Dotknutá osoba: (uviesť identifikačné údaje dotknutej osoby) 
Meno a priezvisko: 
Adresa: 
Telefónne číslo/email: 
(ďalej len dotknutá osoba) 

Prevádzkovateľ: (uviesť identifikačné údaje prevádzkovateľa) 
Obchodné meno a právna forma: 
Sídlo: 
IČO: 
Kontaktné údaje: (tel. číslo/email/fax) 
Identifikačné a kontaktné údaje zástupcu: (ak bol poverený) 
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: (ak bola určená) 
(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so 
spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených 
v životopise a motivačnom liste (uviesť zoznam osobných údajov, ktoré bude 
prevádzkovateľ spracúvať na vymedzený účel, vrátane osobných údajov 
slúžiacich na identifikáciu dotknutej osoby v informačnom systéme osobných 
údajov; napr. meno, priezvisko, adresa, tel. kontakt, e-mail, dátum 
narodenia, fotografia, a pod.) na účel evidencie vhodných uchádzačov 
o zamestnanie vo vlastnej databáze prevádzkovateľa (uviesť konkrétny účel, 
napr. na účel poskytnutia benefitu vo forme zamestnaneckej zľavy na nákup 
tovaru v podnikovej predajni; na účel zverejnenia fotografie zamestnanca na 
webovom sídle zamestnávateľa s cieľom propagácie spoločnosti a/alebo 
informovania klientov o úspechoch spoločnosti). 

Dané osobné údaje budú uchované po dobu piatich (uviesť dobru 
spracúvania primeranú sledovanému účelu spracúvania) mesiacov. Po 
uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú 
profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. 

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje 
budú poskytnuté materskej spoločnosti prevádzkovateľa so sídlom 
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v Bratislave (identifikovať príjemcov alebo kategórie príjemcov: t. j. či sa 
osobné údaje budú poskytovať sprostredkovateľom, tretím stranám – ak 
príjemcovia neexistujú, informácia sa vynechá; príjemcom nie sú orgány 
verejnej moci).  

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani 
medzinárodnej organizácii (ak sa zamýšľa, vyžaduje sa identifikácia tretej 
krajiny/medzinárodnej organizácie a identifikácia tzv. primeraných záruk). 
Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich 
spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním 
písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu 
je účinné dňom jeho doručenia.  

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na 
základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo: 

 žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie 
alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; 

 namietať spracúvanie svojich osobných údajov; 
 na prenosnosť osobných údajov; 
 podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných 

údajov SR. 
 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, 
aktuálne a boli poskytnuté slobodne. 
 
V……………..................... dňa……. 
 

..…………………………………….. 
     podpis dotknutej osoby 
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Vzor sprostredkovateľskej zmluvy 

Zmluva o spracúvaní osobných údajov 
uzatvorená v súlade s čl. 28 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len GDPR) a § 34 ods. 3 
zákona č. 3../2017 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zmluva“) 

medzi: 

Prevádzkovateľ (názov, právna forma): 
Adresa sídla: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu...., oddiel: ....., vložka č. .... 
Zastúpený: 
Kontaktné údaje: 
 (ďalej len „prevádzkovateľ“) 

a  

Sprostredkovateľ (názov, právna forma): 
Adresa sídla: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu...., oddiel: ....., vložka č. .... 
Zastúpený: 
Kontaktné údaje: 
 (ďalej len „sprostredkovateľ“) 

prevádzkovateľ a sprostredkovateľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ 
uzatvárajú túto zmluvu o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov 

 
Čl. I Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy 

1. Sprostredkovateľ poskytuje pre prevádzkovateľa 
činnosť/služby.........(napr. externé spracovanie personálnej a mzdovej 
agendy, monitoring osôb vstupujúcich do areálu prevádzkovateľa, 
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archivácia a likvidácia podnikovej agendy a pod.) na základe 
zmluvy/dohody...... zo dňa...... . 

2. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností 
zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb 
sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa a poverenie 
sprostredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov, 
ktoré prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch, a to 
za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 
Čl. II Poverenie na spracúvanie osobných údajov 

 
1. Prevádzkovateľ touto zmluvou poveruje sprostredkovateľa spracúvaním 

osobných údajov v mene prevádzkovateľa: 
1.1. predmet spracúvania: sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie 

osobných údajov prostredníctvom 
automatizovaných/neautomatizovaných prostriedkov (vybrať) 
spracúvania z databázy personalistika a mzdy/kniha 
návštev/účtovníctvo (uviesť informačný systém, z ktorého 
prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje sprostredkovateľovi); 

1.2. doba spracúvania: odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
(alebo odo dňa podpisu zmluvy/dohody podľa čl. 1 bodu 1) až po 
skončenie zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami podľa čl. 
VII tejto zmluvy; 

1.3. povaha spracúvania: na spracúvanie osobných údajov sa 
vyžaduje/nevyžaduje súhlas dotknutej osoby, (resp. uviesť na akom 
právnom základe sa osobné údaje spracúvajú), 

1.4. na účel: vedenia personálnej a mzdovej agendy/identifikácie 
fyzickej osoby pri jednorazovom vstupe do priestorov 
spoločnosti/archivácie a likvidácie personálnej agendy a pod. 

1.5. typy a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom 
spracúvania: (vypísať, ktoré všeobecné osobné údaje a ktoré 
citlivé osobné údaje bude sprostredkovateľ spracúvať na základe 
tejto zmluvy), napríklad: 
 na účel vedenia personálnej a mzdovej agendy 

sprostredkovateľ bude spracúvať všeobecné osobné údaje ako 
titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, 
prechodné bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
narodenia, vek, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne 
občianstvo, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom 
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doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne 
číslo a e-mail), pracovné zaradenie, základná mzda, osobné 
ohodnotenie, výkonová zložka mzdy a iné zložky súvisiace s 
pracovným zaradením, údaje o odpracovanom čase, údaje o 
bankovom účte fyzickej osoby, sumy postihnuté výkonom 
rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, 
peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené 
zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných 
orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a 
dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich 
preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi 
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov 
na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 
postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe 
vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, údaje 
z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca 
v evidencii uchádzačov o zamestnanie, údaje o čerpaní 
materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní 
dôchodku, o druhu dôchodku, názov zdravotnej poisťovne, v 
ktorej je zamestnanec poistený, názov doplnkovej dôchodkovej 
poisťovne, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, 
osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích 
aktivitách, údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti 
a citlivé údaje týkajúce sa zdravotného stavu zamestnanca 
ako údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých 
osobných prekážkach v práci, údaje o zdravotnom postihnutí 
a pod. 

 na účel vstupu do objektu prevádzkovateľa sprostredkovateľ 
spracúva všeobecné osobné údaje, a to: meno a priezvisko, 
tituly, číslo občianskeho preukazu alebo číslo služobného 
preukazu alebo číslo cestovného dokladu, ak ide o cudzinca; 

1.6. kategórie dotknutých osôb: zamestnanci, bývalí zamestnanci, 
osoby blízke zamestnancom, uchádzači o zamestnanie, zamestnanci 
dodávateľov, klienti, školitelia a iné návštevy. 

 
Čl. III Oprávnenia a povinnosti sprostredkovateľa 

1. Sprostredkovateľ je oprávnený: (vymenovať spracovateľské operácie, na 
ktoré je sprostredkovateľ oprávnený a ktoré zodpovedajú účelu 
spracúvania) 
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a. získavať, zhromažďovať, šíriť, zaznamenávať, usporadúvať, preskupovať, 
kombinovať, prehliadať, premiestňovať, uchovávať, kopírovať, 
sprístupňovať a likvidovať osobné údaje; 

b. kontrolovať preukázanie pravdivosti poskytnutých osobných údajov 
predloženým dokladom; 

c. uchovávať osobné údaje, a to výhradne na technických prostriedkoch 
prevádzkovateľa pod dobu ..........  mesiacov; 

d. spracúvať osobné údaje za účelom vytvárania štatistických zostáv po 
dohode s prevádzkovateľom; 

2. Sprostredkovateľ je povinný: 
a. postupovať pri spracúvaní osobných údajov podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov a podľa ďalších písomných pokynov 
prevádzkovateľa; 

b. informovať bez zbytočného odkladu prevádzkovateľa, ak má za to, že sa 
pokynom prevádzkovateľa porušujú všeobecne záväzné právne predpisy 
týkajúce sa ochrany osobných údajov; 

c. zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných od 
prevádzkovateľa/ s ktorými príde do styku, a to aj po skočení poverenia; 

d. spracúvať osobné údaje len na určený účel podľa čl. II. bodu 1.4. tejto 
zmluvy; 

e. spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom 
zodpovedajú určenému účelu a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie; 

f. spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k 
účelu ich spracúvania a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi 
v súlade so zákonom;  

g. udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť 
osobné údaje pred odcudzením, stratou, poškodením, zničením, 
neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním, na tento účel prijme 
primerané technické, organizačné a personálne opatrenia 
zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov; 

h. neposkytovať a nesprístupňovať osobné údaje bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu prevádzkovateľa, okrem prípadov, ak poskytnutie 
a/alebo sprístupnenie je nevyhnutné na zabezpečenie spracúvania 
osobných údajov podľa tejto zmluvy alebo povinnosť poskytnutia 
a/alebo sprístupnenia osobných údajov vyplýva z osobitných právnych 
predpisov alebo na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci; 

i. poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a 
organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať 
opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby pri uplatňovaní jej práv; 
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j. zlikvidovať osobné údaje dotknutých osôb bezodkladne pod dosiahnutí 
účelu spracúvania osobných údajov; prevádzkovateľ je oprávnený žiadať 
od sprostredkovateľa potvrdenie o zlikvidovaní osobných údajov, a 
sprostredkovateľ je povinný takejto požiadavke bezodkladne vyhovieť; 
týmto nie sú dotknuté ustanovenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov ukladajúcich sprostredkovateľovi povinnosti uchovávania 
týchto osobných údajov; 

k. zabezpečiť, že všetky ním určené oprávnené osoby budú pred 
spracúvaním osobných údajov poučené a zaviazané povinnosťou 
mlčanlivosti o týchto údajoch, a to aj po zániku ich právneho vzťahu 
k sprostredkovateľovi; 

l. nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku 
porušenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovateľa; 

m. vrátiť bezodkladne po zániku tejto zmluvy prevádzkovateľovi všetky 
dokumenty obsahujúce osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ poskytol 
a vymazať všetky ich kópie/alternatíva: vymazať bezodkladne po zániku 
tejto zmluvy prevádzkovateľovi všetky dokumenty obsahujúce osobné 
údaje, ktoré prevádzkovateľ poskytol a vymazať všetky ich kópie; týmto 
nie sú dotknuté ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov 
ukladajúcich sprostredkovateľovi povinnosti uchovávania týchto 
osobných údajov. 
 

Čl. IV Vyhlásenie a oprávnenia prevádzkovateľa 
1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa postupoval v 

súlade s čl. 28 ods. 1 GDPR a § 34 ods. 1 zákona o ochrane osobných 
údajov, t. j. dbal na odbornú, technickú, organizačnú a personálnu 
spôsobilosť sprostredkovateľa a jeho schopnosť poskytnúť dostatočné 
záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia 
tak, aby spracúvanie spĺňalo zákonné požiadavky a aby sa zabezpečila 
ochrana práv dotknutej osoby. 

2. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od sprostredkovateľa 
preukázanie splnenia všetkých povinností vrátane vykonania všetkých 
predpísaných bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov. 

3. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať u sprostredkovateľa audit ochrany 
osobných údajov a sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť v 
rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany 
prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril prevádzkovateľ. 
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Čl. V Podmienky zapojenia subdodávateľa 
Alternatíva, ak prevádzkovateľ nesúhlasí 

1. Prevádzkovateľ nesúhlasí, aby sprostredkovateľ spracúval osobné 
údaje prostredníctvom inej osoby, t. j. prostredníctvom 
subdodávateľa. 

2. Sprostredkovateľ priebežne písomne predkladá prevádzkovateľovi 
aktuálny zoznam svojich zamestnancov, ktorí sú oprávnení spracúvať 
osobné údaje v rozsahu tejto zmluvy (ďalej tiež „oprávnené osoby“ ), 
spolu s prehlásením, že títo zamestnanci boli poučení. 
Sprostredkovateľ je povinný predložiť prevádzkovateľovi uvedený 
zoznam zamestnancov kedykoľvek, keď ho o to prevádzkovateľ 
požiada, najneskôr však do troch pracovných dní od vyžiadania 
predmetného zoznamu zamestnancov.  

Alternatíva, ak prevádzkovateľ súhlasí 
1. Prevádzkovateľ súhlasí, aby sprostredkovateľ spracúval osobné údaje 

prostredníctvom inej osoby (ďalej tiež „subdodávateľ“) za splnenia 
nasledujúcich podmienok: 
a) sprostredkovateľ písomne oznámi prevádzkovateľovi obchodné 

meno každého subdodávateľa pred tým, ako sprostredkovateľ 
uzatvorí s konkrétnym subdodávateľom zmluvu o spracúvaní 
osobných údajov; 

b) sprostredkovateľ je povinný v zmluve so subdodávateľom uložiť 
mu rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov 
ako sú ustanovené v tejto zmluve alebo v inom právnom úkone 
medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, najmä podľa 
čl. 3 bod 2 tejto zmluvy; 

c) sprostredkovateľ nesie zodpovednosť za subdodávateľa, že 
spracúvanie a ochrana osobných údajov budú zabezpečené v 
súlade s touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi; tým nie je dotknutý nárok sprostredkovateľa na 
náhradu škody voči subdodávateľovi; 

d) sprostredkovateľ priebežne písomne predkladá 
prevádzkovateľovi aktuálny zoznam svojich zamestnancov, ako 
aj zamestnancov subdodávateľa, ktorí sú oprávnení spracúvať 
osobné údaje v rozsahu tejto zmluvy (ďalej tiež „oprávnené 
osoby“ ) spolu s prehlásením, že títo zamestnanci boli poučení. 
Sprostredkovateľ je povinný predložiť prevádzkovateľovi 
uvedený zoznam zamestnancov kedykoľvek, keď ho o to 
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prevádzkovateľ požiada, najneskôr však do troch pracovných 
dní od vyžiadania predmetného zoznamu zamestnancov.  

 
Čl. VI Ostatné dohodnuté podmienky 

1. Zmluvné strany si do siedmich dní od nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy písomnou formou oznámia mená a kontaktné údaje 
zamestnancov, ktorí sú oprávnení konať za zmluvnú stranu pri plnení 
úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy. Prípadnú zmenu uvedených údajov si 
zmluvné strany bezodkladne oznámia ústne, e – mailom alebo telefonicky 
a následne aj doručením zmeny predmetných údajov v písomnej forme na 
adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v zmluve. 

2. Sprostredkovateľ nesmie prenášať osobné údaje do tretích krajín alebo do 
medzinárodnej organizácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
prevádzkovateľa, okrem prenosu na základe osobitného predpisu alebo 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; 
sprostredkovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť 
prevádzkovateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, 
ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská 
republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného 
záujmu. 

 
Čl. VII Doba trvania a zánik zmluvy 

Alternatíva 1 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do doby trvania zmluvného vzťahu 

medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa čl. 1 bodu 1. 
Alternatíva 2 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Zmluvu je možné ukončiť: 

2.1. Písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane na adresu 
uvedenú v zmluve z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. 
Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvý deň mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej 
zmluvnej strane. 

2.2. Písomnou dohodou zmluvných strán. 
2.3. Písomným odstúpením od zmluvy. Od zmluvy môže odstúpiť 

ktorákoľvek zo zmluvných strán v prípade podstatného porušenia 
zmluvy druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy je účinné 
jeho doručením na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v 
zmluve. 
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Čl. VIII Záverečné ustanovenia 
1. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. 
2. Ukončenie zmluvného vzťahu a upozornenie na nedodržiavanie 

ustanovení tejto zmluvy sa vždy doručí druhej zmluvnej strane v písomnej 
forme na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena 
adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. Ak 
sa písomnosť vráti nedoručená, platí, že účinky doručenia nastávajú 
tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma 
zmluvnými stranami. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy 
budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním zástupcov zmluvných 
strán, inak prostredníctvom vecne a miestne príslušného súdu v SR. 

5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno uskutočniť len na základe dohody 
zmluvných strán písomným a očíslovaným dodatkom k zmluve.  

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, 
že bola uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle a nie v 
tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany s 
obsahom tejto zmluvy súhlasia a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpisujú. 

7. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch originálnych rovnopisoch, po 
jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.  

 
V.................................... dňa......................... 
 
 

za prevádzkovateľa    za sprostredkovateľa 
 

_____________   _______________ 
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