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GDPR z pohľadu ÚOOÚ
• nové európske pravidlá ochrany osobných údajov (GDPR) - konzistentnosť výkladu a aplikácie v EÚ
• efekFvnejšia spolupráca dozorných orgánov, vzájomná pomoc a spoločné operácie (kontroly)
• GDPR priamo vykonateľný akt EÚ s ustanoveniami umožňujúcimi odlišnú resp. detailnejšiu úpravu na
národnej úrovni
• GDPR + nový zákon o ochrane osobných údajov ( implementácia GDPR , transpozícia Policajnej Smernice ,
úprava mimo vecnej pôsobnosT GDPR , postavenie úradu a konania)
• nový zákon o ochrane osobných údajov – legislaFvny proces : ukončené MKP , t.č. predložený do vlády a
následne do parlamentu
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GDPR a Usmernenia (WP29/EDPB)
• Na zabezpečenie konzistentného uplatňovania GDPR – EDPB (t.č. WP29) vydá usmernenia, odporúčania,
najlepšie postupy (čl. 70),
• OblasT schválených usmernení (Plenárne zasadnuTe WP29 – Apríl 2017):
• Usmernenie o zodpovednej osobe („DPO“)
• Usmernenie o prenosnosT údajov („data portability“)
• Usmernenie o vedúcom dozornom orgáne („lead supervisory authority“)

• OblasT usmernení v podobe návrhov (resp. verejných konzultácií) pred prijaFm (Október 2017):
•
•
•
•
•

Usmernenie o posúdení vplyvu na ochranu údajov („data protec7on impact assessment“)
Usmernenie o proﬁlovaní
Usmernenie o cerTﬁkácii a cerTﬁkačných kritériách
Usmernenie k pokutám (všeobecné podmienky/princípy ukladania pokút)
Usmernenie o porušení ochrany osobných údajov

• Delegované a implementačné akty Komisie (čl. 92-93)
• Informácie poskytnuté dotknutej osobe formou tzv. ikon
• Určenie požiadaviek na cerTﬁkačné mechanizmy , technické normy pre cerTﬁkačné mechanizmy, pečate a značky ochrany údajov
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GDPR + nový zákon
Návrh SK zákona upravuje osobitné situácie spracúvania v nasledovných oblasTach:
• na účely akademické, umelecké, literárne alebo žurnalisTcké a potreby informovania verejnosT
masovokomunikačnými prostriedkami - spracúvanie bez súhlasu dotknutej osoby
• v súvislosT so zamestnaním - možnosť poskytnuTa alebo zverejnenia vymedzeného rozsahu osobných
údajov zamestnanca ( Ttul, meno, priezvisko, pracovné/služobné/funkčné zaradenie, osobné/
zamestnanecké číslo, odborný útvar, miesto výkonu práce, tel/fax číslo/email )
• spracúvanie rodného čísla ako všeobecne použiteľného idenTﬁkátora (rodné číslo) fyzických osôb – iba
ak je to nevyhnutné na dosiahnuTe účelu spracúvania- idenTﬁkácie ; zákaz zverejňovať rodného čísla
•geneTcké údaje, biometrické údaje a údaje týkajúce sa zdravia – právny základ osobitný predpis/
medzinárodná zmluva

4

GDPR a ÚOOÚ
• orgán štátne správy s celoslovenskou pôsobnosťou - dozorný orgán v zmysle GDPR
• dozor nad spracúvaním osobných údajov príslušnými orgánmi pri plnení úloh trestného konania
• výnimky v oblasT spracúvania osobných údajov súdmi SR a NBÚ (MS SR, NR SR)
• Nové úlohy ÚOOÚ:
a)
b)
c)
d)
e)

schvaľovanie kódexov správania (neaplikovateľné pre verejnú správu)
akreditáciu subjektov monitorujúcich schválené kódexy správania
akreditácia cerTﬁkačných subjektov
cerTﬁkácia
zoznam spracovateľských operácií podliehajúcich posúdeniu vplyvu (DPIA)
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GDPR – Právomoci ÚOOÚ
• Vyšetrovacie
• nariadenie poskytnuTa všetkých informácií vrátane prístupu do priestorov prevádzkovateľa/sprostredkovateľa
• vedenie auditu
• preskúmavanie vydaných cerTﬁkácií

• Nápravné právomoci
•
•
•
•
•
•

upozornenie na možné porušenie GDPR pri plánovanej spracovateľskej operácií
napomenuTe ak spracovateľskou operáciu už bol GDPR porušené
nariadenie zosúladenia spracovateľských operácií s GDPR
nariadenie dočasného alebo trvalého zákazu spracúvania
odňaTe cerTﬁkácie
nariadenie pozastavenia toku údajov do treFch krajín)

• Povoľovacie a poradné právomoci
• Predchádzajúce konzultácie prevádzkovateľom (pri vysokom riziku, čl. 36)
• Vlastné stanoviská, schvaľovanie kódexov správania
• Akreditácia cerTﬁkačných subjektov , vydávanie cerTﬁkácií, a kritérií cerTﬁkácie
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GDPR – Pokuty (čl. 83)
• Dozorný orgán je kompetentný udeliť pokutu v rámci svojej územnej pôsobnosT
• Pokuty vo vzťahu k orgánom verejnej moci a verejnoprávnym inšTtúciám idenTcké s GDPR úpravou
• Pri cezhraničných prípadoch uplatnením mechanizmu spolupráce bude kompetentný na udelenie pokuty
vedúci dozorný orgán (úzko spolupracujúci s dotknutým dozorným orgánom)
• Pokuty majú byť účinné, primerané a odrádzajúce
• Pokuty sa ukladajú popri iných opatreniach (čl. 58 ods. 2 písm. a) až h) a j) alebo namiesto nich (výnimky
neuloženia Recitál 148)
• Pri ich uložení sa zohľadnia skutočnosT uvedené v čl. 83 ods. 2 písm. a) až k) ( napr. povaha, závažnosť a
trvanie porušenia, miera zodpovednosT prevádzkovateľa/sprostredkovateľa , miera spolupráce s dozorným
orgánom, kategórie osobných údajov ) ako aj prípadné ďalšie národné kritériá (v SR nebude úprava nad
právny rámec GDPR)
• Usmernenie bude obsahovať kategorizáciu závažnosT porušení (2 príp. 3 ), pričom výška pokuty sa bude
odvíjať od intenzity závažnosT porušenia GDPR
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