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Vážení klienti a kolegovia, 

stalo sa naším zvykom, že sumarizujeme udalosti, ktoré sa na
Slovensku udiali v oblasti ochrany osobných údajov za uplynulý
rok. Považujeme za nepísanú povinnosť špecialistov sledovať
vývoj a upozorňovať na kľúčové udalosti verejne. 

Pripravili sme pre Vás správu o ochrane osobných údajov za
rok 2022, ktorá je určená na voľné a bezplatné šírenie bez
akýchkoľvek obmedzení. Výslovne súhlasíme s tým, aby ste
správu použili na akékoľvek interné účely vrátane reportingu. 

Želáme Vám úspešný rok 2023.

Váš tím Dagital Legal
 

NAVIGÁCIA

Legislatívne udalosti
Rozhodnutia a činnosť Úradu
Judikatúra
Ďalšie udalosti
Zhrnutie
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legislatívne udalosti; 
rozhodnutia a činnosť Úradu; 
judikatúra; a
ďalšie udalosti. 

Ako iste viete, Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „Úrad“) vydáva vlastné správy o stave ochrany
osobných údajov, pričom poslednú správu za rok 2021 zverejnil Úrad v marci 2022. Tieto výročné správy sa týkajú
predovšetkým činnosti a štatistík Úradu, ktorej sa historicky v našich správach nevenujeme. Tento rok však urobíme
malú výnimku, a okrem rozhodnutí Úradu zoberieme do úvahy aj jeho činnosť, pretože samotný Úrad hlási, že má
problémy. Pre porovnanie, výročná správa českého úradu za rok 2021.

V tejto správe sa však stále pozeráme na vývoj zo širšieho pohľadu a popisujeme z nášho pohľadu kľúčové udalosti
rozdelené do týchto kategórií: 

1.
2.
3.
4.

Naším cieľom bolo zaznamenať čo najviac udalostí, ale nie je v našich silách zachytiť všetky. Ak by Vám v tejto správe
chýbala zaujímavá udalosť, dajte nám, prosím, vedieť. Radi ju doplníme. 

Dostal tele-marketing bez súhlasu zelenú? 
Ako sa brániť proti tele-marketingu bez súhlasu? 

Od 1. februára 2022 nadobudol účinnosť nový zákon o elektronických komunikáciách (ďalej len „ZEK“) prijatý ešte v roku 2021.
Na jeho základe sa počas roka prijali viaceré vyhlášky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR
(ďalej len „Úrad pre reguláciu“), s ktorými ZEK počítal. Vďaka tomu je možné nový ZEK považovať za hlavnú legislatívnu udalosť
roka 2021 aj 2022. Tento zákon priniesol výraznú zmenu v regulácii nevyžiadanej komunikácie (§ 116), ktorú podstatne uvoľnil
najmä vo vzťahu k tele-marketingu. V priebehu uplynulého roka toto uvoľnenie kritizovali, pretože nie všetky ustanovenia § 116
ZEK sú podľa nášho názoru zlučiteľné s režimom podľa GDPR, ktorý sa aplikuje popri ZEK ako všeobecný predpis. Pre viac detailov
odkazujeme na naše blogy: 

Okrem toho bolo na základe nového ZEK vydané aj historicky prvé usmernenie vo vzťahu ku regulácii cookies, ktoré však
rozoberáme v ďalších udalostiach. V tejto časti priblížime vyhlášky prijaté na základe ZEK.

Vyhlášky podľa zákona o elektronických komunikáciách 

S účinnosťou od 1. augusta 2022 platí, že osoba vykonávajúca telemarketing alebo SMS marketing na základe súhlasu musí
používať len čísla identifikované národným cieľovým kódom, pričom táto vyhláška za také číslo stanovila formát „(0) 888 xxxxxx“.
Tento režim vyplýva z § 116 ods. 12 ZEK a nevzťahuje sa na volania, ak sa vykonávajú na zverejnené kontaktné údaje účastníka
alebo užívateľa, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou. Túto výnimku sme kritizovali ako
diskriminačnú. To znamená, že ak je na telemarketing potrebný súhlas, je potrebné volať z čísla začínajúceho na +888, ktoré
prideľuje Úrad pre reguláciu. Ak súhlas nie je podľa ZEK potrebný, je možné volať z akéhokoľvek iného čísla. Zaujímavé je, že táto
vyhláška v § 2 písm. a) aj definuje pojem služby priameho marketingu, aj keď s ním pracuje len v súvislosti s týmito číslami: 
„službou priamy marketing akákoľvek forma prezentácie tovarov a služieb v písomnej forme alebo ústnej forme, zaslaná alebo
prezentovaná prostredníctvom verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby priamo jednému koncovému užívateľovi
alebo viacerým koncovým užívateľom.“

Vyhláška č. 286/2022 Z. z. – predčíslo (0)888 pre marketingové volania

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/sprava_o_stave_ochrany_osobnych_udajov_za_rok_2021.pdf
https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=55760
https://wwwhttps/www.dagital.sk/blog/tele-marketing-opt-out-eprivacy.dagital.sk/blog/tele-marketing-opt-out-eprivacy
https://wwwhttps/www.dagital.sk/blog/tele-marketing-opt-out-eprivacy.dagital.sk/blog/tele-marketing-opt-out-eprivacy
https://www.dagital.sk/blog/ako-sa-branit-proti-tele-marketingu
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/286/
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  energetika,
  telekomunikácie,
  finančné služby a bankovníctvo,
  poisťovníctvo,
  predaj a prenájom nehnuteľností,
  zdravie, výživové doplnky, krása a kozmetika,
  gastronómia,
 domácnosť, stavba a záhrada,
 spotrebný tovar,
 služby informačnej spoločnosti,
 zážitky a zábava,
 tovary s digitálnymi prvkami,
 cestovný ruch,
 ostatné kategórie neuvedené v písmenách a) až m).

S účinnosťou od 15. novembra 2022 sa v § 116 ods. 7 ZEK zavádza tzv. Robinsonov zoznam, ktorý predstavuje databázu
telefónnych čísel spravovanou Úradom pre reguláciu, do ktorého sa môže zapísať každá osoba, ktorá si nepraje byť kontaktovaná
na účely marketingu. Robinsonov zoznam umožňuje osobám, aby sa rozhodli, či a z ktorej a z ktorej marketingovej oblasti nechcú
byť kontaktovaní. Zoznam umožňuje registráciu akéhokoľvek telefónneho čísla bez ohľadu, či je registrované na fyzickú osobu
alebo právnickú osobu. Telemarketéri sú povinní v zmysle §116 ods. 10 ZEK kontrolovať a overovať si za poplatok registrované
telefónne čísla v Robinsonovom zozname. Prístup k zoznamu je na webstránke https://nevyziadanevolania.sk/ alebo na stránke
Úradu pre reguláciu cez banner Nevyžiadané volania. Nedodržanie kontroluje Úrad pre reguláciu z vlastnej iniciatívy,
prostredníctvom podnetov zaslaných na podnety@teleoff.gov.sk.

V zozname si môžu osoby vyjadriť preferenciu alebo zákaz osobitne vo vzťahu k volaniam z týchto oblastí alebo sektorov: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

V skutočnosti je však podľa znenia § 116 ZEK stále možné kontaktovať aj osoby zapísané na Robinsonovom zozname „za účelom
získania predchádzajúceho súhlasu“, ktoré v zmysle § 116 ods. 4 ZEK je odlišným účelom od účelom priameho marketingu. To
samozrejme nie je v súlade s ustálenou praxou Úradu na ochranu osobných údajov. Podľa doslovného znenia § 116 ods. 14 ZEK
by zápis takisto nemal brániť v marketingovom kontaktovaní vlastného existujúceho zákazníka za splnenia ďalších podmienok.
Tieto podmienky sa však podľa nás splniť nedajú, pretože zákazník zápisom na zoznam také volania „predtým odmietol“.  

Vyhláška č. 368/2022 Z. z. – Robinsonov zoznam 

V novembri 2022 bola v súlade s programovým vyhlásením vlády parlamentom schválená novela zákona o slobodnom prístupe k
informáciám s účinnosťou od 1. januára 2023. Touto novelou sa  zaviedlo rozšírenie informačnej povinnosti na ďalšie povinné
subjekty (napr. na organizácie s väčšinovým podielom štátu), či to, že v prípade ak sa informácie poskytujú v elektronickej forme,
musia byť vo formáte, ktorý umožňuje automatizované spracovanie. Novela tiež ustanovuje, že je možné šíriť údaje získané v
súlade s týmto zákonom, nie však v prípade osobných údajov sprístupnených povinnou osobou s predchádzajúcim písomným
súhlasom dotknutej osoby. Doterajší režim podľa § 9 (Ochrana osobnosti a osobných údajov) teda zostáva zachovaný. 

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám 

LEGISLATÍVNE UDALOSTI

https://nevyziadanevolania.sk/
https://www.teleoff.gov.sk/nevyziadane-volania/
mailto:podnety@teleoff.gov.sk
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/368/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/286/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/286/


Účastník konania Zhrnutie rozhodnutia Pokuta

1. Telekomunikačný operátor 

Predmetom konania bol bezpečnostný incident
prevádzkovateľa nahlásený jeho zodpovednou osobou.
Predmetom porušenia bolo spracúvanie údajov
prevádzkovateľom ako zamestnávateľom vo veci
vyhodnocovania a profilovania dotknutých osôb
(zamestnancov) prieskumom, ktorý sa inicioval bez
zabezpečenia zmluvy so sprostredkovateľom podľa čl. 28
GDPR, bez posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov,
bez predchádzajúcej konzultácie a primeraného právneho
základu, za ktorý Úrad v tomto prípade považoval súhlas.
Zásadu transparentnosti mal operátor porušiť tým, že si
nesplnil svoju informačnú povinnosť voči dotknutým osobám
a zásadu zodpovednosti tým, že nemal zmluvne ošetrenú
spoluprácu so sprostredkovateľom a spracúval údaje
založené na automatizovanom spracúvaní vrátane
profilovania so závažným vplyvom na hodnotenie
dotknutých osôb. Úrad pri výške pokuty zohľadnil
priťažujúce okolnosti, že prevádzkovateľ bol už v minulosti
sankcionovaný, či veľký počet dotknutých osôb. Medzi
poľahčujúcimi okolnosti zvážilo, že incident oznámila
zodpovedná osoba, že nemal zo spracúvania finančný
prospech a prijatie nápravných opatrení.

40 000 eur
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spracovateľských činností orgánov štátnej správy;
spracovateľských činností orgánov územnej samosprávy;
spracovateľských činností realitných kancelárií.

V januári 2022 zverejnil Úrad svoj plán kontrol, podľa ktorého by sa mal v rámci kontrol zamerať na riziká spojené so špecifickými
spracovateľskými činnosťami alebo s využívaním nových technológií a postupov v rámci:

Právoplatné rozhodnutia Úradu nadväzujúce na tieto kontroly budú pochopiteľne ešte dobiehať v nasledujúcich rokoch.

Plán kontrol na rok 2022 

Aj v roku 2022 naďalej neexistuje žiadny ucelený prístup ku všetkým rozhodnutiam Úradu. Niektoré rozhodnutia sú
medializované, ale väčšina sa nedostane na verejnosť. Cez info-zákon sa nám v priebehu roka podarilo dostať k viacerým
rozhodnutiam, pričom nižšie sumarizujeme vybrané z nich. Tieto rozhodnutia nadobudli právoplatnosť do konca roka 2022. Ak
ide o súkromné spoločnosti, neuvádzame ich obchodné mená. V roku 2022 nadobudla právoplatnosť druhá najvyššia pokuta
uložená v režime GDPR (po pokute 50,000 eur pre Sociálnu poisťovňu v roku 2019), ktorú sme spomínali už v predchádzajúcej
správe za rok 2021, ale tým, že formálne nadobudla právoplatnosť až v januári 2022, sme ju zaradili aj do nasledujúceho
zoznamu. 

Rozhodnutia Úradu

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/plan-kontrol-na-rok-2022
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Účastník konania Zhrnutie rozhodnutia Pokuta

Poučenie: Psycho-metrické a psycho-diagnostické analýzy
zamestnancov (Hoganov dotazník) vyžadujú posúdenie
vplyvu, výslovný súhlas a v závislosti od použitého systému
môžu spadať pod automatizované individuálne
rozhodovanie podľa čl. 22 GDPR.  

 

2. Poisťovňa 

Z odpovedi na žiadosť o prístup k osobným údajom vyvodil
Úrad viacero porušení zo strany prevádzkovateľa. Úrad pri
následnej kontrole zistil porušenie zásady minimalizácie, keď
prevádzkovateľ uchovával osobné údaje po dobu dlhšiu, než
vyžadoval daný účel. V spojitosti s týmto bola porušená aj
zásada transparentnosti pre nejasnú formuláciu doby
uchovávania v podmienkach ochrany osobných údajov. Ďalej
prevádzkovateľ nevybavil riadne žiadosť o prístup, keď
nesprístupnil všetky údaje, ktoré o dotknutej osobe
spracúva. 

Poučenie: Pri vybavovaní žiadostí o prístup k osobným
údajom je odporúčané poskytnúť čo možno najširší rozsah
požadovaných osobných údajov. 

 
  6 500 eur

  

3. Zamestnávateľ (súkromná
spoločnosť)

Zamestnávateľ v priebehu pandémie covid-19 spracúval a
ukladal údaje o zdravotnom stave zamestnancov (očkovanie,
prekonanie, testovanie) v osobitnej dokumentácii.
prevádzkovateľ si extenzívne vyložil zákonom uloženú
povinnosť[1] v čase pandémie, keďže na dodržaní zákonných
opatrení stačilo iba nahliadnuť do uvedených dokladov, nie
viesť osobitnú dokumentáciu. Pri spracúvaní a evidencii
údajov prevádzkovateľom chýbal primeraný právny základ,
prevádzkovateľ porušil zásadu transparentnosti všeobecnou
formuláciou účelov a nedostatočným informovaním
zamestnancov, a zásadu zodpovednosti keď spracúval
osobitnú kategóriu osobných údajov bez vykonania
posúdení vplyvu a prijatia primeraných organizačných a
technických opatrení. Navyše nové spracúvanie riadne
nezaznamenal do záznamov o spracúvaní osobných údajov.

Poučenie: Do COVID testov a dokladov o očkovaní svojich
zamestnancov môže zamestnávateľ nahliadať, ale nemal
by ich spracúvať v osobitnej evidencii. 

3 500 eur

[1] Zákon č. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 48 ods. 4 písm. aa).
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Účastník konania Zhrnutie rozhodnutia Pokuta

4. Poskytovateľ
telekomunikačných služieb

Úrad kontrolou zistil porušenie zásady zodpovednosti, kedy
prevádzkovateľ spracúval lokalizačné dáta veľkého množstva
dotknutých osôb bez vykonania posúdení vplyvu a neuvádzal
toto spracúvanie v záznamoch o spracovateľských
činnostiach. Zároveň neinformoval dotknuté osoby o účele,
právnom základe ani prenosoch do tretích krajín, čím porušil
zásadu transparentnosti.

Poučenie: Spracúvanie lokalizačných osobných údajov o
účastníkoch telekomunikačných služieb vyžaduje posúdenie
vplyvu. 

3 000 eur

5. Cestovná kancelária 

Prevádzkovateľ poslal dotknutej osobe marketingovú
ponuku bez toho aby mal od dotknutej osoby súhlas k jej
zasielaniu. Prevádzkovateľ predložil dostatočné dôkazy, že k
zaslaniu došlo individuálnym zlyhaním zamestnanca, aj
napriek tomu, že tento zamestnanec boľ riadne preškolený. 

Poučenie: Zasielanie marketingovej komunikácie bez
súhlasu môže pokutovať aj Úrad na ochranu osobných
údajov. 

 
  1 400 eur

  

6. E-shop 

Úrad pri kontrole identifikoval nedostatky v dokumentácii
prevádzkovateľa a v plnení informačnej povinnosti.
Prevádzkovateľ pri uzatvorení kúpnej zmluvy na diaľku s
právnickou osobou spracúval údaje štatutárov na základe
oprávneného záujmu bez posúdenia prevahy oprávneného
záujmu. Ďalej neinformoval o existencii/neexistencii
automatizovaného spracúvania a neviedol riadnym
spôsobom záznamy o spracovateľských činnostiach.

Poučenie: Oprávnený záujem nestačí konštatovať, ale
reálne preukázať balančným testom, ktorý ak nie je v
konaní predložený, znamená automaticky záver o porušení
GDPR. 

 1 300 eur
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Účastník konania Zhrnutie rozhodnutia Pokuta

7. Súkromná spoločnosť

Úrad bol upozornený na možné porušenie ochrany osobných
údajov v dôsledku krádeže v prevádzke spoločnosti.
Odcudzené boli lístky s osobnými údajmi zamestnancov aj
zákazníkov. Úrad zistil porušenie a uložil pokutu pre
neprijatie primeraných technických a organizačných
opatrení (osobné údaje boli dostupné voľne v priestoroch
spoločnosti). Navyše prevádzkovateľ tieto údaje spracúval na
základe oprávneného záujmu bez vykonania balančného
testu a o tomto spracúvaní neinformoval v podmienkach
ochrany osobných údajov. Dopustil sa tak porušenia zásady
dôvernosti a zásady transparentnosti.

Poučenie: Oprávnený záujem nestačí konštatovať, ale
reálne preukázať balančným testom. 

 1 300 eur

8. Obec

Na svojom webovom sídle obec uvádzala odkaz na neúčinný
právny predpis (zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov). Na webovom sídle sa nachádzali aj dve zmluvy s
uvedeným rodným číslom dotknutej osoby.

Poučenie: Zverejňovať rodné číslo v rámci povinne
zverejňovaných zmlúv je zakázané.  

1 200 eur

9. Lotériová spoločnosť

Prevádzkovateľ konštatoval, že nie je možné vybaviť žiadosť
dotknutej osoby z dôvodu, že nedoplnila na požiadanie údaj
-  prihlasovacie meno alebo rodné číslo. Prevádzkovateľ však
o dotknutej osobe nespracúval ani jeden z týchto údajov a
pre jej identifikáciu boli irelevantné. Úrad uložil pokutu za
nevybavenie žiadosti dotknutej osoby v lehote jedného
mesiaca.

Poučenie: Prevádzkovateľ musí uľahčovať výkon práv
dotknutých osôb a nesmie si na overenie pýtať údaje, ktoré
nespracúva. 

1 200 eur
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10. Súkromná spoločnosť

Zamestnávateľ použil proti zamestnancovi ako dôkaz v spore
o neplatnosť skončenia pracovného pomeru lokalizačné
údaje získané z IP adresy zariadení, pomocou ktorých sa
zamestnanec prihlasoval do interného systému. Tieto údaje
zhromažďoval o dotknutej osobe aj v čase jej dovolenky
alebo pracovnej neschopnosti. Spracúvanie prebiehalo bez
toho, aby prevádzkovateľ vykonal balančný test na
posúdenie prevahy oprávneného záujmu.

Poučenie: Prevádzkovateľ by mal nastaviť svoje vnútorné
procesy tak, aby nenarúšal súkromie svojich zamestnancov.
Lokalizácia zamestnancov mimo pracovnú dobu, resp.
plnenie pracovných úloh je neprípustná.

 1 000 eur

11. Banka

Pokuta za nevybavenie žiadosti dotknutej osoby v dôsledku
individuálneho zlyhania zamestnanca. Dotknutá osoba
adresovala komplexnú žiadosť a uplatnenie svojho práva na
výmaz uviedla až v závere, bez toho aby bolo pomenované.
Samotná žiadosť sa primárne týkala vrátenia peňažných
prostriedkov a nie GDPR. Zamestnanec prevádzkovateľa z
obsahu nevyvodil, že ide o uplatnenie práva dotknutej
osoby.

Poučenie: Akákoľvek žiadosť (aj s GDPR priamo nesúvisiaca
žiadosť) klienta môže v sebe obsahovať aspekt práva
dotknutej osoby podľa GDPR. 

1 000 eur

12. Ministerstvo
zdravotníctva Slovenskej
republiky

Kamerový systém umiestnený na budove prevádzkovateľa
snímal okrem budovy aj verejnú komunikáciu a parkovisko,
čím sa prevádzkovateľ dopustil porušení zásady
minimalizácie. Chýbala aj prvá informačná vrstva pri vstupe
do monitorovaného priestoru.

Poučenie: Pri zavádzaní kamerového systému je potrebné
vychádzať z usmernení Výboru č. 3/2019, ktoré Úrad v
praxi plne aplikuje. 

1 000 eur

https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_guidelines_201903_videosurveillance.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_guidelines_201903_videosurveillance.pdf
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13. Telekomunikačný
operátor

Zmluvná dokumentácia dotknutej osoby (klienta) bola
omylom zaslaná inej osobe. Prevádzkovateľ preukázal, že k
chybe došlo individuálnym zlyhaním zo strany
sprostredkovateľa, resp. jeho zamestnanca zodpovedného
za zasielanie dokumentov, avšak Úrad zistil porušenie zásady
integrity tým, že neboli prijaté dostatočné technické a
organizačné opatrenia.

Poučenie: Zlyhanie sprostredkovateľa môže viesť a typicky
aj skôr vedie k pokute prevádzkovateľa. 

 1 000 eur

14. Súkromná spoločnosť

Prevádzkovateľ pri sprostredkovaní predaja pre dotknutú
osobu zverejnil na svojej FB stránke jej osobné údaje bez
právneho základu a bez toho, aby dotknutú osobu
informoval.  V podmienkach ochrany osobných údajov
prevádzkovateľ odkazoval na nefunkčnú emailovú adresu.

Poučenie: Ak máte firemné sociálne siete, spracúvanie
osobných údajov v rámci nich musí byť vymedzené v rámci
privacy policy. 

1 000 eur

15. Správca nehnuteľností

Dotknutá osoba (nájomkyňa bytu) podala návrh na začatie
konania na Úrad, v súvislosti s tým, že prevádzkovateľ ako
správca nehnuteľností získaval súhlas dotknutých osôb
(vlastníkov bytov) za účelom doručovania dokumentov,
pričom si voči nim nesplnil informačnú povinnosť podľa čl.
13 GDPR. Prevádzkovateľ argumentoval, že si informačnú
povinnosť splnil už začiatkom účinnosti GDPR, počas konania
sa však preukázalo, že si informačnú povinnosť do začatia
konania nesplnil vôbec a dopustil sa tak porušenia zásady
zodpovednosti.

Poučenie: Každý správca nehnuteľnosti by mal nájomcom
poskytovať informácie o spracúvaní ich osobných údajov
(privacy policy).

1 000 eur

16. Súkromná spoločnosť

Prevádzkovateľ porušil zásadu integrity a dôvernosti tým, že
nemal prijaté primerané technické a organizačné opatrenia,
čím došlo k zverejneniu údajov cez 9 tisíc dotknutých osôb.
Zverejnenie malo byť spôsobené technickou chybou na
strane prevádzkovateľa. V konaní spoločnosť spochybnila, či
všetky uniknuté údaje predstavovali osobné údaje. 

1 000 eur
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Poučenie: Emailová adresa zamestnanca je pre
zamestnávateľa osobným údajom bez ohľadu na jej formát
(meno, priezvisko alebo iniciály), pretože zamestnanec je
podľa nej odlíšiteľný. 

 

17. Poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti

Prevádzkovateľ nevybavil žiadosť dotknutej osoby na prístup
k údajom. Dotknutá osoba využila právo na prístup k údajom
vzhľadom na to, že ju prevádzkovateľ oslovil v rámci
marketingovej komunikácie. Prevádzkovateľ argumentoval,
že dané údaje o dotknutej osobe nespracovával a preto jej
žiadosť nevybavil. Vzhľadom na to, že prevádzkovateľ
disponoval emailovou adresou, telefónnym číslom v spojení
s menom a priezviskom tento argument pred Úradom
neobstál a okrem pokuty dostal prevádzkovateľ aj opatrenie
vybaviť žiadosť dotknutej osoby.  

Poučenie: Prevádzkovateľ je povinný vybaviť žiadosť
dotknutej osoby aj v prípade, že osobné údaje týkajúce sa
dotknutej osoby nespracováva o čom ju má povinnosť
informovať bez zbytočného odkladu, v každom prípade do
jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

1 000 eur

18. Súkromná spoločnosť

Zodpovedná osoba Prevádzkovateľa nahlásila únik údajov
viac ako 100 zamestnancov. Úrad konštatoval porušenie
zásady integrity a dôvernosti v dôsledku neprijatia
primeraných technických a organizačných opatrení.

Poučenie: Prevádzkovateľ je povinný prijať primerané
technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov aj vo
vzťahu k zamestnancom.

1 000 eur
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19. Súkromná spoločnosť

Prevádzkovateľ porušil zásadu zákonnosti (neprimeraný
právny základ) a zásadu transparentnosti (nedostatočne
splnená informačná povinnosť – uvádzanie iného účelu a
právneho základu ako je v záznamoch o spracovateľských
činnostiach) pri spracovateľskej operácii „Výber
zamestnancov“ voči dotknutým osobám, ktoré boli v
postavení uchádzačov o zamestnanie pri získavaní ich
údajov. Prevádzkovateľ zvolil ako právny základ čl. 6 ods. 1
písm. c) GDPR s odkazom na Zákonník práce pričom
vyžadoval súhlas dotknutých osôb. Podľa Úradu je však
správnym právnym základom pri výbere uchádzačov čl. 6
ods. 1 písm. b) GDPR. Prevádzkovateľ navyše poskytoval
údaje dotknutých osôb ďalším subjektom za účelom získania
referencií bez upovedomenia dotknutých osôb.

Poučenie: Pri vypracovávaní GDPR dokumentácie je
potrebné zabezpečiť súlad so záznamami o
spracovateľských činnostiach a privacy policy, ktorá slúži
na splnenie informačnej povinnosti voči dotknutým
osobám.

800 eur

20. Súkromná spoločnosť

Prevádzkovateľ dostal pokutu za nedostatočné prijatie
technických a organizačných opatrení, v dôsledku ktorého
unikli osobné údaje viac ako 100 zamestnancov pri
hackerskom útoku.

Poučenie: Prevádzkovateľ je povinný prijať primerané
technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov aj vo
vzťahu k zamestnancom. Pokiaľ nie sú prijaté primerané
opatrenia, prevádzkovateľ zodpovedá aj za únik v dôsledku
hackerského útoku.

800 eur

21. Obec

Obec na svojich webových stránkach sprístupnila kúpne
zmluvy v rámci povinného zverejňovania. Tie však neboli
anonymizované a obsahovali rodná čísla dotknutých osôb.

Poučenie: Pri povinnom zverejňovaní nikdy nesmie byť
zverejnené aj rodné číslo dotknutej osoby. Jedná sa o jedno
z najčastejších porušení a dôvodov na uloženie pokút
obciam.

800 eur
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22. Úrad verejného
zdravotníctva

ÚVZ nevybavil žiadosť dotknutej osoby o prístup v lehote
jedného mesiaca z dôvodu, že ju informačný systém
vyhodnotil ako spam. Zodpovedná osoba tak nemala
vedomosť o žiadosti a nevybavila ju. Úrad okrem pokuty
uložil aj povinnosť prijať opatrenia na predchádzaní ďalších
porušení v budúcnosti.

Poučenie: Pozor na riadne vybavenie žiadostí dotknutých
osôb. Chybu v dôsledku nesprávneho vyhodnotenia
softvérom znáša prevádzkovateľ.  

700 eur

23. Obec

Prevádzkovateľ sa dopustil viacerých porušení v súvislosti s
využívaním kamerového systému (KS) v obci. Informačnú
povinnosť voči dotknutým osobám si plnil iba čiastočne tým,
že ich informoval o tom, že priestor je monitorovaný, ale
neposkytol im informácie o totožnosti prevádzkovateľa,
právnom základe, účele, či rozsahu. Prevádzkovateľ ďalej
uvádza nesprávne údaje v spracovateľských záznamoch vo
vzťahu k dobe uchovávania, príjemcoch, kategórii osobných
údajov (nesprávne uvedenie spracovania biometrických
údajov), zároveň na webovej stránke neposkytuje
dotknutým osobám informácie o spracúvaní údajov vo
vzťahu ku KS. Prevádzkovateľ sa tak nepriamo dopustil
porušenia zásady transparentnosti.

Poučenie: Prevádzkovateľ musí prijať vhodné opatrenia, čo
sa týka formy a spôsobu informovania, vhodné je doplniť
informácie s konkrétnymi miestami, ktoré sú monitorované
KS.

700 eur

24. Verejná inštitúcia

Prevádzkovateľ porušil zásadu obmedzenia účelu, keďže
využil kamerové systémy aj za iným ako deklarovaným
účelom a kontroloval plnenie pracovných povinností
dotknutej osoby. 

Poučenie: Ak majú kamery slúžiť na ochranu majetku,
nesmú byť záznamy využívané na pracovnoprávne účely. 

700 eur
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25. Súkromná spoločnosť

Prevádzkovateľ nedôsledne anonymizoval osobné údaje na
zmluvách, ktoré následne zverejňoval na svojej webovej
stránke. Na výšku pokuty malo vplyv, že porušenie bolo
neúmyselné, napravené, prevádzkovateľ sa doteraz
nedopustil porušenia, nemal z neho finančný prospech a
nemalo negatívne následky na dotknuté osoby.

Poučenie: Pri zverejňovaní dokumentov nikdy nesmú byť
zverejnené osobné údaje dotknutej osoby a prevádzkovateľ
je povinný prijať vhodné opatrenia zabezpečujúce správnu
anonymizáciu údajov pred zverejnením dokumentov.

500 eur

Rok
Počet

zamestnancov 
Rozpočet

(približne)  
Uložené
pokuty

 Počet pokút
Priemerná

pokuta 

2021  45  1,7 milióna eur  110 tisíc eur  53  2 092 eur   

2020   50   1,9 milióna eur   103 tisíc eur 54  1 913 eur  
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Po neúspešnom výbere predsedu Úradu v roku 2021 pokračoval výber a voľba predsedu aj v roku 2022. V rámci procesu sa vo
verejnom vypočutí pred hodnotiacou komisiou na začiatku februára predstavilo šesť kandidátov, z toho troch najlepšie
hodnotených odporučila komisia vláde. Kabinet 9. februára schválil návrh na voľbu najlepšie hodnoteného JUDr. Juraja Mičuru,
aktuálneho predsedu odboru správnych konaní Úradu, ktorého nomináciu sa vláda rozhodla stiahnuť po zásahu a vypočutí
poslanca Dostála a Úrad je bez vedenia od apríla 2020.

Správa Úradu za rok 2021 obsahovala zopár alarmujúcich signálov, ktoré sa nedajú ignorovať. Úrad poukazuje na svoju
personálnu pod-dimenzovanosť:

„Tu je dôležité poukázať na to, že fluktuácia zamestnancov je pre úrad devastačná, nakoľko oboznámenie sa s problematikou
ochrany osobných údajov je bez ohľadu na vzdelanie nového zamestnanca proces, ktorý netrvá niekoľko týždňov či mesiacov.
Aktuálny stav a funkčnosť úradu preto nemožno (bez použitia eufemizmov) vystihnúť inak než slovami „pred kolapsom“.“

Ku koncu roka 2021 zamestnával Úrad 45 zamestnancov mal rozpočet 1,7 milióna eur. Tieto údaje je potrebné uviesť do kontexte
vývoja posledných rokov: 

Ďalšia činnosť Úradu

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/plan-kontrol-na-rok-2022


Rok
Počet

zamestnancov 
Rozpočet

(približne)  
Uložené
pokuty

 Počet pokút
Priemerná

pokuta 

2019 50 1,7 milióna eur 75 tisíc eur [2] 9 8 367 eur

2018 42 1,1 milióna eur 132 tisíc eur [3] 38 3 489 eur

2017 40 1,2 milióna eur  27 tisíc eur 20 1 390 eur

 2016  36 1 milión eur  83 tisíc eur 39 2 132 eur

2015 37 0,9 milióna eur 74 tisíc eur 28 2 677 eur
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Takisto je zaujímavé porovnať tieto údaje so štatistikami českého úradu: 

[2] V roku 2019 prešiel úrad na hodnotenie kalendárneho roka, v tomto riadnu je hodnotené len obdobie od 25. mája 2019 až po 31. decembra 2019, takže nejde o
objektívny ukazovateľ.
[3] Pokuty za obdobie od 25. mája 2018 až po 24. mája 2019. 

Rok
Počet

zamestnancov 
Rozpočet

(približne)  
Uložené
pokuty

 Počet pokút
Priemerná

pokuta 

2021 105 7,1 milióna eur 148 tisíc eur 40 3 701 eur

2020 105 7,2 milióna eur n/a n/a n/a

2019 103 7 miliónov eur n/a n/a n/a

Je teda evidentné, že odkedy Úrad nemá vedenie (apríl 2020) prichádza o zamestnancov a rozpočet, pričom európsky Výbor
dlhodobo poukazuje na to, že aktuálne sú dozorné orgány poddimenzované. Úrad ďalej vo svojej správe konštatuje: 

„Na jedného zamestnanca v priemere pripadá viac ako 120 spisov na vybavenie. Súčasná situácia je dlhodobo neudržateľná a
nedostatok kvalifikovaných zamestnancov sa nevyhnutne prejavuje aj v kvalite práce, prípadne vyúsťuje aj do nemožnosti
dodržania procesných lehôt.“ 
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Tento fenomén môžeme potvrdiť z viacerých konaní a kontrol, v ktorých zastupujeme klientov, ale potvrdzujú to aj štatistiky
výberu pokút. Síce nám stúpa počet pokút a rozhodnutí, ale klesá ich výška a tým pádom aj ich celo-spoločenský a odstrašujúci
zmysel, ktorý pokuty majú podľa čl. 83 GDPR mať. Čím väčší nápad vecí na menej zamestnancov, tým väčšia je snaha úradu
ukončiť konanie nízkou pokutou. Pokuty podľa nášho názoru klesajú najmä preto, že nízka pokuta motivuje účastníkov nepodať
rozklad a nezačať II. stupňové správne konanie. 

Túto alarmujúcu štatistku je najlepšie pozorovať pri porovnaní rokov 2015 (pred GDPR) a 2021 (po GDPR). Zatiaľ čo Úrad vydá
takmer dvakrát viac rozhodnutí s pokutami (28 vs. 53), vyberie o len o 27% viac (78 vs. 110 tisíc eur) a priemerná výška pokuty
klesla z 2,600 eur na 2,000 eur. Priemerom pokút sme sa teda dostali na obdobie pred GDPR. 
Pritom, práve s príchodom GDPR sme očakávali opačný obrat. Úrad nepotrebuje vydávať desiatky rozhodnutí a bezvýznamných
pokút ročne. Úrad sa potrebuje strategicky zamerať na veľkých hráčov a služby, ktoré najviac porušujú pravidlá ochrany
osobných údajov s dopadom na širokú verejnosť. Úrad potrebuje menší počet oveľa vyšších a odstrašujúcich pokút. Tomu
čiastočne bráni aktuálne nastavenie správneho konania a kontroly, ktoré je pre Úrad zbytočne komplikované a zaťažujúce ale aj
chýbajúce strategické vedenie Úradu. 

Pre ilustráciu, francúzsky CNIL vybral v roku 2021 iba 18 pokút v celkovej výške 214 miliónov euro. Pri priemernej výške pokút na
úrovni 12 miliónov eur a s kapacitou 121 zamestnancov dokáže tento vedúci regulátor okrem toho vybaviť ročne 12,500 sťažností
verejnosti, vykonať 384 kontrol a vydať 135 formálnych odporúčaní na zosúladenie. Pokutu teda CNIL udelí len v každom tisícom
prípade, ale ak ju udelí, tak je obrovská. Pritom paradoxné je, že CNIL má v skutočnosti len tri krát vyšší počet zamestnancov ako
náš Úrad a pracuje s ročným rozpočtom 20 miliónov eur. 

Úrad síce potrebuje vyšší rozpočet, ale na ten si bez problémov vie zarobiť aj sám efektívnejším výberom pokút. Výber pokút je
síce príjmom štátneho rozpočtu, ale hneď v ďalšom období štátna pokladnica rada rozpočet navýši, ak uvidí, že sa jej to oplatí. Je
teda evidentné, že Úrad v prvom rade potrebuje nové vedenie, ktoré zoštíhli fungovanie Úradu a za tým účelom bude nevyhnutné
otvoriť aj zákon o ochrane osobných údajov a zmeniť prístup k výberu pokút. 

JUDIKATÚRA

V rámci všeobecného súdnictva sa nám nepodarilo v roku 2022 zaznamenať na Slovensku judikát, ktorý by mal mať na vývoj
oblasti ochrany osobných údajov zásadnejší vplyv, čo do výkladu samotnej normy. Je to čiastočne spôsobené stále
problematickým vyhľadávaním a chýbajúcom ucelenom prístupe k rozsudkom súdov. 

V pôvodnom konaní Úrad uložil notárke pokutu 25 tisíc eur na prvom stupni a 17,5 tisíc eur na druhom stupni, a to ešte v režime
starého zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, pred príchodom GDPR. Notárka sa mala podľa Úradu dopustiť
porušenia predpisov tým, že v notárskom centrálnom registri záložných práv mala zverejniť rodné číslo viac ako 4 tisíc fyzických
osôb, čo neskôr napravila. Krajský súd v Bratislave dal po skutkovej stránke za pravdu Úradu v tom, že notár pochybil ak do
položky popisu zálohu resp. do zverejňovaných údajov uviedol aj rodné čísla. Avšak, Krajský súd sa nestotožnil s výpočtom a
výškou uloženej pokuty ani procesným postupom Úradu. 

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu vo veci notárky

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/plan-kontrol-na-rok-2022
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Zaujímavé je, že Krajský súd reflektoval dovtedy uložené pokuty v cca. 30 obdobných prípadoch a konštatoval, že boli rádovo
nižšie (zväčša 1,000 eur), pričom boli uložené právnickým osobám, obciam a mestám. Pokutu považoval Krajský súd za likvidačnú
a príliš prísnu aj s ohľadom na závažnosť porušenia, ktoré podľa neho nezasiahlo do osobného a rodinného života. Rozhodnutie
Úradu Krajský súd zrušil a vrátil mu vec na ďalšie konanie. Proti rozsudku podal Úrad kasačnú sťažnosť, ktorú Najvyšší správny
súd zamietol. 

Z odôvodnenia Najvyššieho správneho súdu k otázke pokút vyberáme zaujímavú pasáž (bod 56): 

„Pri posudzovaní výšky sankcie je potrebné zohľadniť aj čl. 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky, keďže aj pri správnom trestaní je
treba primerane aplikovať trestnoprávne zásady a obmedzenia. Podľa čl. 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky trestnosť činu sa
posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný. Neskorší zákon sa použije, ak je to pre páchateľa
priaznivejšie. Kasačný súd si uvedomuje, že môže nastať prípad (ako je tomu aj v prejednávanej veci), kedy orgán verejnej správy
nebude vedieť jednoznačne určiť, či je nová právna úprava pre páchateľa priaznivejšia a to v dôsledku, že pôvodne vymedzený
rozsah pokuty, ktorú bolo možné za správny delikt uložiť, sa zmení tak, že sa síce zníži spodná hranica pokuty (alebo zákon spodnú
hranicu neupravuje vôbec), no zároveň sa zvýši horná hranica pokuty, v dôsledku čoho má orgán verejnej správy ešte väčší rozsah
diskrečnej právomoci pri jej ukladaní. Na druhej strane môže zavážiť okolnosť, či je uloženie sankcie v konkrétnom prípade
koncipované ako možnosť alebo ako povinnosť. Subjektívny postoj orgánu verejnej správy k fakultatívnosti alebo obligatórnosti
uloženia sankcie (teda aj keď argumentuje, že by v danom prípade neprichádzalo do úvahy neuloženie pokuty žalobkyni) je
irelevantný, keďže sa vychádza z výslovného zákonného znenia. Výnimočne, pri pochybnostiach môže orgán verejnej správy vziať
do úvahy aj postoj samotného páchateľa, ak ten trvá na aplikácii novšej právnej úpravy v domnienkach, že je preňho priaznivejšia.
Jeho žiadosť však v žiadnom smere nemôže byť kľúčovým, iba podporným nástrojom pre ustálenie tejto otázky. S konkretizáciu na
prejednávanú vec a v kontexte vyššie uvedeného má teda kasačný súd za to, že žalovaný mal postupovať podľa zákona č. 18/2018
Z.z. keď uloženie sankcie pokuty za porušenie niektorej zo základných zásad spracúvania osobných údajov v § 104 ods. 2 písm. a/
zákona č. 18/2018 Z.z. je formulované ako možnosť bez stanovenia jej minimálnej výšky, čo možno považovať za liberálnejšie.
Takáto právna úprava môže pre žalobkyňu v konečnom dôsledku znamenať priaznivejšie rozhodnutie. Zároveň nemožno
očakávať, že by sťažovateľ iba v dôsledku rozšírenia rozsahu pokuty a zvýšenia jej hornej hranice až na 20 000 000,- € uložil
žalobkyni pokutu vyššiu ako mal v úmysle. Navyše, v § 106 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. zákonodarca poskytol širší výpočet
osobitných okolností, v záujme individualizácie uloženia sankcie, čo rovnako môže znamenať pre žalobkyňu priaznivejšie
rozhodnutie.“

Tu v zásade Najvyšší správny súd hovorí, že v druhom stupni už mal Úrad posudzovať pokutu v režime podľa GDPR, ktorý na
rozdiel do zákona č. 122/2013 Z.z. nehovorí o povinnosti uložiť pokutu. Najvyšší správny súd označil režim pokút podľa GDPR za
priaznivejší pre notárku, a to napriek tomu, že horná hranica pokuty je vyššia. 
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Nálezu I. ÚS 448/2021-453 predchádzali rozsudky ESĽP konštatujúce porušenia práv sťažovateľov (č.k. 58359/12 zo dňa 23. júna
2022 a č.k. 58361/12 zo dňa 20. júla 2021). Skutkovo sa tieto prípady netýkali pôvodnej akcie a kauzy Gorila, ale kópií nahrávok,
ktoré boli zaistené pri domovej prehliadke Mariána K vo veci nesúvisiacej s danou kauzou. OČTK prirodzene pristupovali k týmto
kópiám ako k novým dôkazom, na ktoré sa nevzťahoval starší nález Ústavného súdu SR z roku 2012 (sp. zn. III. ÚS 97/2012).
Zároveň na ich podklade aj začali trestné stíhanie voči sťažovateľovi. Argumentovali, že nie je možné overiť, či ide alebo nejde o
kópie nahrávok Gorila, pretože originály týchto nahrávok boli zničené. Zaujímavý je tu spôsob, akým sa Ústavný súd SR rozhodol
vysporiadať s týmto prípadom. Ústavný súd dal za pravdu sťažovateľom v tom, že ich základné právo na prerokovanie veci bez
zbytočných prieťahov bolo porušené, ak OČTK neustálili ako vec priority, či ide alebo nejde o kópie pôvodných nahrávok.
Samotný nález neodpovedá na túto hlavnú a kľúčovú otázku, ktorá má byť zodpovedaná v rámci trestného konania resp. pred
skutkovým trestným súdom. Ústavný súd SR preto nedal za pravdu sťažovateľom v otázke porušenia ich práva na ochranu
súkromia resp. ochranu osobných údajov, ktorej zodpovedanie považoval za predčasné a podmienené hlavnou otázkou. To, čo je
zaujímavé na tomto prípade z pohľadu ochrany osobných údajov, že sťažovateľ sa aktívne domáha ochrany pred únikmi z
vyšetrovacích spisov a prostredia polície do médií, ktoré považuje za porušenie ochrany osobných údajov podľa čl. 33 a čl. 34
GDPR resp. ekvivalentných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov v rámci režimu tzv. Policajnej smernice. 

Nález Ústavného súdu SR vo veci Gorila II  

Úrad pre reguláciu vydal v máji 2022 prvé usmernenie, ktoré analyzuje súhlas užívateľa s ukladaním a spracúvaním cookies v
zariadení v režime § 109 ZEK. Tomuto usmerneniu v skutočnosti predchádzala mierna výmena názorov s Úradom pre reguláciu v
hlavnom spravodajstve dňa 12. februára 2022, kde sme kritizovali, že nemáme ku cookies historicky žiadne usmernenie ani
rozhodnutie (čo bola pravda). Úrad pre reguláciu nám odkázal, že nemá povinnosť usmernenie vydávať, ale dané odporúčanie
zváži. O necelé tri mesiace bolo na svete historické prvé usmernenie ku cookies na Slovensku z dielne Úradu pre reguláciu. 

Táto pôvodná verzia usmernenia z mája mala z nášho pohľadu viacero nedostatkov predovšetkým v spojení aplikovania ePrivacy
smernice spoločne s GDPR, na ktoré sme poukázali aj v našom blogu. Zverejnili sme 10 dôvodov, prečo malo byť potrebné
usmernenie zmeniť. V priebehu roka bola téma cookies usmernenia často skloňovanou na konferenciách. 

Ešte v novembri 2022 Úrad pre reguláciu v spolupráci s Úradom usmernenie aktualizoval, v rámci čoho bolo zapracovaných 6 z
našich 10 výhrad. Aktualizáciu usmernenia sme komentovali v našom ďalšom blogu. Pozitívne vnímame, že sa na príprave
prepracovaného znenia podieľal aj Úrad a po jeho zapojení usmernenie viac pracuje s regulačným rámcom pre požiadavky
súhlasu podľa GDPR ako všeobecného predpisu. Vyzdvihujeme aj spomenutie recitálu 17 ePrivacy smernice, podľa ktorého:

„Na účely tejto smernice súhlas užívateľa alebo účastníka, bez ohľadu na to či je účastník fyzickou alebo právnickou osobou, by
mal mať rovnaký význam ako súhlas dátového subjektu definovaného a ďalej špecifikovaného v smernici 95/46/ES. Súhlas môže
byť vyjadrený akýmkoľvek vhodným spôsobom umožňujúcim vyjadrenie špecifického želania, ktoré nastane na základe
slobodného a vecného rozhodnutia užívateľa, vrátane označenia poľa na webovej stránke internetu.“

Prvé usmernenie ku cookies a jeho aktualizácia

ĎALŠIE UDALOSTI

https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/34cd2a6d-2ec9-44b3-b66a-7bbe1b4813f8/Rozhodnutie%20-%20N%C3%A1lez%20I.%20%C3%9AS%20448_2021.pdf
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/plan-kontrol-na-rok-2022
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/plan-kontrol-na-rok-2022
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/307626#1067
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/307626#1067
https://www.dagital.sk/blog/usmernenie-cookies
https://www.dagital.sk/blog/aktualizovane-usmernenie-ku-cookies
https://www.teleoff.gov.sk/cookies/


V októbri Európsky výbor pre ochranu údajov (ďalej len „EDPB“) formálne schválil vo svojom stanovisku  č. 28/2022 certifikačné
kritériá (mechanizmus) Europrivacy, ktoré navrhlo Európske centrum pre certifikáciu a súkromie, čo predstavuje schválenie úplne
prvej európskej pečate ochrany údajov zo strany EDPB podľa čl. 42 ods. 5 GDPR. V tejto súvislosti Úrad zdôrazňuje, že systém
akreditácie (mechanizmus Europrivacy) pre certifikačné subjekty v oblasti ochrany osobných údajov nie je na Slovensku zatiaľ
spustený. Rôzne konzultačné spoločnosti a advokátske kancelárie totiž deklarujú, že za pomoci uzatvorenia akejsi formy
partnerstva s vlastníkom vyššie spomínanej schémy, sa stali oprávnenými subjektami na vykonávanie certifikácie v zmysle čl. 42
GDPR. Úrad vyzýva verejnosť k obozretnosti, nakoľko vyššie uvedené konanie vybraných poskytovateľov služieb, je v rozpore s čl.
43 GDPR a môže to uviesť adresátov do omylu či spôsobiť im škodu.

Akreditácie a certifikácie podľa GDPR 

Predmet vyhlášky
Ustanovenia zákona
o ochrane osobných
údajov 

 Informácie, ktoré majú byť obsiahnuté v štandardizovaných ikonách a postupy určovania
štandardizovaných ikon

 § 29 ods. 9

Certifikačné kritériá, podmienky certifikačného postupu, obsahové náležitosti technickej
a bezpečnostnej dokumentácie a podmienky výkonu auditu ochrany osobných údajov
vrátane podmienok odborných znalostí audítora vykonávajúceho audit ochrany osobných
údajov

§ 86 ods. 19
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To znamená, že vždy, keď ePrivacy smernica a ZEK (ak ju implementuje) odkazuje na súhlas, má ísť o súhlas podľa GDPR. To sa
netýka len cookies. Potvrdzujú to aj iné ustanovenia nového ZEK o nevyžiadanej komunikácii (§ 116), ale pri cookies tento odkaz
v zákone absentuje. Usmernenie nedodáva, že to isté platí aj v prípadoch, kedy nejde o osobné údaje alebo ide o získavanie
súhlasu od právnických osôb. Tieto komplikovanejšie prípady už stanovisko naďalej nerieši a necháva ich na prax, spolu s otázkou
právnych základov podľa GDPR, ak sa GDPR aplikuje.

Takisto vnímame pozitívne, že usmernenie upúšťa od rozlišovania typológie cookies, vzhľadom na to, že už na viacerých miestach
správne konštatuje, že súhlas sa získava na účel a nie na druh cookies. Naďalej však zostávajú sporné vyjadrenia týkajúce sa
rovnakej farby políčok, či náležitostí súhlasu so splnením si informačnej povinnosti. Aktualizované usmernenie však predstavuje
výrazne prepracovanejšiu a lepšiu pomôcku ako jeho pôvodná verzia. Ostáva už len veriť, že v roku 2023 sa dočkáme aj historicky
prvého rozhodnutia Úradu pre reguláciu ohľadne cookies. 

Rovnako ako v predchádzajúcom roku, ani v roku 2022 sme sa naďalej nedočkali prijatia nasledovných základných vyhlášok
Úradu, s ktorými počíta zákon č. 18/1018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov od 25. mája 2018. Stále
neboli podľa § 108 zákona prijaté nasledujúce vyhlášky:

Stále neprijaté vyhlášky Úradu

https://www.teleoff.gov.sk/cookies/
https://www.teleoff.gov.sk/cookies/
https://www.teleoff.gov.sk/cookies/


Predmet vyhlášky
Ustanovenia zákona
o ochrane   osobných
údajov 

Kritériá na udelenie akreditácie, podmienky akreditačného postupu, obsahové náležitosti
technickej a bezpečnostnej dokumentácie a podmienky výkonu auditu monitorovania
kódexu správania vrátane podmienok odborných znalostí audítora

 § 87 ods. 20 

Kritériá na udelenie akreditácie, podmienky certifikačného postupu, certifikačné kritériá,
obsahové náležitosti technickej a bezpečnostnej dokumentácie a podmienky výkonu
auditu certifikačného postupu vrátane podmienok odborných znalostí audítora

§ 88 ods. 19
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Skupina Piano Group dosiahla v SR ako historicky prvá schválenie BCR, a to z pozície prevádzkovateľa aj sprostredkovateľa. Podľa
EDPB hodnotenia BCRs obsahujú primerané záruky na zabezpečenie ochrany fyzických osôb pri prenose a spracúvaní údajov
členmi skupiny so sídlom v tretích krajinách.

Historicky prvé slovenské záväzné vnútropodnikové pravidlá (BCR)

V rámci našej činnosti sme sa zaujímali v akom stave sú za rok 2022 aj konania Úradu pre reguláciu v nadväznosti na nový ZEK,
ktorý je účinný od februára 2022, predovšetkým na sťažnosti a konania v súvislosti s § 109 ods. 8 a § 116 zákona o elektronických
komunikáciách. Na základe info-zákona máme nasledujúce informácie:

Konanie a rozhodnutia Úradu pre reguláciu v zmysle nového ZEK

Ustanovenie ZEK Počet sťažností Prebiehajúce konania Právoplatné rozhodnutia

§ 109 ods. 8 7  11 0

§ 116 236 67 2

https://www.teleoff.gov.sk/cookies/
https://www.teleoff.gov.sk/cookies/


Účastník konania Zhrnutie rozhodnutia Pokuta

1. Súkromná spoločnosť

Úrad na reguláciu vykonal kontrolu na základe podnetu
koncového užívateľa vykonal kontrolu v súkromnej
spoločnosti, v rámci ktorej zistil porušenie § 116 ods. 6 ZEK
tým, že koncovému užívateľovi nepotvrdila námietku volania
za účelom priamemu marketingu, čím narušil súkromnú
sféru oznamovateľa. Spoločnosť nevedela Úradu pre
reguláciu preukázať informácie týkajúce sa plnenia
povinností vyplývajúce zo ZEK, čím sa dopustil porušenia §
15 ods. 8 ZEK. Úrad na reguláciu zohľadnil aj fakt, že išlo o
jednorazový správny delikt a to, že spoločnosť doteraz
nebola sankcionovaná. Úrad na reguláciu prihliadal aj na
preventívnu a represívnu funkciu sankcie.

500 eur

2. Marketingová spoločnosť

Úrad na reguláciu vykonal kontrolu na základe podnetu
koncového užívateľa vykonal kontrolu v marketingovej
spoločnosti, v rámci ktorej zistil porušenie § 116 ods. 3 ZEK
za vykonávanie priameho marketingu prostredníctvom
zasielania služby krátkych správ na telefónne čísla 1550
účastníkov bez ich predchádzajúceho preukázateľného
súhlasu. Marketingová spoločnosť sa vyjadrila, že posielanie
marketingovej komunikácie na Slovensku prostredníctvom
SMS je bežná prax bez potreby ďalšieho povolenie (súhlasu)
a skutočnosť, že súhlasmi nedisponovala vôbec nenamietala.
Úrad na reguláciu hodnotil toto porušenie ako „stredne
závažné“ v súvislosti so stredne veľkým počtom dotknutých
účastníkov, čo bolo zohľadnené pri určovaní výslednej výšky
pokuty. Úrad na reguláciu zohľadnil aj fakt, že išlo o
pokračovací správny delikt (SMS boli posielané v 3 rôzne dni)
a to, že marketingová spoločnosť doteraz nebola
sankcionovaná. Úrad na reguláciu prihliadal aj na
preventívnu a represívnu funkciu sankcie.

400 eur
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V nasledujúcej tabuľke sme spracovali právoplatné rozhodnutia v zmysle § 116 ZEK. 
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Pri hodnotení máme vo zvyku vybrať jeden pozitívny a jeden negatívny moment, ktoré najviac definujú vývoj v oblasti ochrany
osobných údajov za uplynulý rok. 

Za najviac negatívny moment považujeme pretrvávajúci problém neobsadenej pozície predsedu Úradu na ochranu osobných
údajov. Ide síce o zodpovednosť vlády, ale nebyť individuálnej prezentácie jediného poslanca a jeho útoku na najlepšieho
kandidáta vybraného vládou, mohli sme mať lepší a fungujúci Úrad. Táto udalosť má reálny dopad na celkové fungovanie Úradu,
čo nie je vidno z parlamentu, ale vidí to každý účastník a právny zástupca v konaní. Na Úrade existujú konania a veci začaté ešte v
roku 2017 alebo 2018 výrazne po lehote na rozhodnutie. Úrad svojou činnosťou prakticky nezasahuje do vývoja tejto oblasti a
verejnosť stále nazerá na GDPR ako na byrokratickú prekážku. Práve fungujúci Úrad by mohol túto predstavu zmeniť, ak by
svojimi rozhodnutiami ukázal, že GDPR v skutočnosti chráni každého jedného z nás. Namiesto toho máme Úrad, ktorý reálne
nikto neriadi a v na ktorom fungujú samostatné odbory, ktoré so sebou nemusia súhlasiť vo všetkých veciach. Pri aktuálnom
organizačnom nastavení a obsadení Úradu sa nič nezmení bez silného predsedu. V konečnom dôsledku tým najviac poškodeným
z tejto situácie nie sme my, ani naši klienti, ale verejnosť.  

Za pozitívnu udalosť roka považujeme historicky prvé cookies usmernenie na Slovensku. Nevznikalo jednoducho, pretože jeho
pôvodná verzia obsahovala viaceré nedokonalosti. Dôležitý moment je však spojenie Úradu pre reguláciu s Úradom na ochranu
osobných údajov pri príprave jeho aktualizovanej verzie. Toto spojenie a spolupráca medzi dvoma regulátormi je v tomto smere
historickým a doposiaľ nevideným momentom. Zároveň toto spojenie je predpokladom enforcementu ePrivacy pravidiel na
Slovensku. Neprekonaným problémom tejto spolupráce medzi oboma orgánmi v praxi je však nevyriešený konflikt pôsobnosti
orgánov. Ostáva dúfať, že v roku 2023 uvidíme aj prvé rozhodnutia vo veci cookies a že ePrivacy a GDPR oblasť sa bude aj v
rozhodnutiach regulátorov čoraz viac prepájať.  


