
Vážení klienti a kolegovia, 

stalo sa naším zvykom, že sumarizujeme udalosti,

ktoré sa na Slovensku udiali v oblasti ochrany

osobných údajov za uplynulý rok. Aj keď

sa nechceme a nemôžeme považovať za

aktivistov v tejto oblasti, považujeme za

nepísanú povinnosť špecialistov sledovať vývoj

a upozorňovať na kľúčové udalosti verejne.

Pripravili sme pre Vás správu o ochrane

osobných údajov za rok 2021, 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 2022.
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Správa o ochrane osobných údajov za rok 2021 

1. Legislatívne udalosti 

Novela zákona o kyberbezpečnosti a ITVS

1. augusta 2021 nadobudla účinnosť novela zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorá mierne zmenila štruktúru

oblastí, v ktorých je potrebné prijímať bezpečnostné opatrenia a zároveň zakotvila pozíciu manažéra kybernetickej

bezpečnosti priamo do znenia zákona (§ 20 ods. 4). Na prvý pohľad ide o kozmetickú legislatívnu úpravu, avšak

s veľkým dosahom na prevádzkovateľov základných služieb. Pred novelou bolo upravených 13 oblastí, pre ktoré sa

mali realizovať bezpečnostné opatrenia, pričom teraz sú názvy týchto oblastí lepšie špecifikované, a to pri

súčasnom zachovaní technickej neutrality.

Zákonné požiadavky je teda možné stále realizovať rôznymi technologickými prostriedkami ich autonómnou

implementáciou. Nové oblasti regulácie bezpečnostných opatrení sú koncentrované na komunikačnú a sieťovú

bezpečnosť, ochranu proti škodlivému kódu, šifrovanie a riadenie súladu. Týmto predpisom bol zároveň

novelizovaný zákon o informačných technológiách vo verejnej správe, v rámci ktorého došlo primárne k vyjasneniu

jeho vzťahu s kyber-zákonom (§ 18 ods. 2) a potrebe vypracovania bezpečných projektov v konkrétnych prípadoch.

Vo všeobecnosti tak už správcovia informačných systémov verejnej správy môžu byť zameraní v oblasti bezpečnosti

na súlad so špecifickou ITVS reguláciou než na reguláciu kyber-zákona a nemusia sa trápiť s duálnym režimom

regulácie.

Prvá novela zákona o ochrane osobných údajov

V októbri 2021 bola prijatá prvá novela zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

účinná od 1. novembra 2021, ktorá sa týka spracúvania osobných údajov zosnulých osôb . Zákon po tejto novele

(373/2021 Z. z.) obsahuje výnimku zo svojej pôsobnosti v § 3 ods. 6 len pre určité typy spracovateľských operácií

s osobnými údajmi zosnulých osôb. Zároveň však Zákon stále neobsahuje všeobecné ustanovenie, ktoré by

postmortálnu ochranu osobných údajov zavádzalo a priznávalo by zosnulým osobám práva dotknutých osôb (tak

ako zákon č. 122/2013 Z. z.). Obsahuje len ustanovenie, podľa ktorého súhlas zosnulej osoby udeľujú blízke osoby.

Režim postmortálnej ochrany osobných údajov na Slovensku tak podľa nášho názoru zostáva naďalej otázny.

1 § 3 ods. 6 Zákona: „Tento zákon sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov zosnulých osôb, ku spracovaniu ktorých dochádza na vedecký
účel, na štatistický účel, na účel umeleckej činnosti, tlačového spravodajstva, rozhlasového a televízneho vysielania, archivácie, dokumentačnej
činnosti, historického výskumu, činností pohrebísk, umiestnenia pamätníkov a pamätných tabúľ, konania spomienkových podujatí a piety v
rozsahu nevyhnutnom pre jeho naplnenie.“
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Ako iste viete, Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „Úrad“) vydáva vlastné výročné správy, pričom

poslednú výročnú správu za rok 2020 zverejnil v marci 2021. Tieto výročné správy sa týkajú predovšetkým

činnosti a štatistík Úradu.

V tejto správe sa pozeráme na vývoj zo širšieho pohľadu a popisujeme z nášho pohľadu kľúčové udalosti

rozdelené do týchto kategórií:

(i) legislatívne udalosti;

(ii) rozhodnutia Úradu;

(iii) judikatúra a

(iv) ďalšie udalosti.

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.

1

© Dagital Legal, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Šírenie dokumentu je možné len v rámci Vašej organizácie (skupiny), ktorá je oprávnená na odber monitoringu. Akékoľvek iné použitie tohto 
dokumentu podlieha súhlasu advokátskej kancelárie Dagital Legal, s.r.o. Zverejnenie dokumentu je zakázané. Na používanie dokumentu sa vzťahujú licenčné podmienky www.dagital.sk/licence. 

1

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/287/vyhlasene_znenie.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/373/20211101
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/vyrocne-spravy
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/sprava_o_stave_ochrany_osobnych_udajov_za_rok_2020.pdf
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Nový zákon o elektronických komunikáciách

Azda najväčší legislatívny šok v oblasti ochrany osobných údajov resp. súkromia priniesol nový zákon č. 452/2021

Z. z. o elektronických komunikáciách z 24. novembra 2021 (ďalej len „ZEK“), ktorému predchádzal náročný

legislatívny proces. Potreba nového ZEK súvisela primárne s implementáciou európskeho kódexu elektronických

komunikácií, ktorý okrem iného rozšíril pojem elektronickej komunikačnej služby aj na tvz. OTT poskytovateľov

(WhatsApp, Messenger). ZEK stále implementuje aj ePrivacy smernicu a dohľad nad príslušnými ustanoveniami

ponecháva naďalej Úradu pre reguláciu v elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „Úrad pre

reguláciu“), aj keď v mnohých členských krajinách (po novom už aj v ČR) agenda patrí pod dozorný orgán podľa

GDPR, t.j. Úrad.

Prvý návrh ZEK bol vrátený prezidentkou z dôvodu, že § 117 ods. 21 nespĺňal základný test ústavnosti (ako

v obdobnej veci už avizoval Ústavný súd SR – sp. zn. PL. ÚS 13/2020). Dané ustanovenie sa týkalo prístupu k

telekomunikačným dátam zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR.

S výnimkou vypustenia možnosti získať súhlas s uložením „cookies“ cez nastavenie webového prehliadača, nový

ZEK prakticky nemení pravidlá tzv. „cookies“ regulácie (§ 109 ods. 8 ZEK), ktoré nasledujú znenie čl. 5 ods. 3

ePrivacy smernice bez akýchkoľvek národných špecifík. Po prvýkrát bola pridaná aj možnosť udelenia sankcie za

porušenie pravidiel „cookies“, a to až do výšky 10% z obratu za predchádzajúci rok (§ 124 ods. 1 ZEK). Zmeny sa

dotkli predovšetkým tele-marketingu podľa § 116 ZEK, ktorým sme sa detailne venovali v našom blogu. Ako sme

avizovali, z viacerých dôvodov považujeme tieto zmeny za kontroverzné a nerealizovateľné v súlade s GDPR.

V zásade došlo k liberalizácií tele-marketingových volaní bez akejkoľvek verejnej debaty v rámci legislatívneho

konania alebo mimo neho. Tieto nové pravidlá neboli totiž v pôvodnom vládnom návrhu zákona z leta 2021 a

dostali do znenia ZEK až po pozmeňujúcom návrhu skupiny poslancov. Napriek tomu sa zdá, že Úrad pre reguláciu

je s týmito diametrálne odlišnými pravidlami stotožnený, aj keď nie je ich autorom.

17. decembra 2021 sme požiadali Úrad o výkladové stanovisko k novým pravidlám tele-marketingu z pohľadu

zabezpečenia súladu s GDPR a 25. januára 2022 nám Úrad odpovedal, že nemá oprávnenie vykladať ZEK, ktorého

gestorom je ministerstvo dopravy. Avšak, Úrad sa vo svojej odpovedi zároveň priklonil k tomu, že údaje týkajúce

sa fyzických osôb podnikateľov považuje za osobné údaje, nakoľko odkázal na svoje staršie metodické

usmernenie. Takisto informoval, že nami položené otázky má v pláne najprv prebrať s gestorom zákona a Úradom

pre reguláciu a až keby tieto debaty k ničomu neviedli, zváži potrebu vydať vlastné stanovisko.

DAGITAL LEGAL
Privacy & Technology Law Firm

2. Rozhodnutia Úradu 

Plán kontrol na rok 2021

Vo februári 2021 zverejnil Úrad svoj plán kontrol na rok 2021, podľa ktorého sa mal Úrad v roku 2021 zamerať

najmä na:

➢ spracovateľské činnosti Úradu verejného zdravotníctva SR – a to najmä dokončenie povinných kontrol

mobilných karanténnych aplikácií zavedených v § 60d ods. 9 zákona o verejnom zdraví;

➢ spracúvanie osobných údajov inými nemenovanými orgánmi štátnej správy;

➢ spracúvanie osobných údajov zo strany e-shopov.

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

© Dagital Legal, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Šírenie dokumentu je možné len v rámci Vašej organizácie (skupiny), ktorá je oprávnená na odber monitoringu. Akékoľvek iné použitie tohto 
dokumentu podlieha súhlasu advokátskej kancelárie Dagital Legal, s.r.o. Zverejnenie dokumentu je zakázané. Na používanie dokumentu sa vzťahujú licenčné podmienky www.dagital.sk/licence. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L1972&from=EN
https://www.prezident.sk/upload-files/47320.docx
https://www.dagital.sk/blog/tele-marketing-opt-out-eprivacy
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=502079
https://spravy.rtvs.sk/2021/12/reklamnym-telefonatom-by-malo-od-noveho-roka-odzvonit/
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/postavenie_pravnickych_osob_a_fyzickych_osob_-_podnikatelov_pdf.pdf


4/17

Správa o ochrane osobných údajov za rok 2021 

eKaranténa

Avšak vo vzťahu k prvému bodu plánu kontroly (a s predchádzajúcim súhlasom Úradu verejného zdravotníctva

SR) môžeme potvrdiť, že obe kontroly aplikácie eKaranténa podľa § 60d ods. 9 zákona o verejnom zdraví už boli

ukončené záznamom (prvá ešte v roku 2020 a druhá v roku v septembri 2021). To znamená, že Úrad počas

kontrol nezistil žiadne porušenia GDPR alebo iných predpisov. Kontroly teda potvrdzujú dodržanie zákonných

limitov spracúvania osobných údajov v rámci aplikácie.

Právoplatné rozhodnutia Úradu

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 2021. Ak ide o súkromné spoločnosti, neuvádzame ich obchodné mená.

Máme vedomosť aj o pokute vo výške 40,000 eur, ktorú síce Úrad uložil v roku 2021, ale formálne nadobudla

právoplatnosť až v roku 2022, kvôli čomu nie je na zozname. Podľa všetkého ide zatiaľ o celkovo druhú najvyššiu

pokutu uloženú v režime GDPR (po pokute 50,000 eur pre Sociálnu poisťovňu v roku 2019). Prípad sa týkal

hodnotenia osobnostných aspektov zamestnancov (psychometrika a psychodiagnostika) na základe súhlasu, ktorý

Úrad neakceptoval ako vhodný právny základ, ale aj ďalších nadväzujúcich porušení.
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2

2 § 60d ods. 9 zákona o verejnom zdraví: „Dohľad nad spracúvaním osobných údajov prostredníctvom mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1
vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý vykonáva aj kontrolu ochrany osobných údajov podľa osobitného
predpisu a najmenej raz počas spracúvania osobných údajov a raz po skončení spracúvania osobných údajov overí, či boli dodržané
podmienky pri používaní mobilných aplikácií podľa § 60a ods. 1.“

Účastník konania Zhrnutie rozhodnutia Pokuta  

1. Banka Kontroverzným na tomto rozhodnutí bol doposiaľ nevídaný „obrat“ Úradu medzi

rozhodnutiami na oboch stupňoch. Zatiaľ čo v prvom stupni Úrad pokutoval len vo

výške „900 eur“ navyše za porušenie zásady zákonnosti a čl. 6 GDPR, v druhom

stupni už pokutoval vo výške 13,300 eur za porušenie viacerých ďalších zásad

a ustanovení GDPR, ktoré neboli predmetom prvostupňového konania. Úrad tak

zásadne rozšíril predmet konania a vykonal úplne nové dokazovanie v druhom

stupni. Predmetom porušenia bolo zaslanie marketingovej ponuky bývalému

klientovi na adresu bydliska získanú z katastra nehnuteľností, a to podľa Úradu bez

právneho základu (oprávnený záujem). Prevádzkovateľ preukázal, že k danému

spracúvaniu nedochádzalo systematicky a že išlo skôr o individuálne zlyhanie

zamestnanca. Úradu však nestačil vypracovaný test proporcionality na

marketingové účely a konštatoval, že oprávnený záujem na takomto oslovení

neprevažuje. Úrad zároveň konštatoval nejasné splnenie informačných povinností

a nedostatočné vybavenie žiadosti dotknutej osoby o prístup podľa čl. 15 GDPR,

čím došlo k porušeniu zásady transparentnosti.

Poučenie: Nekontaktujte bývalých klientov s marketingovými ponukami cez

oprávnený záujem.

13 300 eur

© Dagital Legal, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Šírenie dokumentu je možné len v rámci Vašej organizácie (skupiny), ktorá je oprávnená na odber monitoringu. Akékoľvek iné použitie tohto 
dokumentu podlieha súhlasu advokátskej kancelárie Dagital Legal, s.r.o. Zverejnenie dokumentu je zakázané. Na používanie dokumentu sa vzťahujú licenčné podmienky www.dagital.sk/licence. 
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Účastník konania Zhrnutie rozhodnutia Pokuta  

2. Registre 

kreditných 

informácií 

Registru bola doručená žiadosť o zaslanie kópie osobných údajov emailovou formou,

podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom. Register odmietol vybavenie

žiadosti a sprístupnenie údajov z dôvodu nedostatočnej verifikácie totožnosti

žiadateľa. Dotknutá osoba bola odkázaná na osobnú návštevu alebo zaslanie

predpísanej žiadosti poštou, pričom táto žiadosť vyžadovala uvedenie identifikačných

údajov v totožnom rozsahu, ktorý dotknutá osoba zaslala v rámci elektronickej

žiadosti. Úrad uložil pokutu za (i) porušenie informačnej povinnosti, (ii) porušenie

zásady minimalizácie údajov a ďalej (iii) za neposkytnutie informácií o spracúvaní

osobných údajov v transparentnej a zrozumiteľnej forme vo všeobecnosti. Rovnakú

pokutu Úrad uložil dvom registrom.

Poučenie: Neodkazujte dotknuté osoby na osobnú návštevu pobočiek, ak je možné

ich identitu overiť aj na iným spôsobom na diaľku (špeciálne ak osoba použije

kvalifikovaný elektronický podpis).

4 700 eur

3. Súkromná 

spoločnosť 

Spoločnosť ako zamestnávateľ pri prerokovaní výpovede s odborovou organizáciou

sprístupnila údaje týkajúce sa zdravia zamestnanca obsiahnuté v lekárskej správe bez

právneho základu a splnenia podmienok podľa čl. 9 GDPR, čím podľa Úradu porušila

zásadu zákonnosti. Lekárska správa bola zdieľaná s členmi odborovej organizácie

a externou advokátskou kanceláriou. Podľa Úradu stačilo na účely prerokovania

výpovede (podľa § 63 ods. 1 písm. c) zákonníka práce) zdieľať len lekársky posudok,

ktorý neobsahuje žiadne údaje o zdraví, len informáciu, či zamestnanec je alebo nie

je spôsobilý na výkon práce. Zamestnávateľ ani odborová organizácia nie sú podľa

Úradu oprávnení posudzovať zdravotný stav zamestnanca čo do obsahu lekárskej

správy, nakoľko tá obsahovala konkrétnu zdravotnú diagnózu. Zamestnávateľovi

resp. odborovej organizácii ju sprístupnil samotný zamestnanec. Pozoruhodné na

prípade je, že keďže zamestnávateľ podľa Úradu nemal právny základ (oprávnený

záujem) na spracúvaní lekárskej správy, nemal ani právny základ na jej sprístupnenie

advokátskej kancelárii. Úrad v konaní preto po prvýkrát aj vykladal kódex správania

advokátov (aj keď nie spôsobom, s ktorým sa vieme stotožniť).

Poučenie: Zamestnávateľ by mal veľmi opatrne narábať s lekárskou správou

zamestnanca, aj keď sa k nej dostane legitímne. Preferovaný spôsob je pri výpovedi

zo zdravotných dôvodov pracovať len s lekárskym posudkom, ktorý neobsahuje

údaje o zdraví a konkrétnej diagnóze.

3 000 eur

4. Retail predajca Prevádzkovateľ porušil zásadu transparentnosti viacerými nedostatkami pri zbere

marketingových súhlasov a registrácii v zákazníckom / vernostnom klube. Základný

problém spočíval v tom, že prevádzkovateľ posielal marketingovú komunikáciu

všetkým členom klubu na základe ich akceptácie zmluvných podmienok klubu

a zásad súkromia, v ktorých však podľa Úradu absentovalo explicitné uvedenie účelu

„cielená ponuka tovaru a služieb“. Pritom pri registrácií prevádzkovateľ zbieral aj

špecifické marketingové súhlasy, ale komunikáciu posielal na všetkých členov.

Zároveň sa Úradu nepozdávalo ani znenie týchto špecifických súhlasov. Úrad tiež

pokutoval rozdielne vymedzenie účelov v rámci sprostredkovateľských zmlúv, zásad

a záznamov a nezrovnalosti v informovaní.

Poučenie: Priama marketingová (elektronická) komunikácia by nemala byť skrytou

súčasťou zákazníckeho alebo vernostného klubu.

2 900 eur

Správa o ochrane osobných údajov za rok 2021 

© Dagital Legal, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Šírenie dokumentu je možné len v rámci Vašej organizácie (skupiny), ktorá je oprávnená na odber monitoringu. Akékoľvek iné použitie tohto 
dokumentu podlieha súhlasu advokátskej kancelárie Dagital Legal, s.r.o. Zverejnenie dokumentu je zakázané. Na používanie dokumentu sa vzťahujú licenčné podmienky www.dagital.sk/licence. 
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Účastník konania Zhrnutie rozhodnutia Pokuta  

5. Banka Banka mala porušiť zásadu transparentnosti tým, že neinformovala dotknuté osoby

o ich monitorovaní kamerovým systémom pri vstupe do monitorovaného priestoru,

ale len prostredníctvom všeobecnej privacy policy na webe resp. pobočke. Banky sa

totiž spoliehali na ustanovenie § 93a ods. 7 zákona o bankách, podľa ktorého:

„Priestory banky, pobočky zahraničnej banky a Národnej banky Slovenska a

bankomaty a zmenárenské automaty nenachádzajúce sa v priestoroch banky alebo

pobočky zahraničnej banky možno monitorovať pomocou videozáznamu alebo

audiozáznamu aj bez označenia monitorovacieho priestoru (poznámka pod čiarou

odkazuje na zákon o ochrane osobných údajov z roku 2002).“

Úrad toto ustanovenie neakceptuje a prednostne aplikuje čl. 13 GDPR spolu s

usmerneniami Výboru ku kamerovým systémom.

Poučenie: Bankomaty a pobočky banky monitorované kamerou by mali byť

označené prvou informačnou vrstvou (nálepkou) pri vstupe do monitorovaného

priestoru. Druhá vrstva podrobnejších informácií by mala byť jednoducho dostupná

po vstupe do monitorovaného priestoru.

2 500 eur

6. Obec Obec porušila zásadu zákonnosti tým, že v rámci povinne zverejňovanej zmluvy

zverejnila rodné číslo fyzickej osoby.

Poučenie: Povinné osoby musia pri zverejňovaní zmlúv vyčierniť rodné čísla.

2 300 eur

7. Banka Obdobný prípad ako vyššie. 2 200 eur

8. Cestovná 

kancelária 

Cestovná kancelária porušila dôvernosť osobných údajov, keď zaslala všeobecné

pokyny k zájazdu zakúpenému klientom, vrátane jeho osobných údajov na nesprávnu

emailovú adresu. Zaujímavé na prípade je, že Úrad dané porušenie ochrany osobných

údajov nepovažoval za incident podľa čl. 33 a 34 GDPR, t.j. incident, ktorý mal byť

ohlásený Úradu aj dotknutej osobe.

Poučenie: Jeden email zaslaný na jednu nesprávnu adresu nemusí predstavovať

incident, ktorý je potrebné oznamovať podľa čl. 33 a 34 GDPR. Stále však ide

o porušenie ochrany osobných údajov, ktoré je potrebné zdokumentovať.

2 000 eur

9. Obec V rámci prípravy nového dopravného značenia v obci, bolo občanom umožnené

zaslať pripomienky k projektu. Obec poskytla projektantovi okrem pripomienok aj

osobné údaje. Dotknuté osoby nemali o poskytnutí údajov tretím osobám vedomosť

ani k nemu nedali súhlas. Sprístupnenie údajov projektantovi nebolo potrebné ani

pre vyhodnotenie pripomienok, obec tak postupovala v tomto prípade bez právneho

základu a porušila zásadu zákonnosti. Nejednalo sa o prvé porušenie tejto obce

v roku 2021, Úrad preto pristúpil k zvýšeniu pokuty.

2 000 eur

10. Vydavateľ tlače Vydavateľ tlače porušil § 78 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov tým, že

zverejnil v online článku rodné čísla dotknutých osôb.

Poučenie: Média a periodiká by nemali zverejňovať v článkoch rodné čísla

dotknutých osôb.

1 500 eur
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11. Obec Pokuta bola uložená za porušenie zásady integrity a dôvernosti a čl. 32 GDPR, kedy

zamestnanec obecného úradu odoslal dotknutej osobe list obsahujúci osobné údaje v

otvorenej obálke. Úrad konštatoval, že pre účely porušenia čl. 32 GDPR stačí, že

existovalo vysoké riziko možnosti neoprávneného prístupu a nebolo potrebné

preukazovať, či neoprávnené osoby získali prístup k údajom v obálke alebo nie. Zároveň

Úrad zobral do úvahy aj citlivosť údajov zo súkromného života, ktoré sa v obálke

nachádzali.

Poučenie: Aj keď nie je preukázaný neoprávnený prístup k osobným údajom, samotná

existencia tohto rizika môže predstavovať porušenie čl. 32 GDPR. Za také porušenie

možno považovať odovzdanie nezalepenej obálky na poštovú prepravu.

1 100 eur

12. 

Odškodňovacia 

spoločnosť 

Prevádzkovateľ nepreukázal právny základ spracúvania osobných údajov a zároveň

neinformoval podľa č. 13 GDPR, čím porušil zásadu zákonnosti a transparentnosti.
1 000 eur

13. Predajňa 

potravín 

Obchodný reťazec využíval pre ochranu majetku a zdravia kamerový systém, ktorý

snímal vonkajšie aj vnútorné priestory prevádzky. Úrad skonštatoval pochybenie pri

plnení informačnej povinnosti o získavaní osobných údajov voči dotknutým osobám.

Informácie prvej vrstvy o snímaní priestoru kamerami boli umiestnené na vnútorných

dverách prevádzky, dotknuté osoby tak mali prístup k informáciám až po vstupe do

monitorovaného priestoru.

Poučenie: Na monitorovanie priestorov kamerami je potrebné upozorniť ešte pred

vstupom do nich spolu so základnými informáciami prvej vrstvy.

1 000 eur

14. Súkromná 

spoločnosť

Bývalý zamestnanec si vyžiadal sprístupnenie všetkých údajov podľa článku 15 ods. 1

GDPR. Zamestnávateľ porušil právo dotknutej osoby, keď žiadosť nevybavil

v dostatočnom rozsahu a forme. Úrad v rozhodnutí upozornil, že oboznámenie

zamestnanca so spracúvaním jeho údajov pri vzniku pracovného pomeru

neodôvodňuje nezaslanie týchto informácií, pokiaľ si ich následne dotknutá osoba

vyžiada v rámci svojho práva na prístup k osobným údajom.

Poučenie: Aj keď už niektoré informácie dotknutá osoba má z informačnej povinnosti,

tieto je potrebné znovu a konkrétne vysvetliť, ak ide o odpoveď na žiadosť o prístup

podľa čl. 15 GDPR.

1 000 eur

15. Obec Na webovom sídle obce bola zverejnená zmluva s dotknutou osobou, v ktorej po dobu

troch mesiacov nebol anonymizovaný jej osobný údaj – rodné číslo. Úrad v rozhodnutí

upozornil na citlivosť rodného čísla ako trvalého, všeobecného identifikátoru, ktorý

umožňuje získavanie ďalších údajov o dotknutej osobe.

Poučenie: Pri povinnom zverejňovaní zmlúv je potrebné vyčierniť osobné údaje,

najmä rodné čísla.

1 000 eur
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16. Banka Dotknutá osoba požiadala o výmaz údajov, ktoré o nej boli zhromaždené v rámci

neúspešného výberového konania banky. Banka argumentovala trvaním ďalších účelov

archivácie ako aj preukazovania právnych nárokov na pôvodnom právnom základe

plnenia zmluvy, čo Úrad neuznal bez existencie testu zlučiteľnosti podľa čl. 6 ods. 4

GDPR. Úrad tým potvrdil prax, že na ponechanie si údajov o neúspešných uchádzačoch

je primárne potrebný súhlas.

Poučenie: Pre ponechanie si údajov o neúspešných uchádzačoch aj po skončení

výberového konania je podľa Úradu potrebný súhlas dotknutej osoby alebo pozitívny

test zlučiteľnosti.

1 000 eur

17. Finančný 

sprostredkovateľ 

Dotknutá osoba si uplatnila právo na prístup k údajom, keď žiadala o fotokópie

všetkých údajov, ktoré sú o nej spracovávane. Prevádzkovateľ žiadne údaje o danej

osobe nespracovával a preto na jej žiadosť ani neodpovedal v zákonnej lehote jedného

mesiaca.

Poučenie: Keď dotknutá osoba žiada o prístup k údajom, je potrebné jej vždy

odpovedať, aj keď k žiadnemu spracúvaniu jej údajov nedochádza.

1 000 eur

18. Mesto Úrad udelil pokutu prevádzkovateľovi za porušenie zásady zákonnosti, keď

neoprávnene sprístupnil dátumy narodení približne 10 tisíc dotknutých osôb.

K porušeniu došlo tým, že spolu s adresou na doručenie obálok prevádzkovateľ (na

obálke) uvádzal aj dátum narodenia adresátov, ktorý nebol pre doručenie potrebný.

Poučenie: Neuvádzajte dátumy narodenia spolu s adresou na doručenie v rámci

poštových zásielok / listov.

900 eur

19. Vodárenská 

spoločnosť 

Za účelom ochrany majetku a nájomníkov monitoroval prevádzkovateľ kamerovým

systémom vnútorné aj vonkajšie priestory budovy a parkoviska svojho sídla. Kamery

snímali v neprimeranom rozsahu aj susediace prevádzky a verejné priestory.

Dotknutým osobám nebola poskytnutá informácia o oprávnenom záujme

a prevádzkovateľ uchovával kamerové záznamy aj po lehote na ich likvidáciu.

Poučenie: Pokúste sa vyhnúť monitorovaniu susedných priestorov kamerami. Dbajte

na dvojvrstvovú informačnú povinnosť pri kamerách.

900 eur

20. Univerzita Pracovníčka študijného oddelenia fakulty zaslala študentom dva hromadné emaily,

ktorých obsahom boli aj osobné údaje jednotlivých študentov z daného ročníka. Emaily

informovali o ich zaradení do študijných krúžkov. Úrad vyhodnotil danú operáciu ako

porušenie zásady integrity a dôvernosti v dôsledku individuálneho pochybenia jedného

zamestnanca a zobral do úvahy aj sériu poľahčujúcich okolností na strane

prevádzkovateľa.

Poučenie: Zamerajte interné školenia ako aj predpisy/pravidlá/pokyny aj na otázku

obmedzenia používania hromadných emailov na zasielanie osobných údajov

o väčšom počte osôb.

900 eur
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21. Súkromná 

spoločnosť 

Prevádzkovateľ porušil zásadu transparentnosti tým, že neinformoval osoby už pri

vstupe do monitorovaného priestoru kamerami a obe zásady minimalizácie tým, že

monitoroval neprimerane aj susediace priestory a uchovával záznam príliš dlho,

v tomto prípade 7 dní. Skutočnosť, že o kamerové systémy sa staral iba part-time

zamestnanec prevádzkovateľovi nepomohla.

Poučenie: Úrad neakceptuje ani 7 dňovú dobu uchovávania osobných údajov v rámci

kamerového systému, a to ani vtedy ak operátor nie je zamestnaný na plný pracovný

úväzok.

800 eur

22. Nemocnica Úrad začal v tomto prípade konanie na podnet navrhovateľky, ktorá upozornila na

stratu jej zdravotnej dokumentácie z archívu nemocnice a na podozrenie

z nezákonného spracúvania údajov v rámci archivácie. Úrad pri výkone kontroly nezistil

pochybenia v zabezpečení priestorov archívu a odmietol posudzovať zákonnosť lehôt

uchovávania, nakoľko nemocnica postupuje v súlade s registratúrnym plánom

a poriadkom schváleným Štátnym archívom. Úrad skonštatoval predovšetkým

nedostatky v dokumentácii (posúdenie vplyvu a záznamy o spracovateľských

činnostiach), v informovaní dotknutých osôb o účele a právnom základe spracúvania

údajov a v technickom zabezpečení informačného systému.

800 eur

23. Obec V rámci kontroly obce bolo zistených viacero porušení. Obec zverejnila osobné údaje

občanov v miestnej periodickej tlači (v rámci informácií o počtu narodených detí,

jubileí, sobášov apod.). K spracúvaniu nemala súhlas dotknutých osôb a účel

spracúvania chýbal aj v GDPR dokumentácii. Ďalej bolo obci vytknuté zmätočné

informovanie o účeloch a právnych základoch spracúvania, o príjemcovi osobných

údajov a nebola určená zodpovedná osoba podľa čl. 37 GDPR.

800 eur

24. Obec Pokuta bola udelená za viaceré porušenia vo vzťahu k používaniu kamerového systému

pri monitorovaní vonkajších priestorov. Obci sa nepodarilo preukázať dôvodnosť

stanovenej dĺžky lehoty na uchovávanie záznamov a súčasne túto stanovenú lehotu

prekročila a záznamy včas nezlikvidovala. Zároveň obec viacerými kamerami snímala

okrem verejného priestranstva aj súkromné pozemky.

Poučenie: Úrad pri kamerách so záznamom neakceptuje 15 dňovú lehotu

uchovávania ako primeranú.

700 eur

25. Obec Obec rozoslala dokumenty týkajúce sa ukončenia pracovného pomeru s riaditeľom

školy členom jednotlivých orgánov obce a súkromným osobám. Podľa obce došlo

k sprístupneniu na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z.z.., k čomu Úrad nevidel

dôvod ani právny základ. Vylúčený bol aj verejný záujem ako právny základ, nakoľko pre

informovanie verejnosti aj orgánov obce ako zriaďovateľa školy je postačujúce iba

všeobecne informovať o odvolaní riaditeľa. Obec tak porušila zásadu zákonnosti

a k spracúvaniu údaju došlo bez primeraného právneho základu.

700 eur
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26. Poisťovňa Zamestnanec poisťovne zaslal email s informáciou o poistnej udalosti, vrátane

osobných údajov klienta na nesprávnu emailovú adresu. Správa obsahovala iba

bežné osobné údaje.

600 eur

27. Súkromná 

spoločnosť

Súkromnej spoločnosti bol doručený list „Odstúpenie od zmluvy o spolupráci“

v ktorom navrhovateľka odvolala súhlas so spracúvaním, uplatnila právo na prístup

k údajom podľa čl. 15 GDPR a právo na zabudnutie podľa čl. 17 GDPR.

Prevádzkovateľ síce na základe odvolania súhlasu ukončil spracúvanie, avšak

opomenul riadne vybavenie žiadosti o prístup k všetkým údajom, ktoré sú

vymedzené v čl. 15 GDPR. Prevádzkovateľ navyše aj po odvolaní súhlasu zaslal

navrhovateľke email s marketingovou ponukou. Ďalších porušení za

prevádzkovateľ dopustil sprístupnením údajov tretím osobám a ich archiváciou,

oboje spracúvanie argumentoval oprávneným záujmom, ktorý však bližšie

nezdôvodnil a Úradu nepreukázal balančným testom.

Poučenie: Pokiaľ je právnym základom spracúvania oprávnený záujem, buďte

vždy pripravení ho adekvátne preukázať balančným testom alebo podobnou

analýzou.

500 eur

28. Súkromná 

spoločnosť

Zamestnávateľ používal emailovú adresu bývalého zamestnanca za účelom

dokončenia projektu a zachovania kontaktov. Prevádzkovateľ sa spoliehal na svoj

oprávnený záujem, ale nijak bližšie ho neskúmal alebo neanalyzoval. V rozhodnutí

úrad okrem iného zdôraznil, že emailová adresa je osobným údajom, nakoľko

umožňuje identifikáciu dotknutej osoby medzi zamestnancami ako aj externými

osobami.

Poučenie: Nestačí konštatovať oprávnený záujem, je potrebné ho vedieť

preukázať balančným testom alebo podobnou analýzou.

500 eur

Je evidentné, že najustálenejšia je prax Úradu vo vzťahu ku kamerovým systémom a zverejňovaniu rodných čísiel.

Niekoľko rokov pred príchodom GDPR platila zákonom o ochrane osobných údajov stanovená prax, že kamerové

záznamy môžu byť uchovávané po dobu 15 dní. Najprv sa zdalo, že Úrad sa nestotožňoval s prísnym usmernením

Výboru, ktoré hovorilo o lehote len 3 dní. V praxi už Úrad pokutoval aj 7 dňovú lehotu uloženia záznamu.

Úrad zároveň jasne vyžaduje aj poskytnutie základných informácií už pri vstupe do monitorovacích priestorov. Na

to nepostačí nálepka s piktogramom kamery. Dané oznámenie musí obsahovať už základné informácie

o prevádzkovateľovi, účele spracúvania, právnom základe, dobe uchovávania a pod. V týchto otázkach je Úrad

pomerne neúprosný a prísny a vzhľadom na usmernenia Výboru nie je ani veľký priestor pre obranu.

Ďalším paušalizovateľným záverom je, že Úrad už má konkrétne očakávania, ak prevádzkovateľ tvrdí, že sa

spolieha na oprávnený záujem. Úrad očakáva preukázanie prostredníctvom 3-stupňového testu legitimity,

primeranosti a proporcionality, ktoré spoločne nazývame balančným testom. Nestačí tvrdiť, že oprávnený záujem

existuje, je potrebné jeho existenciu preukázať analýzou. To isté platí k právnemu základu verejného záujmu.

Obdobne Úrad pristupuje už aj k testom zlučiteľnosti podľa čl. 6 ods. 4 GDPR.

Najčastejšie porušenými zásadami pokutovaným Úradom sú zásada zákonnosti (právny základ a ďalšie podmienky

podľa čl. 6 až 9 GDPR) a zásada transparentnosti (informovanie podľa čl. 13 GDPR).
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Aj v roku 2021 platilo, že judikatúra k ochrane osobných údajov sa najčastejšie týka jej stretu so zákonom

o slobodnom prístupe k informáciám. Týmto rozhodnutiam sa však bližšie nevenujeme, nakoľko ich nepovažujeme

za smerodajné. Vybrali sme však tri rozhodnutia súdov, ktoré podľa nás v roku 2021 významnejšie prispeli do

oblasti ochrany osobných údajov.

3    Viď napr. rozhodnutia so spis. zn. 75S/20/2020, 71S/28/2020, 11S/123/2019, 11S/98/2020, 5S/167/2019, 2S/30/2019
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Môže sa zdať, že tým najdôležitejším trendom je, že v druhom stupni sa Úrad necíti byť viazaný výškou pokuty

a predmetom konania v prvom stupni. Ide predovšetkým o prvý prípad v tabuľke vyššie, kedy druhostupňová

pokuta 13,300 eur nasledovala po podaní rozkladu voči prvostupňovej pokute 900 eur. Spoločne s množstvom

zanedbateľných pokút v rádovo stovkách eur na prvom stupni sa môže zdať, akoby Úrad vysielal účastníkom

správnych konaní signál, aby nepodávali rozklad a nepredlžovali správne konania. Avšak, podľa nášho názoru sa

nedá hovoriť o dlhodobom trende Úradu, ale skôr o výnimke z pravidla. Zároveň totiž stále platí, že:

▪ väčšina rozkladov končí potvrdením prvostupňového rozhodnutia;

▪ existujú viaceré druhostupňové rozhodnutia rušiace prvostupňové, ktoré sa nedostávajú na verejnosť;

▪ väčšina účastníkov správnych konaní a kontrol nie je v zastúpená advokátom a nevolí správnu taktiku aj keď

môže disponovať kvalitným in-house právnym oddelením;

▪ v mnohých prípadoch Úrad pokutuje už pre nezrovnalosti dokumentácii odovzdanej účastníkom konania

alebo kontrolovanou osobou.

Vyššie uvedené rozhodnutia tiež ukazujú, že Úrad najčastejšie siaha po pokutách ako nástroji na vynucovanie

pravidiel v tých jednoduchších prípadoch a v komplikovanejších prípadoch je skôr zdržanlivý. To môže súvisieť

s celkovou preťaženosťou správneho odboru Úradu. Máme vedomosť o mnohých (výkladovo, skutkovo

a technicky) komplikovanejších prípadoch, ktoré sú zaťažené dokazovaním, dvojstupňovým fungovaním Úradu

prípadne problematickým súbehom kontroly a správneho konania, ktoré nie sú právoplatne uzatvorené už

niekoľko rokov. Na verejnosť sa teda dostávajú skôr jednoduchšie prípady, ktoré Úrad riešil. Väčšina rozhodnutí vo

vyššie uvedenej tabuľke sa skutkovo týkala prípadov z roku 2020 a 2021, čo takisto potvrdzuje, Úrad prednostne

rozhodoval tie jednoduchšie prípady, ktoré ukončí do jedného až dvoch rokov.

Je pre nás zarážajúce, ako účastníci konania (najčastejšie bez právneho zastúpenia) v niektorých prípadoch

zjednodušujú prácu Úradu tým, že mu odovzdajú nedostatočnú dokumentáciu, ktorá obsahuje nezrovnalosti

prípadne sa rozhodnú pre taktiku, ktorá nemá pred Úradom žiadnu šancu na úspech. Napríklad predložia záznamy

o spracovateľských činnostiach, ktoré nesúhlasia s vymedzením účelov v rámci privacy policy. Alebo predložia veľký

počet sprostredkovateľských zmlúv, ktoré obsahujú iné vymedzenie účelu spracúvania. Prípadne absolútne

podcenia preukázanie oprávneného záujmu alebo zlučiteľnosti účelov bez akéhokoľvek balančného testu, testu

zlučiteľnosti alebo podobných analýz. Úrad následne môže upustiť od náročného dokazovania v merite veci,

a pokutuje priamo nezrovnalosti v dokumentácii cez porušenie zásady zodpovednosti podľa čl. 5 ods. 2 GDPR.

Pritom, skutkovo nemusia byť dané prípady stratené, ale stroskotajú v základných aspektoch zabezpečenia

a preukázania súladu.

Naše skúsenosti však potvrdzujú, že rozhodovacia prax Úradu ponecháva pre klientov veľký priestor pre prípadný

alebo aspoň čiastočný úspech vo veci, ak sú zastúpení advokátmi so skúsenosťami s kontrolami a so správnymi

konaniami pred Úradom a zároveň ak klienti využívajú všetky právne prostriedky ochrany vrátane rozkladov

a správnych žalôb.

3. Judikatúra

3
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Nález Ústavného súdu SR vo veci eKasa

Ústavný súd SR vo svojom náleze spis. zn. PL. ÚS 25/2019-117 zo dňa 10. novembra 2021 rozhodol, že § 8a ods. 1

zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice neprimerane zasahoval do práva na ochranu súkromia

a osobných údajov, čím porušil čl. 16 ods. 2, čl. 19 ods. 2 a ods. 3 Ústavy SR. Predmetné ustanovenie sa týkalo

spracúvania „unikátneho identifikátora kupujúcich“ a jeho zhromažďovania v centrálnej databáze finančnej správy.

Na jeho možný nesúlad upozornil vo svojej právnej analýze inštitút EISI ešte v roku 2018. Podľa Ústavného súdu SR

neprešiel nepovinný zber „unikátneho identifikátora kupujúcich“ a jeho povinná registrácia v systéme eKasa už

úvodným testom legitimity, nakoľko nebolo zrejmé a domyslené, z akého dôvodu štát potreboval daný zber údajov

realizovať.

V rámci čítania nálezu prekvapia odlišné názory zainteresovaných strán:

➢ podľa vlády zastúpenej ministerstvom spravodlivosti ani finančnej správy predmetný unikátny identifikátor

kupujúceho nepredstavoval osobný údaj;

➢ podľa Generálnej prokuratúry SR bolo ustanovenie v poriadku, nakoľko finančná správa nemala nástroje na

priame stotožnenie kupujúcich cez identifikátor;

➢ Úrad na ochranu osobných údajov SR sa vyjadril, že podľa neho nebol zrejmý účel spracúvania, hmotno-

právne postavenie prevádzkovateľov a predpis sám o sebe neobsahoval potrebné záruky.

Tieto názory dobre ilustrujú, že štátne orgány (ale nie len oni) majú stále tendenciu nazerať na osobné údaje ako

na informáciu, na základe ktorej je možné identifikovať fyzickú osobu. Pritom definícia osobných údajov hovorí

niečo iné. Ústavný súd SR vo svojom náleze vydal viacero výkladových stanovísk k definícii osobných údajov,

identifikovateľnej osobe, resp. testu primeranej pravdepodobnosti v zmysle recitálu 26 GDPR, ktoré podľa nášho

názoru nedostali v odbornej obci zaslúženú pozornosť. Pritom ide o východiskové právne vety, ktoré zároveň

predstavujú manuál pre tvorbu kvalitnejších právnych noriem.

Z nálezu Ústavného súdu SR vyberáme:

„Ako je aj z podústavnej ochrany osobných údajov zrejmé, kvalifikácia toho, čo je osobný údaj, závisí od toho, akými

údajmi už štátny orgán disponuje a aké má právne možnosti získania ďalších informácií. Pokiaľ orgán verejnej moci

spracúvajúci údaje vzhľadom na svoje právomoci a iné informácie, ktoré má k dispozícii, dokáže po vynaložení

primeraného úsilia identifikovať konkrétneho jednotlivca, stále ide o osobné údaje. Je preto nepodstatné, že ide o

údaje, ktoré jednotlivca neidentifikujú priamo [pozri SDEÚ, Breyer, C582/14, ods. 49; čl. 4(1) GDPR, ale aj Benedik

proti Slovinsku, č. 62357/14, body 107 – 108 a 113, Amann proti Švajčiarsku, č. 27798/95, bod 65; Haralambie

proti Rumunsku, č. 21737/03, bod 77]. Z rovnakých východísk vychádza aj zahraničná ústavnoprávna judikatúra,

keď napríklad evidenčné čísla áut považuje za nepriamo identifikujúce jednotlivca (BVerfG, sp. zn. 1 BvR 142/15,

bod 97). Ak preto údaje po vložení do mozaiky právomocí a ďalších existujúcich údajov u daného orgánu verejnej

moci môžu pri zapojení primeraného úsilia viesť k identifikácii jednotlivca, uplatní sa ochrana podľa čl. 19 ods. 3 a

čl. 22 ods. 1 ústavy.“ (bod 65 Nálezu ÚS SR spis. zn. PL. ÚS 25/2019-117)

„Hoci dnes štát v zásade nedokáže priamo priradiť, kto, čo, kde a kedy kúpil ku konkrétnym osobám, takto

centrálne zbierané údaje to môžu umožniť, ak by sa akýkoľvek štátny orgán s prístupom rozhodol realizovať svoje

zákonné právomoci. Toto konštatovanie platí bez ohľadu na to, že tento zber je dnes vzhľadom na technickú

realizáciu zanedbateľný. Ako ústavný súd už v minulosti (PL. ÚS 13/2020, bod 78) zdôraznil, pri abstraktnej kontrole

ústavnosti je nutné zohľadniť nielen existujúce zásahy vyplývajúce z aktuálnej aplikácie zákonného znenia, ale aj

riziká vyplývajúce z jeho budúceho možného uplatnenia. Právny predpis preto nemožno v tomto konaní obhájiť

tým, že jeho konkrétna implementácia v danom čase nevyužíva v plnom rozsahu vytvorený zákonný rámec. Ústavný

súd posudzuje nielen existujúci, ale aj potenciálny zásah do práv, ktorý vyplýva z výkladu abstraktného znenia

právnej úpravy.“ (bod 65 Nálezu ÚS SR spis. zn. PL. ÚS 25/2019-117)

„V súčasnosti neexistuje žiadny konkrétny legitímny cieľ, pre ktorý by štát v kontexte e-kasy zbieral unikátny

identifikátor kupujúceho. Jediné, čo ústavný súd vo vyjadreniach postrehol, sú už spomínané plány do budúcna.

Ústavný súd vo svojej predchádzajúcej judikatúre už jasne povedal, že nie jemožné, aby štát zber údajov
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odôvodňoval len budúcimi plánmi (PL. ÚS 13/2020, rovnako BVerfG, sp. zn. 1 BvR 1550/03, bod 97).“ (bod 71

Nálezu ÚS SR spis. zn. PL. ÚS 25/2019-117)

Krajský súd Žilina kmožnosti e-shopov získavať dátum narodenia zákazníkov

Prevádzkovateľ e-shopu nevedel v žalobe riadne identifikovať žalovaného zákazníka, nakoľko disponoval len

menom, telefónnym číslom a bydliskom. Okresný súd v Martine opakovane dopytoval register obyvateľov na

základne týchto údajov, ale bez dátumu narodenia nevedel žalovaného identifikovať. Žalobca tvrdil, že dátum

narodenia nemohol v rámci objednávky e-shopu vyžadovať vzhľadom na zásadu minimalizácie osobných údajov,

resp. obmedzenia účelu, nakoľko tento údaj nie je potrebný pre realizáciu objednávky. S týmto záverom Krajský

súd Žilina nesúhlasil:

„...zákon o ochrane údajov umožňuje získať, resp. spracovať osobné údaje v rozsahu primeranom na daný účel. Za

takýto (primeraný účel) možno v prípade zmluvného vzťahu považovať aj uplatnenie/vymáhanie pohľadávky

(titulom tohto zmluvného vzťahu vzniknutej) v rámci súdneho konania. Inými slovami, založenie záväzkového

vzťahu v sebe implikuje aj predpoklad vymáhania pohľadávky prostredníctvom súdneho konania, čo legalizuje

požiadavku získavania nevyhnutného identifikačného údaja v podobe dátumu narodenia.“

Krajský súd Žilina, spis. zn. 10CoCsp/29/2021, 30. septembra 2021

Krajský súd Prešov k porušeniu osobnostných práv z titulu bezpečnostného incidentu

Spor sa týkal nemajetkovej ujmy 43 žalobcov (zákazníkov) vo vzťahu k bezpečnostnému incidentu (z júla 2017, t.j.

zákon č. 122/2013 Z.z.), ktorý spočíval v strate zmluvnej dokumentácie obsahujúcej aj rodné čísla, čísla OP,

telefónne kontakty alebo čísla SIM kariet dotknutých osôb. Táto dokumentácia sa týkala zmlúv o pripojení podľa

zákona o el. komunikáciách a bola nájdená voľne dostupná v krabiciach za predajňou prevádzkovateľa (zrejme

telekomunikačný podnik) na mieste určenom pre papierový odpad. K incidentu však došlo v rámci obchodného

zastúpenia prevádzkovateľa inou spoločnosťou, ktorá konala ako sprostredkovateľ. Bezpečnostný incident podľa

všetkého spôsobil sprostredkovateľ. Prevádzkovateľ následne tvrdil, že neporušil žiadne zákonné povinnosti (podľa

zákona o ochrane osobných údajov), a teda nemohlo dôjsť z jeho strany k zásahu do osobnostných práv. Krajský

súd Prešov sa s týmto tvrdením nestotožnil a priznal nemajetkovú ujmu zo zásahu do osobnosti, ktorá nastala

bezpečnostným incidentom a únikom osobných údajov. Okresným súdom priznanú ujmu vo výške 3,300 eur znížil

každému zo žalobcov na 110 eur. Z odôvodnenia Krajského súdu Prešov vyberáme:

„Právo na ochranu osobných údajov možno dnes nepochybne považovať za sub-kategóriu práva na súkromie, a to

vychádzajúc z judikatúru Súdneho dvora Európskej únie ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva s poukazom na

článok 8 Dohovoru ako aj na ostatné právne predpisy, ktoré citoval súd prvej inštancie vo svojom rozhodnutí.“ (ods.

35 Rozsudku Krajského súdu Prešov, spis. Zn. 13Co/7/2021 zo dňa 30. marca 2021)

„Je neporovnateľná prístupnosť údajov v digitálnom prostredí s listinami založenými v príručnom sklade nebytových

priestorov. Tento rozdiel musí byť zohľadnený pri výške náhrady.“ (ods. 35 Rozsudku Krajského súdu Prešov, spis.

Zn. 13Co/7/2021 zo dňa 30. marca 2021)

„Súčasná informačná spoločnosť a digitálna ekonomika dospela do stavu, kedy sa osobné údaje stali jednou

z komodít na trhu, a preto je nutné tento derivát, ktorý už nie je len v dispozičnom práve pôvodného držiteľa, teda

dotknutej osoby, ale aj osoby, ktorej pôvodný držiteľ tieto zveril dbať na to, aby subjekt, ktorému boli zverené

nevystavoval bezpečnostného riziku tieto osobné údaje a v prípade, že k tomu tak dôjde, je nepochybne dôvodné

priznať dotknutej osobe právo na náhradu nemajetkovej ujmy tak, aby táto bola primeraná a proporcionálna.“

(ods. 37 Rozsudku Krajského súdu Prešov, spis. Zn. 13Co/7/2021 zo dňa 30. marca 2021)
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4. Ďalšie udalosti

Poslanecký prieskum na Úrade

Rok 2021 sa mal začať poslaneckým prieskumom na Úrade, ktorý koncom roka 2020 schválil výbor pre ľudské

práva a národnostné menšiny Národnej rady SR. Pre pandemickú situáciu a karanténne opatrenia bol najprv

odložený a podľa posledných informácií napokon nebol realizovaný, nakoľko nebol predložený návrh na zmenu

príslušného uznesenia výboru.

Neúspešná voľba predsedu Úradu

Voľba a výber nového predsedu Úradu sa v roku 2021 nestihli a posúvajú sa na rok 2022. Namiesto priameho

menovania predsedu Úradu (ako tomu bolo v minulosti), vláda rozhodla o verejnom výberovom konaní s prizvaním

viacerých zainteresovaných subjektov tvoriacich výberovú komisiu. Uchádzači mali predložiť komplexný projekt na

tému „Koncepcia rozvoja ochrany osobných údajov v Slovenskej republike“. Avšak, do termínu o pozíciu prejavili

záujem len dvaja uchádzači. Výber a voľba sa preto opakuje. Do 7. januára 2022 sa údajne prihlásilo už sedem

uchádzačov. Až do zvolenia nového predsedu Úrad vedie aktuálna podpredsedníčka.

Stratégia kybernetickej bezpečnosti

Dňa 7. januára 2021 schválila vláda „Národnú stratégiu v oblasti kybernetickej bezpečnosti“ z dielne Národného

bezpečnostného úradu SR. Stratégia spolu s akčným plánom tvoria východiskový dokument určujúci strategický

prístup štátu k zabezpečeniu kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025. NBÚ si dáva za cieľ aj v spolupráci

s Úradom (ako súčinným subjektom) nasledovné:

Cieľ Časový

harmonogram

Vytvoriť model hlásenia incidentov tak, aby povinný subjekt hlásil incidenty prostredníctvom

jedného miesta, aj keď sa týkajú rozličných povinností (napr. zo zákona o kybernetickej

bezpečnosti, nariadenia GDPR, zákona o ochrane osobných údajov a pod.) spolu s

vytvorením jednotného katalógu typov incidentov.

01/2022

Riadne zabezpečenie implementácie bezpečnostných opatrení podľa zákona o kybernetickej

bezpečnosti, vytvoriť rámec riadenia rizík v kybernetickej bezpečnosti upotrebiteľného pre

PZS, systematické a kontinuálne riadenie rizík kybernetickej bezpečnosti v jednotlivých

sektoroch.

06/2022

Vytvoriť a implementovať program spolupráce s vybranými vysokými školami v oblasti

počítačovej kriminality za účelom výchovy nových odborníkov a šírenia povedomia o tomto

druhu kriminality tak, aby každý absolvent mal minimálny základ v tejto problematike

(aktivity ako pravidelné prednášky, vedenie špecializovaných predmetov, vedenie

záverečných prác, prepojenie teórie s praxou a podobne).

07/2022

Vytvoriť certifikačné schémy na široké portfólio typov výrobkov, procesov a služieb

kybernetickej bezpečnosti v zmysle nariadenia EÚ č. 2019/881 o agentúre ENISA a o

certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií.

10/2025

https://www.vlada.gov.sk/vyzva-uoou/?pg=2
https://www.nbu.gov.sk/kyberneticka-bezpecnost/strategicke-dokumenty/
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Stále neprijaté vyhlášky Úradu

Ani v roku 2021 sme sa nedočkali prijatia základných vykonávacích predpisov (vyhlášok) zo strany Úradu, s ktorými

počíta zákon o ochrane osobných údajov od 25. mája 2018. Konkrétne, podľa § 108 zákona ešte neboli prijaté tieto

vyhlášky:

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

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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V skutočnosti nikdy neexistovala potreba prijímania týchto vyhlášok, ktoré sa javia ako nedomyslený krok autorov

zákona. Dokonca vyhláška k bližšie nedefinovaným audítorom ochrany osobných údajov by bola v priamo rozpore

s poslaním advokácie a činnosti medzi tým vzniknutých audítorov kybernetickej bezpečnosti. Úrad navyše ani

nemá v kompetencii regulovať tieto povolania.

Avšak to, že niektoré vyhlášky neboli Úradom prijaté, v praxi znamená, že Úrad ani nezačne konania, s ktorými od

25. mája 2018 počítali ustanovenia GDPR. Napríklad viaceré kódexy správania čakajú na schválenie akreditačných

kritérií pre monitorujúce subjekty. Certifikácie podľa GDPR takisto nemôžu na Slovensku prebiehať, nakoľko Úrad

k nim nemá vyhlášku. Pritom Úradu nič nebráni tieto vykonávacie predpisy pripraviť. Keďže tieto vykonávacie

predpisy nie sú potrebné pre činnosť Úradu a čoskoro uplynú 4 roky od ich neprijatia, vyvstáva preto otázka, či by

nebolo rozumnejšie zo Zákona tieto vyhlášky odstrániť.

Zapájanie Úradu do pripomienkovania legislatívy

Čo je však podľa nášho názoru potrebné hodnotiť pozitívne, je zvýšený záujem Úradu o problematiku ePrivacy.
V širšom kontexte ide možno aj o väčšiu angažovanosť Úradu v rámci legislatívneho procesu a jeho
konštruktívnejšie pripomienkovanie právnych noriem, ako sme pozorovali v minulosti. Napríklad, počas
medzirezortného pripomienkového konania k novému ZEK vzniesol Úrad viac ako 40 pripomienok. Treba však
poznamenať, že v čase MPK ešte návrh zákona neobsahoval novú úpravu tele-marketingu, ku ktorej názor Úradu
zatiaľ nepoznáme. Z pripomienok Úradu vyberáme:
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Ku „cookies“ regulácii podľa čl. 5 ods. 3 ePrivacy smernice

„K § 109 ods. 5 návrhu zákona Požadujeme vypustiť vetu: „Povinnosť získania súhlasu sa nevzťahuje na orgán činný
v trestnom konaní, a iný orgán štátu.“. Odsek 5 ustanovenia § 109 preberá čl. 5 ods. 3 ePrivacy smernice a uvedená
veta nie je v tomto článku smernice uvedená, tak konkrétne, ako ani obsahovo zhodne. Legislatívne opatrenia,
ktoré majú obmedzovať znenie čl. 5 je možné podľa čl. 15 ods. 1 ePrivacy smernice prijať iba za konkrétnym
účelom, a takéto opatrenie musí byť nevyhnutné, vhodné a proporcionálne, pričom uvedená veta nespĺňa tieto
kritériá, pretože je všeobecná, zasahujúca neobmedzene do súkromia fyzických osôb a nepredvídateľná, za akých
okolností môžu orgány činné v trestnom konaní a iné orgány štátu takto konať a za akým účelom, nakoľko to bude
až uvedené v odôvodnení žiadosti, ktorémôže byť tiež právne slabé.“

K následnému spracúvaniu elektronických komunikačných dát

„Smernica ePrivacy nedovoľuje, aby poskytovatelia elektronických komunikačných služieb využívali údaje získané
podľa tejto smernice na iné účely, ako sú uvedené v tejto smernici. Uvedené spracúvane ide nad rámec povolených
činností s osobnými údajmi, ktoré sú prípustné v ePrivacy smernici a výrazne zasahuje do práv dotknutých osôb.“

K dôvernosti údajov podľa čl. 5 ods. 1 ePrivacy smernice

„Ustanovenie § 109 ods. 3 preberá čl. 5 ods. 1 ePrivacy smernice – základný princíp ochrany dôvernosti údajov, je
nevyhnutné, aby jednoznačne uvádzal, v ktorých ustanoveniach sa robí výnimka z princípu dôvernosti. Posledná
veta v jej znení, nie je transpozíciou ePrivacy smernice, odporuje princípu dôvernosti, uvedenom v prvej vete.
Poskytovateľ elektronických komunikačných služieb je povinný technicky zabezpečiť bezpečnosť služieb aj v
súčinnosti s poskytovateľom sietí (odôvodnenie 20 ePrivacy smernice).“

Vynucovanie pravidiel cookies

Koncom roka 2021 bola organizovaná konferencia aj za účasti zástupcov Úradu a Úradu pre reguláciu, ktorej

nosnou témou bol nový ZEK. Z vystúpení vyplynulo, že Úrad pre reguláciu ešte nikdy v minulosti neriešil

v konaniach cookies, resp. cookies reguláciu (nakoľko neobdržal od verejnosti žiadnu sťažnosť) a nemal toho času

ani žiadny plán kontrol, činnosti alebo metodiky pre cookies. Pre porovnanie, český úrad na ochranu osobných

údajov medzitým zverejnil odpovede na často kladené otázky týkajúce sa cookies.

DAGITAL LEGAL
Privacy & Technology Law Firm
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https://www.uoou.cz/casto-kladene-otazky-ohledne-souhlasu-s-cookies-udeleneho-prostrednictvim-tzv-cookie-listy/ds-6912/archiv=1&p1=2619
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Zhrnutie

DAGITAL LEGAL
Privacy & Technology Law Firm

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 negatívny moment v roku 2021 považujeme prijatie problematického § 116 nového ZEK, ktorý bez verejnej
alebo odbornej debaty zásadne uvoľnil pravidlá tele-marketingu spôsobom, ktorý podľa nás nie je realizovateľný
v súlade s GDPR, ePrivacy smernicou a Ústavou SR. Problematický je nie len obsah, ale aj spôsob, akým boli tieto
pravidlá prijaté v rámci pozmeňujúceho návrhu poslancov. Tento príklad spolu s nulovou praxou v oblasti cookies
zo strany Úradu pre reguláciu len potvrdzujú, že tieto témy nemožno ani legislatívne ani v praxi oddeľovať od
GDPR a Úradu na ochranu osobných údajov. ePrivacy a GDPR sú natoľko previazané témy, že sa im podľa nášho
názoru musí venovať jeden regulátor, obdobne ako je tomu v mnohých členských krajinách, vrátane Českej
republiky. Možnosť takejto voľby podľa ePrivacy smernice máme, ale nevyužívame ju, čím táto oblasť nesmierne
trpí.

Zároveň tento prípad ukazuje, že štát nemá aparát na plošné dodržiavanie predpisov v oblasti ochrany osobných
údajov. Pomohlo by vytvorenie apolitickej funkcie „Chief DPO“ štátu po vzore „European Data Protection
Supervisora“, ktorý by metodicky usmerňoval a riadil zodpovedné osoby štátnych orgánov a zapájal sa do
legislatívneho procesu a debát o zámere štátu zbierať dáta v počiatočných fázach projektov. Takisto by pomohlo
zavedenie posúdenia vplyvu podľa čl. 35 ods. 10 GDPR do legislatívneho procesu. Na tieto nedostatky
upozorňujeme už niekoľko rokov, zatiaľ bez širšieho záujmu štátu.

Pozitívnym momentom v roku 2021 boli podľa nás vybrané právne vety Ústavného súdu v prípade eKasa, ktoré
pomôžu:
• lepšie chápať a pracovať s pojmom osobné údaje;
• formulovať právne normy, ktoré majú slúžiť ako právny základ spracúvania osobných údajov;
• chápať mantinely štátu pri zbere dát vrátane nemožnosti zbierať údaje pre prípadnú možnú potrebu

v budúcnosti.
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