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pri spracúvaní osobných údajov 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
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Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov 

5. 11. 2018  Ing. Daniela Ukropová 



účinnosť od 25.5.2018 

  zjednotenie európskej legislatívy 

 zahŕňa aj elektronické identifikátory 
osoby (IP adresa, cookies,...) 

 nedodržiavanie trestá vysokými 
pokutami 

(10 000 000 € alebo 2% celkového svetového ročného obratu, 
20 000 000 € alebo 4% celkového svetového ročného obratu) 

 



Predmet pravidiel 

 Ochrana základných práv a slobôd 
fyzických osôb, najmä právo na ochranu 
osobných údajov  

 Pravidlá ochrany fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov  

 Pravidlá týkajúce sa voľného pohybu 
osobných údajov (voľný pohyb sa nesmie 
obmedziť ani zakázať) 



Zákon č.18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov 

1.časť: Základné ustanovenia (definícia pojmov) 

2.časť: Všeobecné pravidlá ochrany OÚ fyzických osôb pri 
ich spracúvaní (zásady, súhlas, práva dotknutej osoby, 
prevádzkovateľ - sprostredkovateľ, záznamy o 
spracovateľských činnostiach, bezpečnosť spracúvania, 
oznamy porušenia úradu, zodpovedná osoba, prenos OÚ 
do tretích krajín) 

3.časť: Osobitné pravidlá ochrany OÚ fyzických osôb pri 
ich spracúvaní príslušnými orgánmi (na účely 
trestného konania) 

4.časť: Osobitné situácie zákonného spracúvania OÚ (RČ, 
OÚ zamestnancov, mlčanlivosť) Národné špecifiká 

5.časť: Úrad (postavenie úradu, vedenie, kódex správania, 
certifikácia, akreditácia, kontroly, konania, správne 
delikty) 

6.časť: Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 



§ 2 

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa 

identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej 

fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo 

alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne 

použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako 

je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, 

lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na 

základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo 

znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, 

fyziologickú identitu, genetickú identitu, 

psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú 

identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. 



§ 16 
Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov 

(1) Zakazuje sa spracúvanie osobitných kategórií 

osobných údajov. Osobitnými kategóriami osobných 

údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo 

etnický pôvod, politické názory, náboženskú 

vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v 

odborových organizáciách, genetické údaje, 

biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia 

alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo 

sexuálnej orientácie fyzickej osoby. 

Vypadlo RČ! (upravuje §78 bod (4) ) 



Národné špecifiká (§78) 

RČ nepatrí do osobitnej kategórie OÚ 

Nový zákon o ochrane osobných údajov upravuje 
podmienky spracúvania rodného čísla:  

Využitie rodného čísla musí byť nevyhnutné na 
dosiahnutie účelu spracúvania  

Súhlas so spracúvaním všeobecne použiteľného 
identifikátora musí byť výslovný a nesmie ho vylučovať 
osobitný predpis, ak ide o jeho spracúvanie na právnom 
základe súhlasu dotknutej osoby  

Zverejňovať všeobecne použiteľný identifikátor sa 
zakazuje; to neplatí, ak všeobecne použiteľný 
identifikátor zverejní sama dotknutá osoba  

 

 



Zásady spracúvania osobných údajov 

§6  Zásada zákonnosti 
  spracúvať len zákonným spôsobom 

§7  Zásada obmedzenia účelu 
  získavať OÚ len na oprávnený účel + archivácia 

§8  Zásada minimalizácie osobných údajov 
 OÚ sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah 
daný účelom, na ktorý sa spracúvajú 

§9  Zásada správnosti 
  správne a aktualizované, nesprávne vymazať alebo opraviť 

§10  Zásada minimalizácie uchovávania 
 u. vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby 
najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel spracovávania 

§11 Zásada integrity a dôvernosti 
  ochrana pred stratou, poškodením alebo náhodným vymazaním 

§12 Zásada zodpovednosti (P je zodpovedný za dodržiavanie zásad) 



Práva dotknutej osoby 

§21  Právo na prístup k OÚ 
   má právo získať potvrdenie o tom, aké OÚ sa spracúvajú 

(účel, kategórie OÚ, príjemca, doba uchovávania, info o 
zdroji, profilovanie...) 

§22  Právo na opravu OÚ 
   bez odkladu opraviť nesprávne OÚ, doplniť neúplné 

§23  Právo na výmaz OÚ 
   bez zbytočného odkladu vymazal: 
        nie sú potrebné na účel 
        odvolá súhlas a neexistuje právny základ 
        namieta -priamy marketing, profilovanie... 
   informovať ostatných prevádzkovateľov 

§24  Právo na obmedzenie spracúvania OÚ (pozastaviť 
spracúvanie bez výmazu, automatizované rozhodovanie-
profilovanie, potreba ľudského zásahu) 

§26  Právo na prenosnosť OÚ 
   v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom 
   formáte ...,ak je to technicky možné 

Vybavenie v lehote 1 mesiaca (predľženie + 2 mesiace) 



Spracúvanie osobných údajov 
1. Osobné údaje spracúvané s cieľom dosiahnuť jednotlivé 

účely (štúdium, personalistika, ochrana majetku...), 
zlučiteľnosť účelov obmedzená 

2. Dotknuté osoby (študenti, zamestnanci, externí 
čitatelia...) 

3. Zoznam osobných údajov 

4. Právny základ (informačná povinnosť) 

 Zákon 

 Zmluva 

 Verejný záujem 

 Oprávnený záujem prevádzkovateľa (nesmie prevažovať 
nad záujmy, práva alebo slobody dotknutej osoby) 

Súhlas dotknutej osoby 

5. Spracovateľské činnosti s OÚ (získanie, vyhľadávanie, 
prehliadanie, oprava, mazanie, zverejňovanie...) 

6. Prostriedky spracúvania (papier, IS, kamery, sieťové 
prostriedky...) 



 
Informačná povinnosť 
§19 Poskytované informácie, ak OÚ sú získané od 

dotknutej osoby 

(1) Ak sa od dotknutej osoby získavajú OÚ, je prevádzkovateľ 
povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní 

a) identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa ... 

b) NEW kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená, 
   zodpovedna_osoba@tuzvo.sk 

c) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, 
ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, 

d) NEW oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa 
osobné údaje spracúvajú podľa § 13ods.1 písm. f), 

e) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje, 

f) informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje 
do tretej krajiny ... 



Informačná povinnosť 
 

(2) Okrem informácií podľa odseku 1 je prevádzkovateľ povinný 
pri získavaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe 
informácie o 

a) NEW dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informácie o kritériách 
jej určenia, 

b) NEW práve požadovať prístup k OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby, o 
práve na opravu OÚ, o práve na vymazanie OÚ alebo o práve na 
obmedzenie spracúvania OÚ, o práve namietať spracúvanie OÚ, ako 
aj o práve na prenosnosť OÚ, 

c) práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, 

d) NEW práve podať návrh na začatie konania podľa § 100, 

e) tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo 
zmluvnou požiadavkou ... 

f) NEW existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane 
profilovania ...informácie o použitom postupe, ako aj o význame a 
predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania OÚ... 



Informačná povinnosť 

(3) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe 
pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o 
inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa odseku 2, 
ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné 
údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. 

(4) ... 



Súhlas dotknutej osoby (§ 14) 
Akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a 
jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou 
vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje 
súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú  

Podmienky súhlasu  

 súhlas, ktorý je súčasťou inej písomnosti, vyhlásenia alebo 
zmluvy, musí byť jasne odlíšiteľný, preukázateľný 

 dotknutá osoba si musí byť vedomá toho, že súhlas udeľuje  

 podmieňovanie súhlasu nie je možné  

 ak súhlas formuluje prevádzkovateľ, nesmie obsahovať nekalé 
podmienky  

 právo odvolať súhlas musí byť také jednoduché, ako jeho 
poskytnutie  

 vopred označené / zaškrtnuté políčko v elektronickej podobe nie 
je považované za platný súhlas  



Súhlas dotknutej osoby 

Náležitosti súhlasu (zo súhlasu musí byť zrejmé), najmä:  

 Identita prevádzkovateľa a dotknutej osoby  

 Účel; ak je viac účelov je potrebné vyjadriť ku každému súhlas 
(ak sa vyžaduje)  

 Rozsah súhlasu (na čo všetko sa súhlas a k čomu udeľuje)  

 Doba platnosti súhlasu, zásada minimalizácie uchovávania oú 

 Informačná povinnosť pri získavaní súhlasu oú o právach 
dotknutých osôb 

 

Marketing v e-shope: súhlas za dieťa, mladšie ako určená hranica 
(SK 16r), poskytuje zákonný zástupca 



Príklady použitia: 

 https://www.tuzvo.sk/sk/ 

 https://cdv.tuzvo.sk/sk/anglicky-jazyk-pre-pokrocilych 

 https://cdv.tuzvo.sk/sk/kurz-bezpecnostnych-technikov-1 

 https://kpo.tuzvo.sk/sk/odborne-podujatia 

... 
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Národné špecifiká 

OÚ zamestnancov 

Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je 
oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej 
osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné 
zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné 
číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, 
odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové 
číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a  identifikačné 
údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením 
pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných 
povinností dotknutej osoby. 

Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných 
údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť 
dotknutej osoby. 

Zverejňovanie fotografií z akcií, organizovaných TUZVO ! 
(dodržiavať informačnú povinnosť) 



Novely platných zákonov (270/2018 Zz) 

OÚ študentov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128. V § 73 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie: 

„(6) Ak je to potrebné v súvislosti s plnením študijných povinností študenta 
alebo v súvislosti s jeho členstvom v orgáne vysokej školy alebo v orgáne 
fakulty, vysoká škola je oprávnená členom akademickej obce vysokej školy sprístupniť, 
poskytnúť alebo zverejniť údaje študenta v rozsahu 

a) meno a priezvisko, 

b) akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké 
hodnosti, 

c) rok štúdia, 

d) názov študijného programu, na ktorého štúdium je študent zapísaný, 

e) názov fakulty, ak sa príslušný študijný program uskutočňuje na fakulte.“. 

129. § 73 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú: 

(11) Na účely prezentácie absolventov vysokej školy a možnosti overenia riadneho 
skončenia ich štúdia je vysoká škola oprávnená prostredníctvom svojho webového sídla 
sprístupniť alebo zverejniť údaje o svojich absolventoch v rozsahu meno, priezvisko, rodné 
priezvisko, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a 
vedecké hodnosti, názov študijného programu, ak ide o absolventa, ktorý riadne skončil 
štúdium študijného programu, názov študijného odboru a rok absolvovania štúdia.“. 



Ďakujem za pozornosť 
 

dana@tuzvo.sk 

daniela.ukropova@tuzvo.sk 

zodpovedna.osoba@tuzvo.sk 
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