NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
4. volebné obdobie
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky

Číslo: 03368/2009-Kp

980

SPRÁVA O STAVE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
2007 - 2008

Návrh na uznesenie NR SR
Národná rada Slovenskej republiky
berie na vedomie
Správu o stave ochrany osobných údajov

Predkladá:
Mgr. Gyula Veszelei
predseda
Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky

Správa o stave OOÚ, 2007 - 2008

Jún 2009

1

Správa o stave ochrany osobných údajov za obdobie január 2007 až december 2008
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na základe § 38 ods. 1
písm. o) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
predkladá Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave ochrany osobných údajov
najmenej raz za dva roky. Predkladaná správa dokumentuje činnosť Úradu na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky od januára 2007 do decembra 2008.
Správa bude po prerokovaní v Národnej rade Slovenskej republiky zverejnená
na internetovej adrese Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
www.dataprotection.gov.sk a zároveň poskytnutá elektronickým a tlačovým médiám ako aj
verejnosti.

Správa o stave OOÚ, 2007 - 2008

2

Obsah
Príhovor predsedu ...................................................................................................................................................6
1. Úvod......................................................................................................................................................................9
1.1. Účel správy o stave ochrany osobných údajov............................................................................................9
1.2. Nadväznosť na predchádzajúce správy o stave ochrany osobných údajov.................................................9
1.3. Novelizácie zákona o ochrane osobných údajov.........................................................................................9
2. Materiálno-technické a personálne zabezpečenie...............................................................................................9
2.1. Rozpočet úradu ...........................................................................................................................................9
2.2. Personálne zabezpečenie............................................................................................................................10
2.3. Lektorská činnosť......................................................................................................................................11
3. Legislatívno – právna, zahraničná a registračná činnosť..................................................................................11
3.1. Legislatívna činnosť – medzirezortné pripomienkové konanie.................................................................12
3.2. Pripomienkované právne akty...................................................................................................................14
3.3. Legislatívna činnosť – novela zákona........................................................................................................14
3.4. Stanoviská a vyjadrenia Úradu..................................................................................................................14
3.5. Príprava podkladov pre rozhodnutia II. stupňa..........................................................................................15
3.6. Registrácia informačných systémov a registrácia zodpovedných osôb.....................................................15
3.6.1. Registrácia informačných systémov: .................................................................................................15
3.6.2. Registrácia zodpovedných osôb.........................................................................................................15
4. Aktivity vo vzťahu k EÚ ..................................................................................................................................16
4.1. Cezhraničný prenos osobných údajov.......................................................................................................16
4.1.1. Safe Harbor.........................................................................................................................................17
4.1.2. Štandardné zmluvné doložky.............................................................................................................17
4.2. Činnosť pracovnej skupiny WP 29 – Brusel..............................................................................................17
4.2.1. Pracovná skupina WP 29 prijala nasledujúce stanoviská:..................................................................18
4.2.2. Pracovné dokumenty:.........................................................................................................................19
4.3. Zastúpenie Úradu v pracovných podskupinách.........................................................................................19
4.3.1. Podskupina k údajom o cestujúcich...................................................................................................19
4.3.2. Podskupina BCR/Safe Harbor............................................................................................................20
4.4. Pracovná skupina - Výbor podľa článku 31 – Brusel................................................................................20
4.5. Činnosť Poradného výboru k Dohovoru 108 – Štrasburg.........................................................................21
4.5.1. Hlavné témy rokovania v Poradnom výbore......................................................................................21
4.6. Dozorné orgány III. piliera........................................................................................................................22
4.6.1. Spoločný dozorný orgán Europolu (JSB Europol) ............................................................................23
4.6.2. Spoločný dozorný orgán schengenského informačného systému (JSA Schengen)...........................24
4.6.3. Spoločný dozorný orgán Colného informačného systému (JSA Customs) .......................................24
4.6.4. Pracovná skupina pre políciu a spravodlivosť (WPPJ)......................................................................24
4.6.5. Koordinačné porady pracovnej skupiny pre Eurodac........................................................................25
4.6.6. Ďalšie medzinárodné aktivity súvisiace s problematikou tretieho piliera..........................................25
4.7. Ďalšie aktivity útvaru ................................................................................................................................25
4.7.1. Úlohy vyplývajúce zo Schengenského akčného plánu (SAP)............................................................25
4.7.2. Predvstupové rokovanie k vstupu SR do Schengenského priestoru...................................................26
4.7.3. Účasť na príprave právnych aktov súvisiacich so zrušením víz do USA ..........................................27
4.8. Medzinárodné konferencie splnomocnencov na ochranu osobných údajov a súkromia...........................27
4.8.1. Medzinárodná pracovná skupina na ochranu osobných údajov telekomunikáciách – Berlínska
skupina ..........................................................................................................................................................29
4.9. Jarné konferencie európskych dozorných orgánov na ochranu osobných údajov ....................................30
4.10. Stretnutia splnomocnencov na ochranu osobných údajov krajín strednej a východnej Európy..............30
4.11. Bilaterálne stretnutia................................................................................................................................31
4.12. Účasť zamestnancov Úradu na medzinárodných konferenciách a seminároch.......................................31
Správa o stave OOÚ, 2007 - 2008

3

5. Inšpekčná činnosť a vybavovanie oznámení.....................................................................................................32
5.1. Útvar inšpekcie ochrany osobných údajov................................................................................................32
5.2. Výkon dozoru nad ochranou osobných údajov v číslach..........................................................................33
5.3. Celoslovenské kontrolné akcie úradu........................................................................................................34
5.3.1. Preverovanie registrácie informačných systémov, evidencie informačných systémov, spôsobu
poverenia zodpovednej osoby a identifikácie osôb pri ich jednorazovom vstupe do priestorov
prevádzkovateľa ............................................................................................................................................34
5.3.2. Kontroly kamerových systémov miest a obcí ...................................................................................35
5.3.3. Kontroly zamerané na spracúvanie osobných údajov v pohrebných službách v súvislosti s
vybavovaním pohrebných záležitostí ............................................................................................................35
5.3.4. Kontroly zamerané na spracúvanie osobných údajov exekútorskými úradmi...................................35
5.3.5. Kontroly zamerané na spracúvanie osobných údajov notárskymi úradmi a advokátmi....................36
5.3.6. Kontroly spracúvania osobných údajov zamerané na prevádzkovateľov a sprostredkovateľov
pôsobiacich v oblasti zdravotníctva................................................................................................................36
5.4. Špeciálne kontrolné akcie úradu................................................................................................................39
5.4.1. Kontrolná akcia súvisiaca so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru .............39
5.4.2. Právo dotknutých osôb na informácie o spracúvaní ich osobných údajov
bankami pri platbách realizovaných prostredníctvom SWIFT-u...................................................................40
5.4.3. Spolupráca útvaru inšpekcie s orgánmi dozoru v zahraničí...............................................................41
5.5. Prešetrovanie oznámení a podnetov...........................................................................................................42
5.5.1. Spracúvanie rodného čísla..................................................................................................................42
5.5.2. Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi pri postúpení pohľadávky...........................................43
5.5.3. Zneužitie osobných údajov pri aktivácii kreditnej karty....................................................................44
5.5.4. Neoprávnené spracúvanie osobných údajov akcionárov....................................................................44
5.5.5. Hlavný kontrolór obce – predkladanie správy o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu .....45
5.5.6. Bezpečnosť osobných údajov a ich likvidácia po splnení účelu spracúvania....................................46
5.5.7. Aktualizácia osobných údajov používaných na marketingové účely.................................................47
5.5.8. Spracúvanie osobných údajov zomrelých a pozostalých osôb pohrebnými
službami..........................................................................................................................................................48
5.5.9. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov čitateľov knižníc, ktoré poskytujú knižnično-informačné
služby aj prostredníctvom webových aplikácií..............................................................................................49
5.5.10. Zverejňovanie adresára zamestnancov na webových stránkach
prevádzkovateľa.............................................................................................................................................50
5.5.11. Spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov zamestnancami prevádzkovateľa v domácom
prostredí
...............................................................................................................................................52
5.5.12. Identita osvojeného dieťaťa..............................................................................................................53
5.5.13. Údaje o zdravotnom stave................................................................................................................54
5.5.14. Spracúvanie biometrických údajov na účely evidencie alebo identifikácie
vstupu do citlivých, osobitne chránených objektov.......................................................................................54
5.5.15. Získavanie osobných údajov nevyhnutných na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním,
skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.................................56
5.5.16. Kopírovanie Osvedčenia o evidencii vozidla ..................................................................................57
5.5.17. Spracúvanie osobných údajov v poisťovníctve................................................................................58
6. Prieskum verejnej mienky v oblasti ochrany osobných údajov........................................................................59
6.1. Úvod...........................................................................................................................................................59
6.2. Metodika výskumu....................................................................................................................................60
6.3. Výsledky prieskumu verejnej mienky.......................................................................................................61
6.3.1. Vedomosti občanov o svojich právach na ochranu osobných údajov v informačných systémoch....61
6.3.2. Citlivosť osobných údajov z pohľadu možnosti ich zneužitia...........................................................63
6.3.3. Vedomosti občanov o povinnosti oprávnenej osoby oznámiť vopred všetky informácie týkajúce sa
spracovania osobných údajov ........................................................................................................................66
6.3.4. Skúsenosti občanov s vyžiadaním fotokópie úradného dokladu na spracúvanie...............................68
6.3.5. Miera využitia práva vyžiadať si informácie o spracúvaní svojich osobných údajov........................71
6.3.6. Súhlas občanov s rozhodnutím o zaradení ich biometrických údajov do cestovných a ďalších
identifikačných dokladov ..............................................................................................................................73
6.3.7. Dôvera občanov k jednotlivým prevádzkovateľom informačných systémov....................................76
6.3.8. Vedomosti občanov o možnosti uplatnenia zákonného práva v oblasti ochrany osobných údajov...77
6.3.9. Vedomosti občanov o tom, či môžu prevádzkovateľovi informačného systému zakázať prenos
osobných údajov do iného štátu Európskej únie............................................................................................79
Správa o stave OOÚ, 2007 - 2008

4

6.3.10. Miera obáv verejnosti zo zneužitia osobných údajov v komunikácii cez internet...........................81
6.3.11. Súhlas občanov s odpočúvaním telefonátov ako súčasťou boja proti terorizmu.............................83
6.3.12. Súhlas občanov s monitorovaním internetovej komunikácie ako súčasťou boja proti terorizmu....85
6.4. Zhrnutie......................................................................................................................................................87
7. Internetová stránka Úradu – www.dataprotection.gov.sk.................................................................................89
7.1. Vymedzenie obsahu internetovej stránky Úradu.......................................................................................89
8. Komunikácia s médiami ako nástroj informovania verejnosti..........................................................................89
8.1. Ďalšie aktivity Úradu ako súčasť propagácie............................................................................................90
9. Záver..................................................................................................................................................................90
10. Zoznam skratiek..............................................................................................................................................92
10.1. Ostatné skrátenia:.....................................................................................................................................94
11. Príloha.............................................................................................................................................................96
Príloha č. 1 – Internetová stránka Úradu...........................................................................................................96
Príloha č. 2 – Organizačná štruktúra Úradu.......................................................................................................97

Správa o stave OOÚ, 2007 - 2008

5

Príhovor predsedu
Predkladaná Správa o stave ochrany osobných údajov je prehľadom
činnosti v období rokov 2007-2008. Svojou štruktúrou nadväzuje na
predchádzajúce správy zaznamenaním pracovných výsledkov
jednotlivých organizačných útvarov, ktoré sa podieľajú na plnení hlavnej
úlohy Úradu – dohľade nad spracúvaním osobných údajov dotknutých
osôb prevádzkovateľmi informačných systémov. Podáva teda podrobný
obraz činnosti útvaru inšpekcie, legislatívno-právneho a registra,
zahraničných vzťahov i styku s verejnosťou. Dôležitou a zaujímavou
súčasťou Správy sú tiež výsledky prieskumu verejnej mienky
realizovaného Ústavom pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom
úrade SR vo februári 2009. Zahrnuje odpovede respondentov na dvanásť otázok z oblasti
ochrany osobných údajov a naznačuje určitú úroveň orientácie v tejto problematike ako aj
trend vývoja právneho povedomia občanov na Slovensku.
V hodnotenom období Úrad so zvýšeným nasadením riešil všetky úlohy vyplývajúce
zo zákona a to nielen tie každodenné, ale aj nové, ktoré pribudli okrem iného aj v súvislosti so
vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru a ďalšie na základe požiadaviek
niektorých rezortov a iných subjektov ako aj Európskej komisie a partnerských úradov
v zahraničí.
Pri rokovaní s misiou EK Sch-eval išlo o vykonanie legislatívneho ako aj metodického
zabezpečenia celého procesu. Tieto úlohy Úrad zvládol veľmi dobre, čím nemalým dielom
prispel k úspešnému začleneniu SR medzi štáty Schengenského priestoru a v súčasnosti
pokračuje v plnení ďalších na to nadväzujúcich úloh.
Vstupom SR do Schengenského priestoru koncom roka 2007 Úrad začal plniť nové,
veľmi významné poslanie – výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov v schengenskom
informačnom systéme a vykonávať s tým súvisiace kontroly informačných systémov
subjektov ako aj konzultačnú a poradenskú činnosť.
Okrem príslušných rezortov v SR a to ministerstva vnútra a ministerstva zahraničných
vecí Úrad spolupracoval s poľským a rumunským úradom na základe ich požiadavky
odovzdaním svojich skúseností nadobudnutých v procese príprav na vstup do Schengenského
priestoru.
Pokiaľ ide o prípady porušovania zákona o ochrane osobných údajov riešené v rámci
inšpekčnej činnosti, možno uviesť, že v hodnotenom období sa v pomerne veľkom počte
vyskytovali prípady porušenia striktného zákazu zverejňovania rodného čísla, nedostatky pri
zabezpečení náležitej ochrany osobných údajov najmä menšími prevádzkovateľmi, ako
napríklad nedodržanie povinnosti vypracovať bezpečnostný projekt, resp. smernicu,
nedodržanie povinnosti označiť priestory prístupné verejnosti pri využívaní kamerových
systémov a lehoty na vymazávanie záznamov pri vedení evidencie personálneho a mzdového
informačného systému prevádzkovateľmi, pri poučení oprávnených osôb, poverení
zodpovednej osoby, poverenie ďalšieho sprostredkovateľa sprostredkovateľom bez vedomia
prevádzkovateľa IS, získavanie, resp. spracúvanie osobných údajov ako aj osobných údajov
klientov neoprávnenou osobou v súvislosti s uzatváraním najmä poisťovacích zmlúv v mene
prevádzkovateľa – poisťovne apod.
Ako vyplýva z podrobnej Správy v časti týkajúcej sa inšpekčnej činnosti, možno však
konštatovať, že stúpa počet dotknutých osôb, ktoré si uplatňujú svoje práva na ochranu
osobných údajov podaním oznámenia na Úrad, čo svedčí okrem iného aj o zvyšujúcej sa
uvedomelosti občanov. Aj úroveň rešpektovania rozhodnutí úradu zo strany
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prevádzkovateľov IS dovoľuje usudzovať na ich zvyšujúcu sa odbornosť a schopnosť si
uvedomiť porušenie zákona.
Legislatívno-právny útvar v hodnotenom období v rámci medzirezortného
pripomienkovania prijal a preskúmal vyše päťsto návrhov, všeobecne záväzných pracovných
predpisov z rôznych rezortov. Úrad postupne vošiel do povedomia všetkých rezortov ako
povinne pripomienkujúci orgán a používa služby internetového Portálu právnych predpisov,
kde sú automaticky notifikované jednak povinne pripomienkujúce subjekty, ako aj subjekty
vybrané gestorom.
Ku zahraničným aktivitám Úradu treba povedať, že v hodnotenom období boli
pomerne rozsiahle. Možno sem zaradiť pravidelnú a povinnú účasť zástupcov Úradu na
rôznych zasadnutiach európskych orgánov ako sú pracovná skupina WP 29, WP 31,
v dozorných orgánoch EUROPOL, JSA Schengen, JSA Customs (výbor Dohovoru 108),
ďalej Eurodac, WPPJ (pracovná skupina pre políciu a spravodlivosť) a rad podskupín (pre
PNR, BCR, Safe Harbour apod.)
Medzi ďalšie aktivity Úradu patrili konferencie – slovenský úrad bol v septembri 2008
hostiteľom XVIII. Medzinárodného pracovného stretnutia inšpektorov dozorných orgánov
a autorít krajín EÚ.
V roku 2007 bol zamestnanec Úradu zvolený za predsedu spoločného dozorného orgánu pre
colný informačný systém pri EK, čo svedčí o uznaní práce a odbornej úrovne zamestnancov
Úradu na medzinárodnej úrovni.
Možno konštatovať, že sa zvýšil aj záujem verejnosti o oblasť ochrany osobných
údajov i právne povedomie občanov, čo potvrdzuje nárast počtu otázok (v hodnotenom
období za jeden rok o takmer dvesto otázok) adresovaných Úradu i žiadostí o konzultácie.
Treba však podotknúť, že poskytovanie tejto služby verejnosti nevyplýva Úradu zo zákona
ako povinnosť. Úrad to robí z vlastného uváženia v rámci svojich možností, hoci to do istej
miery komplikuje plnenie bežných a povinných úloh.
V súvislosti so vstupom SR do Schengenského priestoru a plnením si členských
povinností sa pracovníci Úradu zúčastnili v rokoch 2007 a 2008 kontrol na vybraných
zastupiteľských úradoch SR v zahraničí. Bolo to nielen v krajinách Schengenského priestoru,
ale aj mimo neho (Belehrad, Záhreb, Užhorod, Minsk, St. Peterburg, Ankara, Kuvajt,
Damask, Praha, Brno). Úrad vykonával kontrolu aj v iných inštitúciách, ktoré prevádzkujú
Schengenský informačný systém. Kontroly boli zamerané prakticky a veľmi efektívne.
Úrad sa podieľal aj na prípravách právnych aktov súvisiacich so zrušením vízovej
povinnosti občanov SR pri krátkodobých pobytoch v USA, k čomu došlo 17. novembra 2008.
K týmto rokovaniam so zástupcami MV SR a USA pristupovali pracovníci Úradu s veľkou
vážnosťou. Tak isto mal Úrad podiel na pripomienkovaní právnych aktov pre COREPER 2,
v ktorých sa pracovníci zamerali na dodržanie zásad ochrany osobných údajov.
Referát zahraničných vzťahov nebol v hodnotenom období plne personálne obsadený.
Požiadavky kladené na odbornosť – právnické vzdelanie a dobrá znalosť cudzieho jazyka, sú
pomerne vysoké, čo sťažuje výber pracovníkov. Časté striedanie pracovníkov tiež narušuje
kontinuitu tejto náročnej práce.
Úrad počas hodnoteného obdobia v rámci svojich finančných a personálnych možností
presadzoval intenzívnejší styk s verejnosťou. Okrem priebežných kontaktov prostredníctvom
masovokomunikačných prostriedkov (televízia, rozhlas, printové médiá), zverejňoval na
internetovej stránke úradu odborné články k najaktuálnejším ustanoveniam zákona, materiály
z rokovaní zahraničných pracovných skupín, výročnú správu, tlačové správy, informácie
o inšpekčnej činnosti, legislatíve, cezhraničnom toku osobných údajov, pokyny pre
prevádzkovateľov informačných systémov – nahlasovanie zodpovedných osôb, či registráciu
informačných systémov a pod.
Správa o stave OOÚ, 2007 - 2008

7

V budúcnosti Úrad plánuje uplatňovať odborno-výchovnú činnosť vo vzťahu
k školskej mládeži a mladým ľuďom, predovšetkým v súvislosti s používaním internetu. Úrad
vzhľadom na finančnú situáciu využíval na propagáciu ochrany osobných údajov len tie
najmenej nákladné spôsoby a formy a predpokladá, že plánované aktivity časom nadobudnú
reálnu i rozmanitejšiu podobu.
Je potrebné uviesť, že Úrad v uplynulých dvoch rokoch napĺňal svoje úlohy a poslanie
vyplývajúce z Ústavy SR, zo zákona o ochrane osobných údajov, z relevantných európskych
právnych dokumentov, ako aj z iných rozhodnutí a požiadaviek štátnych orgánov. Svoju
dozornú činnosť vykonával vecne, efektívne a dôsledne, pričom uprednostňoval cestu
prevencie a nápravy pred sankcionovaním a ukladaním pokút. Pracovníci si boli pri tom
vedomí, že zabezpečujú úlohy a zákonnosť postupov v oblasti základných ľudských práv
a slobôd, kde hľadiská ako citlivý prístup, dochvíľnosť a obozretnosť sú veľmi dôležité.
V tomto duchu budú pokračovať aj v nastávajúcom období.

Gyula Veszelei
predseda
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1. Úvod
1.1. Účel správy o stave ochrany osobných údajov
Predkladaná správa o stave ochrany osobných údajov (ďalej ako „Správa“) si v zmysle
§ 38 ods. 1 písm. o) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „zákon č. 428/2002 Z. z.“) kladie za cieľ informovať Národnú radu
Slovenskej republiky (ďalej ako „Národná rada SR“) a taktiež občanov Slovenskej republiky
o vývoji v oblasti ochrany osobných údajov za uplynulé hodnotené obdobie – od 1. januára
2007 do 31. decembra 2008 (ďalej ako „hodnotené obdobie“).

1.2. Nadväznosť na predchádzajúce správy o stave ochrany osobných
údajov
Predkladaná Správa je už šiestou správou o stave ochrany osobných údajov vydanou
od 1. 3. 1998, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov
v informačných systémoch (ďalej ako „zákon č. 52/1998 Z. z.“). Správy sa predkladajú
v dvojročnom cykle.
Predchádzajúca piata správa o stave ochrany osobných údajov Úradu sa týkala
obdobia od 1. apríla 2005 do 31. marca 2007. Bola predložená Národnej rade SR v júni 2007.
Správu prerokoval Výbor pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a 2. 7. 2007 bola
hlasovaním pléna Národnej rady SR vzatá na vedomie.

1.3. Novelizácie zákona o ochrane osobných údajov
V minulom období bola ochrana osobných údajov upravená zákonom
č. 428/2002 Z. z. Tento zákon bol Národnou radou SR prijatý dňa 3. 7. 2002 a nadobudol
účinnosť 1. 9. 2002.
Účinnosťou zákona č. 428/2002 Z. z. vstúpilo do platnosti aj prechodné ustanovenie
§ 52 ods. 2, podľa ktorého „prevádzkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje na základe
osobitného zákona, ktorý neustanovuje náležitosti podľa § 7 ods. 3, 5, 6 alebo podľa § 9
ods. 1 písm. a), môžu osobné údaje spracúvať v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie
ustanoveného účelu spracúvania bez súhlasu dotknutých osôb do 31. decembra 2003.“
Predmetné ustanovenie bolo novelizované zákonom č. 602/2003 Z. z., ktorý lehotu
posunul na 31. december 2005.
Od roku 2002 bol zákon č. 428/2002 Z. z. novelizovaný štyrikrát, a to zákonmi
č. 602/2003 Z. z., č. 576/2004 Z. z., č. 90/2005 Z. z. a č. 583/2008 Z. z.

2. Materiálno-technické a personálne zabezpečenie
2.1. Rozpočet úradu
Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej „Úrad“) je rozpočtovou organizáciou
a od svojho vzniku až do konca roku 2008 bol napojený na štátny rozpočet prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR. Koncom roku 2008 bola schválená Národnou radou SR
novela § 34 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. a s účinnosťou od 1. 1. 2009 Úrad patrí do
rozpočtovej kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy, ktorú spravuje Ministerstvo financií
SR.
Táto zmena je výsledkom dlhodobých rokovaní a každoročne sa opakujúcich
problémov, ktoré sprevádzali proces návrhu a schvaľovania rozpočtu úradu, ako aj úsilia
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Úradu zabezpečiť v čo možno najvyššej miere svoju finančnú nezávislosť. Ťažkosti sa
prejavovali v nedostatočnej výške rozpočtu a v závislosti od Úradu vlády, ktorý určoval výšku
a záväzné ukazovatele rozpočtu Úradu. V súvislosti s presunom Úradu do kapitoly Všeobecná
pokladničná správa preto Úrad navrhol aj zmenu procesu schvaľovania svojho rozpočtu. Úrad
by predkladal návrh svojho rozpočtu na vedomie Národnej rade SR a následne na schválenie
vláde SR, ale samostatne a nie ako súčasť rozpočtovej kapitoly. Cieľom tohto návrhu bolo
eliminovať finančnú závislosť Úradu od iného štátneho orgánu, ktorý môže byť Úradom
kontrolovaný v súvislosti s ochranou osobných údajov. Podobný postup pri predkladaní
návrhu rozpočtu aplikuje aj ďalší orgán, Najvyšší kontrolný úrad, ktorý má tiež v zákone
deklarovanú nezávislosť pri vykonávaní svojej činnosti. Tento návrh Úradu však nebol zo
strany Ministerstva financií SR akceptovaný.
Na rok 2007 mal Úrad schválený rozpočet na svoju činnosť vo výške 27 285 tisíc Sk a
bol o niekoľko miliónov korún nižší, ako Úrad požadoval vo svojom návrhu rozpočtu na rok
2007. Počas roka bol rozpočet úradu zvýšený o 121 788 EUR (3 669 tisíc Sk), z toho
chýbajúce prostriedky v rozpočte vo výške 105 tisíc EUR (3 165 tisíc Sk) zabezpečilo
Ministerstvo vnútra SR presunom prostriedkov zo svojho rozpočtu na základe žiadosti Úradu.
Dôvodom tohto opatrenia bolo splnenie úloh, ktoré vyplývali Úradu zo Schengenského
akčného plánu.
Na svoju činnosť v roku 2007 Úrad čerpal finančné prostriedky vo výške 917 613
EUR (27 644 tisíc Sk), z toho 55 percent tvorili náklady na mzdy, 19 percent na poistné, 24
percent na tovary a služby. Kapitálové prostriedky použil Úrad na obstaranie serverov
a softvéru.
V roku 2008 hospodáril Úrad s rozpočtom v celkovej výške 935 670 EUR (28 188
tisíc Sk). Takisto ako v predchádzajúcom roku, schválený objem finančných prostriedkov
úradu bol nižší ako žiadal v návrhu rozpočtu a celkové výdavky určené na platy boli pri
rovnakom počte zamestnancov nižšie ako v predchádzajúcom roku, hoci platné kolektívne
zmluvy vyššieho stupňa zaručovali zvýšenie platov. Počas roka preto Úrad požiadal
ministerstvo financií o rozpočtové opatrenie v rámci rozpočtu Úradu, ktoré predstavovalo
zníženie výdavkov určených na bežné výdavky a o túto čiastku zvýšenie mzdových
prostriedkov. Túto úpravu rozpočtu ministerstvo schválilo.
Počas roka bol rozpočet zvýšený o 13 410 EUR (404 tisíc Sk), z toho 6 639 EUR
poskytol úradu Úrad vlády na realizáciu medzinárodného workshopu inšpektorov na ochranu
osobných údajov XVIII Case Handling Workshop. Finančné prostriedky počas roka čerpal
úrad vo výške 932 536 EUR (28 094 tisíc Sk). Najviac finančných prostriedkov z rozpočtu sa
spotrebovalo na mzdy pre zamestnancov 56 percent, 20 percent na poistné a odvody do
poisťovní, 23 percent na tovary, materiál a služby a na realizáciu workshopu inšpektorov
ochrany osobných údajov.
Z bežných výdavkov na materiál, tovary a služby boli použité financie na nájomné za
prenájom priestorov, v ktorých Úrad sídli, energie, na zahraničné a tuzemské pracovné cesty,
kancelársky materiál a obnovu výpočtovej techniky. Z kapitálových výdavkov Úrad
financoval nákup výpočtovej techniky a klimatizačného zariadenia na ochladzovanie vzduchu
v miestnosti so servermi.

2.2. Personálne zabezpečenie
Na rok 2007 mal Úrad 43 pracovných miest, z toho 7 vo výkone práce vo verejnom
záujme a 36 v štátnej službe. K 31. 12. 2007 zamestnával úrad 36 zamestnancov, z toho 6
zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme a 30 zamestnancov štátnej službe.
K 1. 1. 2008 bol Úradu znížený počet zamestnaneckých miest na 39, z Úradu vlády SR však
boli delimitované 4 miesta a počet pracovných miest bol tak upravený na stav z
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predchádzajúceho roku. K 31. 12. 2008 mal Úrad 35 zamestnancov, z toho 29 v štátnej
službe, ostatní zamestnanci vykonávali práce vo verejnom záujme. Z celkového počtu
zamestnancov v roku 2008 malo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 86 percent
zamestnancov, ostatní zamestnanci mali úplné stredoškolské vzdelanie. Z celkového počtu
pracovných miest je 86 percent určených na plnenie odborných úloh dozoru nad ochranou
osobných údajov, ostatné miesta sú obsadené obslužným personálom, pre ktorý je na Úrade
charakteristická vysoká miera kumulácie úloh. Z hľadiska vekovej štruktúry zamestnancov je
najpočetnejšie zastúpená veková skupina nad 50 rokov ( 49 percent), druhý najväčší podiel
má veková skupina do 35 rokov (32 percent).
Počas rokov 2007 a 2008 sa podarilo stabilizovať stav zamestnancov Úradu
a obmedziť fluktuáciu, ktorá v predchádzajúcich rokoch do veľkej miery paralyzovala činnosť
Úradu. Pretrvávali však ťažkosti s obsadzovaním voľných pozícií, pre ktoré je potrebná
znalosť anglického jazyka a tiež s obsadzovaním pracovných miest kvalifikovanými
odborníkmi s praxou. Väčšinu z uchádzačov prihlásených do výberových konaní tvorili
absolventi bez predchádzajúcich pracovných skúseností.

2.3. Lektorská činnosť
V roku 2007 a 2008 sa zamestnanci okrem plnenia svojich pracovných povinností
venovali aj lektorskej činnosti v oblasti praktickej aplikácie zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov. V roku 2008 Úrad lektorsky
zabezpečil 27 prednášok, ktoré v prevažnej miere organizovali štátne organizácie a súkromné
vzdelávacie agentúry.

3. Legislatívno – právna, zahraničná a registračná činnosť
Zásady ochrany osobných údajov pre krajiny Európskej únie vyplývajú z ustanovení
prijatých medzinárodných právnych aktov a to najmä z článku 8 Európskeho dohovoru o
ochrane ľudských práv a základných slobôd, z článku 7 a článku 52 Charty základných práv
Európskej únie, z článku 286 Zmluvy o ES, z článku 5 Dohovoru Rady Európy o ochrane
jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (Dohovor 108) a na
sekundárnej úrovni zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a z
rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV o ochrane osobných údajov spracúvaných
v rámci policajnej a justičnej spolupráce. Zásady spracúvania osobných údajov ukladajú
povinnosti prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých spracúvajú osobné údaje a
zároveň deklarujú práva fyzických osôb.
V Slovenskej republike sú základné práva súvisiace s ochranou osobných údajov
zakotvené v článku 19 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky „Každý má právo na ochranu pred
neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej
osobe“, ako aj zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov.
Úrad
v hodnotenom
období
zabezpečoval
plnenie
úloh
súvisiacich
s pripomienkovaním právnych aktov, ktoré predkladali organizácie exekutívy v zmysle
legislatívneho plánu úloh vlády SR, stanoviská k dokumentom k rokovaniam COREPER 2,
spracovaní registrácie zodpovedných osôb a registrácie informačných systémov, spracovanie
odpovedí fyzickým a právnickým osobám na otázky z oblasti práv dotknutých osôb ako aj
povinností právnických osôb z oblasti spracúvanie osobných údajov. Ďalej spracúvanie
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vyjadrení a spracovanie rozhodnutí k cezhraničnému prenosu osobných údajov. Útvar
zabezpečoval aj plnenie úloh súvisiacich s účasťou zamestnancov úradu v pracovných
skupinách EÚ, a to v pracovnej skupine WP 31, WP 29 a zároveň v jej podskupinách, vo
výbore dohovoru 108 Štrasburg ako aj v pracovných skupinách zriadených pre agendu
tretieho piliera – policajná a justičná spolupráca.

3.1. Legislatívna činnosť – medzirezortné pripomienkové konanie
Jednou z ťažiskových oblastí práce Úradu je aktívna účasť na príprave a posudzovaní
návrhov všeobecne záväzných právnych noriem v medzirezortnom pripomienkovom konaní
za oblasť ochrany osobných údajov.
V hodnotenom období takto prešlo pripomienkovým konaním celkom 551 návrhov
všeobecne záväzných právnych noriem prakticky z každého rezortu Slovenskej republiky.
Úrad ako povinne pripomienkujúci orgán štátnej správy v tejto oblasti sa už v uplynulom
období plne dostal do povedomia všetkých rezortov Slovenskej republiky. V tomto období sa
už nestávalo, že by niektorý gestor, v snahe vyhnúť sa pripomienkam, nezaradil Úrad do
rozdeľovníka.
Od júna roku 2008 je v prevádzke Portál Právnych Predpisov, ktorý automaticky
notifikuje povinne pripomienkujúce subjekty a subjekty vybrané gestorom. Portál právnych
predpisov je internetovým portálom a tvorí súčasť Jednotného informačného systému na
sledovanie legislatívneho procesu, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky. Uvedený informačný systém bol vytvorený v rámci
projektu ministerstva spravodlivosti - Legislatívny tok. Cieľom vytvorenia Jednotného
informačného systému na sledovanie legislatívneho procesu je zjednotiť legislatívny proces v
Slovenskej republike a zabezpečiť jednoduchšiu orientáciu a vyhľadávanie v legislatívnych
materiáloch. Portál súčasne poskytuje oprávneným orgánom verejnej moci aktívny prístup k
legislatívnemu procesu (vytváranie materiálov na portáli, pripomienkovanie). Registrovaní
používatelia, ktorí reprezentujú laickú i odbornú verejnosť, majú možnosť aktívne sa zapojiť
do legislatívneho procesu (individuálne alebo s hromadnými pripomienkami).1
Čo je z pohľadu Úradu a jeho postavenia v legislatívnom procese najdôležitejšie,
Portál Právnych Predpisov umožňuje elektronické odosielanie pripomienok ako aj
vyhodnocovanie medzirezortného pripomienkového konania, či sledovanie materiálu počas
celého legislatívneho procesu.
V rámci legislatívnych činností Úrad v sledovanom období podal k návrhom právnych
aktov 67 zásadných pripomienok. Zásadné pripomienky sa v prevažnej miere týkali
zosúladenia legislatívy s ustanovením § 7 odsek 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov. Uvedený § 7 určuje, že súhlas dotknutej
osoby sa nevyžaduje, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe osobitného zákona, ktorý
ustanovuje zoznam osobných údajov, účel ich spracúvania a okruh dotknutých osôb, pričom
spracúvané osobné údaje o dotknutej osobe možno z informačného systému poskytnúť,
sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania,
sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť,
sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne
okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak tento zákon neustanovuje inak.
Viacero navrhovaných všeobecne záväzných právnych noriem malo pri aplikácii tohto
ustanovenia závažné nedostatky, ktorých odstránenie bolo nevyhnutné ešte v procese
medzirezortného pripomienkového konania. Obsahové náležitosti právnej normy na základe
ktorej by bolo možné spracúvanie osobných údajov v súlade s Ústavou SR ako aj so zákonom
1

Zdroj: https://lt.justice.gov.sk/Basics/About.aspx
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č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, je v procese
tvorby legislatívy nutné včleniť priamo do textu alebo prílohy právneho aktu. Uvedený
právny akt v tomto smere vyhovie požiadavkám, ktoré sú naň z pohľadu ochrany osobných
údajov kladené iba za predpokladu, že bude disponovať právnou silou zákona alebo vyššou.
Napriek pomerne vysokému povedomiu v oblasti ochrany osobných údajov v radoch
pracovníkov legislatívy všetkých subjektov, ktorí pripravujú právne predpisy, sa Úrad stále
stretáva s prípadmi, keď návrh podzákonnej normy uvádza zoznam spracúvaných údajov, účel
spracúvania ako aj okruh dotknutých osôb. V niektorých prípadoch však vymedzuje aj
podmienky pre sprístupňovanie, poskytovania alebo zverejňovanie spracúvaných údajov aj
napriek priamej požiadavke uvedenej v § 7 odsek 3 zákon 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov ustanoviť požadované náležitosti norme s vyššou
právnou silou. Náprava takto pripravenej podzákonnej legislatívy je spravidla možná iba
novelizáciou zákona, ktorý je ňou vykonávaný.
Okrem týchto pripomienok bolo vo viacerých návrhoch právnych noriem odporúčané
zosúladiť pojmy s legislatívou ochrany osobných údajov ako aj rešpektovať zásady
vyplývajúce z práva na ochranu osobných údajov. Napriek pomerne dlhej dobe, počas ktorej
sú pojmy spracúvanie osobných údajov, sprístupňovanie, poskytovanie a zverejňovanie
osobných údajov zadefinované v legislatíve, ktorá upravuje ochranu osobných údajov,
neustále pretrvávajú problémy s ich správnym používaním. Úrad sa v rámci medzirezortných
pripomienkových konaní nielenže stretáva s neadekvátnym používaním uvedených pojmov,
ale svojimi pripomienkami k návrhom všeobecne záväzných právnych aktov dáva ich použitie
na pravú mieru.
Pri tvorbe špeciálnej legislatívy Úrad zaznamenal viaceré problémy gestorov
s použitím terminológie, pričom najčastejšie boli zamieňané pojmy „sprístupňovanie“ a
„poskytovanie“ osobných údajov napriek tomu, že oba uvedené pojmy sú definované v § 4
odsek 1 zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ako:
 odovzdávanie osobných údajov na spracúvanie inému prevádzkovateľovi alebo inému
zástupcovi prevádzkovateľa, alebo jeho sprostredkovateľovi (poskytovanie) a
 oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim inej právnickej osobe
alebo fyzickej osobe s výnimkou dotknutej osoby alebo oprávnenej osoby, ktorá ich
nebude spracúvať ako prevádzkovateľ, zástupca prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľ (sprístupňovanie).
V otázkach nerešpektovania základných zásad ochrany údajov bola v procese
normotvorby najčastejšie dotknutá „zásada obmedzenia účelom“. Z uvedenej zásady vyplýva,
že každý subjekt spracúvajúci osobné údaje dotknutých osôb je povinný:
 získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel,
 zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a
obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,
 získavať osobné údaje na rozdielne účely osobitne,
 zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý
zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
Vo viacerých prípadoch bolo z navrhovaných všeobecne záväzných predpisov
evidentné, že rozsah spracúvaných osobných údajov by po prijatí navrhovaného znenia
prekročil rozsah nevyhnutný na dosiahnutie účelu. Takéto situácie však boli ešte
v rozporovom konaní odstránené po dohodách s gestormi uvedených návrhov. Tak isto ako
podobné návrhy neodôvodnene rozširujúce okruh dotknutých osôb nad rámec nevyhnutný na
dosiahnutie účelu, ktorý má byť spracúvaním osobných údajov dosiahnutý.
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3.2.

Pripomienkované právne akty

V hodnotenom období Úrad počas medzirezortného pripomienkového konania zaslal
gestorom pripomienky, napríklad v prípadoch nasledovných návrhov všeobecne záväzných
právnych noriem:
 Návrh zákona o náhradnom výživnom.
 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (SCHENGENSKÁ NOVELA).
 Návrh zákona o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu
odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby.
 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v
znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov.

3.3.

Legislatívna činnosť – novela zákona

Zákonom č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 3. 12. 2008 bol novelizovaný zákon
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to v § 34 ods. 1.
Tým sa rozpočtová kapitola Úradu stala podkapitolou rozpočtovej kapitoly „Všeobecná
pokladničná správa“ s účinnosťou od 01.01.2009. (vyšlo v Zbierke zákonov dňa 20.12.2008,
Čiastka č. 202/2008.)

3.4. Stanoviská a vyjadrenia Úradu
Súčasťou práce Úradu v legislatívno-právnej oblasti bolo aj spracovanie odpovedí k
otázkam verejnosti k problematike ochrany osobných údajov.
Postupný nárast počtu otázok, ktoré sú Úradu doručované denne od rôznych subjektov
možno hodnotiť iba pozitívne, ako dôkaz, že orgány verejnej správy, ale aj súkromný sektor
sa zaoberajú s predmetnou problematikou pozorne s prihliadnutím na všetky aspekty ochrany
osobných údajov. Kým v roku 2007 bolo Úradu doručených 432 otázok, v roku 2008 to bolo
až 618. Medziročný nárast vyslovene potvrdzuje stúpajúcu tendenciu záujmu verejnosti o túto
oblasť.
Otázky doručené Úradu sa v prevažnej miere týkali oblastí:
 neplatiči a spracúvanie ich osobných údajov,
 spracúvanie osobných údajov v rôznych odvetviach (otázky z verejnej sféry ako aj z
privátneho sektora),
 súhlas so spracúvaním osobných údajov,
 registrácia informačných systémov,
 bezpečnosť osobných údajov,
 rodné číslo a jeho spracúvanie,
 monitorovanie priestorov kamerovým systémom,
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kopírovanie osobných a úradných dokladov,
zodpovedné osoby,
uplatňovanie práva dotknutej osoby.

Bez zákonného vymedzenia povinností pre túto oblasť a bez kontaktu Úradu
s problémami, ktoré sú týmito otázkami naznačené, by bolo možné ťažšie uvádzať do života
ochranu osobných údajov, ktorá je nedeliteľnou súčasťou ochrany súkromia občana
v demokratickej spoločnosti. Za týmto účelom boli už v minulom období na internetovej
stránke Úradu http://www.uoou.sk zverejnené aj „Najčastejšie otázky“, s ktorými sa na Úrad
obracali dotknuté osoby, ale aj prevádzkovatelia informačných systémov a
ich sprostredkovatelia. Napriek tomu sa opakujú aj v žiadostiach o vyjadrenie, či stanovisko
a Úrad k nim neustále zaujíma postoj s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti v oblasti ochrany
osobných údajov.
Okrem písomných odpovedí poskytli pracovníci odboru legislatívno-právneho celý rad
odpovedí telefonicky (niekoľkokrát denne) ako aj osobne na konzultáciách viacerým
prevádzkovateľom a dotknutým osobám najmä v priestoroch Úradu.

3.5. Príprava podkladov pre rozhodnutia II. stupňa
Neoddeliteľnou súčasťou činností, ktoré spadajú do náplne práce pracovníkov odboru
legislatívno-právneho, je príprava podkladov pre rozhodnutia predsedu o námietkach proti
vydaným opatreniam ako aj o rozkladoch proti rozhodnutiam o pokute uloženej
prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi. V hodnotenom období predseda rozhodoval
v druhom stupni o šiestich prípadoch. V dvoch prípadoch išlo o oneskorené podanie
opravného prostriedku, pričom neboli splnené dôvody pre obnovu konania. V ostatných
prípadoch bolo rozhodnuté o zamietnutí opravného prostriedku a potvrdení prvostupňového
rozhodnutia.

3.6. Registrácia informačných systémov a registrácia zodpovedných osôb
3.6.1.

Registrácia informačných systémov:
Podmienky registrácie informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje
ako aj spôsob ich registrácie, upravujú znenia paragrafov §25, §26, §27, a §28 zákona
č. 428/2002 Z. z. Úrad registráciu informačných systémov vykonáva bezodplatne.
V hodnotenom období bolo úradu doručených 1700 formulárov žiadostí o registráciu
informačných systémov, či žiadostí o zmenu v registrácii. Zaregistrovaných bolo 98
informačných systémov podľa §25. Osobitnej registrácii podliehalo 16 registrácii
informačných systémov. Celkovo, vo verejne prístupnom registri vedenom na úrade, je 221
záznamov o registrácii informačných systémov.
3.6.2. Registrácia zodpovedných osôb.
Ďalšia z povinností pre prevádzkovateľa, ktorá súvisí s dohľadom nad ochranou
osobných údajov, je obsiahnutá v ods. 2 § 19 zákona č. 428/2002 Z. z. a je to povinnosť
písomne poveriť zodpovednú osobu, ktorá dozerá na dodržiavanie zákonných ustanovení pri
spracúvaní osobných údajov. Úrad vedie register zodpovedných osôb, v ktorom eviduje
celkom 39 524 spisov zodpovedných osôb nahlásených jednotlivými prevádzkovateľmi
informačných systémov. V roku 2007 pribudlo 1600 nových oznámení o poverení
zodpovednej osoby a v roku 2008 to bolo 1355 nových oznámení.
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4. Aktivity vo vzťahu k EÚ
4.1. Cezhraničný prenos osobných údajov
Integrálnou časťou pracovnej agendy útvaru – referátu zahraničných vzťahov je
posudzovanie spracúvania osobných údajov v súvislosti s ich prenosom do zahraničia.
Do krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň osobných údajov sa uskutočňuje prenos
osobných údajov na základe príslušných rozhodnutí Európskej komisie (Safe Harbor,
Štandardné zmluvné doložky, alebo alternatívnou aplikáciou príslušného ustanovenia článku
26 odsek 2 smernice 95/46/ES (napríklad prijatím záväzných podnikových pravidiel – BCR).
Úrad vydáva v súlade s § 23 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov rozhodnutia o súhlase s prenosom osobných údajov do tretích
krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V súlade s § 23 ods. 2
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
„Primeranosť úrovne ochrany osobných údajov sa hodnotí na základe všetkých okolností,
ktoré súvisia s prenosom. Osobitne sa pritom posudzujú príslušné právne predpisy v cieľovej
krajine vo vzťahu k povahe osobných údajov, účel a trvanie ich spracúvania“.
Pokiaľ ide o prenos osobných údajov sprostredkovateľovi v tretej krajine, ktorá
nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, je prevádzkovateľ so sídlom na
území Slovenskej republiky povinný žiadať Úrad o súhlas s takýmto prenosom.
Úrad vydal v hodnotenom období 12 rozhodnutí o súhlase s cezhraničným prenosom
osobných údajov. Predmetom prenosu boli osobné údaje spracúvané v rámci
pracovnoprávnych vzťahov, riadenia ľudských zdrojov, medicínskeho a klinického výskumu,
marketingu a outsourcingu spracovateľských operácií. Deväť rozhodnutí o cezhraničnom
prenose do krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov vydal Úrad
pre prevádzkovateľa na základe splnenia zákonných ustanovení o potrebe včlenenia
štandardných zmluvných doložiek a to importérovi v Indii, Filipínach a Shanghai. Tri
rozhodnutia o prenose osobných údajov vydal Úrad prevádzkovateľom pre dovozcov do USA
na základe plnenia zásad Safe Harbor.
Referát zahraničných vzťahov vydal tridsaťpäť vyjadrení k cezhraničnému prenosu
osobných údajov, pričom väčšinou išlo o žiadosti o stanovisko Úradu zo strany advokátskych
kancelárií.
Súkromnoprávnym ako aj verejnoprávnym subjektom boli poskytnuté odborné
konzultácie ohľadne výkladu zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, do
ktorých boli premietnuté aj odporúčania pracovných skupín zriadených Európskou Komisiou
a Radou Európy. Ďalej sa Úrad vyjadroval k medzinárodným zmluvám v oblasti colnej
spolupráce, kde boli dané odporúčania k náležitostiam týchto zmlúv v článkoch, ktoré
pojednávali o ochrane osobných údajov.
Úradu boli doručené na posúdenie aj záväzné podnikové pravidlá (BCR) spoločností
Akzo Nobel NV, Accenture Ltd. a Deutsche Post World NET, Britisch Petroleum a General
Electric. Zásady pre tvorbu záväzných podnikových pravidiel (Binding Corporate Rules –
BCR) nie sú absolútne právne záväzné a takisto neboli prijaté v EÚ záväzným právnym
rozhodnutím Komisie tak, ako je to v prípade štandardných zmluvných doložiek a bezpečného
prístavu (Safe Harbor). Odsúhlasenie ich obsahu ako aj ich zavedenie v celej nadnárodnej
spoločnosti nezbavuje prevádzkovateľa so sídlom na území Slovenskej republiky povinnosti
požiadať Úrad o súhlas s cezhraničným prenosom osobných údajov do krajiny, ktorá
nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
Deň 28. január bol vyhlásený Radou Európy za Deň ochrany osobných údajov. Úrad
v tejto súvislosti uskutočnil rad akcií, medzi iným na web stránke Úradu sprístupnil pre
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prevádzkovateľov usmernenie pod názvom „Čo musí urobiť prevádzkovateľ ak zamýšľa
vykonať cezhraničný prenos osobných údajov“. Obsahom sú informácie o náležitostiach
súvisiacich s prenosom osobných údajov do krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany
osobných údajov, ako aj do krajín, ktoré túto úroveň nezaručujú. Zverejnením tohto
dokumentu sa počet žiadostí o výklad ustanovení o cezhraničnom toku osobných údajov
v súvislosti s medzinárodnými prenosmi osobných údajov podstatným spôsobom zredukoval.
Možno skonštatovať, že došlo nielen k zníženiu počtu žiadostí o výklad zákona, ale následne
aj k zníženiu počtu rizikových spracovateľských operácií v súvislosti s prenosom osobných
údajov do zahraničia.
4.1.1. Safe Harbor
Safe Harbor (bezpečný prístav) je systém princípov, pomocou ktorého spoločnosti
v USA prijímajú pravidlá v oblasti zásad ochrany osobných údajov, na základe ktorých ich je
možné v zmysle smernice 95/46/ES považovať za organizácie s primeranou úrovňou ochrany
osobných údajov. Tieto zásady sú definované v Rozhodnutí komisie z 26. júla 2000 pod
číslom 2000/520/ES.
V súvislosti so Safe Harborom dochádza v rámci prenosov do Spojených štátov
amerických čoraz viac k prenosu tzv. whistleblowing – údajov. Pomocou telefonických a
e-mailových hlásení priamo do centrál nadnárodných spoločností sa prenášajú domnelé údaje
o podozreniach zo spáchania trestných činov a podozrenia z porušenia etických noriem
nadnárodných spoločností ich zamestnancami. Väčšinou ide o nahlasovanie údajných
machinácií nadriadených svojimi podriadenými. O povahe a charaktere ako aj o účelovosti
týchto prenosov sa stále vedú diskusie nielen v pracovných skupinách Európskej únie, ale aj
na vnútroštátnej úrovni. V tomto smere referát zahraničných vzťahov vypracoval žiadateľom
o takýto prenos, ako aj záujemcom o túto problematiku a ich právnym poradcom viacero
stanovísk, v ktorých formuloval svoje odborné závery. Tie sa v podstatnej miere opierajú
o príslušné odporúčania pracovnej skupiny WP 29, ale idú aj nad ich vecne a funkčne
ohraničený a špecifický charakter.
4.1.2. Štandardné zmluvné doložky
Sú ďalším nástrojom, podľa ktorého je možné uskutočniť prenos osobných údajov do
krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. K žiadosti o vydanie
rozhodnutia je potrebné predovšetkým priložiť zmluvu o prenose osobných údajov, ktorá
musí byť vypracovaná v súlade so štandardnými zmluvnými podmienkami napr. podľa
príslušného rozhodnutia Európskej Komisie.
V rámci rokovaní pracovnej skupiny WP 29 bola pozornosť venovaná aktualizácii
Rozhodnutia Komisie 2002/16/ES o štandardných zmluvných doložkách – prevádzkovateľ –
spracovateľ. Túto aktualizáciu navrhujú obchodné komory z USA, EÚ, Japonska ako aj
Európska federácia priameho marketingu – FEDMA. Aktualizácia sa týka hlavne vloženia
nového znenia Doložky 11, podľa ktorej bude umožnený prenos osobných údajov na
spracovanie od dovozcu údajov - sprostredkovateľa ďalšiemu sprostredkovateľovi (resp.
spracúvateľovi údajov) tzv. subkontraktorovi, na základe rovnakých podmienok určených
štandardnými zmluvnými doložkami podľa revidovaného Rozhodnutia Európskej Komisie
2002/16/ES o štandardných zmluvných doložkách určených na prenos údajov spracovateľom
v tretích krajinách, a súčasne pod podmienkou udelenia písomného súhlasu exportéra údajov.

4.2. Činnosť pracovnej skupiny WP 29 – Brusel
Pracovná skupina WP 29 je zriadená podľa článku 29 Smernice Európskeho
parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov
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a voľnom pohybe týchto údajov. Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia národných
dozorných úradov Európskej únie.
Pracovná skupina vydáva stanoviská k právnym aktom Európskej únie a k
medzinárodným zmluvám, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov, prijíma odborné
stanoviská a odporúčania, ak pri spracúvaní údajov vzniknú situácie, ktoré vnútroštátna
legislatíva členských štátov EÚ nepredpokladá, ak dochádza k porušovaniu práv dotknutých
osôb pri spracovávaní ich osobných údajov. Tiež vydáva odporúčania národným dozorným
autoritám na ochranu osobných údajov k jednotnej implementácii článkov smernice 95/46/ES.
Pracovná skupina zamerala svoju činnosť na tieto prioritné oblasti:
a) Lepšia implementácia smernice 95/46/ES – interpretácia kľúčových ustanovení
smernice 95/46/ES: prevádzkovateľ a sprostredkovateľ,
b) Zabezpečenie ochrany údajov pri medzinárodných prenosoch – špeciálne nástroje
BCR,
c) Zabezpečenie ochrany údajov pri nových technológiách – otázky súvisiace
s používaním internetu on-line sociálne siete (hlavne pokiaľ ide o deti
a teenagerov),
d) PNR – opätovné používanie údajov na bezpečnostné účely.
V roku 2007 v rámci EÚ pokračovalo na európskej úrovni riešenie medzinárodnej
kauzy SWIFT. Spoločnosť SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication) bola založená centrálnymi bankami štátov EÚ, za účelom realizácie
platobných transakcií klientov bánk po celom svete. Operačné stredisko tejto spoločnosti je na
území Belgicka a záložné pracovisko na území USA. V rámci prijatých bezpečnostných
opatrení USA v boji proti terorizmu boli údaje súvisiace s platobnými transakciami
z operačného centra v USA sprístupňované takmer štyri roky americkým orgánom vymáhania
práva. Európska komisia ako aj Európsky parlament zaujali v predmetnej veci kategorické
a odmietavé stanovisko a vyzvali príslušné orgány, aby sa tento postup dostal do súladu
s európskou legislatívou na ochranu osobných údajov. Na strane USA sa spoločnosť SWIFT
prihlásila k zásadám Safe Harbour. Na strane členských štátov EÚ boli prijaté opatrenia, ktoré
zaručia informovanosť dotknutých osôb o tom, že údaje o nimi uskutočnených finančných
transakciách môžu byť poskytnuté americkým orgánom vymáhania práva. SWIFT nakoniec
zrealizuje program na vytvorenie niekoľkých operačných centier s teritoriálnou príslušnosťou,
ktorý má byť účinný od roku 2009. Budú zriadené – transatlantické operačné centrum v USA,
operačné centrum pre Európu, globálne záložné pracovisko vo Švajčiarsku a operačné
centrum pre Áziu.
4.2.1. Pracovná skupina WP 29 prijala nasledujúce stanoviská:
Stanovisko 1/2007 k Zelenej knihe o detekčných technológiách pri činnosti orgánov činných
v trestnom konaní, colných orgánov a ďalších orgánov bezpečnostných služieb.
Stanovisko 2/2007 k informovaniu cestujúcich o postupovaní údajov z osobného záznamu o
cestujúcom (PNR) orgánom USA.
Stanovisko č. 3/2007 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a
dopĺňajú Spoločné konzulárne pokyny o vízach pre diplomatické misie a konzulárne úrady,
pokiaľ ide o zavedenie biometrických identifikačných znakov, vrátane ustanovení o
organizácii prijímania a spracovania žiadostí o víza (KOM(2006)269, konečné znenie).
Stanovisko 4/2007 k pojmu osobné údaje.
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Stanovisko 5/2007 k novej dohode medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o
spracovaní a postupovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými
dopravcami Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických (DHS)
uzatvorenej v júli 2007.
Stanovisko 6/2007 k otázkam ochrany údajov vo vzťahu k systému spolupráce v oblasti
ochrany spotrebiteľa.
Stanovisko 7/2007 k otázkam ochrany údajov týkajúcich sa informačného systému o
vnútornom trhu (IMI).
Stanovisko 1/2008 k otázkam ochrany údajov súvisiacim s internetovými vyhľadávačmi
(Google, Yahoo a ďalšie).
Stanovisko 2/2008 k preskúmaniu smernice č. 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania
osobných údajov a ochrany v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a
elektronických komunikáciách).
Stanovisko 3/2008 k návrhu medzinárodnej normy na ochranu súkromia v spojení so
Svetovým antidopingovým kódexom.
4.2.2. Pracovné dokumenty:
Pracovný dokument o spracovaní osobných údajov týkajúcich sa zdravotného stavu v
elektronických zdravotných záznamoch (EZZ) (WP 131)
Pracovný dokument o ochrane súkromia detí (WP 147).

4.3. Zastúpenie Úradu v pracovných podskupinách
V rámci pracovnej skupiny WP 29 je zriadených niekoľko špecializovaných
podskupín na prerokovávanie špecifických tém. Úrad menoval svojich zástupcov do
nasledujúcich pracovných podskupín: Údaje o cestujúcich, BCR/Safe Harbor, Štandardné
zmluvné doložky, Aplikovateľné právo/definícia prevádzkovateľ a sprostredkovateľ a
podskupina pre technológie.
4.3.1. Podskupina k údajom o cestujúcich
Podskupina sa zaoberá analýzou medzinárodných právnych aktov súvisiacich so
záznamami o cestujúcich. Je potrebné uviesť, že leteckí dopravcovia už využívajú registráciu
údajov PNR (Passenger Name Record) a v tomto ohľade vypracúva rôzne usmernenia pre
dotknuté osoby.
Od 11. septembra 2001 si orgány presadzujúce právo na celom svete uvedomujú
pridanú hodnotu zberu a analýzy osobných údajov o cestujúcich na boj proti terorizmu
a organizovanému zločinu.
Je potrebné zdôrazniť, že v súlade so smernicou 95/46/ES nie je dovolené spracúvať
osobné údaje spôsobom, ktorý je s pôvodným účelom spracúvania nezlučiteľný. V tomto
prípade dochádza ku kombinácii spracúvania údajov získaných na komerčné účely s ďalším
spracúvaním týchto údajov na účely boja proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti. Údaje
PNR obsahujú 19 kategórií údajov. Tieto údaje poskytuje cestujúci pri rezervácii leteniek
alebo registrácii ako aj pri nastupovaní na palubu lietadla.
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V súčasnosti boli uzatvorené dohody o postupovaní údajov PNR v súvislosti s bojom
proti terorizmu a nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti medzi EÚ a Spojenými štátmi
americkými, Kanadou a Austráliou. Tieto dohody sa obmedzujú na cestovanie leteckou
dopravou. Viaceré tretie krajiny uvažujú o prijatí podobných zmlúv ako je zmluva o PNR
uzavretá medzi USA EÚ a napriek záverom formulovaným v stanoviskách pracovnej skupiny
podľa článku 29 ju považujú za globálny štandard ochrany údajov.
V rámci EÚ bol vypracovaný Návrh rámcového rozhodnutia Rady o využívaní osobných
záznamov o cestujúcich (PNR) na účely presadzovania práva. Tento je v súčasnosti
predmetom diskusií na rôznych rozhodovacích úrovniach v rámci schvaľovacieho procesu
Európskej únie.
Cieľom tohto návrhu je harmonizácia ustanovení členských štátov o povinnosti
leteckých dopravcov, ktorí prevádzkujú lety z/do tretích krajín na územie aspoň jedného
členského štátu, poskytovať údaje PNR príslušným orgánom na účely predchádzania
teroristickým trestným činom a organizovanej trestnej činnosti a boja proti nim. Každé
spracovanie údajov PNR súčasne nesmie byť v rozpore s ustanoveniami rámcového
rozhodnutia Rady (2008/977/SVV) o ochrane osobných údajov spracovaných v rámci
policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach. (Toto rozhodnutie bolo publikované
v Úradnom vestníku EÚ 31. 12. 2008).
4.3.2. Podskupina BCR/Safe Harbor
Pracovná podskupina k BCR v súčasnosti pripravuje aktualizáciu princípov záväzných
podnikových pravidiel. Tieto pravidlá formulujú požiadavky na proces spracúvania osobných
údajov, ktorý realizujú nadnárodné spoločnosti aplikujú ako jednotné a záväzné pravidla pre
všetky organizačné zložky materskej spoločnosti, dcérske subjekty so sídlom v iných
krajinách, ako materská spoločnosť, ako aj zmluvné vzťahy so svojimi klientmi aj
dodávateľmi.
Predmetné BCR musia prejsť schvaľovacím procesom príslušnej národnej dozornej
autority v krajinách EÚ, v ktorých má nadnárodná spoločnosť zastúpenie a spracováva osobné
údaje dotknutých osôb z tejto krajiny. Proces schvaľovania koordinuje tzv. leader autority
DPA a stanoviská k návrhu znenia BCR vydávajú aj príslušné národné dozorné autority
z pohľadu súladu s vnútroštátnym zákonom na ochranu osobných údajov.
Tento proces je časovo náročný, preto v rámci aktualizácie zásad BCR sa dobrovoľne
uplatňuje proces vzájomného uznávania (Mutual Recognition). Ak riadiaca národná dozorná
autorita (Leader authority) rozošle konsolidovaný návrh s kladným stanoviskom o tom, že
predmetné BCR spĺňajú požadovaný štandard, ostatné národné dozorné orgány ochrany
údajov budú akceptovať toto stanovisko a ďalej postupovať v súlade s vnútroštátnou
legislatívou.
K vzájomnému uznávaniu sa zatiaľ pripojilo trinásť národných dozorných orgánov
ochrany údajov . Jedná sa o krajiny: Cyprus, Francúzsko, Nemecko, Island, Írsko, Taliansko,
Litva, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Španielsko a Veľká Británia.
Slovenská republika sa k tomuto návrhu z dôvodu právnej neistoty vzhľadom na BCR, zatiaľ
nepripojila.

4.4. Pracovná skupina - Výbor podľa článku 31 – Brusel
Výbor podľa článku 31 je zriadený podľa čl. 31 smernice 95/46/ES. Pracovná skupina
je poradným orgánom Európskej komisie a je zložená zo zástupcov členských štátov EÚ. Jej
funkciou je asistovať Európskej komisii pri realizácii jej opatrení. Schvaľuje alebo dáva
výhrady k návrhom dokumentov Európskej komisie a to predovšetkým tých, ktoré súvisia s
cezhraničným prenosom osobných údajov.
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Výbor podľa článku 31 rokoval o Návrhu rozhodnutia Komisie podľa Smernice 95/46/
ES Európskeho parlamentu a Rady o primeranej ochrane osobných údajov v Jersey a na
Faerských ostrovoch a o tomto návrhu rozhodol priaznivo.
Výbor takisto rokoval o žiadosti o vydanie rozhodnutia o primeranosti ochrany
osobných údajov v Izraeli. Následne bol Izrael vyzvaný, aby doručil informáciu o stave
legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov.

4.5. Činnosť Poradného výboru k Dohovoru 108 – Štrasburg
Pracovná skupina, užšie grémium, resp. kancelária Poradného výboru sa stretáva na
spoločných rokovania spravidla jedenkrát za štvrťrok a formuluje stanoviská, resp.
odporúčania pre krajiny Dohovoru, ktoré sa týkajú aktuálnych alebo sporných otázok
spojených so spracúvaním osobných údajov. Tieto odporúčania, resp. predbežné stanoviská
sú prijímané plenárnym zhromaždením Poradného výboru k Dohovoru 108 o ochrane
jednotlivca pri spracúvaní údajov, konajúcim sa raz ročne, alebo v písomnom konaní
prostredníctvom elektronickej pošty a hlasovania.
4.5.1. Hlavné témy rokovania v Poradnom výbore
4.5.1.1 Ochrana osobných údajov – Základné ľudské právo podľa Európskeho
Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
Pracovná skupina už dlhodobo rokuje k tejto otázke a snaží sa nájsť a zoskupiť
potrebné argumenty v prospech prijatia nového dodatkového protokolu k Európskemu
Dohovoru o ľudských právach a základných slobodách.
Názory na jeho prijatie boli rôzne, proti boli štáty ako Dánsko, Francúzsko, Írsko,
Veľká Británia a Slovensko, ktoré vo všeobecnosti zastávali názor, že presadenie nového
dodatkového protokolu bude v súčasnosti veľmi časovo a finančne náročné a súčasne nebude
prínosom k už existujúcemu riešeniu – článku 8 Dohovoru, ktorý pokrýva oblasť ochrany
osobných údajov. Takisto neuľahčí prácu národných dozorných orgánov.
Výklad vnútroštátnych noriem na ochranu údajov sudcami Európskeho súdu pre
ľudské práva v Štrasburgu nie je v súčasnosti to, o čo sa jednotlivé dozorné úrady usilujú, a to
predovšetkým vzhľadom na iné vnútroštátne priority. V každom prípade by to však mohlo
znamenať určitý prínos predovšetkým v politickej rovine, pretože akékoľvek nové základné
právo automaticky zvyšuje povedomie obyvateľov štátov RE o potrebe ochrany.
Za prijatie nového protokolu boli (aj keď opatrne) Rakúsko, Cyprus, Fínsko, Grécko,
Portugalsko, Španielsko a Slovinsko. Oficiálny názor neprejavili alebo rezervovaný postoj
zastávali v tomto ohľade zástupcovia štátov ako je Belgicko, Česko, Estónsko, Nemecko,
Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Holandsko, Rumunsko a Švajčiarsko. Zatiaľ
neexistuje ani oficiálne stanovisko EK v tomto smere. Diskusie sa preto odsúvajú na obdobie,
kedy už bude známy aj celkový výsledok ratifikácie Lisabonskej zmluvy.
4.5.1.2 Svetová antidopingová agentúra - databáza ADAMS
(databáza prevádzkovaná v Kanade subjektom zriadeným na základe švajčiarského práva
s úmyslom riadiť a organizovať antidopingové kontroly atlétov).
Predstavitelia RE a výboru sa dohodli s WADou, World Anti-Doping Agency –
Svetová antidopingová agentúra), že budú spolupracovať pri vypracúvaní nových pravidiel
ochrany údajov, ktoré budú včlenené do nového globálneho kódexu na ochranu pred
dopingom vo forme jedného článku.
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4.5.1.3 Postavenie a kompetencie dozorných orgánov
Výbor sa dohodol na pokračovaní prác na návrhu dokumentu, ktorý obsahuje výpočet
kritérií nezávislosti národných dozorných autorít. Jednotlivé delegácie namietali, že nie je
možné týmto dokumentom národnej dozornej autorite nariadiť alebo stanoviť určitý štandard
nezávislosti, alebo k dodržiavaniu takých štandardov jednotlivé dozorné úrady donútiť.
V niektorých krajinách to totiž môže byť veľký problém. Dokument by mal interpretovať
Dodatkový Protokol k Dohovoru 108 a predovšetkým vytvoriť jeho pridanú hodnotu.
4.5.1.4 Profilovanie
„Profilovanie (zostavenie profilu osoby) je metóda automatického spracúvania údajov,
založená na extrahovaní informácií z údajových databáz, ktorej účelom je zaradiť jednotlivca
do vopred stanovenej kategórie, s cieľom prijať individuálne rozhodnutia, ktoré sa dotknutej
osoby týkajú“. Z takejto definície je zrejmé, že sa bude jednať aj o operácie spracúvania
osobných údajov, či už automatizované alebo nie, ktoré sa môžu významnou mierou dotknúť
súkromia fyzických osôb
Dnešné softwerové nástroje umožňujú aplikáciu riešení založených na budovaní
dátových skladov (Data Warehousing), na základe „dolovania údajov“ (Data Mining), ale aj
prostredníctvom hĺbkovej analýzy údajov, ako je segmentácia a profilácia zákazníkov, pričom
využívajú široké spektrum štatistických a analytických metód.
V súčasnosti poradný výbor pracuje na vypracúvaní odporúčania k vytváraniu
profilov. Základom pre toto odporúčanie je štúdia prezentovaná Jean-Marcom Dinnartom
a Yvesom Poulletom k aplikovaniu Dohovoru 108 na proces profilovania. Problému
profilovania ako veľkej výzve súčasnosti a bezprostrednej hrozbe ochrany súkromia
a osobných údajov bolo venovaných niekoľko stretnutí poradného výboru.

4.6. Dozorné orgány III. piliera
Oblasť tretieho piliera (spravodlivosť a vnútorné záležitosti) v EÚ predstavuje
špecifickú oblasť uplatňovania komunitárneho práva a národnej legislatívy. Týka sa oblasti
vzájomnej spolupráce a výmeny informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní,
osobitne polície, justičných orgánov, colných orgánov a pod., a to tak na medzinárodnej ako
aj národných úrovniach. Medzinárodné právne nástroje (Dohovor o Europole, Dohovor o
Schengenskom informačnom systéme, Dohovor o používaní informačných technológií na
colné účely a ďalšie, boli základom na zriadenie príslušných inštitúcií ako aj podporných
nástrojov, ktoré umožňujú spracovanie a výmenu informácií v rámci spoločenstva –
informačných systémov.
Výkon dozoru v týchto informačných systémoch pri spracúvaní osobných údajov
vykonávajú v úzkej súčinnosti spoločné dozorné autority, ako napríklad spoločný dozorný
orgán Europolu, národné dozorné orgány – Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len
„Úrad“) a európsky dozorný úradník na ochranu osobných údajov. Zástupcovia Úradu
reprezentujú Slovenskú republiku v troch najvýznamnejších spoločných dozorných orgánoch
– JSB Europol, JSA Schengen a JSA Customs.
Úrad sa v hodnotenom období zameral na výkon kontrolných, konzultačných,
prieskumných a vzdelávacích aktivít u prevádzkovateľov policajných informačných systémov
ako aj prevádzkovateľov národných častí európskych informačných systémov, napr. národnej
ústredne Europolu, národnej ústredne Schengenského informačného systému, úradu SIRENE,
Colného kriminálneho úradu a konzulárnych oddelení zastupiteľských úradov SR v tretích
krajinách a pod. Konkrétne išlo o :
 konzultácie a prieskumy k uplatňovaniu článkov 96, 97, 98, 99 a 111 Dohovoru o SIS
v praxi,
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kontrolu úradu SIRENE zameranej na súlad spracúvania OÚ so zákonom 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nariadení MV SR
upravujúcich prevádzku národnej časti SIS a Národnej ústredne SIRENE2,
prieskum a kontrolu uplatňovania bezpečnostnej politiky na Colnej správe SR, (v
súvislosti s pilotným overovaním samo hodnotiacich dotazníkov o informačnej
bezpečnosti),
konzultácie a súčinnosť pri rekonštrukcii web stránky Colnej správy zameranej na
politiku ochrany OÚ spracúvaných Colnou správou SR a uplatňovanie práv
dotknutých osôb,
konzultácie a odporúčania týkajúce sa prevádzky a vývoja aplikácie N-VIS na MZV
SR,
previerku kvality údajov poskytnutých národnou ústredňou Europolu v súvislosti
s kontrolou analytických pracovných súborov vykonanou Spoločným dozorným
orgánom v ústredni Europolu v Haagu,
spoluprácu s MV SR pri zostavovaní Schengenského akčného plánu (SAP) a jeho
priebežnom plnení za rok 2008,
kontroly spracovania osobných údajov pri vydávaní schengenských víz na
konzulárnych oddeleniach ZÚ v tretích krajinách.

Aktivity na medzinárodnej úrovni na ktorých sa podieľali dvaja zamestnanci úradu sa
odvíjali od plánov činnosti Spoločných dozorných orgánov a pracovných skupín ako aj
prioritných úloh zadaných Komisiou a jej výbormi.
4.6.1. Spoločný dozorný orgán Europolu (JSB Europol)
V priebehu rokov 2007 až 2008 sa uskutočnilo 8 rokovaní JSB Europol. Kľúčové
činnosti a úlohy sa týkali:
 legislatívy ES/EÚ a súvisiacich dokumentov, najmä prípravy stanovísk k novému
právnemu rámcu, ktorý upravuje činnosť Europolu a to Rámcového rozhodnutia Rady
o Europole, s účinnosťou od 1. 1. 2010. Ďalej hodnotenia dohôd uzatvorených medzi
Europolom a Interpolom a USA, vydania stanovísk k správam o úrovni ochrany OÚ
v Izraeli a Ruskej Federácii, s ktorými Europol hodlá uzavrieť zmluvy o vzájomnej
výmene informácií, návrhu zásad upravujúcich vzťahy Europolu s partnermi v rámci
EÚ a tretích krajín a k asociačnej dohode Europolu o účasti expertov z tretích krajín
na analytických činnostiach Europolu,
 prípravy a vydávania stanovísk a usmernení týkajúcich sa praktickej činnosti Europolu
a to:
o k rozvojovým projektom Europolu (aplikácie SIENA, OASIS a COSPOL),
o k návrhu vykonávacích pravidiel (príkazov na otváranie analytických
pracovných súborov),
 pravidelnej koordinovanej kontroly Europolu vykonanej v ústredí v Haagu (JSB
Europol) a na národných jednotkách Europolu (národné dozorné autority),
 riešenia sťažností dotknutých osôb. Odvolací výbor JSB Europol v priebehu roka 2008
preveroval a vydal stanovisko k dvom sťažnostiam občanov EÚ (prípad Botros/UK/
a Naemi/FI/) vo veci uplatňovania práva dotknutých osôb na prístup a vymazanie
údajov spracúvaných Europolom.

2

Nariadenia ministra vnútra SR č. 48 o medzinárodnej policajnej spolupráci vykonávanej
prostredníctvom Národnej ústredne SIRENE, č. 49 o prevádzke národnej časti SIS a č. 61 o informačnom
systéme centrálna lustračná konzola.
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4.6.2.

Spoločný dozorný orgán schengenského informačného systému (JSA Schengen)
V sledovanom období sa uskutočnilo osem pracovných stretnutí JSA Schengen.
Aktivity, ktoré tento orgán zabezpečoval v súčinnosti s národnými dozornými úradmi sa
týkali nasledovných oblastí:
 analýzy, hodnotenia a presadzovania princípov ochrany osobných údajov v nových
právnych nástrojoch upravujúcich prevádzku a využívanie Schengenského
informačného systému druhej generácie3, vo vykonávacích predpisoch (v príručke
SIRENE) a rozhodnutí Rady o migrácii dát zo SIS I+ do SIS II,
 vypracovanie harmonizovaných návrhov spoločných riešení existujúcich problémov
pri uplatňovaní alebo výklade ustanovení schengenského dohovoru počas prevádzky
SIS. V tejto súvislosti boli vykonané koordinované prieskumy a kontroly uplatňovania
článkov 96, 97, 98, 99 a 111 Dohovoru o SIS v národných ústredniach SIRENE, na
základe ktorých JSA Schengen formuloval spoločné stanoviská a usmernenia pri
uplatňovaní citovaných článkov Dohovoru,
 príprava informačnej kampane v súvislosti so spustením prevádzky Schengenského
informačného systému druhej generácie (v spolupráci s WP 29),
 vypracovanie a zverejnenie správy o činnosti JSA Schengen za obdobie december
2005 až december 2008.
4.6.3. Spoločný dozorný orgán Colného informačného systému (JSA Customs)
V rokoch 2007 až 2008 sa uskutočnilo osem rokovaní JSA Customs. Od júna 2007
funkciu predsedu vykonáva zástupca Úradu na ochranu osobných údajov SR.
Aktivity JSA Customs v sledovanom období, v súlade s plánom činnosti boli zamerané na:
 zvyšovanie odbornosti členov JSA Customs, najmä na oboznámenie sa s novými
projektmi vyvíjanými OLAFom (európskym úradom proti daňovým a colným
podvodom) v rámci AFIS a to web aplikácie CIS/AFIS portál a spoločnej databázy
vyšetrovacích spisov FIDE,
 oblasť kontroly a to tak na centrálnej úrovni CIS ako aj na národných častiach
prevádzkovaných členskými štátmi,
 pilotné overenie sebahodnotiaceho modulu v oblasti informačnej bezpečnosti CIS.
Pilotného projektu sa zúčastnili: Grécko, Slovensko a Spojené kráľovstvo. Prvú etapu
v trvaní takmer pol roka realizoval úrad v úzkej súčinnosti so zamestnancami Colnej
správy SR.
4.6.4. Pracovná skupina pre políciu a spravodlivosť (WPPJ)
Pracovná skupina rokovala v priebehu rokov 2007 až 2008 deväťkrát. Počas uvedených
rokovaní sa zaoberala:
 prerokúvaním, hodnotením a uplatnením pripomienok k legislatívnym aktom Rady
najmä k rámcovému rozhodnutiu Rady o ochrane osobných údajov v rámci policajnej
a justičnej spolupráce v trestných veciach, rozhodnutiu Rady o posilnení cezhraničnej
spolupráce v boji proti terorizmu a organizovanému cezhraničnému zločinu (Prümská
zmluva), k rámcovému rozhodnutiu Rady o Europole, prístupu orgánov
presadzujúcich právo k Eurodac-u, k zmluve medzi EÚ a USA, týkajúcej sa údajov

3

−
−

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného
systému druhej generácie (SIS II) - migračná politika (1. pilier)
Rozhodnutie Rady o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej
generácie (SIS II). (kontrola vstupu prevencia proti trestným činom, pátranie po nezvestných osobách – 3. pilier)
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady, ktoré sa týka prístupu útvarov zodpovedných za vydávanie
osvedčení o evidencii vozidiel v členských štátoch do Schengenského informačného systému druhej generácie
(SIS II) KOM (2005)237, konečné znenie)
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cestujúcich leteckých spoločností (PNR data), dopadu Lisabonskej zmluvy na právne
akty upravujúce spracúvanie osobných údajov v treťom pilieri.,
 vypracovaním spoločnej metodiky (katalógu na OOÚ) na výkon dozoru a kontrol
v orgánoch presadzujúcich právo,
 prieskumom, zameraným na hodnotenie bilaterálnych zmlúv o policajnej spolupráci
uzatvorených medzi ČŠ a tretími krajinami a následné vypracovanie jednotnej
štandardnej štruktúry a náležitostí bilaterálnych zmlúv (manuál),
 prieskumom, zameraným na implementáciu zásad z Dohovoru RE o počítačovej
kriminalite do národnej legislatívy členských štátov,
 vypracovaním rokovacieho poriadku pracovnej skupiny a Správy o činnosti za roky
2007 a 2008.
4.6.5. Koordinačné porady pracovnej skupiny pre Eurodac
Koordinačné porady k systému Eurodac zvoláva európsky dozorný úradník (ďalej len
„EDPS“), ktorý zároveň v zmysle nariadenia EP a Rady č. 45/2001 vykonáva dohľad nad
centrálnou časťou systému a koordinuje činnosť národných dozorných orgánov.
V hodnotenom období sa uskutočnilo päť koordinačných porád, ktorých predmetom boli
nasledovné témy:
 deti a Eurodac (uplatňovanie azylovej politiky /snímanie odtlačkov u maloletých
osôb),
 poskytovanie informácií dotknutým osobám,
 využívanie DubliNet-u a iniciatívy Rady na zmeny v Dohovore o Dublinet-e,
 priebežné hodnotenie a poznatky z využívania EURODAC-u členskými štátmi,
 pripomienky k návrhu právneho aktu Rady o prístup orgánov presadzujúcich právo
k Eurodac-u,
Správa o činnosti Koordinačnej skupiny za rok 2007.
4.6.6. Ďalšie medzinárodné aktivity súvisiace s problematikou tretieho piliera
 pracovné rokovania so zástupcami Rumunskej dozornej autority k otázkam vytvorenia
legislatívnych, inštitucionálnych, organizačných a personálnych podmienok na
implementáciu Schengenského acquis v oblasti ochrany osobných údajov,
 prezentácia skúseností z hodnotenia pripravenosti SR na implementáciu
Schengenského acquis v oblasti ochrany osobných údajov – SCHEVAL 2007 (10.
stretnutie predstaviteľov národných dozorných úradov strednej Európy, ktoré sa
konalo v Poľsku),
 nominácia a spolupráca so skupinou expertov EK na prípravy Schengenského
katalógu – ochrana osobných údajov,
 prezentácia skúseností z kontrol zameraných na spracúvanie osobných údajov
súvisiacich s vydávaním Schengenských víz na konzulárnych oddeleniach
zastupiteľských úradov SR v tretích krajinách. (XVIII. Case handling Workshop.
Bratislava, 2008).

4.7. Ďalšie aktivity útvaru
4.7.1.

Úlohy vyplývajúce zo Schengenského akčného plánu (SAP)
Centrálnym orgánom zodpovedným za implementáciu a aplikáciu schengenského
acquis a schengenských štandardov je Ministerstvo vnútra SR. Orgánom zodpovedným za
koordináciu činností ústredných orgánov štátnej správy v oblasti ochrany osobných údajov je
Úrad na ochranu osobných údajov SR. V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do
Schengenského priestoru prebiehal rad rokovaní v pracovných skupinách Európskej komisie
a medzirezortných pracovných skupinách v SR aj v predchádzajúcich rokoch. Plnenie úloh
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ako aj ďalšie postupy boli vykonávané aj v zmysle niekoľkých aktualizácií Schengenského
akčného plánu SR.














zástupcovia Úradu sa aktívne zúčastňovali na plnení opatrení vyplývajúcich z
Hodnotiacej správy SCH-EVAL z roku 2006, v rámci pracovných skupín zriadených
splnomocnencom vlády pre schengenské záležitosti,
účasť na rokovaní expertov Rady a EK v Bruseli v januári 2007, v súvislosti
s prípravou opakovanej misie SCH-EVAL za oblasť ochrany osobných údajov na
Slovensku,
Úrad v spolupráci s MV SR koordinoval prípravu a viedol vlastné rokovania so
skupinou expertov EK počas opakovanej hodnotiacej misie SCH-EVAL monitorujúcej
oblasť ochrany osobných údajov v SR v marci 2007 v Bratislave,
Úrad sa významnou mierou podieľal na premietnutí požiadaviek Misie SCH-EVAL do
zákona č. 171/1993 o Policajnom zbore, osobitne ustanovením prevádzkovateľa SIS,
čím sa jednoznačne vyjasnili kompetencie medzi Úradom a MV SR,
novelou interného predpisu – nariadenia ministra vnútra SR č. 82/2005 o ochrane
osobných údajov v IS policajného zboru, sa odstránili konkurenčné kontrolné
právomoci Úradu kontroly MV SR v oblasti ochrany osobných údajov. Tým sa
zároveň ustanovilo, že výkonom kontrolných a sankčných právomocí je poverený
výlučne Úrad,
Úrad vykonal taktiež inšpekčné návštevy pracovísk Úradu cudzineckej a hraničnej
polície a národnej jednotky Eurodac-u v SR, čím preukázal schopnosť vykonávať tieto
kontroly,
Úrad zabezpečil školenia zamestnancov príslušných orgánov štátnej správy
(príslušníkov PZ, Colnej správy SR a prokuratúry) v oblasti ochrany osobných údajov
súvisiacich so vstupom do Schengenského priestoru,
Úrad v súlade s odporúčaniami z hodnotiacej správy SCH-EVAL vykonal inšpekčné
návštevy na jedenástich konzulárnych oddeleniach zastupiteľských úradov SR
dislokovaných v exponovaných tretích krajinách mimo vonkajších hraníc
Schengenského priestoru,
Úrad sa aktívne podieľal na príprave web stránok MV SR a MZV SR informujúcich
verejnosť o implementácii štandardov pri spracúvaní osobných údajov a postupe pri
uplatňovaní práv dotknutých osôb, osobitne práva na informácie, práva na opravu
neaktuálnych dát, resp. ich vymazanie v prípade, že sú spracúvané v rozpore so
zákonom,
v rámci informačnej kampane súvisiacej so vstupom SR do Schengenského priestoru,
Úrad zverejnil taktiež na svojej web stránke informácie o spracúvaní osobných údajov
v Schengenskom informačnom systéme.

4.7.2.

Predvstupové rokovanie k vstupu SR do Schengenského priestoru
V tomto období pokračoval hodnotiaci proces misie SCH-EVAL ohľadne vstupu
Slovenskej republiky do Schengenského priestoru. Prvá etapa tohto hodnotenia bola
upriamená na postavenie, právomoci, nezávislosť a schopnosť Úradu plniť úlohy vyplývajúce
zo Schengenského dohovoru.
Dňa 21. marca 2007 sa uskutočnila opakovaná misia Sch-Eval na Slovensku pre
oblasť ochrany osobných údajov. Účelom misie bolo posúdenie plnenia odporúčaní uložených
v roku 2006. Rokovania prebiehali v priestoroch Úradu a za slovenskú stranu rokovanie
viedol zástupca Úradu. Predmetom hodnotenia boli štyri oblasti:
1. Legislatívny rámec pre implementáciu SIS konkrétne SIS one 4 All.
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2. Postavenie,
kompetencie
a funkčnosť
Úradu
(najmä
intervenčné,
vyšetrovacie/kontrolné a sankčné právomoci Úradu ako aj otázky súvisiace
s personálnymi a finančnými zdrojmi).
3. Postupy pri vydávaní schengenských víz.
4. Informovanie verejnosti o uplatňovaní práv dotknutých osôb pri spracúvaní osobných
údajov v rámci Schengenského informačného systému ako aj o zmenách v súvislosti
so vstupom SR do Schengenského priestoru.
Táto etapa z celého hodnotiaceho procesu ochrany osobných údajov bola veľmi
významná, lebo od jej výsledku záviselo spustenie ďalších hodnotiacich etáp v rezortoch
Ministerstva vnútra SR a Ministerstva zahraničných vecí SR.
Pozitívne hodnotenia hodnotiacej misie SCH-EVAL v otázkach postavenia
a právomocí Úradu na ochranu osobných údajov SR v zmysle realizovaných odporúčaní tak
otvorili cestu k ďalším hodnotiacim činnostiam. Predmetom hodnotenia komisie boli oblasti
ochrany pozemnej a vzdušnej hranice, oblasť schengenského informačného systému
a národnej ústredne SIRENE. Tento hodnotiaci proces bol úspešne ukončený a Slovenská
republika vstúpila do Schengenského priestoru dňom 21. 12. 2007.
Úrad naďalej plní úlohy súvisiace s členstvom Slovenskej republiky v schengenskom
priestore, a to najmä pri aktualizácii schengenských štandardov, výkonom kontroly u
prevádzkovateľov predmetných informačných systémov, implementácii SIS II, vybavovaní
sťažností dotknutých osôb ako aj účasťou na schengenských hodnotiacich misiách v krajinách
EÚ (v roku 2009 to sú krajiny Beneluxu, Francúzsko, Nemecko, Bulharsko a Rumunsko).
4.7.3. Účasť na príprave právnych aktov súvisiacich so zrušením víz do USA
V súvislosti so zrušením víz pre krátkodobé cesty do USA sa zástupcovia Úradu
zúčastňovali na rokovaniach s MV SR ako aj so zástupcami USA pri príprave rozhodujúcich
právnych aktov, ktoré predchádzali zrušeniu krátkodobých víz do USA, a to:
– Memorandum o porozumení medzi MV SR a Ministerstvom pre vnútornú bezpečnosť
USA, týkajúce sa programu bezvízového styku USA a súvisiacich posilnených
bezpečnostných opatrení (bolo podpísané 17. 3. 2008 vo Washingtone).
– Dohoda medzi vládou USA a vládou SR o výmene informácií zo skríningu známych
teroristov alebo osôb podozrivých z terorizmu.
– Zmluva medzi SR a USA o zintenzívnení spolupráce pri predchádzaní a boji proti trestnej
činnosti, ktorej základom bol „Dohovor o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce najmä v boji
proti terorizmu, cezhraničnej trestnej činnosti a nelegálnej migrácii, podpísaný v Prüme.
– Ďalšou podmienkou zrušenia krátkodobej vízovej povinnosti bolo zavedenia zo strany USA
internetovo prístupného formulára ESTA, ktorý musí cestujúci vyplniť pred cestou do USA.
Vízová povinnosť pre krátkodobé turistické pobyty bola pre občanov Slovenskej
republiky zo strany USA zrušená ku dňu 17. 11. 2008.

4.8. Medzinárodné konferencie splnomocnencov na ochranu osobných
údajov a súkromia
Každoročnej Medzinárodnej konferencie splnomocnencov na ochranu osobných
údajov a súkromia4 sa nezúčastňujú výlučne len splnomocnenci na ochranu osobných údajov
z národných a regionálnych dozorných úradov na ochranu osobných údajov a súkromia, ale aj
4

International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners
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iní experti pracujúci v danej oblasti. Je to celosvetová konferencia a má širší záber ako Jarná
konferencia európskych splnomocnencov na ochranu osobných údajov.5 Nemá len európsky
rozmer, ale zúčastňujú sa jej aj predstavitelia ochrany osobných údajov, priemyslu
a akademickej obce z celého sveta, napríklad z Kanady, Latinskej Ameriky, Austrálie,
Nového Zélandu, Hong Kongu, Japonska a iných jurisdikcií regiónu Ázia – Pacifik a riešia
otázky spoločného záujmu.
•

október 2008 – Štrasburg, konferencia sa konala v priestoroch Rady Európy a niesla sa
v duchu „Ochrana súkromia vo svete bez hraníc“ („Protecting privacy in a borderless
world“)6. Bola zorganizovaná spoločne nemeckým a francúzskym úradom a bola súčasťou
programu francúzskeho predsedníctva v EÚ. Hlavným zámerom bolo pomenovanie
výziev plynúcich z faktu, že ochrana osobných údajov, teda aj súkromia čelí
v celosvetovom kontexte mohutným technologickým, politickým, právnym
a ekonomickým dôsledkom prudko sa rozvíjajúceho sveta. Osobné údaje teraz celkom
voľne cirkulujú bez hraníc. V roku 2009 sa Medzinárodná konferencia sa bude konať v
Madride. Konferencia prijala nasledovné dokumenty:
o Rezolúcia o ochrane súkromia detí na Internete, 17. október 20087
o Rezolúcia na zriadenie Medzinárodného dňa, alebo týždňa ochrany osobných
údajov/ochrany súkromia, 17. október 20088
o Rezolúcia o naliehavej potrebe ochrany osobných údajov (súkromia) vo svete bez
hraníc a naliehavej potrebe dosiahnutia Spoločného návrhu ustanovenia
medzinárodných noriem na ochranu súkromia a ochranu osobných údajov,
o 17. október 20089
o Rezolúcia o ochrane súkromia v internetových službách sociálnych sietí,
17. október 200710

•

September 2007 – Montreal. Konferencia sa niesla v duchu „Zem nepoznaná – terra
incognita“. Bola organizovaná Úradom na ochranu súkromia z Kanady. Zamerala sa na
výzvy ochrancov osobných údajov a súkromia, ktorí „vstupujú do nezmapované územia“
s cieľom predvídať a plánovať riešenie „neznámych“ skutočností vo vzťahu k ochrane
osobných údajov a prudko sa vyvíjajúcich technológií. Technológia a terorizmus menia
svet. Outsourcing informačných technológií a exponenciálny rast cezhraničných tokov
osobných údajov a nezákonné obchodovanie s nimi sa stali samozrejmosťou. Konferencia
poskytla príležitosť k zmapovaniu situácie, a predložila návrhy, ako by mali reagovať
národné dozorné orgány, vlády, odborníci a poskytovatelia e- služieb. Konferencia prijala
nasledovné dokumenty:

5

Spring conference of the European Data Protection Commissioners
„Protecting privacy in a borderless Word“
7
Resolution on childrens' online privacy, 17 October 2008
8
Resolution to explore establishing an International Privacy/Data Protection Day or Week, 17 October 2008
9
Resolution on the urgent need for protecting privacy in a borderless world, and for reaching a Joint Proposal for setting
International Standards on Privacy and Personal Data Protection, 17 October 2008
10
Resolution on Privacy Protection in Social Network Services, 17 October 2007
6
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o Rezolúcia o naliehavej potrebe celosvetových štandardov na ochranu osobných
údajov cestujúcich, ktoré majú byť použité vládami pre presadzovanie práva
a bezpečnosti na účely ochrany štátnych hraníc, 28. septembra 200711
o Rezolúcia o vývoji medzinárodných noriem (na ochranu osobných údajov),
28. septembra 2007 12
o Rezolúcia o medzinárodnej spolupráci, 28. septembra 200713
4.8.1. Medzinárodná pracovná skupina na ochranu osobných
údajov telekomunikáciách – Berlínska skupina 14
Pracovná skupina bola vytvorená v rámci Medzinárodnej konferencie splnomocnencov na
ochranu osobných údajov a súkromia15 – z iniciatívy berlínskeho splnomocnenca, ktorý je
odvtedy predsedom skupiny. Skupina IWG DPT prijala od roku 1983 množstvo odporučení,
spoločných stanovísk a pracovných dokumentov s cieľom zlepšenia ochrany osobných údajov
v oblasti telekomunikácií. Od začiatku 90-tych rokov minulého storočia sa zvlášť zameriava
na problematiku ochrany osobných údajoch na Internete. Pracovná skupina zasadá dvakrát do
roka – na jar a na jeseň, pričom je zasadanie spravidla spojené s medzinárodným workšopom
zameraným na aktuálne témy širokého spektra. Išlo o nasledovné zasadnutia a hlavné prijaté
dokumenty:
• Október 2008 Strasbourg: Zasadnutie sa venovalo témam: Spracovanie údajov
zaznamenaných v záznamníkoch udalostí vo vozidlách, spracovanie osobných údajov
v systémoch súvisiacich s autorskými právami v „p-2-p“ sieťach, hĺbková analýza
paketov a ochrany súkromia, biometrické šifrovanie a ochrana súkromia, uchovávanie
obsahu SMS správ na účely presadenia práva, ekonomika technológií zvyšujúcich
ochranu súkromia “PET”, záležitosti ochrany OÚ v službách internetových sociálnych
sietí, ochrana súkromia a cestné poplatky, geo - priestorové údaje a ochrana súkromia
(napr. Google Street View), ochrana súkromia a medzinárodná štandardizácia.
• Marec 2008 Rím: Boli prijaté hlavné dokumenty :
• Správa a usmernenie týkajúce sa ochrany súkromia v internetových sociálnych
sieťach “Rome Memorandum” – (Rím 3.-4. 3. 2008)16
• Odporučenie týkajúce sa implementácie a aplikácie Dohovoru Rady Európy č. 185
v oblasti kybernetickej kriminality (a. k. a. “Budapest Convention”), (Rím
3.-4. 3. 2008)17
• September 2007 Berlín: Boli prijaté hlavné dokumenty:
o

Pracovný dokument týkajúci sa tém ochrany súkromia a distribúcie
digitálneho obsahu v médiách a digitálnej televízii, (Berlin, 4.-5. 9.2007)18

11

Resolution on the urgent need for global standards for safeguarding passenger data to be used by governments for law
enforcement and border security purposes, 28 September 2007
12
Resolution on Development of International Standards, 28 September 2007
13
Resolution on international co-operation, 28 September 2007
14
15

International Working Group for Data Protection in Telecommunications – IWGDPT – Berlin Group
International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners

16

Report and Guidance on Privacy in Social Network Services – “Rome Memorandum” – (Rome (Italy), 3./4.03.2008)
Recommendation on the Implementation and Application of the Council of Europe Convention No. 185 on Cybercrime
(a.k.a. “Budapest Convention”) (Rome (Italy), 3./4.03.2008)
18
Working Paper on Privacy Issues in the Distribution of Digital Media Content and Digital Television (Berlin, 4./5.09.2007)
17
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o

Pracovný dokument o systémoch elektronických lístkov vo verejnej doprave.
(Berlin, 4.-5. 9. 2007)19

4.9. Jarné konferencie európskych dozorných orgánov na ochranu
osobných údajov
Zúčastňujú sa ich národní splnomocnenci na ochranu osobných údajov členských
štátov EÚ a Rady Európy. Prítomní sú aj zástupcovia Európskej komisie, EÚ a tretieho
piliera, ako aj spoločných dozorných orgánov na ochranu osobných údajov EÚ a Rady
Európy. Konferencia sa tradične končí prijatím série významných dokumentov a využíva
prácu svojich podskupín, ktoré sú zamerané na konkrétne problémy spoločného záujmu,
napríklad pracovná skupina pre políciu a spravodlivosť pripravuje materiály k otázkam
tretieho piliera, so zreteľom na ich prijatie na zasadnutí Európskej konferencie. Pracovná
skupina medzinárodných workšopov spracováva podania20, ktoré sú fórom pre výmenu
informácií a pre zdieľanie skúseností v prípade vybavovania sťažností. Za sledované obdobie
sa predseda a ďalší zamestnanci Úradu zúčastnili nasledovných konferencií:
• Máj 2007 – Larnaca. Boli prijaté nasledovné dokumenty:
o Deklarácia o zásade dostupnosti, so Spoločným stanoviskom a Kontrolným
zoznamom, prijatá dňa 11. mája 200721
o Deklarácia o návrhu rámcového rozhodnutia o ochrane údajov v treťom pilieri, prijatá
11. mája 200722
Apríl 2008 – Rím. Na tomto rokovaní predseda Úradu dohodol spoluprácu Úradu s
Európskym splnomocnencom na ochranu osobných údajov Petrom Hustinxom. Bol prijatý
hlavný dokument:
o Deklarácia o troch oznámeniach z Európskej komisie k riadeniu štátnych
hraníc, prijatá 18. apríla 200823

4.10. Stretnutia splnomocnencov na ochranu osobných údajov krajín
strednej a východnej Európy
Je to regionálne fórum, kde si pracovníci dozorných úradov na ochranu osobných
údajov vymieňajú skúsenosti v oblastiach špecifických pre krajiny strednej a východnej
Európy .
Konferencie sa zúčastňujú delegácie z krajín: Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Estónsko, Litva,
Lotyšsko, Maďarsko, Macedónsko, Slovensko, Poľsko, Rumunsko. Témy sa v minulosti
týkali najmä problematiky ochrany osobných údajov pri vstupe krajín do EÚ, Schengenského
priestoru, ale aj tém bežného života, ako je napríklad zvyšovanie povedomia obyvateľov,
citlivej oblasti ako je zverejňovanie osobných údajov z registrov štátnej bezpečnosti minulých
režimov a množstva ďalších tém.
V sledovanom období sa pracovníci Úradu zúčastnili nasledovných zasadnutí:
• Jún 2007 – Zadar – 9. zasadnutie .
•

Jún 2008 – Varšava – 10. zasadnutie .

19

Working Paper on E-Ticketing in Public Transport (Berlin, 4./5.09.2007)
Case Handling Workshops
21
Declaration on the Principle of Availability, with Common Position and Checklist, adopted on 11 May 2007
22
Declaration on the Draft Framework Decision on Data Protection in the Third Pillar, adopted on 11 May 2007
23
Declaration on three communications from the Commission on border management, adopted on 18 April 2008
20
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4.11. Bilaterálne stretnutia
V rámci riešenia úloh spoločného záujmu sa uskutočňujú bilaterálne zasadnutia
s príslušnými úradmi v zahraničí.
Apríl 2007 – Bratislava, pracovné rokovanie so zástupcami rumunského úradu na
ochranu osobných údajov v Bratislave. Stretnutie bolo iniciované rumunskom stranou, ktorá
prejavila záujem o skúsenosti slovenského Úradu z príprav na vstup SR do Schengenského
priestoru.
November 2007 – Litva, konferencia pri príležitosti výročia Inšpektorátu na ochranu
osobných údajov Litvy.
December 2007 – Budapešť, návšteva maďarského splnomocnenca na ochranu
osobných údajov. Boli prerokované otázky možnej spolupráce v budúcnosti v zastúpení
predsedu Úradu.
Apríl 2008 – Varšava, pracovné stretnutie poľského a slovenského úradu v dňoch
23.-25. apríla 2008 vo Varšave boli zamerané na výmenu skúseností a prezentáciu činnosti
všetkých organizačných útvarov poľského i slovenského úradu v oblasti ochrany osobných
údajov. Získané informácie a poznatky sú materiálom pre využitie v domácich podmienkach
pri plnení úloh a ďalšej práci Úradu.
Máj 2008 – Častá-Papiernička, stretnutie so zástupcami českého ÚOOÚ. Rokovanie
sa uskutočnilo ako ďalšie v poradí na základe dohovoru v spoločnom Memorande českého a
slovenského úradu z 21. 3. 2006. Počas rokovania boli prejednávané témy: Najčastejšie
otázky smerované úradu zo strany verejnosti; používanie úradných dokladov v praxi:
občiansky preukaz a pas vo svetle európskych dokladov; legislatíva upravujúca úradné
doklady, rozsah osobných údajov na úradných dokladoch; spracúvanie osobných údajov
v rámci centrálnych registrov (informačných systémov) Ministerstva spravodlivosti SR pre
oblasť súdnictva, vrátane ich zverejňovania; výkon kontroly u kontrolovaných osôb
(prevádzkovateľ/sprostredkovateľ) bez oznámenia ako aj na poskytovanie súčinnosti zo
strany orgánov štátnej správy a iných orgánov verejnej moci úradom na ochranu osobných
údajov v SR; osobitná legislatíva ochrany osobných údajov; kamerové systémy; otázky
súkromia v zamestnaní; oblasť e-governmentu. –

4.12. Účasť zamestnancov Úradu na medzinárodných konferenciách a
seminároch
•
•
•
•
•
•

Marec 2007, Brusel, Woršhop o prístupe EÚ k medzinárodným dohovorom o
spracovaní osobných údajov pasažierov24
Jún 2007, Lyon, Medzinárodné sympózium o medzinárodnej spolupráci orgánov
vymáhania práva – Interpol
Júl 2007, Lisabon, Workšop o získavaní údajov ako podmienke efektívneho boja
proti násiliu páchaného na ženách
Október 2007, Praha, Konferencia Českej asociácie bezpečnostných manažérov
ČABM
Október 2007, Varšava, Medzinárodná konferencia o práve na ochranu súkromia
v sledovanej spoločnosti25.
Máj 2008, Berlín, Seminár k novej smernici EÚ o službách vo vnútornom trhu,
ochrane údajov a prístupe k informáciám

24

Workshop on EU approach towards a new passenger data agreement

25

International Conference on Right to Privacy in Surveillance Society
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•
•
•
•

Máj 2008, Paríž, Seminár o ochrane údajov v biomedicínskom výskume a
o farmakovigilancii
Jún 2008, Nantes, Svetové fórum ľudských práv
Október 2008, Brno, medzinárodná konferencia tlačových hovorcov
Október 2008, Štrasburg, konferencia úradov frankofónnych krajín

5. Inšpekčná činnosť a vybavovanie oznámení
5.1. Útvar inšpekcie ochrany osobných údajov
Útvar inšpekcie ochrany osobných údajov uskutočňuje výkon nezávislého dozoru nad
ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb
pri spracúvaní ich osobných údajov. Aktivity útvaru inšpekcie sú zamerané najmä na
inšpekčnú činnosť ochrany osobných údajov vrátane kontrol informačných systémov u
prevádzkovateľov a sprostredkovateľov a prešetrovanie oznámení dotknutých osôb, iných
fyzických osôb, ktoré tvrdia, že boli priamo dotknuté vo svojich právach ustanovených
zákonom o ochrane osobných údajov a podnetov podaných na úrad právnickými a inými
fyzickými osobami. Útvar inšpekcie sa zároveň podieľa na koordinácii spolupráce s orgánmi
Európskej únie, medzinárodnými inštitúciami a úradmi na ochranu osobných údajov
v zahraničí.
Výkon odborných činností zabezpečujú inšpektori a odbor prešetrovania oznámení
a analýz. Plnenie odborných úloh útvaru inšpekcie v hodnotenom období zabezpečoval
vrchný inšpektor, dvaja inšpektori, vedúca odboru prešetrovania oznámení a analýz a desať
odborných pracovníkov. Počas rokov 2007 a 2008 sa personálne obsadenie útvaru inšpekcie
stabilizovalo. V priebehu hodnoteného obdobia nebol zaznamenaný z útvaru inšpekcie
odchod žiadneho pracovníka.
Tak, ako po minulé roky aj v hodnotenom období útvar inšpekcie plnil nielen úlohy,
ktoré mu boli priebežne prideľované (šetrenie oznámení podaných na úrad oznamovateľmi),
ale plnil aj úlohy, ktoré mu vyplynuli z interných plánov práce útvaru inšpekcie. Každý
pracovník odboru v hodnotenom období uskutočnil minimálne osem konaní ex offo
zameraných na plnenie základných povinností, ktoré pre prevádzkovateľov informačných
systémov vyplývajú zo zákona č. 428/2002 Z. z., realizoval štyri úlohy dlhodobého
charakteru, ktorých plnenie bolo spravidla rozložené na celý kalendárny rok (napr. priebežné
zisťovanie alebo pozorovanie stavu ochrany osobných údajov v špecifickej oblasti zahŕňajúce
následne všetky nevyhnutné úkony úradu) a podieľal sa minimálne na šiestich úlohách,
ktorých realizáciu bolo možné s ohľadom na ich charakter uskutočniť v relatívne krátkom
časovom úseku (2 – 3 mesiace).
Plán pracovnej činnosti inšpektorov bol zameraný najmä na kontroly vopred
špecifikovaných cieľových skupín prevádzkovateľov a analýzu kvality stavu spracúvania
osobných údajov v ich informačných systémoch. Zároveň boli poverení prípravou dvoch
kľúčových pracovných stretnutí orgánov dozoru, ktoré boli naplánované na rok 2008 a to
prípravou a realizáciou dvojstranného stretnutia úradov na ochranu osobných údajov Českej
republiky a Slovenskej republiky v Častej – Papierničke v máji 2008 a prípravou a realizáciou
XVIII. medzinárodného workshopu inšpektorov na ochranu osobných údajov, ktorý sa
uskutočnil koncom septembra 2008 v Bratislave.
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5.2. Výkon dozoru nad ochranou osobných údajov v číslach
Dotknuté osoby, resp. iné fyzické osoby, ktoré tvrdili, že došlo k porušeniu ich práv
a právom chránených záujmov podali v priebehu roku 2007 priamo na úrad 121 oznámení a v
roku 2008 113 oznámení. Ďalších 27 oznámení v roku 2007 podali na úrad iné subjekty, ktoré
úradu oznamovali podozrenie z porušenia zákona o ochrane osobných údajov a v roku 2008
to bolo 65 oznámení. V hodnotenom období teda úrad súhrnne šetril 326 oznámení. Na
základe rozhodnutia vrchného inšpektora ex offo bolo voči prevádzkovateľom informačných
systémov v hodnotenom období začatých ďalších 199 konaní. Celkovo útvar inšpekcie
v rokoch 2007 a 2008 teda riešil 525 podnetov.
Z týchto podnetov 337 smerovalo voči subjektom z privátneho sektoru, 118 voči
prevádzkovateľom z oblasti verejnej správy, resp. voči iným orgánom verejnej moci, v 46
prípadoch úrad šetril podnety, ktoré smerovali voči samospráve, 10 prípadov sa týkalo
občianskych združení, nadácií, politických strán, resp. hnutí a štátom uznaných cirkví alebo
náboženských spoločností, v 5 prípadoch bola riešená verejnoprávna inštitúcia a v 9
prípadoch sa preukázalo, že podnet smeruje voči osobe, ktorá nie je prevádzkovateľom
informačného systému podľa zákona č. 428/2002 Z. z.
Útvar inšpekcie za súčinnosti odboru prešetrovania oznámení a analýz v hodnotenom
období vykonal 207 kontrol a 96 podaní vysvetlení u prevádzkovateľov a sprostredkovateľov
informačných systémov. Na odstránenie zistených nedostatkov a nápravu bolo v súlade s § 46
ods. 1 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
vydaných 179 opatrení. Právo námietky voči vydaným opatreniam využili len traja
prevádzkovatelia, čo vypovedá nielen o dobrom kvalitatívnom potenciáli útvaru inšpekcie, ale
aj o vyššom právnom povedomí prevádzkovateľov v oblasti ochrany osobných údajov.
Námietky boli riešené v druhom stupni a boli zamietnuté. Zostávajúcich 176
prevádzkovateľov rešpektovalo názor úradu, ako vo veci rozhodol, čo je viac ako 98 percent.
Právo zverejniť porušenie zákona prevádzkovateľom v súlade s § 48 zákona
č. 428/2002 Z. z. uplatnil úrad v rokoch 2007 a 2008 v troch prípadoch. V jednom prípade
toto právo využil predseda úradu voči Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý
neoprávnene zverejnil na katastrálnom portáli rodné čísla fyzických osôb. V dvoch prípadoch
konal vrchný inšpektor a to voči mestu Kráľovský Chlmec a Spoločnosti 7 Plus, s. r. o. V
prípade mesta Kráľovský Chlmec išlo o porušenie ustanovenia § 6 ods. 1 písm. e) zákona
č. 428/2002 Z. z. Mesto neprijalo VZN, ktoré by riešilo výber dane z nehnuteľnosti v roku
2008, a preto sa rozhodlo rozposlať jednotlivým obyvateľom, ktorí sú platcami dane
z nehnuteľností, darovacie zmluvy, v ktorých ich žiadalo o dobrovoľný príspevok. Na tento
účel však neoprávnene použilo osobné údaje dotknutých osôb, ktoré tieto osoby poskytli
mestu na iný účel, na účel výberu dane z nehnuteľnosti. V poslednom prípade Spoločnosť 7
Plus, s. r. o. bez právneho podkladu a súhlasu dotknutej osoby zverejnila v decembri 2007
viackrát v denníku Plus jeden deň a na svojej internetovej stránke osobné údaje o zdravotnom
stave (diagnózu) konkrétnej dotknutej osoby, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 8 ods. 1
zákona č. 428/2002 Z. z.
V roku 2007 úrad uložil sedem pokút v úhrnnej výške 108 000 Sk (3585 eur). Sankcie
sa pohybovali spravidla na dolnej hranici možnej sadzby. V roku 2008 úrad uložil štrnásť
pokút v úhrnnej výške 1 045 000 Sk (34 687, 65 eur). Za hodnotené obdobie úrad teda uložil
dvadsaťjedna pokút v úhrnnej výške 1 153 000 Sk (39 272, 65 eur). Z toho štrnásť pokút bolo
včas uhradených, v štyroch prípadoch bol voči rozhodnutiu o pokute podaný rozklad a tri
pokuty boli exekučne vymáhané.
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Útvar inšpekcie v hodnotenom období z 234 oznámení podaných na úrad v rokoch
2007 a 2008 dotknutými osobami vo veci podozrenia z porušenia práv dotknutých osôb, resp.
inými osobami, ktoré tvrdili, že došlo k porušeniu ich práv, ukončil 199 prípadov. Z toho bolo
148 oznámení vybavených v základnej zákonnej lehote do 60 dní (§ 45 ods. 12 prvá veta
zákona č. 428/2002 Z. z.), čo činí cca 75 percent. Na dlhšom šetrení ostatných vybavených
oznámení sa podieľali najmä dôvody nutnej konzultácie predmetnej veci s orgánmi dozoru na
ochranu osobných údajov v zahraničí, nevyhnutný výkon kontroly informačného systému
u prevádzkovateľa, náročnejšie získavanie dôkazového materiálu alebo požiadavka na
poskytnutie súčinnosti zo strany iných orgánov verejnej správy, prípadne samotného
oznamovateľa. Zo 199 vybavených oznámení bolo 85 podaní vyhodnotených ako
neopodstatnených.
Oznamovateľ má právo v zákonnej tridsaťdňovej lehote podať na úrad voči výsledku o
prešetrení oznámenia opakované oznámenie. Zo 199 oznamovateľov, ktorých oznámenia boli
v hodnotenom období úradom vybavené, podali voči vybaveným oznámeniam na úrad
opakované oznámenia len siedmi oznamovatelia. Tie úrad v súlade so zákonom odložil,
nakoľko v piatich prípadoch oznámenia neobsahovali nové skutočnosti, v jednom prípade
bolo opakované oznámenie podané po uplynutí zákonnej lehoty a v jednom prípade bolo
zistené, že vo veci koná orgán činný v trestnom konaní. Napriek tomu vrchný inšpektor dve
opakované oznámenia preskúmal. Zostávajúcich 192 oznamovateľov, ktorých podania boli
úradom vybavené, rešpektovalo názor úradu ako vo veci rozhodol, čo je viac ako
96 percent.
Ak úrad zistí, že je tu podozrenie zo spáchania trestného činu, podáva návrh orgánom
činným v trestnom konaní na začatie trestného stíhania. Útvar inšpekcie v rokoch 2007 a 2008
inicioval päť oznámení orgánom činným v trestnom konaní.

5.3. Celoslovenské kontrolné akcie úradu
Konania ex offo boli v hodnotenom období zamerané najmä na šetrenie vlastných
zistení odhalených pri výkone preventívnej činnosti. 199 konaní ex offo pracovníci útvaru
inšpekcie realizovali najmä na základe interných plánov činnosti u vybratých
prevádzkovateľov v rámci celej Slovenskej republiky. Útvar inšpekcie v tejto súvislosti
vykonal niekoľko celoslovenských kontrolných akcií.
5.3.1. Preverovanie registrácie informačných systémov, evidencie informačných
systémov, spôsobu poverenia zodpovednej osoby a identifikácie osôb pri ich
jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa
Zo 199 konaní ex offo bolo 127 zameraných na preverenie registrácie a evidencie
informačných systémov, na spôsob poverenia zodpovednej osoby prevádzkovateľom (§ 19,
25, 27, 29 a 30 zákona č. 428/2002 Z. z.), na dodržiavanie ustanovenia § 10 ods. 4 zákona č.
428/2002 Z. z., ktorý upravuje identifikáciu fyzických osôb pri ich jednorazovom vstupe do
priestorov prevádzkovateľa a na bezpečnosť osobných údajov spracúvaných v informačných
systémoch prevádzkovateľov (§ 15 a 16 zákona č. 428/2002 Z. z.). Realizovali ich pracovníci
odboru prešetrovania oznámení a analýz. V 23 prípadoch došlo k zastaveniu konania, pretože,
na strane prevádzkovateľa neboli zistené žiadne nedostatky.
V 99 prípadoch úrad uložil opatrenia podľa § 46 ods. 1 písm. b) zákona č. 428/2002 Z.
z. na odstránenie zistených nedostatkov. Opatrenia sa týkali najmä pochybení súvisiacich s
predkladaním výpisu z registra trestov potrebného pri poverovaní zodpovednej osoby ako aj
nerešpektovania prechodných ustanovení § 55 ods. 2 a 3 zákona č. 428/2002 Z. z. Nedostatky
boli zistené aj v oblasti riešenia bezpečnosti osobných údajov a to u viacerých
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prevádzkovateľov. Bezpečnostné smernice spravidla neobsahovali spôsob, formu
a periodicitu výkonu kontrolných činností zameraných na dodržiavanie bezpečnosti
informačného systému. Taktiež ani postupy pri haváriách, poruchách a iných mimoriadnych
situáciách vrátane preventívnych opatrení na zníženie vzniku mimoriadnych situácií
a možností efektívnej obnovy stavu pred haváriou. Naproti tomu u prevádzkovateľov,
u ktorých bolo preverované získavanie osobných údajov na účely identifikácie fyzickej osoby
pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa, nebolo zistené porušovanie
zákona. V piatich prípadoch bolo prevádzkovateľom zaslané len písomné odporúčanie úradu,
nakoľko s ohľadom na rozsah zistení vydanie opatrenia nebolo nevyhnutné.
5.3.2.

Kontroly kamerových systémov miest a obcí
V predchádzajúcom hodnotenom období útvar inšpekcie zameral kontroly na
kamerové systémy používané na monitorovanie priestorov prístupných verejnosti a to najmä
na obchodné reťazce, benzínové čerpacie stanice, hotelové a ubytovacie zariadenia, plavárne
a nemocnice.
V kontrolách kamerových systémov útvar inšpekcie pokračoval aj v rokoch 2007 a
2008. Tentokrát na základe rozhodnutia vrchného inšpektora zrealizoval celoslovenskú
kontrolnú akciu zameranú na preverovanie kamerových systémov, ktorých prevádzkovateľmi
sú mestá a obce. V tejto súvislosti útvar inšpekcie vykonal dvanásť kontrol. V máji 2007 bol
preverovaný kamerový systém mestskej polície v Dolnom Kubíne, v júni to boli kamerové
systémy mestských polícií v Levoči, Sabinove a Prešove, v júli kamerový systém mestskej
polície v Prievidzi a v novembri 2007 kamerový systém mestskej polície v Komárne. V júli
2007 bola vykonaná aj opakovaná kontrola kamerového systému mesta Bratislava.
Kontrolné akcie pokračovali aj v roku 2008. V apríli 2008 boli preverované kamerové
systémy mestských polícií v Zlatých Moravciach a Kežmarku, v júni to bol kamerový systém
mestskej polície v Starej Ľubovni a v júli 2008 kamerové systémy mestských polícií v
Štúrove a Handlovej. Pri všetkých kontrolách boli zistené nedostatky a prevádzkovateľom
boli vydané opatrenia podľa § 46 ods. 1 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. Najčastejšími
nedostatkami bolo, že monitorované priestory prístupné verejnosti neboli zreteľne označené
ako monitorované (§ 10 ods. 7 zákona č. 428/2002 Z. z.), prevádzkovatelia neviedli evidenciu
informačného systému „Kamerový systém“ (§ 29 a 30 zákona č. 428/2002 Z. z.), záznamy
kamerového systému v lehote siedmich dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol
záznam vyhotovený, neboli likvidované (§ 13 ods. 7 zákona č. 428/2002 Z. z.) a
prevádzkovatelia nemali zadokumentované prijaté technické, organizačné a personálne
opatrenia vo forme bezpečnostnej smernice kamerového informačného systému (§ 15 ods. 2
písm. b) a § 16 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.).
5.3.3. Kontroly zamerané na spracúvanie osobných údajov v pohrebných službách v
súvislosti s vybavovaním pohrebných záležitostí
Ďalšia celoslovenská kontrolná akcia bola v hodnotenom období zameraná na
preverovanie spracúvania osobných údajov v pohrebných službách v súvislosti s
vybavovaním pohrebných záležitostí. Postupne bolo preverených desať pohrebníctiev, resp.
pohrebných služieb v Bratislave, Dolnom Kubíne, Prešove, Komárne, Poprade a v Banskej
Bystrici. I v týchto prípadoch boli zistené nedostatky a prevádzkovateľom boli vydané
opatrenia na ich odstránenie. Akcia pokračuje aj v roku 2009.
5.3.4. Kontroly zamerané na spracúvanie osobných údajov exekútorskými úradmi
V rokoch 2006 a 2007 sa preukázalo, že viaceré exekútorské úrady idú nad rámec
ustanovení § 8 ods. 2 druhá veta a § 6 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. tým, že
zverejňujú rodné číslo dotknutých osôb na úradnej tabuli (upovedomenie o začatí exekúcie,
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dražobná vyhláška). Vykonané kontroly na exekútorských úradoch odhalili nedostatky aj pri
aplikácii ďalších ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. v praxi, napr. § 15 a § 16 cit. zákona
a to tým, že prevádzkovatelia neprijali primerané technické, organizačné a personálne
opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov. Taktiež nezabezpečili
vypracovanie bezpečnostného projektu, čo bolo ich povinnosťou, nakoľko spracúvajú
osobitné kategórie osobných údajov a informačný systém je prevádzkovaný v počítačovej
sieti prepojenej na internet. V tejto súvislosti vrchný inšpektor oslovil listom prezidenta
Slovenskej komory exekútorov, v ktorom ho upozornil na najčastejšie nedostatky zo strany
exekútorov pri spracúvaní osobných údajov s tým, že práve Slovenská komora exekútorov
z pozície svojich kompetencií môže efektívne usmerniť príslušné exekútorské úrady, aby čo
najskôr dosiahli nápravu. Slovenská komora exekútorov promptne zareagovala na predmetné
upozornenie a vykonala opatrenia k bezodkladnej náprave.
5.3.5. Kontroly zamerané na spracúvanie osobných údajov notárskymi úradmi a
advokátmi
Okrem exekútorov sa v hodnotenom období preveroval stav dodržiavania ustanovení
zákona č. 428/2002 Z. z. aj na náhodne vybraných notárskych úradoch a v advokátskych
kanceláriách v rámci celej Slovenskej republiky. Preverované bolo najmä:
- poučenie oprávnených osôb podľa § 17 zákona č. 428/2002 Z. z.,
- obsah zmlúv uzatvorených podľa § 5 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. medzi
prevádzkovateľom a sprostredkovateľom,
- vedenie evidencie personálneho a mzdového informačného systému a informačného
systému klientov v zmysle § 29 zákona č. 428/2002 Z. z.,
- poverenie zodpovednej osoby podľa § 19 zákona č. 428/2002 Z. z. u advokátov a notárov,
ktorí zamestnávali viacej ako päť osôb,
- existencia a kvalita bezpečnostného projektu, resp. bezpečnostných smerníc podľa § 16
zákona č. 428/2002 Z. z.
Preverovaným advokátom, u ktorých boli zistené nedostatky, boli vydané opatrenia na
ich odstránenie a po hĺbkovej analýze bola celá vec za účasti vrchného inšpektora Úradu
prerokovaná s kompetentnými zástupcami Slovenskej advokátskej komory. Výsledkom
rokovania bol záver, že Slovenská advokátska komora usmerní advokátov a prispeje k
náprave nedostatkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v advokátskom stave v súvislosti so
spracúvaním osobných údajov tak, aby tieto nedostatky boli čo najskôr odstránené.
Obdobné zistenia boli zaznamenané aj v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
notármi. Vzhľadom na to, že Centrálny informačný systém, v ktorom sa zhromažďujú údaje
zo všetkých notárskych úradov, vedie Notárska komora SR, bola vykonaná aj kontrola v
Notárskej komore Slovenskej republiky.
5.3.6. Kontroly spracúvania osobných údajov zamerané na prevádzkovateľov
a sprostredkovateľov pôsobiacich v oblasti zdravotníctva
Úrad v hodnotenom období riešil viacero oznámení dotknutých osôb, ako aj podnetov
právnických osôb a fyzických osôb, ktoré smerovali voči prevádzkovateľom a
sprostredkovateľom pôsobiacim v zdravotníctve. Vzhľadom na množstvo a závažnosť niektorých
oznámení a podnetov vrchný inšpektor rozhodol o uskutočnení série kontrol. V rámci výkonu
dozoru bolo ich cieľom celoplošne preveriť, do akej miery prevádzkovatelia v zdravotníctve
dodržiavajú ustanovenia zákona č. 428/2002 Z. z. pri spracúvaní osobných údajov dotknutých
osôb, teda pacientov a poistencov verejného zdravotného poistenia. Útvar inšpekcie kontroloval:
a) štátne aj neštátne zdravotnícke zariadenia vymedzené zákonom č. 578/2004 Z. z. o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
Správa o stave OOÚ, 2007 - 2008

36

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“); podmienky spracúvania a rozsah osobných
údajov pacientov na účel zdravotnej starostlivosti ustanovuje zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“),
b) lekárne vymedzené zákonom č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z. z. o reklame
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 140/1998 Z. z.“); zoznam osobných údajov
dotknutých osôb – pacientov, ktoré sú takíto prevádzkovatelia oprávnení získavať ustanovuje
zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení
neskorších predpisov,
c) zdravotné poisťovne podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach,
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“); okruh dotknutých osôb, zoznam
osobných údajov, účel a podmienky získavania osobných údajov ustanovuje zákon č. 580/2004
Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z. z.) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 580/2004 Z. z.“).
5.3.6.1 Zdravotnícke zariadenia
Útvar inšpekcie v hodnotenom období preveroval nemocnice a zdravotné ambulancie. U
prevádzkovateľov z radov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri spracúvaní osobných
údajov boli zistené najmä porušenia ustanovení § 15 ods. 1, § 15 ods. 2 písm. b), § 16 ods. 3
a ods. 6 a § 17 zákona č. 428/2002 Z. z. Prevádzkovatelia najčastejšie pochybili v tom, že
nedôsledne alebo vôbec nezabezpečili vypracovanie bezpečnostných smerníc podľa § 16 ods. 6
písm. b), c) a e) zákona č. 428/2002 Z. z., ktorými by jasne vymedzili rozsah oprávnení a popis
povolených činností oprávnených osôb a rozsah ich zodpovednosti vzhľadom na to, aké operácie
tieto osoby s osobnými údajmi vykonávajú, a to aj v mimoriadnych situáciách. Aj keď osobitný
zákon č. 576/2004 Z. z. určuje podmienky získavania a spracúvania osobných údajov
v zdravotnej dokumentácii, vrátane podmienok ich poskytovania a sprístupňovania tretej strane
(napr. orgány dozoru, inšpektorát práce, iný ošetrujúci lekár, posudkový lekár, rodinní príslušníci
a pod.), ustanovenia riešia spravidla štandardné situácie a postupy. Podľa § 15 ods. 1 zákona č.
428/2002 Z. z. je však prevádzkovateľ povinný chrániť osobné údaje pri ich akomkoľvek
spracúvaní a to tak, aby boli chránené aj pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a
zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred
akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania.
Prijaté opatrenia preto musia pokrývať všetky procesy a operácie s osobnými údajmi a to
vrátane ich spracúvania v mimoriadnych situáciách (napr. sťahovanie, manipulácia so zdravotnou
dokumentáciou počas rekonštrukcie, likvidácia časti pracoviska zdravotníckeho zariadenia a s
tým súvisiaca likvidácia už nepotrebných dokumentov a pod.). Útvar inšpekcie počas kontrol
zistil:
a) prevádzkovatelia nemali vypracované smernice na riešenie mimoriadnych situácií podľa
§ 16 ods. 6 písm. e) zákona č. 428/2002 Z. z., alebo boli vypracované nedostatočne,
b) prevádzkovatelia nemali vypracované opatrenia podľa § 16 ods. 6 písm. b) a c) cit.
zákona, ktoré určujú zodpovednosť jednotlivých oprávnených osôb, t.j. lekárov a sestier, resp.
ďalšieho odborného personálu počas mimoriadnych situácií,
c)
prevádzkovatelia nemali v požadovanej kvalite vypracované technické,
organizačné a personálne opatrenia, nakoľko spôsobu spracúvania osobných údajov zodpovedali
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len čiastočne, tzn. nepokrývali všetky operácie, ktoré oprávnené osoby s osobnými údajmi
vykonávali,
d) oprávnené osoby neboli dôsledne oboznámené s technickými, organizačným a
personálnymi opatreniami,
e)
niektorí prevádzkovatelia, ktorí zamestnávali viac ako päť osôb, si nesplnili
zákonom ustanovenú povinnosť tým, že písomne nepoverili zodpovednú osobu pre dohľad nad
ochranou osobných údajov.
5.3.6.2 Lekárne
V sledovanom období útvar inšpekcie preveril a zistil, že v lekárňach pri získavaní
a spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb – pacientov a klientov lekární dochádzalo
najčastejšie k porušeniu ustanovení § 6 ods. 1 písm. d) a § 10 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z. z.
K porušeniu ustanovenia § 10 ods. 5 cit. zákona dochádzalo v sieti lekární, ktoré získavali osobné
údaje na účel poskytnutia tzv. vernostných zliav pri nákupe liekov a doplnkov stravy vo voľnom
predaji. Prevádzkovatelia získavali osobné údaje dotknutých osôb vo verejne prístupnom
priestore, t. j. priamo v prevádzke lekárne. Dotknutá osoba – záujemca o vernostnú kartu –
poskytoval osobné údaje oprávnenej osobe bez záruky diskrétnosti, napr. ich diktovaním
oprávnenej osobe alebo ich vkladaním priamo do informačného systému cez personálny počítač
umiestnený vo verejne prístupnej časti lekárne tak, že tieto osobné údaje mohli čítať priamo z
monitora počítača aj iné osoby, práve prítomné v lekárni. Vo viacerých prípadoch na účel vydania
a evidencie držiteľov vernostných kariet prevádzkovatelia žiadali od dotknutých osôb rozsah
osobných údajov, ktorý svojim rozsahom a obsahom išiel nad rámec účelu ich spracúvania. Tým
dochádzalo k porušeniu § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 428/2002 Z. z.
5.3.6.3 Zdravotné poisťovne
Aj v rokoch 2007 a 2008 pokračovala úzka spolupráca Úradu s Úradom pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou, nakoľko permanentne dochádzalo k neoprávnenému
spracúvaniu osobných údajov klientov zdravotných poisťovní ich preregistrovaním do inej
zdravotnej poisťovne bez ich vedomia a súhlasu. Po dohode obidvoch úradov veci primárne
šetrí Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako príslušný dozorný orgán, ktorému
zdravotné poisťovne podliehajú. Napriek tomu aj útvar inšpekcie v tejto súvislosti vykonal
kontroly v tých zdravotných poisťovniach, voči ktorým smerovali oznámenia dotknutých osôb.
Na základe výkonu kontrol Úrad zistil, že k neoprávnenému prepoisteniu oznamovateľov došlo
v dvoch etapách:
a)
ešte v roku 2006 – v období od septembra 2006 do 15. januára 2007, a tieto
dotknuté osoby sa stali poistencami inej zdravotnej poisťovne od januára 2008;
b)
v roku 2007 – v období po 15. januári 2007 do septembra 2007, a tieto dotknuté
osoby sa stali poistencami inej zdravotnej poisťovne tiež od januára 2008.
Tieto dve etapy vyplývajú z ustanovenia osobitného zákona, a to z § 7 ods. 2 a 3 zákona
č. 580/2004 Z. z., podľa ktorého poistenec môže zmeniť príslušnú zdravotnú poisťovňu vždy len
k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka, pričom prihlášku môže podať najneskôr do
30. septembra kalendárneho roka. Ak však poistenec podal prihlášku po 30. septembri
kalendárneho roka, prihláška sa považuje za podanú 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
To znamená, že prihlášky podané v roku 2006 po 30. septembri 2006 sa považovali za podané po
1. januári 2007, a teda k zmene zdravotnej poisťovne došlo po 1. januári 2008.
Úrad pri šetrení oznámení, ktoré mu boli doručené v roku 2007, musel brať zreteľ na obe
etapy, nakoľko v roku 2007 sa v tejto oblasti zmenil právny stav.
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Už v roku 2006 počas šetrenia oznámení dotknutých osôb smerujúcich voči zdravotným
poisťovniam úrad zistil, že prevádzkovatelia na účel získavania nových poistencov uzatvorili
písomné mandátne zmluvy so spoločnosťami. s ručením obmedzeným alebo s akciovými
spoločnosťami, ktoré majú v predmete podnikania uvedenú sprostredkovateľskú činnosť.
Mandátne zmluvy obsahovali články, ktorými prevádzkovateľ – zdravotná poisťovňa, poverila
sprostredkovateľa podľa § 5 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. získavaním a spracúvaním osobných
údajov vo svojom mene. Tým je sprostredkovateľ (mandatár) splnomocnený aj k tomu, že na
účel získavania poistencov môže splnomocniť ďalších sprostredkovateľov.
Články zmlúv o ochrane osobných údajov síce zaväzovali sprostredkovateľov prijať
primerané technické, organizačné a personálne opatrenia na ochranu osobných údajov poistencov,
a tiež povinnosť zabezpečiť, aby nimi získaní sprostredkovatelia (sprostredkovateľsprostredkovateľa) tiež postupovali v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. Ako však útvar
inšpekcie pri kontrolách zistil, išlo skôr o formálny akt. V praxi prevádzkovateľ nemal žiadny
dosah na sprostredkovateľskú sieť tvorenú ďalšími spoločnosťami s ručením obmedzeným a
ďalšími fyzickými osobami, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia podľa
osobitného predpisu (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení).
Na základe splnomocnenia prevádzkovateľov vznikala pyramídová sieť a prevádzkovatelia
konali v rozpore s § 5 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z., nakoľko so sprostredkovateľmi
sprostredkovateľov neboli v kontakte. Úrad v rámci konaní voči sprostredkovateľom zistil, že za
kódom sprostredkovateľa - sprostredkovateľa uvedenom na prihláškach na verejné zdravotné
poistenie sa skrývajú ďalšie osoby. V mnohých prípadoch to boli fyzické osoby bez konkrétnej
zmluvy či pracovno-právneho vzťahu, čiže. nešlo ani o sprostredkovateľov ani
o prevádzkovateľov a ich oprávnené osoby. Úrad zistené nedostatky prioritne riešil
u prevádzkovateľov opatreniami. V opatreniach nariadil prevádzkovateľom podľa § 46 ods. 1
písm. b) bod 3. a 5. zákona č. 428/2002 Z. z. ukončiť spracúvanie osobných údajov spracúvaných
bez právneho dôvodu a zlikvidovať ich s výnimkou originálov prihlášok, ktoré prevádzkovateľ po
dohode s Úradom mohol uchovávať podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 428/2002 Z. z. a použiť
ich ako dôkaz pri oznámeniach orgánom činných v trestnom konaní.
Uvedené skutočnosti mali za následok novelizovanie zákona č. 581/2004 Z. z. Od
15. januára 2007, kedy novela zákona č. 581/2004 Z. z. nadobudla účinnosť, zdravotné poisťovne
majú v ustanovení § 6 ods. 17 výslovne zakázané vykonávať nábor poistencov na základe
mandátnych zmlúv alebo zmlúv o sprostredkovaní s fyzickými osobami alebo právnickými
osobami za peňažnú odplatu alebo za nepeňažnú odmenu. Preto oznámenia doručené Úradu
v roku 2007 museli byť posudzované aj z pohľadu legislatívy platnej do 15. januára 2007 i po
tomto dátume.

5.4. Špeciálne kontrolné akcie úradu
5.4.1. Kontrolná akcia súvisiaca so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského
priestoru
Úrad v súlade s plnením bodu 9 Uznesenia vlády SR č. 558 z júna 2006
k priebežnému stanovisku SR k Hodnotiacej správe o súlade ustanovení o ochrane osobných
údajov s ustanoveniami Schengenského acquis, v súvislosti s prípravou na vstup Slovenskej
republiky do schengenského priestoru, pokračoval v kontrolách na vybraných zastupiteľských
úradoch Slovenskej republiky v zahraničí aj v rokoch 2007 a 2008. Ich cieľom bolo preveriť
plnenie povinností, ktoré vyplývajú pre prevádzkovateľov informačných systémov
z ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. a postup týkajúci sa vydávania víz, ako aj pripravenosti
pracoviska na implementáciu požiadaviek uvedených v schengenskom katalógu (odporúčania
a najlepšie skúsenosti) pri vydávaní víz.
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Vo februári 2007 útvar inšpekcie uskutočnil kontroly na zastupiteľských úradoch SR v
Belehrade a v Záhrebe, v máji 2007 na generálnom konzuláte SR v Užhorode, v septembri
2007 na zastupiteľskom úrade SR v Minsku a na generálnom konzuláte SR v St. Peterburgu, v
októbri 2007 na zastupiteľskom úrade SR v Ankare a na generálnom konzuláte SR
v Istanbule, v marci 2008 na konzulátoch v Kuvajte a Damašku a v máji 2008 na konzulátoch
v Prahe a v Brne.
V súvislosti s prípravou vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru boli
v rámci inšpekčnej činnosti vykonané aj ďalšie kontroly spracúvania osobných údajov – vo
februári 2007 na Úrade hraničnej a cudzineckej polície SR a na Kriminalistickom a
expertíznom ústave PZ, oddelení EURODAC a v septembri 2007 na Colnom riaditeľstve SR.
V súvislosti s monitorovaním zákonného spracúvania osobných údajov v súčasnej verzii
Schengenského informačného systému (SIS I) bola v septembri 2008 vykonaná kontrola v
Národnej ústredni SIRENE na Úrade medzinárodnej policajnej spolupráce a na Prezídiu PZ.
5.4.2. Právo dotknutých osôb na informácie o spracúvaní ich osobných údajov
bankami pri platbách realizovaných prostredníctvom SWIFT-u.
Európska komisia, generálne riaditeľstvo pre slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť,
oddelenie ochrany osobných údajov, e-mailom zo dňa 20. apríla 2007 požiadala Úrad
o súčinnosť pri vyšetrovaní kauzy SWIFT. Okrem iného žiadala informáciu a vyjadrenie
k súčasnému stavu opatrení prijatých bankami na splnenie zákonnej povinnosti informovať
klientov – dotknuté osoby o spracúvaní ich osobných údajov zhromažďovaných vzhľadom na
bankové platby realizované prostredníctvom SWIFT-u. V novembri 2006 bolo Pracovnou
skupinou zriadenou podľa čl. 29 prijaté „Stanovisko 10/2006 k spracúvaniu osobných údajov
Spoločnosťou pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu“ (SWIFT), kde
v bode 5 sa uvádzajú závery prijaté pracovnou skupinou a v bode 6 sa uvádzajú kroky, ktoré
je potrebné urobiť na zlepšenie súčasnej situácie.
V tejto súvislosti vrchný inšpektor vyzval dvadsaťštyri bankových inštitúcií, aby
v rámci výkonu dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa § 19 ods. 4 zákona č.
428/2002 Z. z. podrobili cezhraničný platobný styk realizovaný prostredníctvom spoločnosti
SWIFT komplexnému posúdeniu, či spracúvaním osobných údajov nevzniká nebezpečenstvo
narušenia práv a slobôd klientov (dotknutých osôb), ktoré im priznáva náš národný zákon
o ochrane osobných údajov, príp. medzinárodné dokumenty týkajúce sa ochrany osobných
údajov transponované do nášho právneho poriadku. Oslovená bola aj Národná banka
Slovenska.
Každá banka je povinná ako prevádzkovateľ informačného systému pri získavaní
osobných údajov a ich následnom cezhraničnom toku poskytovať dotknutým osobám
(klientom) informácie v takom rozsahu, v akom sú, s ohľadom na všetky okolnosti
spracúvania osobných údajov, potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom
chránených záujmov, najmä právo byť dostatočne informovaná o podmienkach spracúvania
svojich osobných údajov (§ 10 ods. 1 až 3 zákona č. 428/2002 Z. z., čl. 10 a 11 smernice EP
a Rady 95/46/ES). Úrad žiadal bankové inštitúcie, aby vo svojom stanovisku poskytli Úradu
úplné a komplexné vyjadrenie, aké mechanizmy a konkrétne opatrenia vykonali/vykonávajú,
resp. prijali na zabezpečenie týchto povinností, ktoré zodpovedajú požiadavkám v bodoch 5 a
6 Stanoviska 10/2006 s dôrazom na body 5.3.2., 5.5., 6.1., 6.2., 6.5. a 6.6.
V prípade, že banková inštitúcia zatiaľ neprijala príslušné opatrenia v takom rozsahu,
aby sa predmetné medzinárodné prevody peňazí uskutočňovali v plnom súlade so zákonom
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o ochrane osobných údajov (resp. závermi uvedenými v bodoch 5 a 6 Stanoviska 10/2006),
bola povinná špecifikovať, aké mechanizmy a konkrétne opatrenia vykoná a prijme ako
prevádzkovateľ najneskôr do 31. mája 2007, aby sa predmetné spracúvanie osobných údajov
vykonávalo v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
V máji 2007 sa uskutočnilo pracovné rokovanie útvaru inšpekcie so zástupcami
Slovenskej bankovej asociácie s cieľom dohodnúť jednotný postup bánk pri informovaní
klientov o problematike spracúvania ich osobných údajov v súvislosti s medzinárodným
platobným stykom prostredníctvom spoločnosti SWIFT.
Úrad pripravil informáciu pre Európsku komisiu a v spolupráci so Slovenskou
bankovou asociáciou vypracoval a zaslal Európskej komisii aj dotazník vo veci informovania
klientov bánk v súvislosti s medzinárodným platobným stykom prostredníctvom spoločnosti
SWIFT.
5.4.3. Spolupráca útvaru inšpekcie s orgánmi dozoru v zahraničí
Úrad sa pravidelne každoročne zúčastňuje jarných a jesenných medzinárodných
workshopov inšpektorov úradov na ochranu osobných údajov.
Jarný workshop v roku 2007 organizoval fínsky úrad na ochranu osobných údajov v
Helsinkách. Útvar inšpekcie sa za úrad prezentoval témou: „Rôzne formy prístupu verejnosti
k informáciám a práva jednotlivcov“ (zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám na
úradných dokumentoch prevádzkovateľov ich zverejňovanie prostredníctvom internetu
a porušenie zákona o ochrane osobných údajov zverejnením rodného čísla).
Jesenný workshop inšpektorov v roku 2007 organizoval portugalský úrad na ochranu
osobných údajov v Lisabone. Na rokovaní bola za slovenský úrad prezentovaná téma:
„Právne vedomie z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov“, pri ktorej boli využité
výsledky prieskumu verejnej mienky zverejnené v predchádzajúcej Správe úradu o stave
ochrany osobných údajov. Na stretnutí bolo rozhodnuté o tom, že jesenný medzinárodný
workshop inšpektorov úradov na ochranu osobných údajov sa v roku 2008 uskutoční na
Slovensku.
Jarné stretnutie inšpektorov v roku 2008 organizoval slovinský úrad na ochranu
osobných údajov v Ľubľane. Hlavnou témou pracovného stretnutia bola Ochrana osobných
údajov a Internet. Vzhľadom na zameranie workshopu za úrad bola prezentovaná téma
„Internetové periodiká a ochrana osobných údajov“.
XVIII. medzinárodný workshop – jesenné pracovné stretnutie inšpektorov ochrany
osobných údajov organizoval Úrad na ochranu osobných údajov SR v dňoch 29. až
30. septembra 2008 v Bratislave. Okrem inšpektorov členských štátov Európskej únie sa
workshopu zúčastnili aj inšpektori z kandidátskych krajín, ktoré sa na vstup do Európskej
únie pripravujú. Celkovo sa jesenného workshopu zúčastnilo 63 zahraničných účastníkov a 10
pracovníkov úradu. Za úrad Európskeho dozorného úradníka ochrany osobných údajov sa
workshopu zúčastnili dvaja zástupcovia. Podujatie otvoril predseda Výboru NR SR pre
ľudské práva, národnosti a postavenie žien a predseda úradu. Na tomto stretnutí sa inšpektori
venovali piatim základným témam počas nasledovných panelov:
1.
2.

Vybavovanie sťažnosti: Právomoci dozorných orgánov pri vybavovaní sťažností.
Výmena skúseností z kontrol vykonávaných národnými dozornými autoritami na
konzulárnych oddeleniach zastupiteľských úradov v súvislosti s vydávaním
schengenských víz.
3.
Rovnováha záujmov: Ochrana osobných údajov verzus masmédiá.
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4.
5.

Aplikácia bezpečnostných opatrení pri spracúvaní osobných údajov.
Spracúvanie osobných údajov zamestnancov.

Útvar inšpekcie na workshope prezentoval príspevky na témy:
•
•
•
•
•

Výkon kontrol a interné predpisy pre výkon kontrol.
Podanie vysvetlenia a zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov.
Oprávnená osoba. Organizačné a personálne opatrenia.
Právny rámec a podmienky na vypracovanie bezpečnostného projektu.
Právny rámec spracúvania osobných údajov kamerovými systémami a skúsenosti
slovenského úradu na ochranu osobných údajov pri výkone kontrol kamerových
systémov.

V dňoch 5. až 7. mája 2008 sa v Častej – Papierničke uskutočnilo dvojstranné
pracovné stretnutie Úradu na ochranu osobných údajov SR s Úradom na ochranu osobných
údajov z Českej republiky, ktoré inicioval útvar inšpekcie. Pracovníci úradu prezentovali
nasledovné témy, ktoré boli podnetom na výmenu praktických skúseností z výkonu
inšpekčnej činnosti:
-

Používanie úradných dokladov v praxi: Občiansky preukaz a pas vo svetle európskych
dokladov. Legislatíva upravujúca úradné doklady, rozsah osobných údajov na úradných
dokladoch.
Spracúvanie osobných údajov v rámci centrálnych registrov (informačných systémov)
Ministerstva spravodlivosti SR pre oblasť súdnictva, vrátane ich zverejňovania (napr.
Zbierka súdnych rozhodnutí, Zbierka listín).
Výkon kontroly u kontrolovaných osôb (prevádzkovateľ/sprostredkovateľ) bez
oznámenia. Poskytovanie súčinnosti zo strany orgánov štátnej správy a iných orgánov
verejnej moci úradom na ochranu osobných údajov v Slovenskej republike a v Českej
republike.

5.5. Prešetrovanie oznámení a podnetov
5.5.1.

Spracúvanie rodného čísla
V hodnotenom období sa útvar inšpekcie zaoberal viacerými prípadmi porušovania § 8
ods. 2 druhá veta a § 6 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z., ku ktorým dochádzalo zo
strany prevádzkovateľov informačných systémov alebo ich sprostredkovateľov. V rokoch
2007 až 2008 sa opakovane vyskytlo zverejňovanie všeobecne použiteľného identifikátora
(rodné číslo) dotknutých osôb na úradných tabuliach exekútorských úradov (upovedomenie
o začatí exekúcie, dražobná vyhláška, a pod.). V uvedenom období bolo zistené aj uvádzanie
rodného čísla dotknutých osôb v Registri záložných práv a Registri dobrovoľných dražieb,
ktoré sú notárskymi úradmi zverejňované prostredníctvom internetu. Súdy uvádzali rodné
čísla dotknutých osôb vo svojich rozhodnutiach (rozsudkoch) na účel jednoznačnej
identifikácie účastníkov konania.
Paragraf 157 Občianskeho súdneho poriadku ustanovuje, že v písomnom vyhotovení
rozsudku sa uvedie presné označenie účastníkov. Toto ustanovenie neobsahuje zoznam, ale
rozsah osobných údajov. Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. zoznam osobných údajov
však možno nahradiť rozsahom osobných údajov len vtedy, ak vzhľadom na účel spracúvania
osobných údajov ustanovený v osobitnom zákone sa nedajú vopred konkrétne určiť jednotlivé
osobné údaje, ktoré majú byť predmetom spracúvania na daný účel. Navyše, v tomto prípade
na identifikáciu účastníkov konania v rámci vydávaných rozsudkov a uznesení súdov nie je
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uvádzanie rodného čísla nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania. Vzhľadom na
to, že uvedenie mena, priezviska, adresy, prípadne štátneho občianstva účastníkov konania
nemusí byť postačujúce, v praxi sa môže ako ďalší identifikačný (rozlišovací) znak použiť
napr. dátum narodenia, aby nedochádzalo k zámene osôb (napr. otec a syn s rovnakým
menom, priezviskom i adresou trvalého pobytu). Nakoľko sa rozsudky súdov zverejňujú na
internete, uvedením rodného čísla v rozsudkoch dochádza k porušovaniu § 8 ods. 2 zákona
č. 428/2002 Z. z., a preto úrad oslovil Ministerstvo spravodlivosti SR, aby usmernilo činnosť
súdov tak, aby súdy už neuvádzali rodné čísla v rozsudkoch.
Iní prevádzkovatelia uvádzali rodné číslo dotknutej osoby na obálkach doručovaných
poštou. Podľa poštových podmienok k poštovým službám, ktoré vydala na základe zákona
č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov Slovenská pošta, a. s.
a ktoré schválil Poštový úrad, sa nepripúšťa do adresných údajov na účel doručenia poštovej
zásielky uvádzať rodné číslo. V odôvodnených prípadoch na bližšie určenie dotknutej osoby
(adresáta zásielky) možno použiť dátum narodenia.
Boli zaznamenané aj také prípady, keď prevádzkovatelia (najmä bankové subjekty,
mobilní operátori) prostredníctvom telefonického kontaktu získavali rodné číslo dotknutej
osoby a to buď na účel poskytnutia služby, prípadne pri reklamácii, alebo na poskytnutie
informácií prostredníctvom „call centra“. V uvedených prípadoch sú osobné údaje prenášané
štandardným telefonickým spojením (nechránená komunikačná sieť), v dôsledku čoho možno
konštatovať, že prevádzkovateľ neprijal primerané technické a organizačné opatrenia k
zabezpečeniu osobných údajov osobitnej kategórie pred ich náhodnou stratou, nepovoleným
prístupom, sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami
spracúvania.
Pri sledovaní stavu ochrany osobných údajov na internete (najmä v súvislosti so
zverejňovaním rodných čísiel) útvar inšpekcie zistil, že týmto spôsobom porušuje zákon aj
viacero obecných úradov, ktoré na svojich internetových stránkach uvádzajú mená dotknutých
osôb s ich rodnými číslami. Porušenia zákona úrad následne riešil uložením opatrení.
5.5.2. Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi pri postúpení pohľadávky
V praxi nie je ničím výnimočným, ak rôzni prevádzkovatelia (napr. banky, poisťovne)
postupujú svoje pohľadávky inému subjektu, ktorý ich potom od dlžníkov vymáha vo svojom
mene, alebo tieto pohľadávky na základe mandátnej zmluvy vymáha sprostredkovateľ v mene
prevádzkovateľa. Najčastejšou formou porušenia zákona č. 428/2002 Z. z. je v tejto súvislosti
porušenie ustanovení § 5 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z., čo v praxi znamená, že v písomnej
zmluve medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom alebo v písomnom poverení nie je
určený rozsah a podmienky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.
Medzi časté pochybenia prevádzkovateľov, ktorí svoje pohľadávky postupujú
spoločnostiam zaoberajúcim sa ich vymáhaním, patrí aj skutočnosť, že prevádzkovateľ pred
odstúpením pohľadávok neaktualizuje údaje o dlžníkoch. Tým sa dopúšťa nielen porušenia
§ 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 428/2002 Z. z., ale často tak dochádza aj k poskytovaniu
osobných údajov bez právneho podkladu. Napríklad, dlžník svoju pohľadávku medzičasom
uhradil, ale prevádzkovateľ ho stále vo svojom informačnom systéme vedie ako dlžníka
a fiktívnu (už neexistujúcu) pohľadávku spoločne s osobnými údajmi dotknutej osoby
(vrátane údajov osobitnej kategórie, najmä rodného čísla) poskytne inému subjektu bez
reálneho právneho podkladu. Inak povedané, prevádzkovateľ poskytol osobné údaje dotknutej
osoby (dlžníka), ktorý už vlastne dlžníkom nie je, a preto jeho osobné údaje nemali byť na
daný účel inému subjektu vôbec poskytnuté.
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5.5.3.

Zneužitie osobných údajov pri aktivácii kreditnej karty
V sledovanom období útvar inšpekcie riešil aj prípad, v ktorom dotknutá osoba
formou oznámenia poukázala na nízku úroveň ochrany jej osobných údajov zo strany banky
a na následné zneužitie jej osobných údajov. V čase, keď sa dotknutá osoba zdržiavala
v cudzine, banka jej obyčajnou poštovou zásielkou zaslala kreditnú kartu. Kreditná karta sa
dostala do rúk neoprávnených osôb (susedov), ktorí z ďalšej korešpondencie adresovanej
dotknutej osobe cielene získavali aj jej ďalšie osobné údaje.. Na základe takto získaných
osobných údajov neoprávnené osoby v mene oznamovateľky telefonicky aktivovali kreditnú
kartu a výbermi z bankomatu vyčerpali celý úverový rámec (cca 30 000,- Sk).
Oznamovateľka sa o tejto skutočnosti dozvedela po svojom návrate z cudziny, kedy jej banka
zaslala upomienku kvôli neuhradenej splátke úveru.
Útvar inšpekcie v tejto súvislosti podrobil kontrole prevádzkovateľa označeného
v oznámení, pričom sa zameral na korešpondenciu, ktorá bola v uvedenom období zasielaná
dotknutej osobe, aby zistil rozsah osobných údajov obsiahnutý v tejto korešpondencii a tiež
spôsob odosielania uvedených písomností adresovaných dotknutej osobe. Preverovaná bola
aj korešpondencia ďalších náhodne vybraných klientov prevádzkovateľa odosielaná
obyčajnou poštovou zásielkou – výskyt rodných čísiel v korešpondencii zasielanej obyčajnou
poštovou zásielkou zistený nebol.
V priebehu kontroly útvar inšpekcie preveril aj podmienky aktivácie kreditnej karty.
Z dôkazov predložených prevádzkovateľom vyplynulo, že na aktiváciu uvedenej kreditnej
karty, resp. na uzatvorenie zmluvy o kreditnej karte musí byť totožnosť klienta overená zo
strany prevádzkovateľa cez autentifikačné údaje, tzn. prostredníctvom rodného čísla, čísla
bežného účtu a čísla debetnej karty klienta. Overovanie požadovaných údajov vrátene
rodného čísla bolo vykonávané telefonicky. Vzhľadom k tomu, že týmto spôsobom sú osobné
údaje osobitnej kategórie (rodné čísla) spracúvané (overované) prostredníctvom štandardného
telefonického spojenia (nechránená komunikačná sieť), bolo skonštatované, že
prevádzkovateľ neprijal primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie
osobných údajov osobitnej kategórie pred ich náhodnou stratou, nepovoleným prístupom,
sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania.
Tento prípad jasne dokumentuje, že overovanie totožnosti klienta cez telefónne
spojenie nie je z hľadiska ochrany osobných údajov bezpečné a prevádzkovateľ nemusí mať
ani pri overovaní cez viacero osobných údajov istotu, že komunikuje skutočne s dotknutou
osobou. Prípadom sa súbežne zaoberala aj polícia.
5.5.4. Neoprávnené spracúvanie osobných údajov akcionárov
Útvar inšpekcie sa zaoberal viacerými oznámeniami dotknutých osôb – akcionárov
rôznych spoločností, podľa ktorých ten istý prevádzkovateľ získal a následne spracúval
osobné údaje dotknutých osôb bez ich súhlasu. Išlo vždy o prípady, kedy dochádzalo
u akciových spoločností k zmene podoby akcií zo zaknihovaných na listinné. V týchto
prípadoch prevádzkovateľ oslovoval akcionárov listom so zámerom uzavrieť zmluvy
o prevode akcií (v niektorých prípadoch dokonca navštívil akcionárov priamo na ich domácej
adrese zároveň aj s notárkou, ktorá overila v prípade predaja podpis na zmluve o prevode
akcií). Vo všetkých prípadoch prevádzkovatelia využívali neznalosť akcionárov o reálnej
hodnote akcií, resp. akcionári boli uvádzaní do omylu.
Úrad sa vecou zaoberal v rozsahu svojich kompetencií, teda na základe oznámení
dotknutých osôb preveroval, z akého zdroja prevádzkovateľ získal osobné údaje akcionárov.
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V jednom prípade zistil, že prevádzkovateľ získal osobné údaje dotknutých osôb zo Zbierky
listín Obchodného registra vedeného príslušným okresným súdom. Podľa § 27 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) je
Obchodný register verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je
zbierka zákonom ustanovených listín (ďalej len „Zbierka listín“). Z uvedeného vyplýva, že
Zbierka listín je verejným zoznamom, preto je ktokoľvek oprávnený doň nahliadať
a vyžadovať odpisy dokumentov. V Zbierke listín akciovej spoločnosti sa nachádzal zoznam
akcionárov, z ktorého si prevádzkovateľ na súde vyžiadal kópiu, čím získal osobné údaje
akcionárov, ktorých potom oslovil. Podľa § 156 ods. 6 Obchodného zákonníka však zoznam
akcionárov nie je verejný.
Bol vyslovený záver, že vložením zoznamu akcionárov do Zbierky listín sa tento
dokument nachádza na verejne prístupnom mieste, čo je v rozpore s ustanoveniami § 7 ods. 3
zákona č. 428/2002 Z. z. v nadväznosti na § 156 ods. 6 Obchodného zákonníka. Podľa § 7
ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje, ak sa osobné údaje
spracúvajú na základe osobitného zákona. V tomto prípade však boli osobné údaje spracúvané
bez súhlasu dotknutej osoby a v rozpore s osobitným zákonom, ktorým je Obchodný
zákonník. Úrad vec postúpil aj orgánom činným v trestnom konaní.
5.5.5. Hlavný kontrolór obce – predkladanie správy o výsledkoch kontroly obecnému
zastupiteľstvu
Predmetom oznámenia bolo podozrenie z porušenia zákona č. 428/2002 Z. z. hlavným
kontrolórom obce. V správe o výsledkoch kontroly, ktorá sa týkala kontrolovania osobných
spisov zamestnancov obce uviedol ich osobné údaje (výška základného platu, výška
osobitného príplatku, a pod.) a následne túto správu rozdal na zasadnutí finančnej komisie
poslancom obce.
Postavenie a úlohy tejto oprávnenej osoby upravujú ustanovenia § 18 až 18g zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 369/1990 Zb.“) a vzhľadom na problematiku ochrany osobných údajov sú to najmä
ustanovenia § 18d a § 18f zákona č. 369/1990 Zb.
Základný rozsah činnosti hlavného kontrolóra upravuje ustanovenie § 18d zákona
č. 369/1990 Zb. Kontrolovaná osoba úradu predložila s cit. ustanoveniami súvisiace
dokumenty o pláne kontrolnej činnosti, ako aj správy o výsledkoch z takýchto kontrol. Podľa
§ 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 428/2002 Z. z. oprávnená osoba ako hlavný kontrolór
predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom
zasadnutí nasledujúcom po výkone kontroly.
Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor
obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Vzhľadom na
uvedené možno konštatovať, že z ustanovení osobitného zákona č. 369/1990 Zb. vyplýva, že
obecnému zastupiteľstvu, t. j. poslancom obce, je oprávnená osoba (hlavný kontrolór obce)
povinný predkladať správy z kontrolnej činnosti vykonávanej v rozsahu § 18d cit. zákona
v obecnom úrade, ako aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, u
právnických osôb, v ktorých má obec majetkovú účasť a u iných osôb, ktoré nakladajú s
majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu
dotýkajúcom sa tohto majetku.
Pri výkone finančnej kontroly je oprávnená osoba povinná postupovať podľa zákona
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 502/2001 Z. z.“). Tento osobitný zákon v § 17 upravuje náležitosti správy
z kontrolnej činnosti. Podľa § 17 písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. má správa obsahovať
úplný popis kontrolných zistení, označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré
sa porušili, dokladov a písomností preukazujúcich správnosť kontrolných zistení. Vzhľadom
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na toto ustanovenie je možné konštatovať, že predloženými dokladmi a písomnosťami
preukazujúcimi správnosť kontrolných zistení možno konkretizovať kontrolné zistenia na
úroveň konkrétnych osobných údajov jednotlivých zamestnancov obce v prípade, že pri
stanovovaní ich platu alebo osobného ohodnotenia došlo k porušeniu osobitných predpisov.
Z uvedeného vyplýva, že v hlavný kontrolór obce má oprávnenie v Správe
o výsledkoch kontroly nielen spracúvať osobné údaje zamestnancov obce v hore uvedenom
rozsahu, ale je oprávnený aj Správu o výsledkoch kontroly v takomto rozsahu poskytnúť
obecnému zastupiteľstvu pri najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
5.5.6. Bezpečnosť osobných údajov a ich likvidácia po splnení účelu spracúvania
V roku 2008 sa útvar inšpekcie zaoberal podnetom Obvodného oddelenia Policajného
zboru, ktorým bolo v rámci objasňovania priestupku zistené aj podozrenie z porušenia § 15
ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. správou katastra. Pri objasňovaní priestupku príslušník
mestskej polície objavil nepovolenú skládku komunálneho odpadu na verejnom priestranstve
v centre mesta a v blízkosti správy katastra. Pri skúmaní skládky a zisťovaní jej pôvodcu sa
našlo devätnásť listov vlastníctva s osobnými údajmi vlastníkov nehnuteľností, konkrétne
mená, priezviská, adresy bydliska, dátumy narodenia, ďalej štyri listy vlastníctva a jedna
darovacia zmluva, kde sa okrem už uvedených osobných údajov nachádzali aj rodné čísla.
Príslušníci Obvodného oddelenia Policajného zboru zistili, že predmetné dokumenty
pochádzajú z blízkej správy katastra. Skládku založil a listy zo správy katastra vyniesol brat
upratovačky, ktorej pomáhal pri práci. Listy zobral zo škatúľ, ktoré sa nachádzali pri písacích
stoloch pracovníkov správy katastra a tieto vyhodil do bežného komunálneho odpadu.
Priestupok bol príslušníkmi Policajného zboru riadne zadokumentovaný v priestupkovom
spise fotodokumentáciou, ohliadkou miesta činu a záznamami o podaní vysvetlenia
zainteresovaných osôb podľa § 60 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
Na základe týchto skutočností začal úrad šetrenie vo veci dôvodného podozrenia
z porušenia povinností uložených prevádzkovateľovi zákonom č. 428/2002 Z. z. a kontrole
podrobil prevádzkovateľa – príslušný katastrálny úrad. Vykonanou kontrolou, ako aj
objasňovaním priestupku príslušníkmi Policajného zboru bolo zistené, že pracovníci správy
katastra si k svojej práci na účely rozhodnutí vyhotovovali fotokópie rôznych listín
a dokumentov. Použité a nepotrebné kópie ukladali do škatúľ v kanceláriách, odkiaľ mali byť
premiestňované do archívu a následne hromadne odvážané na likvidáciu. Uskladňovanie a
likvidáciu však nie všetci pracovníci správy katastra vykonávali ihneď, resp. každodenne po
skončení pracovného času. Upratovačka, ktorá bola brigádnicky zamestnaná u dodávateľa
upratovacích služieb pre správu katastra, si v inkriminovaný deň zavolala na výpomoc svojho
brata a požiadala ho o pozbieranie a vynesenie odpadu.
Podľa zmluvy o zabezpečení upratovania mal objednávateľ, teda správa katastra,
zabezpečiť poučenie zamestnancov poskytovateľa upratovacích služieb o špecifických
podmienkach pracoviska, na ktorom vykonávajú prácu a to z hľadiska vzniku škôd použitím
nevhodného pracovného postupu, nevhodného prostriedku a pod. Poučená však bola len
upratovačka, jej brat poučený nebol, teda nemal vstupovať na pracovisko správy katastra a
vykonávať tam akúkoľvek činnosť.
Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá
prevádzkovateľ a sprostredkovateľ tým, že ich chráni pred náhodným ako aj nezákonným
poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením
ako aj pred akýmikoľvek inými neprístupnými formami spracúvania. Na tento účel prijme
primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.
Vzhľadom na uvedené úrad skonštatoval, že zo strany prevádzkovateľa neboli prijaté
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primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania
osobných údajov na správe katastra, čím bol porušený § 15 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z.
Zároveň došlo zo strany prevádzkovateľa aj k porušeniu § 13 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z.,
nakoľko po splnení účelu spracúvania prevádzkovateľ nezabezpečil u pracovníkov
bezodkladne likvidáciu použitých a nepotrebných kópií dokumentov s osobnými údajmi.
Niektoré nájdené písomnosti sa nachádzali voľne uložené na pracoviskách aj niekoľko
mesiacov po splnení účelu spracúvania. Primerané technické, organizačné a personálne
opatrenia prijal prevádzkovateľ (katastrálny úrad) až po zistení uvedeného priestupku a na
likvidáciu nepotrebných dokumentov zakúpil pre všetky ním riadené správy katastra
skartačné zariadenia. Úrad pochybenie riešil udelením finančnej sankcie.
5.5.7. Aktualizácia osobných údajov používaných na marketingové účely
Útvar inšpekcie riešil oznámenie mladých manželov vo veci spracúvania osobných
údajov manželky a ich novonarodeného dieťaťa, ktoré krátko po pôrode zomrelo a napriek
tejto smutnej udalosti im boli zasielané rôzne detské propagačné (v prevažnej miere výživové)
výrobky.
Pri prešetrovaní veci útvar inšpekcie zistil, že dotknutá osoba bola na gynekologickopôrodníckom oddelení nemocnice kontaktovaná zamestnancami uvedeného oddelenia, ktorí
jej ponúkli propagačný balíček (pre narodené dieťa) od prevádzkovateľa, ktorý sa zaoberá
marketingom. Zamestnanci oddelenia nemocnice túto činnosť vykonávajú na základe
písomnej dohody s prevádzkovateľom. Súčasťou odovzdávania reklamných balíčkov pre
rodičky bolo aj získavanie osobných údajov a súhlas na ich spracúvanie. Rodičky dostali na
podpis potvrdenie o prevzatí balíčka, na ktorom svojim podpisom dobrovoľne súhlasili so
spracúvaním osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko matky,
dátum narodenia, titul, adresa bydliska, telefonický kontakt, meno dieťaťa, dátum narodenia
dieťaťa a jeho pohlavie, a to na dobu neurčitú. Dotknutá osoba „Potvrdenie o prevzatí
balíčka“ ako aj súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov podpísala. Následne
prevádzkovateľ poskytol osobné údaje dotknutej osoby na marketingové účely inej
spoločnosti na základe „Rámcovej zmluvy o pravidelnom prenájme databázy adries“.
Nakoľko dieťa dotknutej osoby krátko po pôrode zomrelo a spoločnosť začala dotknutej
osobe zasielať reklamné materiály, táto prostredníctvom advokátskej kancelárie zaslala
prevádzkovateľovi výzvu na ukončenie zasielania reklamných balíčkov s uvedením mena
zomrelého dieťaťa. Prevádzkovateľ listom oznámil dotknutej osobe, že ju vyraďuje
z databázy. Zároveň e-mailom upovedomil spoločnosť, aby z poskytnutej databázy túto osobu
vyradila. Napriek týmto opatreniam dotknutá osoba dostala od spoločnosti ďalšiu zásielku
s propagačnými materiálmi.
Ďalej bolo zistené, že prevádzkovateľ poskytuje na základe zmluvy databázu adries
spoločnosti na trojnásobné použitie. Dvakrát sa použijú vo veku troch až štyroch mesiacov
dieťaťa, tretie použitie je aktualizované a zasielané prevádzkovateľom spoločnosti v období
deviatich mesiacov veku dieťaťa. Osobné údaje dotknutej osoby boli vymazané z databázy,
ktorá slúži na prvé dve použitia. V databáze na tretie použitie však prevádzkovateľ
neskontroloval a nezaktualizoval príslušné údaje. V dôsledku toho zaslal spoločnosti databázu
adries aj s osobnými údajmi dotknutej osoby. Spoločnosť databázu považovala za
aktualizovanú tak, ako to vyplýva z uzatvorenej zmluvy s prevádzkovateľom, a preto
databázu následne použila na zaslanie propagačných materiálov.
Úrad skonštatoval, že prevádzkovateľ nedostatočne prekontroloval a nezaktualizoval
databázu adries rodičiek a ich detí využívaných na tretie použitie. Nevyhovel tiež v celom
rozsahu písomnej požiadavke dotknutej osoby na skončenie poskytovania jej osobných
údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 428/2008 Z. z. na účely priameho
marketingu, čím konal v rozpore s § 13 ods. 5 a 6 cit. zákona.
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Okrem toho každý prevádzkovateľ je podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 428/2002
Z. z. povinný spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo
vzťahu k účelu spracúvania. Nesprávne a neúplné osobné údaje je prevádzkovateľ povinný
blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť. Nesprávne a neúplné osobné
údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, prevádzkovateľ
zreteľne označí a zlikviduje ihneď, ako to okolnosti dovolia. Ani túto povinnosť si
prevádzkovateľ v danom prípade nesplnil tak, ako to zákon ukladá.
5.5.8. Spracúvanie osobných údajov zomrelých a pozostalých osôb pohrebnými
službami
V posledných rokoch bola najmä v médiách často uvádzaná problematika pohrebných
služieb v súvislosti so zneužívaním osobných údajov zomrelých osôb a manipuláciou
s osobnými údajmi pozostalých osôb. Taktiež išlo o manipuláciu so zomrelými
v zdravotníckych zariadeniach a v tejto súvislosti s preferovaním jednej pohrebnej služby na
úkor ostatných, ktoré potom prednostne ponúkali služby pri zabezpečovaní pohrebu, a pod.
Útvar inšpekcie vykonal podrobnú analýzu problematiky pohrebníctva a správy
cintorínov vychádzajúc zo zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 470/2005 Z. z.“), zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) v nadväznosti na zákon
č. 428/2002 Z. z.
Podľa § 7 Občianskeho zákonníka spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti
vzniká narodením a zaniká smrťou, čím zomrelá osoba prestáva byť účastníkom
občianskoprávnych vzťahov. Podľa § 15 Občianskeho zákonníka po smrti fyzickej osoby
uplatňovanie práva na ochranu jeho osobnosti prechádza na manžela a deti, a ak ich niet, na
jeho rodičov.
Podľa § 7 ods. 9 zákona č. 428/2002 Z. z. platí, že ak dotknutá osoba nežije, súhlas
vyžadovaný podľa tohto zákona môže poskytnúť jej blízka osoba. Súhlas nie je platný, ak čo
len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas. Podľa § 20 ods. 8 zákona č. 428/2002
Z. z. platí, že ak dotknutá osoba nežije, jej práva podľa tohto zákona môže uplatniť blízka
osoba. V poznámke pod čiarou k termínu blízka osoba sa odkazuje na § 116 Občianskeho
zákonníka. Blízkou osobou podľa § 116 Občianskeho zákonníka sú príbuzní v priamom rade,
súrodenec a manžel.
Povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov však nezávisia od
skutočnosti, či dotknutá osoba žije alebo nežije. Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z.
súhlas na spracúvanie osobných údajov sa nevyžaduje, ak sa tak deje na základe osobitného
zákona, ktorý ustanovuje zoznam osobných údajov, účel ich spracúvania a okruh dotknutých
osôb. Vo vzťahu k zomrelým osobám je účelom získavania a spracúvania ich osobných
údajov zaistenie pohrebu krematóriom alebo prevádzkovateľom pohrebiska a evidencia
ľudských pozostatkov alebo ostatkov podľa zákona č. 470/2005 Z. z. Podľa tohto zákona sú
spracúvané osobné údaje aj u žijúcich pozostalých pri prenájme hrobových miest.
Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s úmrtím osôb je preto potrebné rozdeliť do dvoch
častí. V prvej je spracúvanie osobných údajov zomrelej osoby a v druhej spracúvanie
osobných údajov pozostalých.
Ďalej podľa § 41 zákona č. 576/2004 Z. z. platí, že každý, kto sa dozvie o úmrtí mimo
zdravotníckeho zariadenia alebo našiel mŕtve telo, je povinný túto skutočnosť bezodkladne
ohlásiť najbližšiemu zdravotníckemu zariadeniu, pokiaľ toto neoznámil útvaru Policajného
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zboru alebo ošetrujúcemu lekárovi. Zdravotnícke zariadenie je povinné bezodkladne oznámiť
toto úmrtie osobám blízkym zomrelej osobe, a ak takéto osoby nie sú známe, obci podľa
trvalého alebo prechodného pobytu. Ak nie sú známe, tak obci, v ktorej má sídlo uvedené
zdravotnícke zariadenie. Zdravotnícke zariadenie je povinné nahlásiť úmrtie aj Úradu pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podľa § 42 zákona č. 576/2004 Z. z. prehliadku
mŕtveho vykoná poverený lekár, vyplní List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o
úmrtí. Taktiež je povinný bezodkladne oznámiť úmrtie príslušnému matričnému úradu. List
o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí ohliadajúci lekár vyhotoví v štyroch
výtlačkoch (dva pre matričný úrad, jeden založí do zdravotnej dokumentácie a jeden sa vydá
obstarávateľovi pohrebu). V liste sú osobné údaje zosnulého – meno, priezvisko, rodné
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, trvalý pobyt, pohlavie, príčina
smrti podľa klinického nálezu a záverečná diagnóza podľa vykonanej pitvy (ak bola
vykonaná), ktoré podliehajú ochrane podľa zákona č. 428/2002 Z. z.
Zdravotnícke zariadenie vydá telo zosnulého pozostalým po predložení občianskeho
preukazu (identifikačnej karty) zosnulého spolu s Listom o prehliadke mŕtveho, ktorí
zabezpečia prevoz vybranou pohrebnou službou. Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 470/2005 Z. z.,
ak zdravotnícke zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, alebo zariadenie
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nemá k dispozícii chladiace zariadenie na
uloženie ľudských pozostatkov a osoba, ktorá sa postarala o pohreb nezabezpečí do ôsmich
hodín od času úmrtia prevoz ľudských pozostatkov, zabezpečí zdravotnícke zariadenie prevoz
ľudských pozostatkov a ich uloženie do času pochovania len do chladiaceho zariadenia, ktoré
spĺňa zákonom stanovené podmienky. Ako bolo zistené, uvedené zdravotnícke zariadenia na
zabezpečenie prevozu do týchto chladiacich zariadení majú v prevažnej miere uzatvorené
zmluvy len s jednou konkrétnou pohrebnou službou.
Podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 470/2005 Z. z. prevádzkovateľ pohrebnej služby
prevezme ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke
mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku
mŕtveho. Tieto doklady obsahujú osobné údaje mŕtveho tak, ako je už vyššie uvedené, aby
nemohlo dôjsť k zámene. Ako bolo pri kontrolách zistené, týmto zákonným spôsobom môžu
pohrebné služby získať osobné údaje zomrelých a z nich môžu zistiť kontaktné adresy
pozostalých, ktorým začnú ponúkať poskytovanie svojich služieb pri zabezpečovaní pohrebu.
Pri kontrolách však takéto konanie pohrebných služieb nebolo preukázané a nebolo
ani preukázané, že by kontakt na pozostalých poskytovali zdravotnícke zariadenia.
5.5.9. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov čitateľov knižníc, ktoré poskytujú
knižnično-informačné služby aj prostredníctvom webových aplikácií
Úrad začal konanie voči prevádzkovateľovi – knižnici – na základe podnetu dotknutej
osoby, ktorá vyslovila vážne pochybnosti o bezpečnom spracúvaní osobných údajov
čitateľov, ktorí sú zároveň konečnými používateľmi on-line prístupu do súborných katalógov
knižníc. Problém s nedostatočným zabezpečením systému prevádzkovateľa bol
oznamovateľom zaznamenaný pri využívaní elektronickej formy knižničnej výpožičnej
služby, ktorá predpokladá prihlásenie sa do informačného systému – portálu „Slovenská
knižnica“ pod vlastným identifikačným kódom prideleným na tieto účely čitateľovi
prevádzkovateľom – knižnicou.
Technická chyba sa vyskytla v počiatočnej fáze prihlásenia oznamovateľa do systému,
keď sa zadaním prideleného identifikátora „nalogoval“ na čitateľský účet iného čitateľa.
Keďže základnou podmienkou poskytovania on-line služieb čitateľom je participácia knižnice
na knižničnom informačnom systéme tretej generácie („KIS3G“) a využívanie spoločného
softvéru Virtua, úrad v záujme diagnostikovania a lokalizovania problému vyskytujúceho sa
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v súvislosti s využívaním elektronických výpožičných služieb konal voči viacerým
knižniciam podieľajúcim sa na projekte KIS3G, vrátane jeho odborného garanta.
U všetkých subjektov boli vykonané kontroly so zameraním sa na úroveň technických
opatrení, ktoré subjekty prijali na zabezpečenie ochrany osobných údajov svojich čitateľov.
Kontrolami bolo nutné prešetriť rozsah kompetencií jednotlivých partnerských knižníc
zúčastňujúcich sa na projekte knižničného informačného systému tretej generácie, ktorý
umožňuje prístup čitateľov ku knižničným fondom zúčastnených knižníc cez portál
„Slovenská knižnica“. Uvedený postup bolo potrebné uplatniť predovšetkým z dôvodu, aby
úrad vedel určiť relevanciu ďalších krokov voči knižniciam, a to v priamej závislosti od
hierarchie v systéme KIS3G.
U prevádzkovateľa, voči ktorému oznámenie smerovalo, sa kontrolou zistilo
a preukázalo, že ak dotknutá osoba (používateľ) zo svojho účtu v informačnom systéme
KIS3G klikne na niektorý z odkazov v menu, napr. na odkaz „Aktivita“, sprístupnia sa jej
aktivity inej dotknutej osoby v rozsahu meno, priezvisko, užívateľský ID a výpožičky. Ďalším
kliknutím na ponuku „viac info“ pri zobrazenom mene a priezvisku sa používateľovi
neoprávnene sprístupnia osobné údaje inej dotknutej osoby v rozsahu čiarový kód (tzn. číslo
čitateľského preukazu, ktoré slúži ako ID), adresa bydliska, e-mailová adresa a typ čitateľa
štruktúrovaný podľa veku do 15 rokov, resp. nad 15 rokov. Takýmto zobrazením osobných
údajov v uvedenom rozsahu dochádzalo k ich náhodnému, nezákonnému a nedovolenému
sprístupneniu, a tým k porušeniu práv dotknutej osoby týkajúcich sa zabezpečenia dôvernosti
spracúvania jej osobných údajov.
Nedostatočnou úrovňou prijatých opatrení, ktoré z hľadiska bezpečnosti spracúvaných
osobných údajov prevádzkovateľom nezodpovedali spôsobu ich spracúvania, prevádzkovateľ
porušil ustanovenie § 15 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z.
5.5.10. Zverejňovanie adresára zamestnancov na webových stránkach
prevádzkovateľa
Niektorí prevádzkovatelia zverejňujú na svojich verejne prístupných webových
stránkach adresár svojich zamestnancov. Takýmito prevádzkovateľmi sú väčšinou verejné
inštitúcie, napr. ministerstvá a štátne úrady, ktoré zverejňujú adresár zamestnancov najmä
kvôli lepšej informovanosti odborných organizácií a verejnosti. Zväčša ide o zverejnenie
údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko zamestnanca, číslo a názov sekcie, číslo kancelárie,
telefónne číslo, a prípadne aj faxové číslo. Z webovej stránky, resp. zo zverejnených zdrojov
(napr. obchodný register, živnostenský register) je známe aj sídlo prevádzkovateľa, resp. sídlo
prevádzky alebo organizačnej zložky prevádzkovateľa, ktorej adresa je iná ako oficiálne sídlo
prevádzkovateľa.
Útvar inšpekcie pri posudzovaní prípadov zverejnenia takýchto údajov
o zamestnancoch prevádzkovateľa musel primárne určiť, či zverejnené údaje sú osobnými
údajmi podľa § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. Ochrana osobných údajov v Slovenskej republike
je upravená národným zákonom č. 428/2002 Z. z., ktorý má základ v Smernici Európskeho
parlamentu a Rady 95/46/ES (ďalej len „Smernica“). Podľa Článku 29 Smernice bola
zriadená pracovná skupina pre ochranu jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov (ďalej
len „pracovná skupina“). Pracovná skupina je nezávislým poradným orgánom pre ochranu
údajov a súkromia v rámci členských štátov Európskej únie. Pracovná skupina posudzuje
otázky týkajúce sa uplatňovania národných opatrení prijatých podľa Smernice, čím prispieva
k jednotnému uplatňovaniu týchto opatrení v celej Európskej únii. Pre tento účel vydáva na
svojich zasadnutiach odporúčania a stanoviská.
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Pracovná skupina dňa 20. augusta 2007 vydala obsiahle Stanovisko 4/2007 k pojmu
osobné údaje (ďalej len „stanovisko“), podľa ktorého sa pod pojmom „osobné údaje“
rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej
osoby (dotknutej osoby); identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo
nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikačného čísla alebo na základe jedného či
viacerých faktorov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu
alebo sociálnu identitu. Podľa stanoviska definícia „osobných údajov“ spočíva na štyroch
nosných pojmoch – „akékoľvek informácie“, „týkajúce sa“, „identifikovaná
a identifikovateľná“ a „fyzická osoba“. Pojem „akékoľvek informácie“ z hľadiska charakteru
informácií zahŕňa akýkoľvek druh údajov o osobe. Z hľadiska obsahu informácií pojem
osobné údaje zahŕňa údaje poskytujúce akýkoľvek druh informácií.
V konkrétnom prípade boli známe z webovej stránky prevádzkovateľa tieto údaje:
meno a priezvisko, zamestnanie, číslo a názov sekcie, číslo kancelárie, telefón, fax. Z webovej
stránky prevádzkovateľa alebo z iných zdrojov bola známa aj adresa (sídlo) prevádzkovateľa.
Rozsudok Európskeho súdneho dvora C-101/2001 zo 6. novembra 2003 potvrdil tento široký
prístup k pojmu „osobné údaje“: „Pojem osobné údaje používaný v článku 3 ods. 1 Smernice
95/46 ES sa podľa definície v jej článku 2 písm. a) vzťahuje na akúkoľvek informáciu
týkajúcu sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Pojem sa nepochybne
vzťahuje na meno osoby v spojitosti s jej telefónnym číslom alebo informáciami o jej
pracovných podmienkach a záľubách“.
Z uvedeného je zrejmé, že kontaktné údaje na webovej stránke prevádzkovateľa boli
údaje „týkajúce sa“ konkrétnych fyzických osôb (zamestnancov prevádzkovateľa). Fyzická
osoba sa vo všeobecnosti môže pokladať za „určenú“ vtedy, keď je v rámci skupiny osôb
odlíšená od všetkých ostatných príslušníkov skupiny. Fyzická osoba je preto „určiteľná“
vtedy, keď napriek tomu, že osoba ešte nebola určená, je možné ju určiť. Fyzickú osobu
možno identifikovať priamo alebo nepriamo (nepriamo napr. telefónnym číslom, evidenčným
číslom auta, a pod.).
V konkrétnom prípade boli k dispozícii nepriame identifikátory, akými sú číslo
kancelárie, telefónne číslo, adresa zamestnávateľa, číslo a názov sekcie, fax. Dôležitým
prvkom pri identifikácii fyzickej osoby sú prostriedky na identifikáciu. K určeniu, či je osoba
určiteľná, by sa mali vziať do úvahy všetky prostriedky, u ktorých je pravdepodobné, že ich
využije prevádzkovateľ alebo ľubovoľná iná osoba na určenie príslušnej osoby.
V konkrétnom prípade existuje primeraná (až vysoká) pravdepodobnosť, že na základe údajov
v rozsahu meno a priezvisko, adresa prevádzkovateľa, číslo a názov sekcie, číslo kancelárie,
je fyzická osoba nepriamo určiteľná, pretože na základe týchto údajov ktokoľvek môže prísť
do sídla prevádzkovateľa a na základe čísla a názvu sekcie, čísla kancelárie a mena
a priezviska určiť konkrétnu fyzickú osobu (zamestnanca prevádzkovateľa). Definícia
osobných údajov podľa § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. je v súlade s definíciou smernice
(„osobné údaje sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou
osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, ...“). V konkrétnom prípade bolo
potrebné vziať do úvahy priestory (adresu) prevádzkovateľa, kde existuje primeraná
pravdepodobnosť identifikovať fyzickú osobu na základe vyššie uvedených údajov.
Útvar inšpekcie ďalej zisťoval, na akom právnom podklade prevádzkovateľ zverejnil
tieto osobné údaje. Prevádzkovatelia, ktorí zverejňujú alebo chcú zverejniť adresár
zamestnancov, by mali dôsledne preskúmať, či zverejnené údaje sú osobnými údajmi
v zmysle § 3 zákona č. 428/2002 Z. z., resp. či možno priamo alebo nepriamo identifikovať
konkrétnu fyzickú osobu pri využití všetkých prostriedkov, u ktorých je primeraná
pravdepodobnosť, že ich prevádzkovateľ alebo ľubovoľná iná osoba využije na identifikáciu
príslušnej osoby. Ak ide o osobné údaje, prevádzkovateľ musí zabezpečiť súhlas
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zamestnancov v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z., ak neexistuje iný právny
podklad na takéto zverejnenie.
5.5.11. Spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov zamestnancami
prevádzkovateľa v domácom prostredí
V roku 2008 sa útvar inšpekcie zaoberal aj podozrením z neoprávnenej manipulácie
s osobnými údajmi klientov prevádzkovateľa. U prevádzkovateľa bola vykonaná kontrola
spracúvania osobných údajov zameraná na preverenie bezpečnosti spracúvania. Počas výkonu
kontroly sa okrem iného zistilo a preukázalo aj neoprávnené spracúvanie osobných údajov,
vrátane osobitnej kategórie osobných údajov – rodného čísla a údajov týkajúcich sa zdravia
tým, že zamestnanci prevádzkovateľa si zasielali dokumenty s osobnými údajmi z pracovného
počítača (pracovnej e-mailovej schránky) na súkromné e-mailové schránky, ktoré mali
umiestnené na verejne dostupných e-mailových serveroch (tzv. freemailové servery).
Následne riešili pracovnú agendu na počítačoch doma tak, že si pracovné dokumenty
sťahovali nešifrovaným komunikačným protokolom zo svojich súkromných e-mailových
schránok do domácich počítačov. Kontrolou sa tiež zistilo a preukázalo, že pracovné
e-mailové schránky nie sú umiestnené na serveroch prevádzkovateľa v jeho priestoroch, ale
na serveroch poskytovateľa internetových služieb, ku ktorým bol prevádzkovateľ zo svojich
počítačov pripojený nešifrovaným komunikačným protokolom.
Útvar inšpekcie v súvislosti s nedostatočnou bezpečnosťou spracúvania osobných
údajov a iných porušení zákona č. 428/2002 Z. z. poukázal najmä na to, že podľa § 15 ods. 1
zákona č. 428/2002 Z. z. za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ a
sprostredkovateľ tým, že ich chráni pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a
zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred
akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Na tento účel prijme primerané
technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania, pričom
berie do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, rozsah možných rizík, ktoré sú
spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému a dôvernosť a
dôležitosť spracúvaných osobných údajov.
Odosielanie a prijímanie e-mailových správ medzi počítačmi zamestnancov
prevádzkovateľa a poštovým serverom bolo nešifrované (používal sa komunikačný protokol
POP3 a SMTP), pričom technickými prostriedkami je veľmi jednoduché šifrovanie
zabezpečiť pomocou šifrovacích komunikačných protokolov. Oprávnená osoba
prevádzkovateľa odosielala poštu na súkromnú adresu na verejne dostupnom e-mailovom
serveri a podľa jej vyjadrenia môže pristupovať k svojej pracovnej e-mailovej schránke
odkiaľkoľvek (aj z domu). Ďalej prevádzkovateľ nezabezpečil šifrovanie komunikácie medzi
klientskymi počítačmi a e-mailovým serverom pri prenose citlivých údajov (napr. údajov
o zdraví). Šifrovanie sa dá zabezpečiť jednoduchými a prístupnými technickými
prostriedkami, avšak prevádzkovateľ neprijal primerané technické a organizačné opatrenia
zodpovedajúce spôsobu spracúvania a nevzal do úvahy rozsah možných rizík, ktoré môžu
narušiť bezpečnosť, dôvernosť a dôležitosť osobných údajov.
Úrad na základe vyššie uvedeného skonštatoval, že prevádzkovateľ porušil
ustanovenie § 15 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. a požadoval, aby všetky oprávnené osoby
mali povinnosť používať iba pracovnú e-mailovú schránku (aj doma), ak potrebujú pracovať
s osobnými údajmi, ktoré sú obsiahnuté v pracovných e-mailových správach. Ďalej úrad
prevádzkovateľovi odporučil, aby zabezpečil šifrovanie komunikácie medzi počítačmi
prevádzkovateľa, prípadne domácimi počítačmi oprávnených osôb a pracovným e-mailovým
serverom odosielaním pošty prostredníctvom šifrovaného pripojenia SSL (secure socket
layer), resp. TLS (transport layer security) – komunikačný protokol SMTPS a prijímaním
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pošty prostredníctvom šifrovaného pripojenia SSL (secure socket layer), resp. TLS (transport
layer security) – komunikačné protokoly IMAPS alebo POP3S.
V prípade spracúvania osobných údajov oprávnenými osobami na domácich
počítačoch musia prevádzkovateľ a oprávnené osoby počítať s ďalšími hrozbami, ktoré
vyplývajú z domáceho prostredia. Musia preto prijať primerané technické, organizačné a
personálne opatrenia aj na domácich počítačoch. Úrad prevádzkovateľovi uložil povinnosť
aktualizovať bezpečnostný projekt tak, aby obsahoval riešenie rizík spracúvania osobných
údajov v domácom prostredí a spôsob spracúvania osobných údajov oprávnenými osobami na
domácich počítačoch.
5.5.12. Identita osvojeného dieťaťa
Na prelome rokov 2007 a 2008 bolo úradu doručené oznámenie o podozrení zo
závažného porušenia zákona č. 428/2002 Z. z., ktorého sa nezávisle na sebe mali dopustiť
dvaja prevádzkovatelia informačných systémov tým, že nepovolaným osobám (bez
akéhokoľvek právneho podkladu) sprístupnili údaje odhaľujúce súčasnú identitu dotknutej
osoby (meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a fotografiu), ktorá bola
pred vyše dvadsiatimi rokmi nezrušiteľne osvojená bezdetným manželským párom. Iniciatíva
nepovolaných osôb (rodina „olašských rómov“) smerujúca k odhaleniu súčasnej identity
dotknutej osoby bola motivovaná skutočnosťou, že sú biologickými príbuznými osvojenej
dotknutej osoby.
Na základe uvedených skutočností útvar inšpekcie podrobil kontrole oboch
prevádzkovateľov označených v oznámení, teda detský domov, ktorý disponoval údajmi
o osvojení spred dvadsiatich rokov, ako aj štátny orgán disponujúci rozsiahlym informačným
systémom, ktorý umožňuje získať relevantné údaje o dotknutej osobe, napr. na základe jej
rodného čísla (rodné číslo dotknutej osoby nebolo zmenené).
Podozrenia formulované v oznámení, na základe ktorého úrad konal, sa vo vzťahu
k prvému prevádzkovateľovi (detský domov) nepotvrdili. Druhý prevádzkovateľ označený
v oznámení (štátny orgán) v priebehu kontroly uviedol, že podozrením smerujúcim k úniku
údajov zo svojho informačného systému sa už na základe vonkajšieho podnetu zaoberal a zo
zisteného stavu v rámci svojich kompetencií vyvodil primerané dôsledky. Uvedený
prevádzkovateľ úradu súčasne preukázal, že prijal všetky personálne, organizačné i technické
opatrenia tak, ako mu to ukladá zákon č. 428/2002 Z. z. Neoprávnené nakladanie s osobnými
údajmi v konkrétnom prípade nebolo preukázané konkrétnej oprávnenej osobe
prevádzkovateľa. Bola však jednoznačne identifikovaná oprávnená osoba štátneho orgánu,
ktorá nedodržala bezpečnostné opatrenia v rozsahu a spôsobom, ako jej to ukladali interné
smernice týkajúce sa bezpečného prístupu k informačnému systému. Došlo tým k použitiu jej
prístupového mena a hesla na neoprávnené získanie osobných údajov z databázy a k ich
nezákonnému sprístupneniu. Úrad tejto (oprávnenej) fyzickej osobe uložil pokutu.
Mimoriadna závažnosť následkov úniku osobných údajov motivovala útvar inšpekcie
aj k realizácii ďalších úkonov zameraných na všetky reálne možné zdroje úniku údajov
o súčasnej identite dotknutej osoby. Kontrolou matričného úradu príslušného podľa miesta
narodenia dotknutej osoby nebolo zistené sprístupnenie jej osobných údajov nepovolaným
osobám, Zistená však bola skutočnosť, že matričný úrad zo zákonných dôvodov odmietol
žiadosti biologickej matky vydať rodný list dotknutej osoby len niekoľko týždňov pred prvým
pokusom biologických príbuzných o kontakt s dotknutou osobou.
Pozornosť úradu bola napokon nasmerovaná aj na dva úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny (právni nástupcovia v súčasnosti už neexistujúcich inštitúcií) príslušné podľa miesta
sídla detského domova a miesta bydliska osvojiteľov. Výsledkom rozsiahleho prešetrovania
oznámenia zameraného primárne na identifikáciu zdroja údajov o súčasnej identite dotknutej
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osoby a sekundárne na bezpečnosť spracúvania osobných údajov v informačných systémoch
prevádzkovateľov boli aj opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré úrad uložil
štyrom prevádzkovateľom informačných systémov. Žiadnemu z uvedených prevádzkovateľov
však nebolo preukázané sprístupnenie osobných údajov dotknutej osoby iným, nepovolaným
osobám, teda paradoxne u prevádzkovateľov, ktorí v konkrétnom prípade nič nespôsobili, boli
zistené nedostatky v oblasti bezpečnosti spracúvaných osobných údajov, a naopak.
5.5.13. Údaje o zdravotnom stave
V apríli 2008 bolo úradu doručené oznámenie, ktorým dotknutá osoba poukazovala na
porušenie zákona č. 428/2002 Z. z. tým, že orgán verejnej správy (prevádzkovateľ) sprístupnil
údaje o jej zdravotnom stave inej fyzickej osobe bez právneho podkladu. Z obsahu listu
prevádzkovateľa, ktorý bol k oznámeniu priložený ako dôkaz, vyplývalo, že prevádzkovateľ
z pozície orgánu verejnej správy vybavoval (reagoval) sťažnosť tejto fyzickej osoby
(obsahom sťažnosti smerujúcej proti oznamovateľke bolo podozrenie zo zneužívania
kompenzačných peňažných príspevkov určených zdravotne postihnutým osobám).
Prevádzkovateľ vo svojej písomnej reakcii na sťažnosť opísal zdravotný stav dotknutej osoby
a označil aj zdravotnícke zariadenia, ktoré zdravotný stav dotknutej osoby sledujú. Obsah
oznámenia a priložený dôkaz signalizovali, že prevádzkovateľ pri vybavovaní sťažnosti
informoval neoprávnenú fyzickú osobu o zdravotnom stave dotknutej osoby.
Reagujúc na predmetné oznámenie útvar inšpekcie požiadal prevádzkovateľa
o súčinnosť vo forme písomného vyjadrenia k pôvodcovi listu adresovaného neoprávnenej
fyzickej osobe a k právnemu podkladu sprístupnenia osobných údajov o zdravotnom stave
oznamovateľky neoprávnenej osobe. Z odpovede prevádzkovateľa vyplynulo, že list
obsahujúci údaje o zdravotnom stave oznamovateľky je autentický a oprávnené osoby
prevádzkovateľa pracujúce na jeho detašovanom pracovisku nepredpokladali, že svojim
konaním môžu porušiť zákon č. 428/2002 Z. z. (k sprístupneniu osobných údajov
z informačného systému prevádzkovateľa neoprávnenej osobe došlo v súvislosti s riešením
sťažnosti fyzickej osoby a sprístupnené údaje mali preukazovať nárok oznamovateľky na
poskytnuté peňažné dávky).
Útvar inšpekcie súčasne prevádzkovateľa požiadal o predloženie kópií písomného
poučenia jeho oprávnených osôb podľa § 17 zákona č. 428/2002 Z. z., konkrétne tých, ktoré
sprístupnili osobné údaje oznamovateľky. Prevádzkovateľ uviedol, že písomné poučenia
oprávnených osôb, ktoré sa podieľali na sprístupnení osobných údajov osobitnej kategórie
neoprávnenej osobe, sa v ich osobných spisoch nenachádzajú. Úrad skonštatoval, že
prevádzkovateľ porušil zákon, keďže nevie predložiť písomné záznamy o poučení jeho
oprávnených osôb podľa § 17 zákona č. 428/2002 Z. z.
Dôsledky, ktoré úrad v konkrétnom prípade voči prevádzkovateľovi vyvodil, mali
preventívnu i represívnu povahu. Zároveň bola prevádzkovateľovi uložená povinnosť
preukázateľne poučiť oprávnené osoby podľa § 17 zákona č. 428/2002 Z. z. a to tak, aby ich
poučenie svojim obsahom zodpovedalo spracovateľským operáciám s osobnými údajmi, ktoré
táto oprávnená osoba vykonáva v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu.
5.5.14. Spracúvanie biometrických údajov na účely evidencie alebo identifikácie
vstupu do citlivých, osobitne chránených objektov
Súčasný rozvoj výpočtovej techniky umožňuje široké využívanie informačných
systémov k identifikácii osôb prostredníctvom biometrických identifikátorov. Kombináciou
biometrického údaja s ďalším vhodným osobným údajom alebo osobnými údajmi je dotknutá
osoba jednoznačne a nezameniteľne určená. Medzi najviac využívané biometrické údaje na
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účely identifikácie osôb do prevádzkových priestorov v súčasnosti patria odtlačky prstov,
odtlačok dlane a geometria ruky.
Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 428/2002 Z. z. platí, že spracúvanie biometrických údajov
možno vykonávať len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone, ak to
prevádzkovateľovi vyplýva výslovne zo zákona, alebo dotknutá osoba na spracúvanie dala
písomný súhlas.
Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. ustanovenie § 8 ods. 4 sa nepoužije, ak sa
spracúvajú biometrické údaje s výnimkou analýzy deoxyribonukleovej kyseliny a profilu
deoxyribonukleovej kyseliny fyzických osôb na účely evidencie alebo identifikácie vstupu do
citlivých, osobitne chránených objektov, vyhradených priestorov alebo prístupu do
technických zariadení alebo prístrojov s vysokou mierou rizika a v prípade, že ide výlučne
o vnútornú potrebu prevádzkovateľa.
Ak prevádzkovateľ mieni spracúvať osobné údaje dotknutých osôb (biometrické
údaje) na základe § 9 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z., je povinný pred spustením takéhoto
informačného systému požiadať úrad o jeho osobitnú registráciu v súlade s § 27 ods. 2 písm.
c) cit. zákona.
Vyššie uvedená problematika spracúvania osobných údajov (biometrických údajov)
bola v zákone č. 428/2002 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2002 spracovaná vo
vzťahu k tzv. dochádzkovým informačným systémom oveľa liberálnejšie a umožňovala
napríklad spracúvanie odtlačkov prstov aj na účely kontroly dochádzky zamestnancov v
bežných prevádzkach.
Na základe pripomienky Európskej komisie, ktorá hodnotila obsah nového zákona
č. 428/2002 Z. z. po nadobudnutí jeho účinnosti, bola Slovenská republika povinná
ustanovenie § 9 ods. 3 upraviť a sprísniť. Európska komisia svoju požiadavku odôvodnila
skutočnosťou, že nie je nevyhnutné, napr. na účel evidovania príchodu a pohybu
zamestnancov v bežnej prevádzke, spracúvať tak vysoko citlivé údaje o zamestnancoch (napr.
ich odtlačky prstov), ktoré patria medzi osobitné kategórie osobných údajov. Možno ich však
nahradiť iným, rovnako účinným, no menej citlivým, či menej nebezpečným spôsobom
spracúvania osobných údajov (napr. interným kamerovým systémom sledujúcim miesto
identifikácie sa kartou na vrátnici a pod.). Slovenská republika pristúpila k naplneniu tejto
požiadavky Európskej komisie v euronovele zákona o ochrane osobných údajov č. 90/2005
Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. mája 2005. V § 9 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. ponechala
len možnosť využiť biometrické údaje (s výnimkou analýzy deoxyribonukleovej kyseliny
a profilu deoxyribonukleovej kyseliny) fyzických osôb na účely evidencie alebo identifikácie
vstupu do citlivých, osobitne chránených objektov, vyhradených priestorov alebo prístupu do
technických zariadení alebo prístrojov s vysokou mierou rizika a vtedy ak ide výlučne
o vnútornú potrebu prevádzkovateľa. Zároveň ochranu posilnila povinnosťou
prevádzkovateľov prihlásiť takýto informačný systém pred jeho uvedením do prevádzky na
úrade na osobitnú registráciu.
Útvar inšpekcie v hodnotenom období zistil, že niektorí prevádzkovatelia spracúvajú
biometrické údaje – odtlačky prstov a dlane – na identifikáciu pri vstupe do objektu ako aj na
evidenciu príchodov, odchodov a prerušenia pracovného času zamestnancov v prevádzkach,
ktoré vzhľadom na ich charakter nemožno v žiadnom prípade považovať za prevádzky citlivé
s vysokou mierou rizika alebo osobitne chránené. Z toho dôvodu vykonal u náhodne
vybraných prevádzkovateľov viacero kontrol, ktoré predmetné spracúvania potvrdili.
Overenie identity dotknutých osôb sa vykonávalo kontrolou uložených odtlačkov dlane
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(prstov) a osobných čísiel zamestnancov. Biometrický údaj dotknutej osoby bol uložený na
serveri a následne cez snímače, ktoré sa nachádzali vo vstupných priestoroch
prevádzkovateľov boli porovnávané s priloženou dlaňou (prstom) zamestnanca. Informačný
systém takto evidoval príchody, odchody zamestnancov ako aj prerušenia pracovnej doby.
Navyše, prevádzkovatelia o tomto informačnom systéme neviedli evidenciu podľa § 29 a 30
zákona č. 428/2002 Z. z. a nemali zdokumentované primerané technické, organizačné
a personálne opatrenia k zabezpečeniu spracúvania osobných údajov vo forme
bezpečnostného projektu alebo bezpečnostných smerníc.
Úrad nariadil prevádzkovateľom bezodkladne skončiť spracúvanie biometrických
údajov - odtlačkov dlane (prstov) dotknutých osôb v informačnom systéme evidencie
a kontroly dochádzky. Prevádzkovatelia v stanovenej lehote oznámili úradu splnenie opatrení
v celom rozsahu.
5.5.15. Získavanie osobných údajov nevyhnutných na dosiahnutie účelu spracúvania
kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič
informácií
Útvar inšpekcie v druhom polroku 2007 zameral konania začaté z vlastnej iniciatívy aj
voči zamestnávateľom, t. j. voči prevádzkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje o svojich
zamestnancoch na základe pracovnej zmluvy. Kontroly boli zamerané na prešetrenie
zákonnosti spracúvania osobných údajov v osobných spisoch získaných kopírovaním,
skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií podľa § 10
ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. u prevádzkovateľov vo verejnom aj súkromnom sektore
v celej Slovenskej republike, a to v úradoch práce, v ubytovacích zariadeniach, v štátnych aj
neštátnych zdravotníckych zariadeniach, v komerčných poisťovniach ako aj u iných
právnických osôb, napr. v akciových spoločnostiach a v spoločnostiach s ručením
obmedzeným, ktoré mali rôzne predmety podnikania.
Podľa § 10 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. „Získavať osobné údaje nevyhnutné na
dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
úradných dokladov na nosič informácií možno len vtedy, ak s tým dotknutá osoba písomne
súhlasí alebo ak to osobitný zákon výslovne umožňuje bez súhlasu dotknutej osoby. Súhlas
dotknutej osoby si prevádzkovateľ ani sprostredkovateľ nesmú vynucovať ani podmieňovať
hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej
prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi zákonom.“.
Pri výkone kontroly bolo potrebné prihliadať aj na ustanovenia osobitných zákonov:
•
•
•
•
•
•
•

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení,
zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení,
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení,
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení,
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve
v platnom znení,
zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.
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Vyššie uvedené osobitné zákony výslovne neumožňujú získavať osobné údaje
dotknutých osôb kopírovaním, skenovaním ani iným zaznamenávaním úradných dokladov na
nosič informácií. Prevádzkovatelia sú preto povinní postupovať pri takomto získavaní
osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z., a teda môžu úradné doklady s
osobnými údajmi kopírovať, skenovať alebo ich inak zaznamenávať na nosič informácií len
ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu. Túto nevyhnutnosť by mali dotknutej osobe
zdôvodniť a na základe toho získať od nej písomný súhlas na takéto spracúvanie.
Útvar inšpekcie zistil, že všetci kontrolovaní prevádzkovatelia porušovali ustanovenie
§ 10 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. V osobných spisoch dotknutých osôb totiž uchovávali
ich osobné údaje získané aj kopírovaním občianskych preukazov, diplomov, vysvedčení,
sobášnych listov, rodných listov, preukazov poistenca, pričom nevedeli zdôvodniť
nevyhnutnosť spracúvania týchto kópií dokladov. Po analýze bolo preukázané, že ich
spracúvanie skutočne nie je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu. Pritom nedisponovali
ani písomným súhlasom dotknutých osôb.
5.5.16. Kopírovanie Osvedčenia o evidencii vozidla
Na základe oznámenia dotknutej osoby útvar inšpekcie prešetroval podnet získavania
osobných údajov kopírovaním úradných dokladov bez písomného súhlasu dotknutej osoby
u prevádzkovateľa, ktorého predmetom činnosti je výkup a predaj ojazdených motorových
vozidiel.
V oznámení dotknutá osoba uviedla, že pri jednaní o podmienkach predaja
motorového vozidla poskytla oprávnenej osobe prevádzkovateľa originál osvedčenia
o evidencii motorového vozidla (ďalej len „OEV“) a servisnú knižku od vozidla, ktoré chcela
ponúknuť na odpredaj. Pracovník tieto doklady zobral do vedľajšej kancelárie, po chvíli sa
vrátil a dotknutej osobe oznámil, že vozidlo nemôžu vykúpiť. Keď sa dotknutá osoba
dožadovala vrátenia dokladov od vozidla, zistila, že bez jej vedomia a súhlasu bola
vyhotovená fotokópia OEV. Nakoľko dotknutá osoba mala podozrenie, že fotokópie dokladov
od motorového vozidla by mohli byť zneužité k odcudzeniu motorového vozidla, privolala na
miesto políciu. Z dôvodov vecnej príslušnosti bol následne spisový materiál Obvodným
oddelením Policajného zboru odstúpený na úrad k ďalšiemu šetreniu.
Nakoľko z podkladového materiálu vyplývalo dôvodné podozrenie z porušovania
zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľom, útvar inšpekcie vykonal u
prevádzkovateľa kontrolu spracúvania osobných údajov so zameraním sa na získavanie
osobných údajov kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov
na nosič informácií. Vykonanou kontrolou bolo okrem iného zistené, že v spisových zložkách
týkajúcich sa výkupu resp. predaja ojazdeného motorového vozidla, sa nachádzajú písomné
súhlasy dotknutých osôb pre prevádzkovateľa k vyhotoveniu fotokópie občianskeho
preukazu, prípadne iného dotknutou osobou predloženého dokladu totožnosti podľa zákona
č. 224/2006 Z. z. a zákona č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v platnom znení. Ďalej
bolo zistené, že v spisoch sa okrem fotokópií občianskych preukazov nachádzajú aj fotokópie
OEV a vodičských preukazov, ktoré obsahovali osobné údaje dotknutých osôb, na ktoré sa
však už udelený súhlas dotknutých osôb nevzťahoval.
Z tohto dôvodu úrad konštatoval, že prevádzkovateľ neoprávnene v rozpore so
zákonom č. 428/2002 Z. z. získaval osobné údaje dotknutej osoby nevyhnutné na dosiahnutie
účelu spracúvania kopírovaním úradných dokladov bez jej písomného súhlasu. Tým sa
dopustil správneho deliktu podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z. z. Po zhodnotení
rozsahu pochybení a ich závažnosti bola prevádzkovateľovi uložená pokuta, ktorú
v stanovenej lehote uhradil.
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Pri udeľovaní súhlasu na kopírovanie, skenovanie alebo iné zaznamenávanie úradných
dokladov na nosič informácií by dotknuté osoby mali byť obozretné a veľmi opatrné.
Prevádzkovatelia si veľakrát neuvedomujú, že do ich informačného systému sa kopírovaním
alebo skenovaním celých úradných dokladov dostávajú aj osobné údaje, ktoré idú nad rámec
vymedzeného alebo ustanoveného účelu spracúvania, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d)
zákona č. 428/2002 Z. z. Sú to napr. osobné údaje odhaľujúce vek osoby (dátum narodenia,
rodné číslo), miesto narodenia, fotografia, údaj o krvnej skupine alebo o zdravotnom
hendikepe uvedený ako osobitný záznam v občianskom preukaze, osobné údaje o svedkoch v
sobášnom liste, osobné údaje o rodičoch v rodnom liste a pod.
Prevádzkovatelia nerešpektujú, že zákon aj v ustanovení § 10 ods. 6 prvá veta cit.
zákona výslovne upozorňuje, že kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
úradných dokladov na nosič informácií možno získavať len osobné údaje NEVYHNUTNÉ
na dosiahnutie účelu spracúvania. Ďalším vážnym pochybením, ktorého sa
prevádzkovatelia dopúšťajú, je skutočnosť, že kopírovanie dokladov si od dotknutých osôb
vynucujú. V takom prípade sa dopúšťajú zrejmého porušenia § 10 ods. 6 druhá veta cit.
zákona, podľa ktorého platí, že „Súhlas dotknutej osoby si prevádzkovateľ ani
sprostredkovateľ nesmú vynucovať ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného
vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej prevádzkovateľovi alebo
sprostredkovateľovi zákonom.“.
Úradnými odkladmi sa okrem občianskeho preukazu (identifikačnej karty) rozumejú
najmä cestovný pas, vodičský preukaz, rodný list, sobášny list, preukaz poistenca, preukaz
ZŤP alebo ZŤP-S občana, doklad o dosiahnutom vzdelaní, rozhodnutie o priznaní
invalidného, čiastočne invalidného alebo starobného dôchodku, rozhodnutia o dedičskom
konaní, rozvodovom konaní a ďalšie doklady, ktorými sa zakladajú alebo preukazujú dôležité
skutočnosti. Na účely zákona o ochrane osobných údajov sa úradným dokladom rozumie aj
jeho neoverená fotokópia alebo inak vyhotovený neautorizovaný záznam dokladu.
V prípade, že dotknutá osoba súhlasí s vyhotovením kópie dokladu, prevádzkovateľ
(sprostredkovateľ) je povinný rešpektovať ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 428/2002
Z. z. a je oprávnený skopírovať z dokladu len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na
dosiahnutie účelu spracúvania, napr. vložením dokladu do pripraveného puzdra, ktoré
prekryje ostatné irelevantné osobné údaje, ktoré nie sú potrebné na dosiahnutie účelu
spracúvania. Ak dotknutá osoba nesúhlasí s vyhotovením kópie úradného dokladu a osobitný
zákon prevádzkovateľovi neumožňuje vyhotovovať kópie úradných dokladov bez súhlasu
dotknutej osoby, prevádzkovateľ je oprávnený vykonať len odpis tých osobných údajov z
úradného dokladu, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania s uvedením
poznámky, že osobné údaje boli v určitý deň overené konkrétnou oprávnenou osobou podľa
(napr. originálu rodného listu, vydaného pod číslom, dňa, kým a pod.) a kto a kedy doklad
prevádzkovateľovi predložil. Je totiž oveľa jednoduchšie vyhotoviť falzifikát (verný duplikát)
originálu úradného dokladu, ak niekto detailne pozná jeho kompletný obsah a formu
vyhotovenia, ako keď pozná len niektoré údaje a navyše bez formy jeho vyhotovenia.
5.5.17. Spracúvanie osobných údajov v poisťovníctve
V hodnotenom období útvar inšpekcie riešil viacero oznámení, ktoré smerovali voči
komerčným poisťovniam. Medzi nimi bol i podnet, ktorý úradu na vybavenie odstúpil orgán
činný v trestnom konaní.
Súčasťou vyšetrovacieho spisu bolo deväťdesiat jeden kusov kópii návrhov poistných
zmlúv poistenia mládeže a životného poistenia, ktoré orgány činné v trestnom konaní zaistili
na ulici jedného slovenského mesta. Návrhy poistných zmlúv obsahovali osobné údaje
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dotknutých osôb v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, rodné číslo, kontaktná adresa,
v prípade poistenia dieťaťa jeho meno, priezvisko, rodné číslo, výška splátok poistného a
zdravotný stav dotknutej osoby – poistenca. Návrhy poistných zmlúv boli označené pečiatkou
poisťovne a boli na nich uvedené aj identifikačné údaje sprostredkovateľov komerčného
poistenia, teda osôb konajúcich v mene prevádzkovateľa podľa § 4 ods. 3 zákona č. 428/2002
Z. z.
Útvar inšpekcie kontrolou u prevádzkovateľa zistil, že osobné údaje na kópiách návrhov
poistných zmlúv sú osobnými údajmi dotknutých osôb, ktoré sú skutočne klientmi
prevádzkovateľa. Útvar inšpekcie ďalej zistil, že prevádzkovateľ nemal vypracovaný
bezpečnostný projekt, hoci ho vypracovaný mal mať, nakoľko v informačnom systéme
prepojenom na verejne prístupnú počítačovú sieť (internet) spracúval osobné údaje osobitnej
kategórie podľa § 8 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. (rodné číslo). Podľa ustanovení § 16 cit.
zákona bezpečnostný projekt obsahuje najmä bezpečnostný zámer, analýzu bezpečnosti
informačného systému a bezpečnostné smernice, ktoré upresňujú a aplikujú závery
vyplývajúce z bezpečnostného projektu na konkrétne podmienky prevádzkovaného
informačného systému.
Kontrolou bolo ďalej zistené, že prevádzkovateľ nemal vypracované ani bezpečnostné
smernice určujúce technické, organizačné a personálne opatrenia týkajúce sa konkrétnych
podmienok spracúvania osobných údajov, a teda v praxi žiadne neaplikoval, čím porušil
ustanovenie § 16 zákona č. 428/2002 Z. z.
Osobitne závažným bolo zistenie, že prevádzkovateľ nevypracoval a neaplikoval
organizačnú smernicu podľa § 16 ods. 6 písm. e) cit. zákona určujúcu postup a zodpovednosť
oprávnených osôb pri mimoriadnych situáciách akými sú napr. likvidácia časti prevádzky
alebo jej sťahovanie. Práve pri takejto činnosti došlo k strate papierových nosičov s osobnými
údajmi dotknutých osôb.
Úrad opatrením uložil prevádzkovateľovi povinnosť v stanovenej lehote odstrániť
zistené nedostatky, t. j. vypracovať bezpečnostný projekt a na jeho základe pripraviť a do
praxe uviesť technické, organizačné a personálne opatrenia vo forme bezpečnostných smerníc
v súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.
Vzhľadom na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania úrad uložil
prevádzkovateľovi finančnú sankciu.

6. Prieskum verejnej mienky v oblasti ochrany osobných údajov
6.1. Úvod
Ústav pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR (ďalej len ÚVVM) na základe žiadosti
Úradu na ochranu osobných údajov SR opakovane uskutočnil prieskum názorov na niektoré
problémové okruhy súvisiace s oblasťou ochrany osobných údajov. Predmetom najnovšieho
výskumu boli predovšetkým:
–
–
–
–
–
–

znalosť občanov o svojich právach na ochranu osobných údajov,
najcitlivejšie osobné údaje z pohľadu možnosti zneužitia,
vedomosti občanov o povinnosti oprávnenej osoby oznámiť vopred všetky informácie
týkajúce sa spracovania osobných údajov,
skúsenosti občanov s vyžiadaním fotokópie úradného dokladu na spracúvanie,
miera využívania práva občanmi vyžiadať si informácie o spracúvaní svojich osobných
údajov, vrátane ich ochrany ako aj ich odpis toho, čo sa o nich spracúva,
súhlas občanov s rozhodnutím o zaradení ich biometrických údajov do cestovných a iných
identifikačných dokladov,
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–
–
–
–
–

ktorým prevádzkovateľom informačných systémov dôverujú občania najmenej,
informovanosť občanov o možnosti uplatnenia zákonného práva v oblasti ochrany
osobných údajov,
vedomosti občanov o tom, či môžu prevádzkovateľovi informačného systému zakázať
prenos osobných údajov do iného štátu Európskej únie,
miera obáv verejnosti zo zneužitia osobných údajov pri komunikácii cez internet,
súhlas občanov s odpočúvaním telefonátov a monitorovaním internetovej komunikácie
ako súčasťou boja proti terorizmu.

6.2. Metodika výskumu
Terénna fáza výskumu bola realizovaná v dňoch od 1. do 9. februára 2009 školenými
externými spolupracovníkmi ÚVVM – anketármi – technikou štandardizovaného rozhovoru.
Základný súbor tvorilo 4 255 128 dospelých obyvateľov SR, t.j. 78,96 percent z
5 389 180 všetkých obyvateľov SR ku 31. 12. 2005. 1/
Výberový súbor bol utvorený voľným kvótovým výberom so znáhodnením v
poslednom kroku. Kontrolovanými premennými boli: pohlavie, vek, národnosť, vzdelanie,
veľkosť bydliska a kraj.
Po zhodnotení úrovne terénnych prác a kontrole jednotlivých dotazníkov bolo na
spracovanie odovzdaných 1137 dotazníkov. Jeden respondent „reprezentuje“ 3742
obyvateľov SR zo sledovaného základného súboru populácie SR vo veku 18 a viac rokov.
Na zabezpečenie kvalitnej práce externých spolupracovníkov - anketárov má ÚVVM
vypracovaný systém permanentnej kontroly so spätnou väzbou, preto si anketári kontrolu
svojej práce plne uvedomujú.
Štatistická presnosť výsledkov výskumu je hodnotená pomocou intervalov
spoľahlivosti. Charakteristika reliability, čiže spoľahlivosti výskumnej techniky vzťahovaná
na celý súbor pri rozsahu n=1137 je +/- 2,91%. Na posúdenie štatistickej presnosti výsledkov
výskumu je však potrebné skúmať simultánne intervaly spoľahlivosti príslušných meritórnych
znakov.
Reprezentatívnosť výberového súboru
V tabuľke je podrobnejšie uvedené testovanie reprezentatívnosti celého súboru. Pri
uvažovanej 5-percentnej úrovni významnosti sa potvrdila reprezentatívnosť výberového
súboru podľa kvótových znakov pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkostná skupina obce
a kraj.
Reprezentatívnosť výberového súboru populácie SR vo veku 18 a viac rokov
Základný
Výberový
CHI2 Test HV 5
Znak

súbor

súbor

Rozdiel %

Pohlavie:

%
rozdiely nie sú

Muž

47,83

48,26

+0,43

štatisticky

Žena

52,17

51,74

-0,43

významné

Vek:

rozdiely nie sú

18-24

14,47

14,25

-0,22

štatisticky

1/

Vekové zloženie obyvateľstva SR v roku 2005. Demografická a sociálna štatistika. ŠÚ SR, 2006 a
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov Slovenskej republiky v roku 2001. ŠÚ SR Bratislava.
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25-29

11,08

11,08

0,00

30-39

18,59

18,91

+0,32

40-49

18,40

18,56

+0,16

50-59

17,00

16,97

-0,03

60 a viac

20,46

20,23

-0,23

Vzdelanie:

významné

rozdiely nie sú

základné

20,50

22,35

+1,85

štatisticky

stredné bez maturity

28,50

27,77

-0,73

významné

stredné s maturitou

39,00

38,02

-0,98

vysokoškolské

12,00

11,85

-0,15

Národnosť:

rozdiely nie sú

slovenská

86,14

86,28

+0,14

štatisticky

maďarská

10,42

10,50

+0,08

významné

Iná
Veľkostná skupina

3,44

3,22

-0,22

obce:
Do
1999

30,08

31,41

+1,33

štatisticky

2000 -9999

20,85

19,14

-1,71

významné

10000 - 49999

24,16

23,79

-0,37

50000 - 99999

12,09

12,19

+0,10

100 000 a viac

12,82

13,46

+0,64

rozdiely nie sú

Kraj:

rozdiely nie sú

Bratislavský

11,77

12,11

+0,34

štatisticky

Trnavský

10,48

10,67

+0,19

významné

Trenčiansky

11,36

11,69

+0,33

Nitriansky

13,46

13,63

+0,17

Žilinský

12,65

12,53

-0,12

Banskobystrický

12,30

12,70

+0,40

Prešovský

14,02

13,72

-0,30

Košický

13,96

12,96

-1,00

6.3. Výsledky prieskumu verejnej mienky
6.3.1. Vedomosti občanov o svojich právach na ochranu osobných údajov
v informačných systémoch
Tradičnou otázkou súvisiacou s problematikou ochrany osobných údajov je znalosť
práv z oblasti ochrany osobných údajov (Zákon NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov) slovenskej verejnosti. Z predkladaného prieskumu vyplýva, že necelé tri
pätiny respondentov – 56 percent, pozná svoje práva na ochranu osobných údajov.
Keďže predkladaný prieskum je jedenásty v poradí, ktorý sleduje túto problematiku,
možno konštatovať, že pokračuje nárast deklarovanej znalosti práv v oblasti ochrany
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osobných údajov slovenskou verejnosťou. Oproti predposlednému prieskumu došlo
k nárastu počtu informovaných o svojich právach na ochranu osobných údajov o 5
percentuálnych bodov a oproti prvému prieskumu z novembra 1999 je tento nárast až 36
percentuálnych bodov. Kompletné výsledky jedenástich prieskumov realizovaných
v období od novembra 1999 do februára 2009 prináša v prehľadnej podobe nasledujúci
graf.
Graf č. 1
Poznáte svoje práva na ochranu osobných údajov vyplývajúce zo
zákona o ochrane osobných údajov v informačných systémoch?
(údaje v %)
80

79

77

71

70

65

63
54

46

20
nov.
1999

21

23

jún
2000

feb.
2001

29

30

mar.
2001

apr.
2001
poznám

35

máj
2001

55

45

49

56
44

51

37

máj
2002

apr.
2003

mar.
2005

febr.
2007

febr.
2009

nepoznám

Znalosť svojich práv na ochranu osobných údajov častejšie, ako je priemer za celé
Slovensko, deklarovali opýtaní z vekových skupín od 30 do 39 rokov (68%), od 40 do 49
rokov (66%), s úplným stredným vzdelaním (67%), ďalej vysokoškolsky vzdelaní
respondenti (87%), podnikatelia (70%), zamestnanci (74%), oslovení z miest nad 100 tisíc
obyvateľov (76%), ako aj o účastníci prieskumu z Bratislavského (70%) a Košického kraja
(68%).
Viac neinformovaných o skúmanej problematike sa vyskytovalo medzi najstaršími
oslovenými vo veku 60 a viac rokov (62%), respondentmi so základným vzdelaním (68%),
ďalej opýtanými s neúplným stredoškolským vzdelaním (56%), nekvalifikovanými
robotníkmi (58%), nezamestnanými (56%), oslovenými z miest s počtom od 50 tisíc do
100 tisíc obyvateľov (57%) a z hľadiska krajového členenia Slovenska medzi obyvateľmi
Trnavského (55%), Nitrianskeho (52%) a Banskobystrického kraja (50%).
V nasledujúcich dvoch grafoch je znázornená miera vedomostí o právach na ochranu
osobných údajov z hľadiska vzdelania a socioprofesijného statusu respondentov.
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Graf č. 2
Vedomosti občanov o svojich právach na ochranu osobných údajov
z pohľadu vzdelania respondentov
(údaje v %)
13
33
56
68

87
67
44
32

základné

stredné bez maturity
svoje práva poznám

stredné s maturitou

vysokoškolské

svoje práva nepoznám

Ako je z grafu č. 2 zrejmé, vzdelanie má výrazný vplyv na informovanosť
o skúmanej problematike. Zatiaľ čo u respondentov so základným vzdelaním svoje práva
na ochranu osobných údajov pozná necelá tretina opýtaných, u vysokoškolsky vzdelaných
je to takmer deväť z desiatich opýtaných.
Význam vzdelania sa nepriamo odzrkadlil aj na úrovni znalosti práv na ochranu
osobných údajov z hľadiska socioprofesijného statusu oslovených (pozri graf č. 3 ).
Výrazne vyšší podiel respondentov, ktorí uviedli, že majú poznatky o svojich právach na
ochranu osobných údajov, sme zaznamenali v dvoch socioprofesijných skupinách. Jednak
ide o zamestnancov (74%), kde sa v súvislosti s výkonom duševnej práce predpokladá
vyšší stupeň vzdelania, ako aj u podnikateľov (70%), kde sa očakáva vyššia miera
právneho vedomia.
6.3.2.

Citlivosť osobných údajov z pohľadu možnosti ich zneužitia
Téma osobných údajov je najčastejšie pertraktovaná v súvislosti s možnosťou ich
zneužitia. Podľa výsledkov aktuálneho prieskumu slovenská verejnosť spája obavy
najčastejšie so zneužitím rodného čísla. Túto odpoveď uviedli takmer tri štvrtiny
oslovených (74%). Údaje o zdravotnom stave predstavujú druhý najčastejšie udávaný
osobný údaj, zneužitia ktorého sa verejnosť obáva. Zhodla sa na tom takmer polovica
účastníkov prieskumu (46%). Tretím najcitlivejším osobným údajom sú majetkové
pomery, zneužitia ktorých sa obáva viac ako tretina respondentov (36%).
V nasledujúcej tabuľke, okrem kompletných výsledkov aktuálneho prieskumu, sú
zaznamenané zistenia troch ďalších prieskumov uskutočnených apríli 2003, marci 2005
a februári 2007.
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Graf č. 3
Vedomosti občanov o svojich právach na ochranu osobných údajov
z pohľadu socioprofesijných skupín (údaje v %)
70

podnikatelia

74

zamestnanci

nekvalifikovaní robotníci

42

nezamestnaní

44

ostatní ekonom. neaktívni

26

54

kvalifikovaní robotníci

dôchodcovia

30

46

58

56

37

63

47

53

svoje práva poznám

svoje práva nepoznám

Oproti prieskumu realizovaného pred dvoma rokmi najvýraznejšie – o osem
percentuálnych bodov – vzrástli obavy zo zneužitia údajov o zdravotnom stave. Naopak,
najviditeľnejší pokles bol zaznamenaný pri údajoch o majetku a financiách, kde obavy zo
zneužitia klesli o päť percentuálnych bodov. Pri rodnom čísle ako najčastejšie uvádzanom
osobnom údaji, ktorému hrozí zneužitie, došlo oproti prieskumu z februára 2007 k poklesu
frekvencie odpovedí o dva percentuálne body. O rovnakú hodnotu poklesli aj obavy zo
zneužitia biometrických údajov.

Ktoré osobné údaje považujete za najcitlivejšie z pohľadu možnosti zneužitia okrem
mena, priezviska a adresy ? 1/ (údaje v %)
apríl
2003

marec
2005

február
2007

rodné číslo

67

72

76

74

údaje o zdravotnom stave

48

40

38

46

údaje o majetku a financiách

34

40

41

36

biometrické údaje

18

22

28

26

Osobné údaje:

1/

február
2009

Súhrn všetkých odpovedí prevyšuje 100 %, pretože respondenti mohli uviesť tri odpovede.
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údaje o psychickom stave

21

21

19

22

údaj o pohlavnom živote

13

12

11

11

údaj o odsúdení alebo treste

10

13

12

10

údaj o politickom názore či členstve
v politickej strane

19

12

10

8

údaj o náboženskej viere

14

10

7

8

údaj o rasovom alebo etnickom pôvode

7

5

5

5

údaj o národnosti

6

5

4

3

údaje o sociálnej identite

3

3

3

3

údaje o fyzickej identite

2

1

2

1

údaj o členstve v odboroch

1

1

2

1

údaje o kultúrnej identite

1

1

1

0

Iná odpoveď

1

1

1

1

V nasledujúcej časti je uvedená sociodemografická charakteristika respondentov pri
šiestich typoch osobných údajov, ktoré oslovení považujú za najcitlivejšie z pohľadu
možnosti ich zneužitia.
Obavy so zneužitia rodného čísla deklarovali najčastejšie držitelia vysokoškolských
diplomov (81%), oslovení z najmenších obcí do dvoch tisíc obyvateľov (80%) a účastníci
prieskumu z Nitrianskeho kraja (82%).
Údaje o zdravotnom stave vnímajú ako najcitlivejšie predovšetkým najstarší
oslovení vo veku 60 a viac rokov (57%), opýtaní z miest s počtom od päťdesiattisíc do
stotisíc obyvateľov (54%), ako aj obyvatelia Trenčianskeho kraja (54%).
Údaje o majetku a financiách sú jednými z najcitlivejších údajov z hľadiska
možného zneužitia podľa oslovených vo veku 30 až 39 rokov, vysokoškolsky vzdelaných
respondentov (41%), podnikateľov (42%), nekvalifikovaných robotníkov (43%)
a obyvateľov Trenčianskeho kraja (41%).
Obavy zo zneužitia biometrických údajov (odtlačku prsta, dlane, DNA analýzy)
najčastejšie uvádzali 18 až 24 (31%), 25 až 29-roční (33%), respondenti s úplným
stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním, podnikatelia (31%), zamestnanci (32%)
a opýtaní z miest nad stotisíc obyvateľov (31%).
Zneužitia údajov o psychickom stave sa obávajú hlavne kvalifikovaní robotníci
(27%), občania v mestách nad stotisíc obyvateľov (36%) a z hľadiska územnosprávneho
členenia Slovenska obyvatelia Bratislavského (30%) a Prešovského kraja (36%).
Nebezpečenstvo zneužitia údajov o pohlavnom živote uvádzali vo zvýšenej miere,
oproti priemeru za celé Slovensko, oslovení vo veku 18 až 24 rokov (19%) a 25 až 29
rokov (16%), nekvalifikovaní robotníci (18%) a obyvatelia Trenčianskeho kraja (16%).
Štatisticky významný rozdiel bol v aktuálnom prieskume zaznamenaný aj pri možnosti
zneužitia údajov o národnosti. Kým z občanov slovenskej národnosti má uvedené obavy
2% oslovených, z občanov hlásiacich sa k maďarskej národnosti to bolo 14%.
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Graf č. 41/
Šesť najcitlivejších osobných údajov z pohľadu vzdelania
respondentov (údaje v %)
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Ako je zrejmé z grafu č. 4, najvýraznejšie rozdiely medzi jednotlivými
vzdelanostnými skupinami respondentov sa prejavili pri obavách zo zneužitia
biometrických údajov a informácií o psychickom stave. Pri oboch formách osobných
údajov rástli obavy so zvyšujúcim sa vzdelaním oslovených. Kým zneužitia biometrických
údajov sa obáva približne pätina respondentov so základným a učňovským vzdelaním, u
respondentov s úplným stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním je to takmer tretina.
Pri údajoch o psychickom stave sa zneužitia obáva šestina oslovených so základným
vzdelaním, kým u vysokoškolsky vzdelaných to bola viac ako štvrtina oslovených.
Výrazný rozdiel – 11 percentuálnych bodov – bol zaznamenaný medzi odpoveďami
respondentov so základným a vysokoškolským vzdelaním pri obavách zneužiteľnosti
rodného čísla.
6.3.3. Vedomosti občanov o povinnosti oprávnenej osoby oznámiť vopred všetky
informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov
Ďalšou z otázok prieskumu bolo monitorovanie správania sa prevádzkovateľov
informačných systémov žiadajúcich osobné údaje, ktorých povinnosťou je podať všetky
informácie týkajúce sa spracovania poskytnutých osobných údajov. Z výsledkov
aktuálneho prieskumu vyplýva, že takmer polovici opýtaných (45%) boli poskytnuté
1/

Súhrn všetkých odpovedí prevyšuje 100 %, pretože respondenti mohli uviesť tri odpovede.
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tieto informácie nie vždy a nie všetky. Viac ako pätina respondentov (22%) uviedla,
že tieto informácie im nie sú poskytované a vyše šestine opýtaných (18%) naopak boli
vždy všetky informácie poskytnuté. Z porovnania výsledkov z februára 2007 a 2009
vyplýva pozitívny posun v správaní sa prevádzkovateľov žiadajúcich osobné údaje.
Odpoveď vždy sú mi všetky informácie poskytnuté, uviedlo v aktuálnom prieskume o 5
percentuálnych bodov viac respondentov ako v porovnateľnom prieskume spred dvoch
rokov. Viac prináša ďalší graf.
Graf č. 5
Každý prevádzkovateľ, ktorý od Vás žiada osobné údaje, je povinný
oznámiť Vám vopred všetky informácie týkajúce sa ich spracovania.
Sú Vám tieto informácie poskytované? (údaje v %)
vždy sú mi všetky tieto
informácie poskytované

13
18

nie vždy a nie všetky
tieto informácie sú mi
poskytované

46
45

23

tieto informácie mi nie sú
poskytované

nikto nechcel spracovať
moje osobné údaje

22

18
15

február 2007
február 2009

Spokojnosť so správaním prevádzkovateľov žiadajúcich osobné údaje, keď vždy
a všetky informácie o spracovávaní boli poskytnuté, deklarovali častejšie, ako je priemer
za celé Slovensko, respondenti vo veku 30 až 39 rokov (25%), s vysokoškolským vzdelaním
(27%), zamestnanci (26%), v sídlach s počtom od dvoch tisíc do desaťtisíc obyvateľov (24%)
a v Košickom kraji (25%).
Odpoveď, že nie vždy a nie všetky informácie súvisiace so spracovaním osobných
údajov občana sú im vopred poskytované, uvádzali predovšetkým opýtaní vo veku 25 až 29
rokov (52%), s úplným stredným (50%) a vysokoškolským vzdelaním (53%), podnikatelia
(59%), zamestnanci (51%) a z hľadiska krajového členenia Slovenska opýtaní
z Bratislavského (51%) a Žilinského kraja (52%).
S neposkytnutím informácií týkajúcich sa spracovania osobných údajov sa najčastejšie
stretli respondenti vo veku 60 a viac rokov (29%), s učňovským vzdelaním (27%),
nekvalifikovaní robotníci a nezamestnaní (30% a 27%), ako aj účastníci prieskumu
z Prešovského kraja (27%).
Osobné údaje nemali spracovávané žiadnym prevádzkovateľom najmä najmladší
oslovení vo veku 18 až 24 rokov (21%), ale aj najstarší oslovení vo veku 60 a viac rokov
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(27%), účastníci prieskumu s najvyšším ukončeným základným vzdelaním (35%),
nezamestnaní (23%), obyvatelia Trenčianskeho (20%) a Banskobystrického kraja (22%).
6.3.4. Skúsenosti občanov s vyžiadaním fotokópie úradného dokladu na spracúvanie
Ďalšou z povinností prevádzkovateľov informačných systémov je vyžiadať si v prípade
kopírovania úradných dokladov písomný súhlas občana (alebo bez súhlasu, ak to osobitný
zákon výslovne umožňuje). O ktoré úradne doklady prejavujú prevádzkovatelia informačných
systémov najvyšší záujem, bolo predmetom ďalšej časti prieskumu. Z výsledkov vyplýva, že
najčastejšie sú kopírované občianske preukazy. Túto skúsenosť uviedla takmer polovica
respondentov (49%). Druhým najčastejšie kopírovaným bol doklad o vzdelaní, čo uviedla
necelá tretina oslovených (31%) a tretím rodný list s podielom viac ako štvrtiny odpovedí
(26%). Odpovede z aktuálneho prieskumu sú v grafe č. 6 doplnené o odpovede na rovnakú
otázku položenú vo februári 2007.
Vyplýva z neho, že najvýraznejšou zmenou pri porovnaní oboch prieskumov bol pokles
o štyri percentuálne body pri vyžadovaní fotokópie dokladu o vzdelaní.
Fotokópiu občianskeho preukazu si prevádzkovatelia informačných systémov častejšie
vyžiadali u oslovených vekovej kategórie 25 až 29 rokov (54%), 30 až 39, ako aj 40 až 49ročných (zhodne 55%) účastníkov prieskumu s úplným stredoškolským vzdelaním (56%),
podnikateľov (59%), zamestnancov (56%), nekvalifikovaných robotníkov (55%),
u oslovených zo sídiel s počtom nad stotisíc obyvateľov (54%), ako aj z Bratislavského (57%)
a Košického kraja (55%).
S vyžiadaním fotokópie dokladu o vzdelaní sa vo vyššej miere, ako je priemer za celé
Slovensko, stretli najmä oslovení vo vekových kategóriách 30 až 39 rokov (37%) a 40 až 49
rokov (41%), opýtaní s úplným stredoškolským (39%) a vysokoškolským vzdelaním (37%),
podnikatelia (44%) a kvalifikovaní robotníci (40%). Z hľadiska územnosprávneho členenia
Slovenska to boli obyvatelia Žilinského kraja (43%).
Kópiu rodného listu si prevádzkovatelia informačných systémov vyžadovali častejšie,
ako je priemer za celé Slovensko, od nekvalifikovaných robotníkov (34%), oslovených zo
sídiel s počtom od dvoch tisíc do desaťtisíc obyvateľov (31%) a účastníkov prieskumu
z Bratislavského (32%), Nitrianskeho (33%) a Žilinského kraja (36%).
So žiadosťou o fotokópiu niektorého z úradných dokladov sa stretli častejšie, ako je
priemer za celé Slovensko, oslovení vo veku 30 až 39 rokov (77%), 40 až 49 rokov (75%),
respondenti s úplným stredoškolským vzdelaním (77%), podnikatelia (81%), zamestnanci,
oslovení z miest s počtom nad stotisíc obyvateľov (rovnako 75%), účastníci prieskumu z
Bratislavského (80%) a Žilinského kraj (79%).
So žiadosťou o fotokópiu úradných dokladov sa nestretli častejšie, ako je priemer za
celé Slovensko, najstarší občania vo veku šesťdesiat a viac rokov (44%), so základným
vzdelaním (46%), nezamestnaní (38%), občania z miest s počtom od desaťtisíc do
päťdesiattisíc obyvateľov (37%), účastníci prieskumu z Trnavského (41%), Trenčianskeho
(43%) a Banskobystrického kraja (37%).
Výrazné rozdiely v skúsenostiach s fotokópiami boli zaznamenané predovšetkým
v odpovediach respondentov z hľadiska vzdelania a územnosprávneho členenia Slovenska,
preto podrobnejšie v nasledujúcich dvoch grafoch:
Graf č. 7 dokumentuje, že s nárastom vzdelania respondentov rastie aj frekvencia
pozitívnej odpovede v súvislosti s vyžiadaním fotokópie ich úradného dokladu. Zatiaľ čo
u respondentov so základným vzdelaním má takúto skúsenosť o niečo viac ako polovica
opýtaných, u respondentov s maturitou sú to viac ako tri štvrtiny a u vysokoškolsky
vzdelaných takmer tri štvrtiny opýtaných.
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Graf č. 6

1

/

Stretli ste sa už s tým, že prevádzkovateľ informačného systému si
chcel urobiť fotokópiu niektorého z nasledujúcich úradných dokladov?
(údaje v %)
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34
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Z hľadiska územnosprávneho členenia Slovenska sa so žiadosťou o fotokópiu úradného
dokladu najčastejšie stretávali obyvatelia Bratislavského a Žilinského kraja, keď niektorý
z úradných dokladov vymenovali približne štyri pätiny oslovených. Naopak takúto skúsenosť
spomínali zriedkavejšie účastníci prieskumu z Trnavského a Trenčianskeho kraja.
Požadovanie fotokópie potvrdili necelé tri pätiny opýtaných.

1/

Súhrn všetkých odpovedí prevyšuje 100 %, pretože respondenti mohli uviesť tri odpovede.
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Graf č. 7
Skúsenosť občanov s požiadavkou prevádzkovateľa na kópiu ich
úradného dokladu z pohľadu vzdelania respondentov (údaje v %)
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23
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Graf č. 8
Skúsenosť občanov s požiadavkou prevádzkovateľa na kópiu ich
úradného dokladu z pohľadu krajovej príslušnosti respondentov
(údaje v %)
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6.3.5. Miera využitia práva vyžiadať si informácie o spracúvaní svojich osobných
údajov
Zákon č. 428/2002 o ochrane osobných údajov umožňuje každému občanovi,
ktorého osobné údaje sa už za nejakým účelom spracúvajú, písomne si vyžiadať informácie
o ich spracúvaní, ich ochrane a aj odpis, opravu, alebo likvidáciu toho, čo sa o nich
spracúva. Prieskum monitoroval, či respondenti už niekedy v minulosti využili toto svoje
právo zaručené zákonom. Takmer deväť z desiatich opýtaných možnosť vyžiadať si
informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov nevyužilo. Pri kladných odpovediach
oslovení najčastejšie uvádzali, že požiadali o opravu svojich osobných údajov (5%
občanov), 4% respondentov žiadalo o odpis spracúvaných údajov. Odpovede respondentov
prezentuje graf č. 9
Graf č. 9
Využili ste niekedy svoje zákonné právo vyžiadať si informáciu
o spracúvaní svojich osobných údajov, ako aj odpis toho, čo sa
o Vás spracúva? (údaje v %)
88

2

3

5
február 2007

2

86
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február 2009

žiadal som údaje o inf. systémoch, v ktorých sú spracúvané moje osobné údaje
žiadal som o odpis spracúvaných údajov
žiadal som opravu osobných údajov
žiadal som likvidáciu osobných údajov
nevyužil som takúto možnosť

Analýza odpovedí oslovených občanov v porovnaní s celoslovenským priemerom
ukázala nasledovné skutočnosti:


v skupine tých, ktorí doteraz nevyužili svoje zákonné právo a nevyžiadali si
informácie o spracúvaní svojich osobných údajov, boli nadpriemerne zastúpení
respondenti vo veku 60 a viac rokov (93%), občania s najnižším a neúplným stredným
vzdelaním, nezamestnaní, ostatní ekonomicky neaktívni (všetci po 91%) a obyvatelia
Banskobystrického kraja (93%),
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právo písomne si vyžiadať informácie o spracúvaní svojich osobných dát v niektorej
zo štyroch predložených možností uviedli najmä občania od 30 do 39 rokov (20%),
vysokoškolsky vzdelaní, podnikatelia (po 26%) a zamestnanci (20%).
Úroveň dosiahnutého vzdelania a socioprofesíjne zameranie opýtaných respondentov
sa na ich odpovediach odzrkadlili tak, ako ich zaznamenáva nasledujúci graf č.10 a tabuľka
Graf č. 10
Využitie zákonného práva vyžiadať si informácie o spracúvaní svojich
osobných údajov z hľadiska vzdelania respondentov (údaje v %)
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žiadal som údaje o inf. systémoch, v ktorých sú spracúvané moje osobné údaje
žiadal som o odpis spracúvaných údajov
žiadal som opravu osobných údajov
žiadal som likvidáciu osobných údajov
nevyužil som takúto možnosť

Napriek nízkym početnostiam odpovedí, že respondenti využili svoje právo a vyžiadali
si informácie o spracúvaní svojich osobných údajov, je zrejmé, že so stúpajúcou mierou
vzdelania rastie aj aktívne uplatnenie tohto práva občanmi. Pokiaľ respondenti so základným
a neúplným stredným vzdelaním využívajú toto právo minimálne, z radov vysokoškolsky
vzdelaných respondentov niektorú zo štyroch odpovedí uviedla viac ako štvrtina oslovených
(26%).
Využitie zákonného práva vyžiadať si informácie o spracúvaní svojich osobných údajov
v optike socioprofesijného zaradenia (údaje v %)
Socioprofesijná
skupina:
Podnikatelia
Zamestnanci
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Predchádzajúca tabuľka dokumentuje, že v porovnaní s inými socioprofesijnými skupinami
častejšie využívajú zákonné právo a žiadajú si informácie o spracúvaní svojich osobných
údajov najmä podnikatelia a zamestnanci. V najnižšej miere sa tohto práva domáhajú
dôchodcovia.
6.3.6. Súhlas občanov s rozhodnutím o zaradení ich biometrických údajov do
cestovných a ďalších identifikačných dokladov
Rada ministrov Európskej únie vydala nariadenie, platné od začiatku roka 2005, ktoré
zaviazalo členské štáty EÚ používať v cestovných a ďalších identifikačných dokladoch
biometrické znaky v elektronickej podobe. Pod biometrickými údajmi sa podľa zákona NR
SR č. 428/2002 Z .z. chápu osobné údaje fyzickej osoby, na základe ktorých je jednoznačne
a nezameniteľne identifikovateľná. Paletu biometrických znakov predstavujú napríklad
odtlačok prsta, odtlačok dlane, digitálna fotografia, snímok očného pozadia alebo profil
deoxyribonukleovej kyseliny (DNA).
V aktuálnom prieskume súhlasila s rozhodnutím, že v cestovných a ďalších
identifikačných dokladoch budú obsiahnuté ich biometrické údaje (odtlačok prsta, očné
pozadie, digitálna fotografia) polovica oslovených a viac ako tretina účastníkov prieskumu
zastáva opačný názor a nesúhlasí so zaradením ich biometrických údajov do
identifikačných dokladov. Najnovšie zistenia dopĺňajú dáta z predchádzajúcich dvoch
prieskumov v grafe č. 11.


Súhlas s rozhodnutím o zaradení biometrických údajov do identifikačných dokladov
vyjadrovali, nadpriemerne v porovnaní s celoslovenským priemerom, hlavne respondenti
od 30 do 39 (62%), 40 až 49 a 50 až 59 rokov (po 55%), stredoškolsky vzdelaní
s maturitou (55%), vysokoškolsky vzdelaní (62%), podnikatelia (58%), zamestnanci
(60%), kvalifikovaní robotníci (56%), oslovení z miest nad stotisíc obyvateľov (56%)
a opýtaní z Prešovského (57%) a Košického kraja (59%).



Nesúhlas so zaradením biometrických údajov do cestovných a iných identifikačných
dokladov deklarovali vo zvýšenej miere občania maďarskej národnosti (44%) a obyvatelia
Trenčianskeho (42%) a Nitrianskeho kraja (39%).



Ľahostajnosť k zaradeniu biometrických údajov do cestovných a ďalších
identifikačných dokladov bola najvýraznejšia medzi šesťdesiat - a viacročnými (22%),
respondentmi so základným vzdelaním (23%), nekvalifikovanými robotníkmi (21%),
nezamestnanými (19%) a obyvateľmi Trenčianskeho kraja (26%).
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Graf č. 11
Súhlasíte s rozhodnutím, že v cestovných a ďalších
identifikačných dokladoch budú obsiahnuté Vaše
biometrické údaje? (údaje v %)
50

50

43
34

31

30
20
16

13
6

súhlasím

nesúhlasím
marec 2005

je mi to jedno
február 2007

4

3

neviem

február 2009

Nasledujúce dva grafy (č. 12 a 13) prezentujú odpovede opýtaných na otázku súhlasu so
zaradením biometrických údajov do identifikačných dokladov z hľadiska ich dosiahnutého
vzdelania a podľa krajovej príslušnosti.
Graf č. 12 1/
Súhlas, resp. nesúhlas občanov so zaradením ich biometrických
údajov do identifikačných dokladov,
z pohľadu vzdelania oslovených (údaje v %)
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Z grafu č. 12 je badateľné, že so zvyšujúcim sa vzdelaním respondentov zároveň stúpa
podiel občanov, ktorí súhlasia so zaradením ich biometrických údajov do identifikačných
dokladov. Súhlas s ich uvedením v dokladoch vyjadrili viac ako tri pätiny držiteľov
vysokoškolských diplomov, kým u oslovených s najnižším vzdelaním podobný názor
deklarovali rovné dve pätiny. Nesúhlas so zaradením biometrických údajov do
identifikačných dokladov sa pohybuje od 31% u vysokoškolsky vzdelaných po 36%
u stredoškolsky vzdelaných bez maturity.
Graf č. 13 1/
Súhlas, resp. nesúhlas občanov so zaradením biometrických
údajov do identifikačných dokladov,
z hľadiska krajov (údaje v %)
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Graf č. 13 naznačuje, že miera súhlasu so zaradením biometrických údajov (odtlačok
prsta, očné pozadie, digitálna fotografia) do cestovných a ďalších identifikačných dokladov
je najvyššia v Košickom a Prešovskom kraji. Viac ako 50% súhlas deklarovali aj občania
v Bratislavskom a Žilinskom kraji. Najmenej s takýmto riešením súhlasia obyvatelia
Trenčianskeho kraja.

1/

V grafe sú zlúčené odpovede „súhlasím“ a „viac súhlasím ako nesúhlasím“, resp. „viac nesúhlasím
ako súhlasím“ a „nesúhlasím“. Dopočet do 100% predstavujú odpovede „neviem“.
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6.3.7.

Dôvera občanov k jednotlivým prevádzkovateľom informačných systémov
Prevádzkovateľom informačných systémov je, podľa zákona NR SR č. 428/2002 Z.
z., orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy, iný orgán verejnej moci alebo iná
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných
údajov. V ďalšej časti prieskumu sme sa venovali otázke, ktorému prevádzkovateľovi
informačných systémov, ktorý spracováva ich osobné údaje, dôverujú občania najmenej.
Respondenti mohli uviesť najviac tri odpovede z ponúknutého zoznamu možných
prevádzkovateľov informačných systémov.

Za najmenej dôveryhodných prevádzkovateľov informačných systémov z hľadiska
zachovania dôvernosti osobných údajov občania považujú marketingové firmy, keď túto
odpoveď uviedla zhruba polovica oslovených (47%). Druhým najmenej dôveryhodným
prevádzkovateľom informačných systémov sú, podľa prieskumu, lízingové spoločnosti, čo
uviedla viac ako tretina opýtaných (36%). Viac ako štvrtina oslovených (29%)
nedôveruje v uvedenej oblasti poisťovniam, a o niečo menej respondentov (26%) si myslí,
že nedôveryhodnými sú služby obyvateľstvu.
Naopak, najmenej nedôverujúcich respondentov sme zaznamenali pri ministerstvách
a iných orgánoch štátnej správy (5%), armáde (4%), školstve (3%) a „iných“
prevádzkovateľoch informačných systémov. Tu občania uvádzali katastrálne úrady, agentúry
na sprostredkovanie práce v zahraničí, ale aj to, že nedôverujú nikomu. Graf č. 14 na druhej
strane dokumentuje výsledky najnovších zistení spolu s výsledkami predchádzajúcich
prieskumov.
Ako z neho vyplýva, od marca 2005 do februára 2009 sa názory občanov na najmenej
dôveryhodných prevádzkovateľov informačných systémov príliš nezmenili.
Pri podrobnejšej analýze sme identifikovali sociodemografické charakteristiky
respondentov, ktorí vo vyššej miere ako celoslovenský priemer deklarovali, že niektorý
prevádzkovateľ nemá ich dôveru. Uvádzame ich pri piatich najmenej dôveryhodných
prevádzkovateľoch:


Marketingovým spoločnostiam vo vyššej miere, ako je priemer za celé Slovensko,
nedôverujú predovšetkým občania vo veku 40 až 49 rokov (54%).



Lízingové spoločnosti sú nedôveryhodné hlavne pre opýtaných vo veku 30 až 39
rokov (45%), oslovených z obcí do dvoch tisíc obyvateľov (41%) a respondentov
z Nitrianskeho kraja (46%).



Poisťovniam viac nedôverujú podnikatelia (38%), oslovení z najmenších obcí do
dvoch tisíc obyvateľov (36%) a občania Prešovského kraja (36%).



Služby obyvateľstvu (napr. vodárne, plynárne, energetika, telekomunikácie) sú menej
dôveryhodným prevádzkovateľom spracujúcim osobné údaje najmä pre obyvateľov
Prešovského kraja (34%).



Polícia je vo zvýšenej miere nedôveryhodná ako spracovateľ osobných údajov hlavne
pre respondentov žijúcich v mestách od dvoch do desaťtisíc obyvateľov (29%)
a účastníkov prieskumu zo Žilinského kraja (26%).
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Graf č. 14 1/
Ktorému prevádzkovateľovi informačných systémov dôverujete
najmenej? (udaje v %)
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6.3.8. Vedomosti občanov o možnosti uplatnenia zákonného práva v oblasti ochrany
osobných údajov
Dohľadom nad ochranou osobných údajov v Slovenskej republike je poverený Úrad na
ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave, ktorý pôsobí ako nezávislý orgán štátnej
správy. Ďalšou zo skúmaných oblastí tak bola úroveň informovanosti slovenských občanov
1/

Súhrn všetkých odpovedí prevyšuje 100 %, pretože respondenti mohli uviesť tri odpovede.
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o inštitúcii, kde si môžu uplatňovať svoje zákonné práva v oblasti ochrany osobných údajov
pri podozrení, že boli ich osobné údaje nezákonne získané alebo využívané. Z prieskumu
vyplýva, že v prípade podozrenia na nezákonné získanie alebo využívanie osobných údajov
by sa na Úrad na ochranu osobných údajov SR obrátili necelé dve pätiny oslovených, čo
je menej ako v predchádzajúcich dvoch meraniach. Druhým orgánom, na ktorý by sa
v prípade podozrenia na nezákonné získanie alebo využívanie osobných údajov občania
obrátili, je polícia so štvrtinou odpovedí. Na ombudsmana ako tretiu inštitúciu uplatňovania
uvedených práv by sa obrátilo 14% respondentov. Všetky odpovede v časovom rade
prezentuje graf č. 15.
Graf č. 15
Kde si môžete uplatniť zákonné práva v oblasti ochrany osobných
údajov v prípade ich nezákonného získania alebo využívania?
(údaje v %)
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Úrad na ochranu osobných údajov SR správne identifikovali ako inštitúciu pre
uplatnenie svojho práva v oblasti ochrany osobných údajov najmä úplne stredoškolsky
(44%) a vysokoškolsky vzdelaní (54%), zamestnanci (45%), oslovení z miest s počtom
obyvateľov od päťdesiattisíc do stotisíc (48%) a respondenti z Trenčianskeho kraja (47%).



Na políciu by sa v uvedených prípadoch vo zvýšenej miere obrátili opýtaní vo veku
60 a viac rokov (31%) a občania s najnižším vzdelaním (34%).
Ochrancu ľudských práv – ombudsmana častejšie uvádzali obyvatelia Žilinského
kraja (18%).
Uplatňovať zákonné práva v oblasti ochrany osobných údajov na súdoch chcú
predovšetkým oslovení z miest nad stotisíc obyvateľov (16%).
Tých, ktorí nevedeli, kde si môžu uplatniť svoje práva v oblasti ochrany osobných
údajov, prieskum identifikoval hlavne medzi oslovenými vo veku 60 a viac rokov (15%),
občanmi maďarskej národnosti (14%), opýtanými so základným vzdelaním (13%)
a nezamestnanými (14%).
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Výraznejšie diferencie v odpovediach respondentov prieskum zaznamenal v kategórii
dosiahnutého vzdelania, čo ilustruje graf č 16.
Graf č. 16 1/
Kde si môžu občania uplatniť zákonné práva v oblasti ochrany
osobných údajov v prípade ich nezákonného získania alebo využívania
- z pohľadu vzdelania opýtaných (údaje v %)
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Graf č. 16 prezrádza, že s vyššou mierou vzdelania respondentov rastie aj
informovanosť verejnosti o inštitúcii, kde si môžu uplatniť svoje zákonné práva v oblasti
ochrany ľudských práv v prípade ich nezákonného získania alebo využívania. Zatiaľ čo medzi
respondentmi s ukončeným základným vzdelaním správne uviedla Úrad na ochranu osobných
údajov viac ako štvrtina (27%) opýtaných, u účastníkov prieskumu s vysokoškolským
vzdelaním to bola viac ako polovica (54%).
6.3.9. Vedomosti občanov o tom, či môžu prevádzkovateľovi informačného systému
zakázať prenos osobných údajov do iného štátu Európskej únie
Zákon o ochrane osobných údajov bol prijatím zákona č. 90/2005 Z. z., novelizovaný a
podstatne sa tým upravilo ustanovenie § 7 týkajúce sa súhlasu dotknutej osoby. Podľa tohto
ustanovenia osobné údaje možno spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby. Ak
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, je povinný v
prípade
pochybností
preukázať
Úradu
na
ochranu
osobných
údajov
kedykoľvek na jeho žiadosť, že súhlasom disponuje.
1/

V prípade, ak súčet percent pri jednotlivých úrovniach vzdelania je menší ako 100, respondenti uviedli aj
odpovede „vo vláde a parlamente“ a „inde“.

Správa o stave OOÚ, 2007 - 2008

79

Podľa zákona o ochrane osobných údajov má občan tiež právo písomne odmietnuť
prenos svojich osobných údajov do cudziny, ak cieľová krajina nezaručuje primeranú úroveň
ochrany. V aktuálnom prieskume sme zisťovali, či respondenti sú s týmto faktom
oboznámení.
Tohtoročné februárové výsledky sa mierne odlišovali od zistení z roku 2007, kedy viac
ako tretina respondentov nevedela na túto otázku odpovedať. Aktuálny prieskum potvrdil
neznalosť značnej časti občanov o danej téme, keďže najviac oslovených zastáva názor, že
nemôžu prevádzkovateľovi zakázať prenos ich osobných údajov do iného štátu EÚ.
Tretina respondentov naopak o svojom práve vie a o niečo nižší podiel opýtaných sa
vyhol priamej odpovedi výberom možnosti, že nevie na túto otázku odpovedať. Grafické
rozdelenie jednotlivých vyjadrení prináša graf č. 17.
Graf č. 17
Miera oboznámenosti občanov s tým, či môžu resp. nemôžu
prevádzkovateľom inf. systému zakázať prenos ich osobných
údajov do iného štátu EÚ
(údaje v %)
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o

Odpoveď, že občan nemôže prevádzkovateľovi zakázať prenos jeho osobných
údajov do iného štátu Európskej únie, sa v žiadnej zo sledovaných sociodemografických
charakteristík nevymyká celoslovenskému priemeru.

o

Správne informovaná je tretina respondentov, pričom častejšie ako celoslovenský
priemer túto odpoveď uvádzali respondenti so stredoškolským vzdelaním s maturitou
38%.

o

Odpovedať na túto otázku nevedeli vo väčšej miere ako bol priemer za
celoslovenský súbor predovšetkým obyvatelia Trenčianskeho kraja (43%), dôchodcovia
(41%), oslovení so základným vzdelaním (40%) a najstarší respondenti vo veku 60 a viac
rokov (39%).
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6.3.10. Miera obáv verejnosti zo zneužitia osobných údajov v komunikácii cez internet
Elektronická pošta je najrozšírenejšia internetová služba a zároveň aj jedna z
najpopulárnejších foriem komunikácie. Využívanie internetu ako prostriedku komunikácie sa
teší čoraz väčšiemu počtu priaznivcov. Otázne je, ako jednotlivci vnímajú zverejňovanie
svojich osobných údajov prostredníctvom takejto formy komunikácie a predovšetkým, či sa
neobávajú ich zneužitia.
V aktuálnom prieskume boli zistené podobné výsledky ako pred dvoma rokmi. Takmer
polovica výberového súboru sa obáva zneužitia svojich osobných údajov, čo je o tri
percentuálne body vyšší podiel respondentov ako vo februári 2007. Nárast troch
percentuálnych bodov bol príznačný aj pre opačný názor, kde jedna pätina respondentov
uviedla, že sa zneužitia neobáva. Viac ako štvrtina opýtaných internet nevyužíva, čo je
v porovnaní s februárom 2007 pokles o 6 percentuálnych bodov. Detailnejší pohľad na danú
problematiku prináša graf č. 18.
Graf č. 18

Máte obavu zo zneužitia osobných údajov (meno, adresa, dátum
narodenia, pohlavie a pod.) pri komunikácii cez internet?
(údaje v %)
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Obavy zo zneužitia svojich osobných údajov pri internetovej komunikácii majú
vo väčšej miere, ako je priemer za celoslovenský súbor, predovšetkým podnikatelia
a živnostníci (74%), respondenti s najvyšším dosiahnutým vzdelaním (65%), oslovení vo
veku 18 až 24 rokov (59%), zamestnanci a oslovení so stredoškolským vzdelaním s
maturitou (po 57%).

o

Naopak strach zo zneužitia osobných údajov v internetovej komunikácii
nadpriemerne nemajú najmä ostatní ekonomicky neaktívni občania (30%) a obyvatelia
Banskobystrického kraja (28%).

o

Viac ako štvrtina respondentov nevyužíva internet, výraznejšie sú zastúpení starší
respondenti (dôchodcovia - 60%, 60 a viacroční oslovení - 57% a respondenti vo veku 50
až 59 rokov - 34%), občania s nižším dosiahnutým vzdelaním (základné - 47%, učňovské
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- 38%), ale sú to aj nezamestnaní (46%) a občania z Trnavského a Nitrianskeho kraja (v
oboch prípadoch po 36%).
Pri analýze diferenciácií sociodemografických skupín sa výraznejšie prejavil faktor
vzdelania. Podobne ako vo februári 2007 aj v aktuálnom prieskume sa preukázalo, že
s vyšším vzdelaním respondenta rastie počet tých, ktorí si uvedomujú zneužitie svojich
osobných údajov pri internetovej komunikácii. Zo zneužitia údajov mali obavy viac ako tri
pätiny vysokoškolsky vzdelaných občanov, zatiaľ čo u oslovených so základným vzdelaním
to bola viac ako štvrtina respondentov. Druhým zaujímavým zistením bol aj nárast využívania
internetu so zvyšujúcim sa vzdelaním. Kým medzi respondentmi so základným vzdelaním
internet nepoužíva takmer polovica oslovených, u oslovených s najvyšším dosiahnutým
vzdelaním je ich 5%. Situáciu na základe stupňa dosiahnutej vzdelanosti odzrkadľuje
nasledujúci graf.
Graf č. 19

Obavy zo zneužitia osobných údajov pri komunikácii cez internet
z hľadiska vzdelania respondentov (údaje v %)
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Ďalším triediacim znakom pri zisťovaní obáv zo zneužitia osobných údajov pri
komunikácii cez internet bola socioprofesijná skupina. V grafe č. 20 vidno, že od ostatných
sa najviac odlišujú podnikatelia a dôchodcovia. U podnikateľov ide najmä o výrazné obavy
zo zneužitia svojich osobných údajov pri internetovej komunikácii a dôchodcovia
vystupujú ako najpočetnejšia skupina, ktorá nepoužíva internet (u podnikateľov tento
variant uviedlo 6% respondentov). Podrobnejší pohľad na danú problematiku prezentuje
nasledujúci graf.
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Graf č. 20

Obavy zo zneužitia osobných údajov pri komunikácii cez internet
z hľadiska vzdelania respondentov
(údaje v %)
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6.3.11. Súhlas občanov s odpočúvaním telefonátov ako súčasťou boja proti terorizmu
Terorizmus je známy po stáročia a v nedávnej minulosti sa stal jedným z hlavných
globálnych bezpečnostných rizík, ktoré svojou podstatou a prejavmi ohrozuje celé
medzinárodné spoločenstvo, nakoľko dejiskom teroristického incidentu sa môže stať
ktorákoľvek krajina na svete. Aj vláda SR a všetky subjekty bezpečnostného systému
Slovenskej republiky považujú boj proti terorizmu za jednu zo svojich hlavných priorít.
Nástrojov v boji proti terorizmu je mnoho. Februárový prieskum monitoroval názory občanov
na odpočúvanie telefonických hovorov, ktoré sa tiež považuje za jeden z účinných
prostriedkov v tomto boji.
Aj v tomto prípade sa výsledky aktuálneho zisťovania veľmi neodlišovali od výsledkov
z prieskumu roku 2007. V oboch prípadoch viac ako dve pätiny respondentov súhlasili
s odpočúvaním osôb, ktoré sú podozrivé z teroristických činov. Viac ako jedna štvrtina
oslovených nesúhlasí s odpočúvaním, lebo právo jednotlivca na súkromie musí byť vždy
rešpektované (v tomto prípade došlo v porovnaní s februárom 2007 k zvýšeniu o 2
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percentuálne body). Menej ako pätina občanov (18%, čo je o jeden percentuálny bod menej
ako pred dvoma rokmi) sa priklonila k názoru, že s odpočúvaním súhlasí za predpokladu,
že sa takéto odpočúvanie deje pod dohľadom sudcu. Aktuálnu situáciu prehľadnejšie
znázorňuje graf č. 21.
Graf č. 21
V súvislosti s bojom proti medzinárodnému terorizmu, myslíte si, že
ľudia by mali súhlasiť s odpočúvaním ich telefonických hovorov?
(údaje v %)
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S odpočúvaním telefonických rozhovorov osoby, ktorá je podozrivá
z teroristických činov, súhlasili častejšie ako bol priemer za celoslovenský súbor
predovšetkým občania žijúci v najväčších mestách s počtom obyvateľov viac ako stotisíc
(61%), z hľadiska regionálnej príslušnosti to boli obyvatelia Bratislavského kraja (56%)
a tiež ostatní ekonomicky neaktívni občania (54%).

o

Názor, že právo jednotlivca na súkromie musí byť vždy rešpektované zastávali,
viac ako bol celoslovenský priemer, najmä obyvatelia Trenčianskeho kraja (39%) a
respondenti žijúci v menších mestách s počtom obyvateľov do dvoch tisíc (33%).

o

Súhlas s telefonickým odpočúvaním pod dohľadom sudcu preferovali najmä
obyvatelia miest s počtom obyvateľov od päťdesiat do stotisíc obyvateľov (32%) a
respondenti žijúci v Prešovskom kraji (25%).

Ďalšou analyzovanou sociodemografickou kategóriou bol kraj. Výskum pri analýze
súhlasu s odpočúvaním telefonických hovorov po osi jednotlivých regiónov zaznamenal vo
februári 2009 vo viacerých krajoch rozdielne tendencie. Súhlas s telefonickým odpočúvaním
osôb podozrivých z teroristických činov sa prejavil najmä v Bratislavskom a Žilinskom kraji.
Naopak rešpektovanie súkromia za každých okolností deklarovali predovšetkým obyvatelia
Trenčianskeho kraja a dohľad sudcu pri takomto odpočúvaní preferovali hlavne obyvatelia
Prešovského kraja. Nasledujúci graf prezentuje danú problematiku z hľadiska krajového
členenia Slovenskej republiky.
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Graf č. 22

Súhlas s odpočúvaním telefonických hovorov z pohľadu
regionálneho členenia Slovenska (údaje v %)
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6.3.12. Súhlas občanov s monitorovaním internetovej komunikácie ako súčasťou boja
proti terorizmu
Názory verejnosti na monitorovanie internetovej komunikácie v súvislosti s bojom proti
medzinárodnému terorizmu zisťovala ďalšia časť prieskumu. Aj v tomto prípade sa potvrdilo,
že najviac oslovených s monitorovaním internetovej komunikácie súhlasí, ak sa jedná
o osoby podozrivé z teroristických činov. Viac ako štvrtina respondentov deklarovala, že
právo jednotlivca na súkromie musí byť vždy rešpektované (26%, čo je o 4 percentuálne
body viac ako vo februári 2007) a menej ako pätina oslovených si myslí, že takéto
monitorovanie je prípustné, iba ak sa deje pod dohľadom sudcu (18%, čo je o 2
percentuálne body menej ako pred dvoma rokmi). Detailnejší pohľad prináša ďalší graf.
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Graf č. 23
V súvislosti s bojom proti medzinárodnému terorizmu, myslíte si, že
ľudia by mali súhlasiť s monitorovaním ich internetovej
komunikácie? (údaje v %)
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S monitorovaním internetovej komunikácie, za predpokladu, že ide o osoby
podozrivé z teroristických činov, súhlasili častejšie, ako je priemer za celé Slovensko,
predovšetkým, respondenti zo sídiel s počtom viac ako stotisíc obyvateľov (58%),
obyvatelia Bratislavského kraja (55%), mladší respondenti vo veku 25 až 29 rokov (53%)
a zamestnanci (50%).

o

Názor, že právo jednotlivca na súkromie musí byť vždy rešpektované, uviedli vo
zvýšenej miere obyvatelia Trenčianskeho kraja (38%), ostatní ekonomicky neaktívni
občania (35%) a respondenti žijúci v menších mestách s počtom obyvateľov do dvoch
tisíc (31%).

o

Monitorovanie internetovej komunikácie pod dohľadom sudcu preferovali vo
zvýšenej miere, oproti celoslovenskému priemeru obyvatelia väčších miest s počtom
obyvateľov od päťdesiat do stotisíc (28%) a respondenti žijúci v Prešovskom kraji (25%).

Pri sledovaní súhlasu s monitorovaním internetovej komunikácie podľa krajov sme
zaznamenali, že za monitorovanie komunikácie prostredníctvom internetu, ak by sa to týkalo
osôb, ktoré sú podozrivé z teroristických činov, boli najčastejšie účastníci prieskumu
z Bratislavského kraja, kde sa k uvedenej odpovedi priklonila viac ako polovica
respondentov. Naopak nesúhlas s monitorovaním komunikácie cez internet z dôvodu
rešpektovania súkromia jednotlivca za každých okolností najčastejšiu uvádzali oslovení
z Trenčianskeho kraja. Rozloženie jednotlivých odpovedí prezentuje nasledujúci graf.
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Graf č. 24

Súhlas s monitorovaním internetovej komunikácie z pohľadu
regionálneho členenia Slovenska (údaje v %)
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6.4. Zhrnutie


Z predkladaného prieskumu vyplýva, že necelé tri pätiny respondentov – 56 %, poznajú
svoje práva na ochranu osobných údajov. Keďže predkladaný prieskum je jedenásty
v poradí, ktorý sleduje túto problematiku, možno konštatovať, že pokračuje nárast
deklarovanej znalosti práv na ochranu osobných údajov slovenskou verejnosťou. Oproti
predposlednému prieskumu došlo k nárastu počtu informovaných o svojich právach na
ochranu osobných údajov o 5 percentuálnych bodov.
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Najčastejšie obavy spája slovenská verejnosť so zneužitím rodného čísla. Túto odpoveď
uviedli takmer tri štvrtiny oslovených (74%). Údaje o zdravotnom stave predstavujú druhý
najčastejšie udávaný osobný údaj, ktorého zneužitia sa obáva verejnosť. Zhodla sa na tom
takmer polovica účastníkov prieskumu (46%). Tretím najcitlivejším osobným údajom sú
majetkové pomery, ktorých zneužitia sa obáva viac ako tretina respondentov (36%).



Takmer polovica opýtaných (45%) sa priklonila k odpovedi, že informácie o spracovávaní
ich osobných údajov sú im poskytované nie vždy a nie všetky. Viac ako pätina
respondentov (22%) uviedla, že tieto informácie im nie sú poskytované a vyše šestine
opýtaných (18%) boli naopak vždy všetky informácie poskytnuté.



Najčastejšie kopírovaným úradným dokladom sú občianske preukazy. Túto možnosť
uviedla takmer polovica respondentov (49%). Druhým najčastejšie kopírovaným bol
doklad o vzdelaní, ktorý uviedla necelá tretina oslovených (31%) a tretím rodný list
s podielom viac ako štvrtiny odpovedí (26%).



Z oslovených respondentov 86% možnosť vyžiadať si informáciu o spracúvaní svojich
osobných údajov doteraz nevyužilo. Tí, ktorí túto možnosť využili, najčastejšie uvádzali,
že požiadali o opravu svojich osobných údajov (5%).



Polovica respondentov (50%) súhlasila s rozhodnutím, že do cestovných a ďalších
identifikačných dokladov budú zaradené ich biometrické údaje, čo je rovnaký údaj ako
v predchádzajúcom zisťovaní, viac ako tretina účastníkov prieskumu (34%) má opačný
názor a nesúhlasí so zaradením ich biometrických údajov do identifikačných dokladov.



Najmenej dôveryhodným prevádzkovateľom informačných systémov z hľadiska
zachovania dôvernosti osobných údajov sú marketingové firmy, keď túto odpoveď
deklarovala asi polovica oslovených (47%). Na druhom mieste sa nachádzajú lízingové
spoločnosti, ktoré uviedla viac ako tretina opýtaných (36%) a viac ako štvrtina účastníkov
prieskumu (29%) nedôveruje v uvedenej oblasti poisťovniam.



Necelé dve pätiny účastníkov prieskumu správne identifikovali inštitúciu, na ktorú by sa
obrátili v prípade podozrenia z nezákonného získania alebo využívania osobných údajov
a uviedli Úrad na ochranu osobných údajov.



Najviac oslovených (35%) zastáva názor, že nemôžu prevádzkovateľovi zakázať prenos
ich osobných údajov do iného štátu EÚ. Tretina respondentov (33%) tvrdí opak a 32%
opýtaných nevedelo na túto otázku odpovedať.



Takmer polovica výberového súboru (47%) sa obáva zneužitia svojich osobných údajov
pri komunikácii cez internet. Jedna pätina respondentov (20%) z toho strach nemá. Viac
ako štvrtina opýtaných (27%) nepoužíva internet.
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Viac ako dve pätiny respondentov (43%) by súhlasili s odpočúvaním telefonických
hovorov osôb, ktoré sú podozrivé z teroristických činov. Viac ako jedna štvrtina
oslovených (28%) s odpočúvaním nesúhlasí, z dôvodu rešpektovania práva jednotlivca na
súkromie. Menej ako pätina občanov (18%) sa priklonila k názoru, že s odpočúvaním by
súhlasila za predpokladu, že sa takéto odpočúvanie deje pod dohľadom sudcu.
V súvislosti s bojom proti medzinárodnému terorizmu najviac oslovených (44%) by
súhlasilo s monitorovaním internetovej komunikácie osôb podozrivých z teroristických činov.
Viac ako štvrtina respondentov (26%) deklarovala, že právo jednotlivca na súkromie musí byť
vždy rešpektované a menej ako pätina oslovených (18%) si myslí, že takéto monitorovanie je
prípustné, iba ak sa deje pod dohľadom sudcu.


7. Internetová stránka Úradu – www.dataprotection.gov.sk
K významným aktivitám Úradu patrí prevádzkovanie internetovej stránky ako
moderného elektronického prezentačného nástroja.
Pri jej návrhu ako aj v priebehu jej realizácie sa kládol dôraz na vzájomné skĺbenie
jednotlivých rovín riešenia, a to obsahovej, používateľského komfortu, grafického dizajnu a
spôsobu navigácie návštevníkov stránky a správy internetovej stránky Úradu.

7.1. Vymedzenie obsahu internetovej stránky Úradu
Obsahom internetovej stránky Úradu sú informácie, ktoré:
• zodpovedajú požiadavkám na informácie ako povinnosti podľa § 5 zákona č. 211/2000
Z. z., ktoré sa týkajú orgánov štátnej správy, územnej samosprávy a verejnoprávnych
organizácií,
• vyplývajú z postavenia a úloh, ktoré Úrad zo zákona plní voči verejnosti,
• sú určené odbornej verejnosti, najmä prevádzkovateľom informačných systémov
• sú poskytované partnerským a medzinárodným organizáciám so sídlom v zahraničí,
• monitorujú situáciu v oblasti ochrany osobných údajov v zahraničí.
Na základe vyššie uvedených požiadaviek je obsah internetovej stránky rozvrhnutý do šiestich
sekcií.
Záverom roku 2008 bola stránka podrobená technickým zmenám z dôvodu
požiadaviek na prístupnosť webových stránok štátnej správy v zmysle zákona č. 275/2006
Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a v zmysle výnosu ministerstva financií o
štandardoch pre ISVS č. MF/013261/2008-132. Základnou viditeľnou zmenou je nahradenie
tabuľkového layout-u layout-om založením na html značkách DIV. Následne sa zmenilo
rozlíšenie šírky layout-u z pôvodných 800px na odporúčaných 980px.
Vzhľadom na zvýšenie prístupnosti webového sídla úradu bola stránka doplnená o
textovú verziu stránok. Tá by mala zabezpečiť prístup k obsahu i pre občanov so zrakovým
postihnutím.

8. Komunikácia s médiami ako nástroj informovania verejnosti
Počas hodnoteného obdobia Úrad reagoval na otázky printových a audiovizuálnych
médií, tlačových agentúr, vrátane internetových novín celkovo v počte 117 krát (denníky
a časopisy – 45, televízie – 45, rozhlas – 21, tlačové agentúry – 6).
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V roku 2007 to bolo najmä v súvislosti s kauzami, ktorými sa zaoberali viaceré médiá.
Išlo o problém zverejnenia platov manažérov DSS premiérom, zverejnenia účasti známych
osobností verejného života v III. pilieri poslankyňou NR, zverejnenie rodných čísiel na portáli
katastrálneho úradu, či zverejnenie utajených telefónnych čísiel Telecom-u na internetovej
stránke. Ďalšie otázky sa týkali kamerových systémov, sledovania zamestnancov
zamestnávateľmi, odmietnutia zverejniť údaje garantov študijných programov vysokých škôl,
oprávnenosti niektorých osobných údajov v matrikách a zverejňovania v spoločenských
rubrikách. Viacero otázok poukazovalo na nezrovnalosti v Infozákone.
V roku 2008 sa otázky týkali najmä problémov: zverejnenia osobných údajov na
vyradenom aute z evidencie, zverejnenia telefónnych čísiel, zoznamov neplatičov, videa na
internete nasnímaného skrytou kamerou, zverejnenia osobných údajov detí, zverejnenia
osobných údajov v Dohode firiem Lemikonu a Tiposu.
Otázky boli zamerané aj na monitorovanie prostredníctvom kamerových systémov na
školách, na novelu zákona o policajnom zbore, na prípady sfalšovania podpisu, na
nezlikvidovanú zdravotnú dokumentáciu v prostredí zrušených zdravotníckych zariadení, na
sprievodnú dokumentáciu pri prevoze zomrelého, na vernostné karty obchodných reťazcov, či
virtuálne cintoríny na internete. Najviac otázok sa týkalo občianskych preukazov, rizík
zneužitia osobných údajov a konkrétnych prípadov, ktoré Úrad riešil.

8.1. Ďalšie aktivity Úradu ako súčasť propagácie
Pri príležitosti 2. a 3. ročníka medzinárodného Dňa ochrany osobných údajov
sa uskutočnili rôzne aktivity na propagáciu ochrany osobných údajov pre verejnosť: séria
rozhovorov s predsedom, vrchným inšpektorom a ďalšími pracovníkmi Úradu pre Slovenský
rozhlas, vstupy do spravodajstva a publicistickej relácie Slovenskej televízie, príspevky pre
články v dennej tlači a tlač info-vizitky Úradu.
Priebežne boli realizované vstupy predsedu a ďalších pracovníkov Úradu do viacerých
spravodajských a publicistických relácií Slovenskej televízie (Euromonitor, Ranný magazín,
Fokus, Slovenského rozhlasu (Rádiobudík, Náš hosť, Prúd slova a hudby) i príspevky
a podklady ako súčasť článkov do viacerých periodík (Pravda, SME, Hospodárske noviny
Data Security Management.
V roku 2007 bola predložená Správa o stave ochrany osobných údajov
2005-07 Národnej rade SR a rozposlaná všetkým ministerstvám a úradom štátnej správy SR,
zahraničným úradom na ochranu osobných údajov a daná k dispozícii médiám i verejnosti.
Pre príležitosť Svetovej konferencie o ochrane osobných údajov v Kanade bolo
vyhotovené pre zahraničných účastníkov propagačné CD na reprezentatívne účely.
Prostredníctvom web-stránky Úradu boli zverejnené stanoviská Úradu k aktuálnym
prípadom, tlačové správy a odkazy na materiály zo zasadnutí zahraničných pracovných
skupín, bola zavedená rubrika so správami o aktualnom dianí.

9. Záver
Jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví v celosvetovom meradle je oblasť
informačných technológií. Počítačový priemysel, svetová internetová sieť a s tým úzko
spojený proces informatizácie spoločnosti vytvárajú úplne nové perspektívy a smer
hospodársko-ekonomického, technického a v neposlednom rade spoločenského vývoja.
Správa o stave OOÚ, 2007 - 2008

90

Oblasť legislatívy týchto nových technických a technologických postupov, nového
spôsobu komunikácie, či obchodovania však spravidla za nimi značne zaostáva. Prípadné
nepriaznivé následky a riziká sa ťažko dajú vylúčiť alebo aj napraviť, čo platí do značnej
miery v prípade využívania internetu, kde šírenie poskytnutých informácií prebieha
nepredstaviteľne rýchle, bez možnosti korekcie a vlastnej kontroly. Platí to samozrejme aj pre
oblasť osobných údajov. Preto jediný neuvážený krok v konaní málo obozretného, najmä
mladého človeka, spočívajúci napríklad vo zverejnení svojich alebo cudzích osobných údajov
na internetovej sieti, môže znamenať ujmu materiálnej i nemateriálnej povahy v súkromí na
dlhé roky.
Práve preto osvetová činnosť, apelácia na opatrnosť a rozvážnosť ľudí, využívajúcich
služby internetu, musí byť v popredí pozornosti spoločnosti a výchovného pôsobenia rodičov,
pedagógov ako aj ďalších občianskych združení, či profesionálnych subjektov, vrátane Úradu
na ochranu osobných údajov SR.
Vývoj a skúsenosti Úradu počas hodnoteného obdobia ukazujú, že je potrebné túto
činnosť zaradiť medzi jeho prioritné aktivity a to predovšetkým v súčinnosti s ostatnými
štátnymi orgánmi, orgánmi regionálnej samosprávy, školami a médiami.
Úroveň znalostí verejnosti z oblasti ochrany osobných údajov nie je Úradu ľahostajná a na jej
overovanie ako aj stavu právneho vedomia si Úrad pravidelne dáva vypracovávať prieskum
verejnej mienky, a to spravidla ako súčasť Správy o stave ochrany osobných údajov
v Slovenskej republike. Doterajšie prieskumy ukazujú postupné a pokračujúce zvyšovanie sa
právneho vedomia občanov v danej oblasti. Za posledné hodnotené obdobie zvýšenie
informovanosti ľudí o svojich právach na ochranu osobných údajov predstavovalo päť
percentuálnych bodov, čím informovanosť dosiahla 56 percentuálnych bodov. Za obdobie
posledných desiatich rokov (1999 – 2009) to predstavuje 36-percentné zvýšenie. V porovnaní
s ostatnými štátmi v rámci Európskej únie je to úroveň veľmi dobrá. Napriek tejto skutočnosti
Úrad hľadá spôsoby, ako ďalej podnecovať zvyšovanie tejto úrovne v budúcnosti.
Aj novela zákona o ochrane osobných údajov, ktorú Úrad pripravuje, chce okrem
iného reagovať na vyššie spomenuté zmeny a potreby z pohľadu bezpečnosti spracúvania
osobných údajov a to tak v rámci štátu ako aj ich cezhraničného prenosu. Novela by mala
zohľadniť výraznejšie trendy vývoja európskej legislatívy.
Ciele a zámery Úradu pre ďalšie obdobie možno zhrnúť nasledovne :
- úspešné ukončenie novely zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov,
- ďalšie rozvinutie spolupráce s ostatnými rezortmi, štátnymi orgánmi, orgánmi
regionálnej samosprávy a inými zainteresovanými subjektmi,
- uprednostňovanie preventívneho pôsobenia na prevádzkovateľov, sprostredkovateľov,
na oprávnené a zodpovedné osoby pri náprave stavu porušenia zákona o ochrane
osobných údajov a iných osobitných zákonov,
- pokračovanie v aktivitách zameraných na zvyšovanie právneho vedomia občanov,
najmä mládeže v oblasti ochrany osobných údajov a zabezpečenie finančných
prostriedkov na tento účel,
- hľadanie možností finančného zabezpečenia úradu cestou reálnych rozpočtových
ukazovateľov pre úspešný výkon zákonných a ďalších dôležitých úloh Úradu, vrátane
zahraničných aktivít v rámci európskych orgánov ako aj v oblasti spolupráce
s partnerskými úradmi – čím by bola naplnená aj požiadavka Smernice EP a R 95/46/
ES o ochrane jednotlivca pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov a ich
voľnom pohybe,
- personálne dobudovanie Úradu, predovšetkým organizačných útvarov : zahraničných
vzťahov, legislatívno-právneho a registra, ako aj špecializovaného oddelenia pre tzv.
„tretí pilier“ (pre policajné agendy a Schengenský informačný systém).
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Je potrebné sa zmieniť aj o skutočnostiach a problémoch, ktoré ovplyvňujú efektívnejšie
plnenie úloh Úradu a realizáciu jeho všetkých zámerov a predsavzatí.
Všetku agendu Úradu, ktorý má celoslovenskú pôsobnosť a rozhodovaciu právomoc,
vykonáva 35 pracovníkov. Tento počet sa však sústavne mení a okrem odborných
pracovníkov zahŕňa aj obslužný personál piatich pracovníkov. Na väčšinu odborných
pracovníkov sú kladené vysoké nároky z hľadiska stupňa vzdelanosti a a jazykových znalostí.
Podmienkou býva väčšinou právnické vzdelanie, resp. vysokoškolské vzdelanie s dobrou
zručnosťou v oblasti informatiky a dobrým ovládaním anglického jazyka. To automaticky
určuje požiadavky na finančné ohodnotenie. Osemdesiat šesť percent zamestnancov
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Rozpočet Úradu je relatívne nízky vzhľadom na jeho rozšírené úlohy v súvislosti so
Schengenským informačným systémom a s povinnou účasťou zástupcov Úradu v európskych
orgánoch z dôvodu členstva SR v EÚ. Tento stav sa žiaľ nezlepšuje a spôsobuje problémy pri
absolvovaní zahraničných pracovných ciest a pri získavaní a následnom udržaní si kvalitných
zamestnancov. Osvojenie si mnohých druhov agend pracovníkmi je časovo ako aj finančne
náročné a časté striedanie pracovníkov prináša ťažko riešiteľné situácie. Problém znásobuje aj
to, že jednotlivé organizačné útvary majú malý počet pracovníkov a v agendách s väčšou
špecializáciou je adekvátne zastupovanie takmer nemožné.
Úrad nemá samostatnú rozpočtovú kapitolu, v nedávnej minulosti patril pod rozpočtovú
kapitolu Úradu vlády SR, v súčasnosti spadá pod kapitolu Všeobecnej pokladničnej
správy. Rešpektovanie rozpočtových požiadaviek Úradu zo strany správcu rozpočtovej
kapitoly pri zostavovaní návrhu rozpočtu spravidla nenachádza pochopenie. Úrad napriek
tomu, že pracuje na základe národnej i európskej legislatívy, ktorá si vyžaduje úplnú
nezávislosť, musí každoročne viesť v konečnom dôsledku prehraný boj o financie. Takýto
stav nie je do budúcnosti udržateľný. Činnosť Úradu je sledovaná, okrem iných subjektov, aj
Európskou komisiou. Akékoľvek zlyhanie pri plnení národných úloh ako aj medzinárodných
záväzkov z dôvodu nedostatku financií, môže mať ďalekosiahle negatívne následky aj
z hľadiska členstva SR v EÚ.
Záverom treba povedať, že v hodnotenom období Úrad napriek vyššie spomínaným
problémom, ale vďaka mimoriadnemu vypätiu síl jeho pracovníkov, spĺňal všetky svoje
zákonné i ostatné úlohy. Zamestnanci Úradu vnímali a vnímajú svoju prácu s istou
profesionálnou hrdosťou a zanietenosťou pre veci ochrany osobných údajov ako dôležitej
súčasti základných ľudských práv a slobôd a usilujú sa čo najlepšie obstáť aj v budúcom
období.

10. Zoznam skratiek
ADAMS
AESC

CEEC
CJPD
CNSA
DNA

databáza ponúkajúca texty nariadení, technických dokumentov a správ Agencywide Documents Access and Management System
konzultačná firma Association of Executive Search Consultants, ktorá
vypracúva profesionálne smernice a praktiky pre podnikateľov aj štátnu
správu
krajiny strednej a východnej Európy – Central and East European
Countries
projektová skupina na ochranu údajov – Project Group on Data Protection
kontaktná sieť úradov bojujúcich proti spamu - Contact Network of Spam
enforcement Authorities
kyselina deoxyribonukleová
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DSS
EDPS
EP
ES

Dôchodková správcovská spoločnosť
Európsky splnomocnenec na ochranu osobných údajov - European Data
Protection Commissioner
Európsky parlament
Európske spoločenstvo – do 1. 11. 1993 Európske hospodárske
spoločenstvo EHS

EÚ
Eurodac

Európska únia
Európska databáza odtlačkov prstov, navrhnutá výhradne pre potreby
identifikácie žiadateľov o azyl.
Europol a Eurojust Agentúry pre policajnú (Europol) a súdnu (Eurojust) spoluprácu v oblasti
trestnej činnosti
FEDMA
HTML
HW
IFISI
IP
IS
ITU
IWG DPT
JSA
JSB
MHD
MMS
MV SR
MZV
NR SR
OBSE
OECD
OR PZ
PET
PIN
PNR
PRIVIREAL
PZ
RE
RFID

Federácia európskeho priameho a interaktívneho marketingu – Federation
of European Direct and Interactive Marketing
jazyk hypertextového značkovania – HyperText Markup Language
hardware
Medzinárodné fórum pre stratégie a investície do informačných
a komunikačných technológií – International Forum of ICT Strategies and
Investment
internetový protokol
informačný systém
Medzinárodná telekomunikačná únia – International Telecommunication
Union
Medzinárodná pracovná skupina pre ochranu osobných údajov v
telekomunikáciách – International Working Group Data Protection in
Telecommunications
Spoločný dozorný úrad – Joint Supervisory Authority
Spoločný dozorný orgán – Joint Supervisory Body
mestská hromadná doprava
Služba multimediálnych správ - Multimedial Messages Service
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Národná rada Slovenskej republiky
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Okresné riaditeľstvo policajného zboru
technológia zvýšenia ochrany súkromia – Privacy Enhancing Technology
osobné identifikačné číslo – Personal Identification Number
záznam mena (osobných údajov) cestujúceho – Passenger Name Record
projekt Privacy In Research Ethics And Law
Policajný zbor
Rada Európy
Technológia rádiofrekvenčnej identifikácie – Radio Frequency
Identification technology
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RTG
SAP
SIRENE
SIS
SPAM, aj spam
SW
SWIFT
ŠÚ SR
T-PD

T-PD-BUR
ÚMPS PPZ SR
ÚOOÚ SR
Úrad
ÚVVM
Výbor 31
VZN
WHOIS

Röntgen
Schengenský akčný plán
pracovisko pre medzinárodnú výmenu informácií zo systémov
Schengenského informačného systému (SIS) – Supplementary Information
Request at the National Entries
Schengenský informačný systém
nevyžiadaná správa – je spôsob zneužívania elektronickej komunikácie,
najmä e-mailu na rozosielanie nevyžiadaných správ
software
Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu –
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Konzultatívny výbor k Dohovoru 108 RE – Consultative Committee of the
Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic
Processing of Personal Data
Kancelária Konzultatívneho výboru k Dohovoru 108 RE – Bureau of the
Consultative Committee of the Convention for the Protection of
Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data
Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia policajného zboru SR
Úrad na ochranu osobných údajov SR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Ústav pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR
Výbor pre ochranu osobných údajov zriadeného podľa článku 31 smernice
95/46/ES
všeobecne záväzné nariadenie
"WHOIS" server slúži na overovanie dostupnosti domén a na
zverejňovanie informácií o nich

Working Party 29, Pracovná skupina zriadená podľa článku 29 smernice 95/46/ES
resp. A29WP

10.1. Ostatné skrátenia:
Správa
hodnotené obdobie
zákon č. 428/2002 Z. z.
zákon č. 52/1998 Z. z.
Dohovor RE 108

smernica 95/46/ES
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Správa o stave ochrany osobných údajov za obdobie január
2007 až december 2008
Od 1. januára 2007 do 31. decembra 2008
zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov
zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov
v informačných systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z. z.
dohovor Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov
pri automatizovanom spracovaní osobných údajov v znení
dodatkov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR
č. 49/2001 Z. z.)
smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane
jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a voľnom
pohybe týchto údajov
94

smernica 2002/58/ES

Euronovela
zákon č. 135/1982 Zb.
zákon č. 372/1990 Zb.
zákon č. 162/1993 Z. z.
zákon č. 351/1997 Z. z.
zákon č. 195/1998 Z. z.
zákon č. 195/2000 Z. z.
zákon č. 211/2000 Z. z.
zákon č. 312/2001 Z. z.
zákon č. 320/2002 Z. z.
zákon č. 553/2002 Z. z.

zákon č. 610/2003 Z. z.
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smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES
týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany
súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica
o súkromí a elektronických komunikáciách)
zákon č. 90/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov
zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov
v znení zákona č. 441/2001 Z. z.
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov
zákon č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení
neskorších predpisov
zákon 351/1997 Z. z. Branný zákon v znení neskorších
predpisov
zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov
zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona
č. 308/2000 Z. z.
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií)
zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení
neskorších predpisov
zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov
o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989
a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých
zákonov (zákon o pamäti národa)
zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
v znení neskorších predpisov
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11. Príloha
Príloha č. 1 – Internetová stránka Úradu
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Príloha č. 2 – Organizačná štruktúra Úradu

Útvar inšpekcie
ochrany osobných
údajov

Inšpekcia

Odbor
prešetrovania
oznámení a
analýz

Sekretariát vrchného
inšpektora

Útvar právny
a zahraničných
vzťahov

Úrad na ochranu
osobných údajov

Osobný
úrad

Vnútorná
správa

Služobný úrad

Slovenskej republiky

Odbor
legislatívno
právny
a registra IS

Referát
zahraničných
vzťahov

Kancelária
predsedu úradu

Sekretariát
kancelárie predsedu

Podateľňa
registratúra
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