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1. Definície 
 

 vedúci dozorný orgán: sa určuje tam, kde dochádza k cezhraničnému spracúvaniu 

2.1. Cezhraničné spracúvanie  

 

 cezhraničné spracúvanie je definované v čl. 4 ods. 23 Nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

 

„cezhraničné spracúvanie“ je buď: 

 

a) spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii v kontexte činností 

prevádzkarní prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vo viac ako jednom členskom štáte, 

pričom prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú usadení vo viac ako jednom členskom 

štáte; alebo 

b) spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii kontexte činností jedinej 

prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v Únii, ale ktoré podstatne 

ovplyvňuje alebo pravdepodobne podstatne ovplyvní dotknuté osoby vo viac ako jednom 

členskom štáte; 

 V prvom prípade má spoločnosť viac ako jednu prevádzkareň vo viac ako jednom 

členskom štáte Európskej únie a spracúvanie sa uskutočňuje v kontexte aktivít týchto 

prevádzkarní.  

 

V druhom prípade má spoločnosť jednu prevádzkareň v Európskej únii, ale 

spracúvanie podstatne ovplyvňuje dotknuté osoby vo viac ako jednom štáte.   

 

1.1.1. „Podstatne ovplyvní“ 

Podľa Pracovnej skupiny na ochranu údajov zriadenej podľa článku 29 pri Európskej komisii 

(ďalej „skupina WP29“)  je najdôležitejšie definovať pojem „podstatne ovplyvní“ dotknuté 

osoby. Ďalej skupina WP29 konštatuje, že Nariadenie tento pojem nedefinuje a  dodáva, že za 

takýto vplyv nemožno považovať akýkoľvek vplyv na dotknuté osoby. Následne definíciu 

precizuje týmito zásadami 

 

1. nemusí dôjsť k samotnému „podstatnému ovplyvneniu“ dotknutej osoby nato, aby 

spracúvanie spadalo do kategórie cezhraničného spracúvania.  Stačí, ak existuje 

pravdepodobnosť takéhoto podstatného vplyvu, pričom to, že podstatný vplyv 

nastane musí byť viac pravdepodobné ako nepravdepodobné 
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2. to, že sa spracúvanie týka viacerých jednotlivcov, či dokonca veľkého počtu 

jednotlivcov vo viacerých členských štátoch nemusí ihneď implikovať, že pôjde 

o spracúvanie, ktoré podstatne ovplyvňuje dotknuté osoby. Ak má spracúvanie 

zanedbateľný alebo žiadny vplyv na dotknuté osoby, nepôjde o cezhraničné 

spracúvanie.   

3. skupina WP29 sa domnieva, že toto sa bude posudzovať prípad od prípadu 

v závislosti od kontextu spracúvania, spracúvaných osobných údajov, účelu 

spracúvania a ďalších faktorov, ako napríklad: 

 

 prípady, kedy spracúvanie spôsobí alebo môže spôsobiť škodu, ujmu alebo má na 

osoby nepriaznivý vplyv  

 ak spracúvanie má alebo môže mať taký dopad, že obmedzuje práva osôb alebo 

im upiera určitú možnosť 

 ak spracúvanie ovplyvňuje alebo môže ovplyvniť zdravie, pohodu alebo duševný 

stav osôb 

 ak spracúvanie ovplyvňuje alebo môže ovplyvniť finančný resp. ekonomický 

status osôb alebo ich postavenie 

 ak spracúvanie vystavuje osoby možnosti diskriminácie alebo nerovného 

zaobchádzania 

 ak je súčasťou spracúvania analýza osobitnej kategórie osobných údajov alebo 

iných (do súkromia) zasahujúcich údajov, najmä analýzu osobných údajov 

maloletých osôb 

 ak spracúvanie spôsobuje alebo môže spôsobiť zmenu správania osôb 

 ak má spracúvanie pre osoby nepravdepodobné, neočakávané alebo nežiaduce 

následky  

 ak spracúvanie spôsobuje poníženie alebo má iné negatívne dopady vrátane 

poškodenia mena osoby 

 ide o spracúvanie veľkého rozsahu osobných údajov 
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2. Určovanie vedúceho dozorného orgánu 
 

Vedúci dozorný orgán má primárne zodpovednosť pri cezhraničnom spracúvaní, ako 

napríklad v prípade, kedy dotknutá osoba podá sťažnosť  týkajúcu sa spracúvania jej 

osobných údajov. Vedúci dozorný orgán má koordinovať vyšetrovanie, do ktorého sú 

zapojené ďalšie dotknuté dozorné orgány (pozn. UOOU SR: K činnosti a právomociam 

vedúceho dozorného orgánu pozri recitály 124 a 125 Nariadenia1). 

 

Ak vyhodnotíme, že ide o cezhraničné spracúvanie, určí sa vedúci dozorný orgán v súlade 

s kritériami upravenými v článku 56 Nariadenia. Ten stanovuje 

 

dozorný orgán hlavnej prevádzkarne alebo jedinej prevádzkarne prevádzkovateľa alebo 

sprostredkovateľa je príslušný konať ako vedúci dozorný orgán pre cezhraničné spracúvanie 

vykonávané zo strany tohto prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v súlade s postupom 

stanoveným v článku 60. 

 

Rozhodujúce pri určovaní vedúceho dozorného orgánu je umiestnenie hlavnej prevádzkarne 

prevádzkovateľa alebo jeho jedinej prevádzkarne na území Európskej únie.  

2.1. Hlavná prevádzkareň 

 

Hlavná prevádzkareň je definovaná v článku 4 ods. 16 Nariadenia takto: 
 

hlavná prevádzkareň“ je: 

 

a) pokiaľ ide o prevádzkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte, miesto 

jeho centrálnej správy v Únii s výnimkou prípadu, keď sa rozhodnutia o účeloch a 

prostriedkoch spracúvania osobných údajov prijímajú v inej prevádzkarni prevádzkovateľa v 

Únii a táto iná prevádzka má právomoc presadiť vykonanie takýchto rozhodnutí, pričom v 

takom prípade sa za hlavnú prevádzkareň považuje prevádzkareň, ktorá takéto rozhodnutia 

prijala; 

                                                 
1 Recitál 124: „Ak sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje v kontexte činnosti prevádzkarne 

prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v Únii a prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je usadený vo viac ako 

jednom členskom štáte alebo ak spracúvanie osobných údajov uskutočňujúce sa v kontexte činnosti jedinej 

prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v Únii podstatne ovplyvňuje alebo pravdepodobne 

podstatne ovplyvní dotknuté osoby vo viac ako jednom členskom štáte, by mal dozorný orgán pre hlavnú 

prevádzkareň prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa alebo pre jedinú prevádzkareň prevádzkovateľa alebo 

sprostredkovateľa konať ako vedúci orgán. Mal by spolupracovať s inými dotknutými orgánmi, pretože 

prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ má prevádzkareň na území ich členského štátu, pretože dotknuté osoby s 

pobytom na ich území sú podstatne ovplyvnené alebo preto, že bola u nich podaná sťažnosť. Rovnako, ak 

dotknutá osoba bez pobytu v tomto členskom štáte podala sťažnosť, dotknutým dozorným orgánom by mal byť aj 

dozorný orgán, na ktorom sa sťažnosť podala. V rámci svojej úlohy vydávať usmernenia k akejkoľvek otázke 

týkajúcej sa uplatňovania tohto nariadenia by mal môcť výbor vydať usmernenia týkajúce sa najmä kritérií, 

ktoré sa majú zohľadniť s cieľom zistiť, či dané spracúvanie podstatne ovplyvňuje dotknuté osoby vo viac ako 

jednom členskom štáte, ako aj usmernenia k tomu, čo predstavuje relevantnú a odôvodnenú námietku.“ 

Recitál 125: „Vedúci orgán by mal mať právomoc prijímať záväzné rozhodnutia týkajúce sa opatrení, ktorými sa 

uplatňujú právomoci, ktoré mu boli zverené v súlade s týmto nariadením. Ako vedúci orgán by dozorný orgán 

mal do procesu rozhodovania úzko zapájať a koordinovať dotknuté dozorné orgány. Rozhodnutie o zamietnutí 

sťažnosti dotknutej osoby v celku alebo sčasti by mal prijať dozorný orgán, na ktorom sa sťažnosť podala.“ 
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b) pokiaľ ide o sprostredkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte, 

miesto jeho centrálnej správy v Únii, alebo ak sprostredkovateľ nemá centrálnu správu v 

Únii, prevádzkareň sprostredkovateľa v Únii, v ktorej sa v kontexte činností prevádzkarne 

sprostredkovateľa uskutočňujú hlavné spracovateľské činnosti, a to v rozsahu, v akom sa na 

sprostredkovateľa vzťahujú osobitné povinnosti podľa tohto nariadenia; 

 

Pre určenie hlavnej prevádzkarne je rozhodujúce miesto centrálnej správy v Únii, teda 

miesto, kde sa prijímajú rozhodnutia o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných 

údajov.  Môže však nastať situácia, že niektorá prevádzkareň prijíma autonómne rozhodnutia 

o účeloch a prostriedkoch spracúvania pre špecifickú spracovateľskú činnosť. Vtedy je 

potrebné, aby si spoločnosti presne určili, kde sa prijímajú rozhodnutia o účeloch 

a prostriedkoch spracúvania. Správne určenie vedúceho dozorného orgánu je dôležité pre 

prevádzkovateľa a sprostredkovateľa v súvislosti s plnením jeho ďalších povinností, ako je: 

oznamovanie zodpovednej osoby, oznamovanie rizikových spracovateľských činností alebo 

oznamovanie porušenia ochrany osobných údajov.   

 

Príklad č. 1: Maloobchod s potravinami má ústredie (miesto centrálnej správy) 

v Rotterdame, v Holandsku. Prevádzkarne má v rôznych krajinách Európskej únie, kde 

prichádza do kontaktu s osobami, pričom všetky prevádzkarne používajú rovnaký software na 

spracúvanie osobných údajov zákazníkov na marketingové účely. Všetky rozhodnutia 

týkajúce sa účelov a prostriedkov spracúvania sa prijímajú v ústredí spoločnosti 

v Rotterdame, čo znamená, že vedúci dozorným orgánom pre túto cezhraničnú 

spracovateľskú činnosť je holandský dozorný orgán.  

 

Príklad č. 2: Banka má ústredie vo Frankfurte, odkiaľ sa riadia všetky bankové 

spracovateľské činnosti, oddelenie poisťovníctva však sídli vo Viedni. Ak má viedenská 

prevádzkareň právomoc rozhodovať o všetkých spracovateľských činnostiach týkajúcich sa 

poisťovania a implementovať tieto rozhodnutia v celej EÚ, v takom prípade bude, tak ako 

predpokladá článok 4 ods. 16 Nariadenia, vedúcim dozorným orgánom rakúsky dozorný 

orgán pre cezhraničné spracúvanie osobných údajov na účely poistenia. Nemecký (hesenský) 

dozorný orgán bude vykonávať dohľad nad spracúvaním osobných údajov na bankové účely, 

a to bez ohľadu nato, kde sa nachádzajú (samotní) klienti – dotknuté osoby. 2  

 

 

 

 

 

                                                 
2 Je potrebné uviesť, že v niektorých špecifických prípadoch vykonáva dohľad „miestny“ dozorný orgán.  

Recitál 127: „Každý dozorný orgán, ktorý nekoná ako vedúci dozorný orgán, by mal byť príslušný pre 

vybavovanie miestnych prípadov, pri ktorých sú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ usadení vo viac ako 

jednom členskom štáte, ale predmet konkrétneho spracúvania sa týka iba spracúvania v jedinom členskom štáte, 

ktoré sa vzťahuje iba na dotknuté osoby v tomto jedinom členskom štáte, napríklad keď sa predmet týka 

spracúvania osobných údajov zamestnancov v špecifickom kontexte zamestnanosti určitého členského štátu.“ To 

znamená, že na dohľad nad spracúvaním osobných údajov zamestnancov spojených so zamestnávaním 

v konkrétnom mieste  môže byť príslušných viacero dozorných orgánov (pozn. UOOU v rôznych krajinách).  
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2.1.1. Skupina podnikov  

V prípade, že spracúvanie vykonáva skupina podnikov, ktorá má svoje ústredie v Európskej 

únii, hlavnou prevádzkarňou je tá časť, ktorá má celkovú kontrolu nad skupinou,  okrem 

prípadu, ak by sa rozhodnutia o spracúvaní prijímali niekde inde. Najviac pravdepodobné 

však je, že materská spoločnosť resp. operačné ústredie skupiny bude hlavnou prevádzkarňou, 

keďže pôjde o miesto centrálnej správy skupiny v Únii a podľa tejto hlavnej prevádzkarne sa 

určí vedúci dozorný orgán.  Pre tieto prípady riadenia skupiny založenej na princípe pobočiek 

sa vedúci dozorný orgán určuje ľahko.  

 

Ak však skupina nemá centralizované riadenie, je pre určenie vedúceho dozorného orgánu, 

nápomocný recitál 36 Nariadenia, pričom je dôležité určiť, kde sa reálne a efektívne 

vykonávajú riadiace činnosti, ktoré ďalej určujú hlavné rozhodnutia týkajúce sa účelov 

a prostriedkov spracúvania .  Recitál 36 okrem toho stanovuje, že „Prítomnosť a použitie 

technických prostriedkov a technológií spracúvania osobných údajov alebo spracovateľských 

činností nepredstavujú sami osebe hlavnú prevádzkareň, a preto nie sú určujúcimi kritériami 

pre hlavnú prevádzkareň.“ Prevádzkovateľ pritom sám určuje, kde je jeho hlavná 

prevádzkareň a podľa toho, aj vedúci dozorný orgán, čo však môže byť spochybnené 

dotknutým dozorným orgánom.  

 

Ak miesto centrálnej správy prevádzkovateľa nie je v EÚ, je pre určenie „hlavnej 

prevádzkarne“ možné využiť pomocné kritériá:  

 

 kde dochádza k „podpisovaniu“ (konečnému schváleniu) rozhodnutí o účeloch 

a prostriedkoch spracúvania?  

 kde sa prijímajú obchodné rozhodnutia, ktoré majú vplyv na spracúvanie osobných 

údajov s nimi spojených? 

  kto má reálnu právomoc implementovať rozhodnutia?  

 kde sídli vedenie (riaditeľ), ktorý má celkovú zodpovednosť za cezhraničné 

spracúvanie? 

 kde je spoločnosť zapísaná (registrovaná)?  

Rozhodnutie sa môže riadiť aj ďalšími faktormi, pričom prevádzkovateľovi by mal tieto 

faktory vedieť dozornému orgánu preukázať (v prípade, ak by vznikli pochybnosti).  

Ak však nevieme určiť miesto hlavnej prevádzkarne v EÚ ani podľa žiadnych ďalších kritérií 

resp. faktorov, tak potom spoločnosť nemá možnosť využívať mechanizmus  one stop shop. 

Podmienkou „spustenia“ tohto mechanizmu je totiž určenie hlavnej prevádzkarne. Je 

vylúčené, aby bola hlavná prevádzkareň určená len „naoko“ bez toho, aby tam naozaj 

dochádzalo k prijímaniu rozhodnutí resp. ich implementovaniu, čo budú preskúmavať 

spolupracujúce dozorné orgány a v konečnej inštancii Európsky výbor pre ochranu údajov. 

Dôkazné bremeno leží na prevádzkovateľoch a sprostredkovateľoch s tým, že nápomocné 

môžu byť napr. záznamy spracovateľských činností.  
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2.1.2. Dotknuté dozorné orgány 

Dotknuté dozorné orgány sú definované v článku 4 ods. 22 Nariadenia. A to nasledovne,  

 

Dotknutý dozorný orgán“ je dozorný orgán, ktorého sa spracúvanie osobných údajov týka, 

pretože: 

 

a) prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je usadený na území členského štátu tohto 

dozorného orgánu; 

b) dotknuté osoby s pobytom v členskom štáte tohto dozorného orgánu sú podstatne 

ovplyvnené alebo budú pravdepodobne podstatne ovplyvnené spracúvaním; alebo 

c) sťažnosť sa podala na tento dozorný orgán; 

Koncept dotknutého dozorného orgánu sa zavádza preto, aby mali aj iné dozorné orgány 

vplyv na riešenie veci, pokiaľ dochádza k prípadom definovaným pod písmenami a) alebo b) 

alebo c). Všimnite si, že stačí, ak má dotknutá osoba uvedená v písm. b) pobyt v tomto 

členskom štáte, pričom nemusí ísť o občana tohto štátu. Prípad c) je pomerne jednoznačný 

a daj sa ľahko určiť.  

Článok 56 ods. 2 a 5 určujú postup dotknutých dozorných orgánov. Tie sa zaoberajú 

prípadom vtedy, ak sa vedúci dozorný orgán rozhodne, že sa vecou nebude zaoberať, čo je 

v súlade s postupom upraveným v článku 61 (vzájomná pomoc) a článku 62 (spoločné 

operácie dozorných orgánov).  

Môže ísť napríklad o prípady, keď marketingová spoločnosť, ktorá sídli v Paríži, spustí 

kampaň, ktorá sa bude týkať len zákazníkov v Portugalsku. V takom prípade sa dozorné 

orgány vo Francúzsku a Portugalsku v súlade s recitálom 127 môžu dohodnúť, kto sa bude 

prípadom zaoberať. Dozorné orgány by mali spolupracovať, snažiť sa dosiahnuť zhodu 

o postupe vo veci a využiť mechanizmus konzistentnosti len ako posledný možný prostriedok 

(nástroj).  

2.1.3. Miestne spracúvanie 

Na miestne spracúvanie sa nevzťahujú ustanovenia nariadenia týkajúce sa spolupráce 

a mechanizmu konzistentnosti. Dozorné orgány by mali navzájom rešpektovať svoje 

právomoci v oblasti dohľadu nad spracovateľskými činnosťami realizovanými na miestnej 

úrovni (pozn. UOOU SR napr. nad spracúvaním orgánov verejnej moci).  

 

2.1.4. Spoločnosti, ktoré nie sú usadené na území EÚ 

Na tieto spoločnosti sa nevzťahujú ustanovenia nariadenia týkajúce sa spolupráce 

a mechanizmu konzistentnosti. Spoločnosti, ktoré majú v Únii zástupcu, ale nie hlavnú 

prevádzkareň nemôžu využiť  a spustiť mechanizmus one stop shop.  
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3. Vedúci dozorný orgán sprostredkovateľa 
 

One stop shop mechanizmus môže využívať aj sprostredkovateľ, na ktorého sa vzťahuje 

(aplikuje) Nariadenie a ktorý má v Únii viacero prevádzkarní.  

 

Článok 4 ods. 16 písm. b) stanovuje, že hlavnou prevádzkarňou je  miesto jeho centrálnej 

správy v Únii, alebo ak sprostredkovateľ nemá centrálnu správu v Únii, prevádzkareň 

sprostredkovateľa v Únii, v ktorej sa v kontexte činností prevádzkarne sprostredkovateľa 

uskutočňujú hlavné spracovateľské činnosti.   

 

Avšak v súlade s recitálom 36 v prípadoch, v ktorých máme aj prevádzkovateľa aj 

sprostredkovateľa, príslušným vedúcim dozorným orgánom je vedúci dozorný orgán 

prevádzkovateľa a vedúci dozorný orgán sprostredkovateľa je dotknutým dozorným 

orgánom. Toto pravidlo sa bude uplatňovať len vtedy, ak je prevádzkovateľ usídlený 

v Európskej únii. Ak sa na prevádzkovateľov bude vzťahovať nariadenie len na základe 

ustanovenia článku 3 ods. 2, tu nebude možné využiť mechanizmus one stop shop.  

 

3.1. Základné otázky pri určovaní vedúceho dozorného orgánu 

 

Týka sa spracúvanie prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa? 

 

A. ak sa týka len prevádzkovateľa 

 

 určí sa miesto centrálnej správy v EÚ a dozorný orgán v tomto členskom štáte je 

vedúcim dozorným orgánom 

 ak sa robia rozhodnutia týkajúce sa účelov a prostriedkov spracúvania inde, 

dozorný orgán v tomto mieste je vedúcim dozorným orgánom 

B. ak sa týka prevádzkovateľa, aj sprostredkovateľa 

 

 je potrebné zistiť, či je prevádzkovateľ usadený v EÚ 

 ak je prevádzkovateľ usadený v EÚ, je vedúci dozorný orgán prevádzkovateľa 

vedúcim dozorným orgánom aj pre sprostredkovateľa a vedúci dozorný orgán 

sprostredkovateľa bude už „len“  dotknutým dozorným orgánom 

C. ak sa týka len sprostredkovateľa 

 

 určenie vedúceho dozorného orgánu vyplýva z definície podľa článku 4 ods. 16 

písm. b) Nariadenia, a teda určenia miesta centrálnej správy sprostredkovateľa 

v Únii 

 ak také nie je, určí sa podľa prevádzkarne v EÚ, v kontexte ktorej činností sa 

uskutočňujú hlavné spracovateľské činnosti 
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Toto je voľný a neoficiálny sumár Usmernenia Pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 

k určovaniu vedúceho dozorného orgánu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorý 

vypracoval odbor právnych služieb a medzinárodných vzťahov Úradu na ochranu osobných 

údajov Slovenskej republiky.  

Záväzná je verzia usmernenia v anglickom jazyku aktuálne dostupná pod týmto odkazom: 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-

51/wp244_en_40857.pdf, ktorá bude po doplnení zverejnená na stránkach Pracovnej skupiny 

zriadenej podľa článku 29 (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-

29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm).   

 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-51/wp244_en_40857.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-51/wp244_en_40857.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm

