
Základné kroky na 
splnenie požiadaviek 
GDPR pre 
 

  obce a mestá Bratislava, 22.6.2017 
 
IDEME 2017 



Dobrý deň! 
Braňo Brocko 

  
Budeme prednášať pohľad právnikov na 

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných 
údajov (GDPR).  

 
Kontaktovať nás môžete na  

 
gdpr@advocate.sk  



 1. Základné informácie 
Najskôr si ujasníme o čom hovoríme 



Čo prináša 
GDPR 

□ Prvýkrát zverejnené január 
2012. 
□ Schválené 27.4.2016. 
□ Účinnosť od 25.5.2018. 

□ Viac práv a ochrany pre dotknuté osoby. 
□ Viac zvažovania pri spracovaní údajov 

pre samosprávu. 
 



Čo sa 
zmenilo 
hlavne?  

Osobné údaje 
 
Definícia osobných údajov, 
vrátane elektronických 
identifikátorov a citlivých 
údajov. 

Princíp zodpovednosti 
 
Nový princíp „accountability“. 
Prevádzkovateľ je zodpovedný 
za súlad so zákonnými 
povinnosťami a musí vedieť 
tento súlad preukázať. 

Súhlas  
 
Pravidlá pre získavanie súhlasu 
sa zmenili. Jasne odlíšiteľný od 
iných skutočností, v 
zrozumiteľnej a ľahko 
dostupnej forme a formulovaný 
jasne a jednoducho. 
 

Spracovanie  
údajov detí 
Pri službách informačnej 
spoločnosti sa súhlas rodiča 
vyžaduje do 16 roku veku 
dieťaťa. 

Posilnenie práv  
dotknutej osoby 
Právo na opravu alebo 
vymazanie alebo obmedzenie 
spracúvania, alebo právo 
namietať proti spracúvaniu, 
ako aj právo na prenosnosť 
údajov. 

Oznamovanie 
 
Najneskôr do 72 hodín od 
okamihu, ako sa dozvedel, že 
došlo k porušeniu ochrany 
osobných údajov.  



Princíp 
zodpovednosti 

□ Minimalizovať riziká porušení a 
podporiť ochranu osobných 
údajov. 

□ Prakticky, viac formálnej 
dokumentácie a postupov pre 
organizácie. 

□ Potreba vedieť preukázať súlad s 
GDPR. 

 



Sankcie 

□  Správne pokuty až do výšky:  
  
 20 000 000 EUR,  
 alebo až do výšky 4 % 
 celkového svetového 
 ročného obratu. 

 
□  Právo na náhradu škody. 



 2. Ako si poradiť s 
GDPR? 
Kde začať, ako postupovať  a čo robiť priebežne. 



Implementácia 
GDPR 

Formalistický prístup je nedostatočný. 
Opatrenia musia byť realizované tak na 
začiatku, ako aj v priebehu spracúvania. 
Implementácia si vyžaduje aj investície 
do technického vybavenia.  



Obce a 
informačné 
systémy  Príklad informačných systémov, v ktorých sa 

spracovávajú osobné údaje: 
 
□ IS Správa registratúry 
□ IS Personalistika a mzdy (súčasťou sú aj pracovné 
úrazy) 
□ IS Kamerové systémy 
□ IS Účtovníctvo 
□ IS Zákazníci (služieb poskytovaných obcou) 
□ IS Evidencia návštev 
□ IS Evidencia dochádzky 
□ IS Doprava a GPS 
□ IS Súdne spory 
□ IS Prideľovanie pracovných pomôcok 
a skladových zásob 
□ IS Uchádzači o zamestnanie 
 



5 krokov k plnému 
súladu s GDPR 

Zmluvná 
dokumentácia a 

prehlásenia 

Analýza 
nedostatkov 

Bezpečnosť 

Správa 
(governance) 

Hodnotenie 
(PIA, P. by 

design) 



Špecificky 
navrhovaná a 
štandardná 
ochrana údajov 

□ Data protection by default. 
 
□ Data protection by design. 



Reaktívne opatrenia 
 
-  oznámenie 

dozornému 
orgánu. 

-  oznámenie 
dotknutej osobe. 

-  vytvorenie 
záznamov 
porušení 
povinností. 

Bezpečnosť 

Preventívne opatrenia 
a)  pseudonymizáciu a 
šifrovanie. 

b)  schopnosť zabezpečiť 
trvalú dôvernosť, 
integritu, dostupnosť 
a odolnosť systémov 
spracúvania a služieb. 

c)  schopnosť včas 
obnoviť dostupnosť 
osobných údajov a 
prístup k nim v 
prípade fyzického 
alebo technického 
incidentu. 

d)  proces pravidelného 
testovania.  



Ďakujeme za 
pozornosť! 

otázky? 

Môžete  nás kontaktovať  
gdpr@advocate.sk 

  

? 


