
Ochrana osobných údajov  

„Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo 

iným zneužívaním údajov o svojej osobe.“ (čl. 19 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky)  

   

Osobné údaje sú dôležitou súčasťou života každého človeka. Právo na ochranu osobných údajov 

úzko súvisí s právom na ochranu súkromného života. Tieto práva svojim obsahom a povahou  

radíme medzi základné ľudské práva a slobody, ktoré sú garantované medzinárodnými 

právnymi aktmi a ústavou Slovenskej republiky. V primárnom práve Európskej únie je ochrana 

osobných údajov a súkromia upravená v čl. 6 a čl. 39 Zmluvy o  

Európskej únii, čl. 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a čl. 8 Charty základných práv  

Európskej únie. Na sekundárnej úrovni je východiskovým právnym aktom NARIADENIE 

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.  

   

V podmienkach Slovenskej republiky ochranu osobných údajov legislatívne zastrešuje zákon 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „zákon o ochrane osobných údajov“).  

   

Základné pojmy  

Osobné údaje - sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej 

fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne 

použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, 

identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo 

viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, 

genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu 

identitu alebo sociálnu identitu.  

   

Genetické údaje - osobné údaje týkajúce sa zdedených genetických charakteristických znakov 

fyzickej osoby alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, 

ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré 

vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby.  

   

Súhlas dotknutej osoby - akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a 

jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného 

potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich 

osobných údajov.  

   

Biometrické údaje -  osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania 

osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej osoby, 

fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych 

charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo 

potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo 

daktyloskopické údaje.  

   

Údaj týkajúci sa zdravia - osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo duševného 

zdravia fyzickej osoby vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb 



súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej 

zdravotnom stave.  

   

Spracúvanie osobných údajov - spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských 

operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, 

zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, 

prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, 

preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva 

automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.  

   

Obmedzenie spracúvania osobných údajov - označenie uchovávaných osobných údajov s 

cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.  

   

Profilovanie -  akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov 

spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo 

charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo 

charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, 

zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo 

pohybom.  

   

Pseudonymizácia -  spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku 

konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné 

informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na netechnické a organizačné opatrenia na 

zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osobe 

alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.  

   

Log -  záznam o priebehu činnosti používateľa v automatizovanom informačnom systéme.  

   

Šifrovanie -  transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné 

len po zadaní zvoleného parametra, ako je kľúč alebo heslo.  

   

Online identifikátor -  identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä 

IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré 

môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými 

informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu.  

   

Informačný systém - akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa 

určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo 

distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe.  

   

Porušenie ochrany osobných údajov - porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo 

nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, 

uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k 

neoprávnenému prístupu k nim.  

   

Dotknutá osoba -  každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.  

   



Prevádzkovateľ -  každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky 

spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ 

alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo 

medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto 

zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.  

   

Sprostredkovateľ - každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.  

   

Príjemca - každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za 

príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe 

osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v 

súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania 

osobných údajov.  

   

Tretia strana - každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo 

inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa 

spracúva osobné údaje.  

   

Zodpovedná osoba -  osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní 

úlohy podľa zákona o ochrane osobných údajov.  

   

Členský štát - ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o 

Európskom hospodárskom priestore.  

   

Tretia krajina -  krajina, ktorá nie je členským štátom,  

   

Zodpovedná osoba  

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov je na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

menovaná zodpovedná osoba, ktorá dozerá na dodržiavanie zákonných ustanovení pri 

spracúvaní osobných údajov: Mgr. Miroslava Juríčková , Email: 

miroslava.jurickova@uszz.gov.sk 

   

a) Postavenie zodpovednej osoby:  

• Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zabezpečiť, aby zodpovedná osoba riadne 

a včas vykonávala činnosti súvisiace s ochranou osobných údajov,  

• Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní poskytnúť súčinnosť zodpovednej osobe 

pri plnení jej úloh (najmä sú povinní jej poskytnúť prostriedky potrebné na plnenie týchto úloh 

a prístup k osobným údajom a spracovateľským operáciám, ako aj zabezpečiť udržiavanie jej 

odborných znalostí),   

• Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zabezpečiť, aby zodpovedná osoba v 

súvislosti s plnením svojich úloh vo vzťahu k ochrane osobných údajov nedostávala žiadne 

pokyny. Prevádzkovateľ ani sprostredkovateľ ju nesmú odvolať alebo postihovať za výkon jej 

úloh súvisiacich s ochranou osobných údajov prevádzkovateľa. Zodpovedná osoba je pri plnení 

svojich úloh súvisiacich s ochranou osobných údajov prevádzkovateľa  priamo zodpovedná 

štatutárnemu orgánu prevádzkovateľa,  



• Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou 

mlčanlivosti v súlade s týmto zákonom alebo osobitným predpisom.  

   

b) Úlohy zodpovednej osoby:  

• poskytovať informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a 

zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa 

tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská 

republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,  

• monitorovať súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými 

zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a 

s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov 

vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú 

zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,  

• poskytovať na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných 

údajov a monitorovanie jeho vykonávania, • spolupracovať s úradom pri plnení svojich úloh,  

• plniť úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa 

spracúvania osobných údajov,  

• zohľadňovať riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy 

povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov.  

   

Mlčanlivosť  

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, 

ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.  

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch 

fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo 

sprostredkovateľa. Povinnosť mlčanlivosti podľa prvej vety musí trvať aj po skončení 

pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného 

pracovného vzťahu tejto fyzickej osoby.  

   

Formuláre na udelenie súhlasu a odvolanie súhlasu  

  


