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Škola ochrany osobných údajov
advokátskej kancelárie Balcar, Polanský & Spol. s.r.o.
Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, tzv. Všeobecné nariadenie o ochrane
údajov („Nariadenie“) zrušilo smernicu 95/46/ES („Smernica“), ktorá je momentálne
pretransformovaná aj do slovenského právneho poriadku prostredníctvom zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov. Nariadenie nadobudne účinnosť dňom 25. mája 2018, kedy bude
priamo účinné aj na Slovensku a dotkne sa všetkých, ktorí osobné údaje spracúvajú, ako aj
fyzických osôb, ktorých osobné údaje sú predmetom spracúvania, teda takmer každého.
Vzhľadom na doposiaľ najvýznamnejšiu legislatívnu zmenu európskeho rozmeru v oblasti ochrany
osobných údajov Vám na týždennej báze prinášame pravidelné informácie, aby ste sa mohli ľahšie
a efektívnejšie zorientovať v spleti povinností, ktoré Nariadenie prináša.
Ak si prajete odoberať Školu osobných údajov priamo do Vašej e-mailovej schránky, prosím
prihláste sa na odber na adrese office@bapol.sk, prípadne na tel. čísle +421 220 251 311.
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Oprávnený záujem
V texte sa dozviete:
Dôležité zmeny
•

Orgány verejnej moci nebudú môcť spracúvať osobné údaje na základe právneho základu
„legitímny záujem“ pri výkone ich úloh.

•

Prevádzkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje na základe „oprávneného záujmu“, by mali
venovať náležitú pozornosť posúdeniu, či záujmy alebo práva a slobody dotknutých osôb
neprevažujú nad oprávneným záujmom, ktorý prevádzkovateľ takým spracúvaním sleduje.

Compliance: Akčný plán
Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na právnom základe oprávneného záujmu, mal by
zabezpečiť, aby:
•

spracúvanie bolo aj po nadobudnutí účinnosti Nariadenia vykonávané zákonným spôsobom
(viď. Lekcia 3 – Zákonnosť spracúvania a ďalšieho spracúvania), a aby tento právny základ
bol relevantný pre dané okolnosti;

•

pre účely preukázateľnosti viedol evidenciu o tom, ako sa vysporiadal s právami
a slobodami oprávnených osôb, do ktorých sa spracúvaním ich osobných údajov zasiahne;

•

oprávnené osoby boli informované o tom, že ich osobné údaje budú spracúvané na tomto
konkrétnom právnom základe.

K špecifikám právneho základu oprávneného záujmu
Nariadenie upravuje, že spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená
aspoň jedna z ďalej uvedených podmienok. Ako jedna z podmienok sa uvádza: spracúvanie je
nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s
výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody
dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa1.
Pre porovnanie, aktuálna slovenská právna úprava2 („Zákon“) hovorí, že prevádzkovateľ spracúva
osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie je nevyhnutné na ochranu práv
a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje
spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné
údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo
obdobných systémov. To neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné
práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona.
Oproti aktuálnej právnej úprave je znenie Nariadenia širšie a odlišuje sa v nasledovnom:
•

kým Zákon legitimizuje spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby na účel
ochrany práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
Nariadenie uvádza, že osobné údaje je možné spracúvať bez súhlasu dotknutej osoby, ak je
to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.
Z uvedeného vyplýva, že výnimka z povinnosti disponovať súhlasom dotknutej osoby
upravená Nariadením je širšia než tá, ktorú upravuje Zákon, a teda dá sa pod ňu zahrnúť
viacero spracovateľských operácií.
Kým podľa aktuálnej právnej úpravy musí byť splnená podmienka spracúvania osobných
údajov na účel ochrany práv a právom chránených záujmov (t.j. musí ísť o výslovne
o zámer chrániť práva prevádzkovateľa alebo tretej strany), Nariadenie takúto požiadavku
neukladá. Naopak, podľa Nariadenia postačí, ak sa osobné údaje budú spracúvať na účely
oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, bez ochranného faktora.
Pod nový koncept oprávneného záujmu tak bude spadať napríklad aj spracúvanie osobných
údajov na účel priameho marketingu či jednorazového vstupu do budovy, ktoré účely
nemajú výslovne ochranný charakter.

•

Nariadenie oproti pôvodnej právnej úprave ukladá, aby posúdenie vyváženosti oprávneného
záujmu sledovaného prevádzkovateľom, a záujmov a základných práv a slobôd dotknutých
osôb, do ktorých sa bude spracúvaním ich osobných údajov zasahovať, bolo vykonané
s osobitným ohľadom na maloletých3.
Nariadenie tak sleduje zvýšenú mieru ochrany základných práv a slobôd maloletých, keďže
si môžu byť v menšej miere vedomí rizík, dôsledkov a dotknutých záruk a svojich práv
súvisiacich so spracúvaním osobných údajov. Nariadenie ukladá prevádzkovateľovi
povinnosť starostlivo zdokumentovať to, akým spôsobom a s akým výsledkom sa vykonalo
posúdenie vyváženosti oprávneného záujmu prevádzkovateľa (príp. tretej strany)
a základných práv a slobôd maloletého, ktoré budú spracúvaním dotknuté.
Pre účely posúdenia, či práva a slobody dotknutých osôb (nie len maloletých) neprevažujú
nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, je potrebné zohľadniť primerané očakávania
dotknutých osôb na základe ich vzťahu k prevádzkovateľovi. Existencia oprávneného
záujmu vyžaduje dôkladné posúdenie vrátane posúdenia toho, či dotknutá osoba môže v
danom čase a kontexte získavania osobných údajov primerane očakávať, že sa spracúvanie
na tento účel môže uskutočniť. Záujmy a základné práva dotknutej osoby by mohli prevážiť
nad záujmami prevádzkovateľa údajov najmä vtedy, ak sa osobné údaje spracúvajú za
okolností, keď dotknuté osoby primerane neočakávajú ďalšie spracúvanie.
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•

Napokon, Nariadenie špecificky ustanovuje, že o oprávnený záujem sa nebudú môcť oprieť
orgány verejnej moci pri výkone svojich úloh. Na tento účel bude potrebné zvážiť aplikáciu
iného právneho základu4.

Oprávnený záujem
Nariadenie uvádza príklady, aké účely spracúvania sa dajú subsumovať pod „oprávnený záujem“,
nasledovne:
•

predchádzanie podvodom;

•

priamy marketing;

•

ak je prevádzkovateľ súčasťou skupiny podnikov alebo inštitúcií, ktoré sú prepojené
s ústredným subjektom, môže mať oprávnený záujem na prenose osobných údajov v rámci
skupiny podnikov na vnútorné administratívne účely vrátane spracúvania osobných údajov
klientov alebo zamestnancov;

•

zabránenie neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam a šíreniu
škodlivých programových kódov, ako aj zastavenie útokov sledujúcich cielené preťaženie
serverov („denial of service“) a poškodzovanie počítačových a elektronických
komunikačných systémov;

•

oznámenie
možných
trestných
činov
alebo
ohrozenia
verejnej
prevádzkovateľom a poskytnutie relevantných osobných príslušnému orgánu.

bezpečnosti

Účel spracúvania, vrátane ak ním sú oprávnené záujmy, by mali byť riadne oznámené dotknutej
osobe pred začatím spracúvania (informačnou povinnosťou sa budeme zaoberať v samostatnej
lekcii).
Nariadenie ďalej výslovne upravuje5, že združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie
prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov môžu vypracovať kódexy správania na účely spresnenia
uplatňovania tohto nariadenia, ako napríklad v súvislosti s oprávnenými záujmami, ktoré
prevádzkovatelia sledujú v konkrétnych situáciách. Prevádzkovatelia by si mali overiť, či existuje
kódex správania, ktorý by sa vzťahoval na nimi vykonávané spracovateľské operácie.

Čo ďalej
Prevádzkovateľ by mal zabezpečiť, aby v prípade, ak spracúva osobné údaje na účel oprávneného
záujmu sledovaného ním alebo treťou stranou, záujmy a základné práva a slobody dotknutých
osôb neprevažovali nad oprávnenými záujmami, osobitne v prípadoch, kedy dotknutou osobou je
maloletý. Ďalej je potrebné zabezpečiť, aby prevádzkovateľ bol schopný preukázať, akým
spôsobom sa vysporiadal s posúdením vyváženosti ním sledovaných oprávnených záujmov a práv
a slobôd dotknutých osôb.

Ďalšie informácie
Recitály 47 - 50
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Kontaktná osoba
Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:
Slovensko:

Česká republika:

JUDr. Helga Maďarová, CIPP/E
Advokátka | Certified Intl. Privacy
Professional/Europe

JUDr. Jaroslav Srb
Advokát

Tel.: +421 220 251 311
Mobil: +421 917 092 076

Tel.: +420 220 251 111
Mobil: +420 731 609 510

helga.madarova@bapol.sk

jaroslav.srb@bapol.cz
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