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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.  

 

Lekcia 6 z 16 

Osobitná kategória osobných údajov  
 

V texte sa dozviete: 

Dôležité zmeny  

• Nariadenie pod osobitnú kategóriu osobných údajov (ďalej aj “citlivé údaje”) zahŕňa 
vyslovene aj genetické údaje a tiež biometrické údaje, ak sa spracúvajú na účel jedinečnej 
identifikácie osoby; 

• Právne základy spracúvania citlivých údajov sa mierne odlišujú od aktuálnej právnej 
úpravy; 

• Členské štáty budú môcť prijať vlastné modifikácie spracúvania citlivých údajov.   

 

Compliance: Akčný plán 

• Ak prevádzkovateľ spracúva citlivé údaje, je potrebné správne zadefinovať právny základ, 
na základe ktorého tak robí; 

• Ak je právnym základom súhlas dotknutej osoby, je potrebné, aby spĺňal požadované 
obsahové náležitosti. 

  

Spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov  

Nariadenie medzi citlivé osobné údaje zahŕňa predovšetkým také osobné údaje, ktoré odhaľujú 
rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo 
členstvo v odborových organizáciách. Ďalej, ako citlivé osobné údaje Nariadenie výslovne uvádza aj 
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genetické údaje1, biometrické údaje2 na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údaje týkajúce sa 
zdravia3 alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. 

Nariadenie uznáva, že citlivé údaje si zasluhujú osobitnú ochranu, keďže z kontextu ich 
spracúvania by mohli pre základné práva a slobody vyplývať významné riziká. Nariadenie preto 
zakotvuje v článku 9 ods. 1 všeobecný zákaz ich spracúvania, ktorý môže byť prelomený iba 
spôsobmi uvedenými v článku 9 ods. 2. Prelomenie všeobecného zákazu spracúvania citlivých 
údajov Nariadenie upravuje taxatívnym spôsobom, teda uvedené okolnosti, za ktorých je 
spracúvanie citlivých údajov zákonné, nie je možné rozširovať.  

 

Výnimky zo zákazu spracúvania citlivých údajov  

Všeobecný zákaz spracúvania citlivých údajov sa nebude uplatňovať, ak bude platiť niektorá z 
týchto podmienok: 

a) dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na jeden 
alebo viacero určených účelov, s výnimkou prípadov, keď sa v práve Únie alebo v práve 
členského štátu stanovuje, že zákaz nemôže dotknutá osoba zrušiť; 

Ohľadne požiadaviek na platné udelenie súhlasu odkazujeme na Lekciu 4, avšak 
upozorňujeme na špecifikum týkajúce sa udelenia súhlasu na spracúvanie citlivých údajov, 
a to, že súhlas musí byť výslovný (ktorá požiadavka sa neuplatní, pokiaľ nejde o citlivé 
údaje).  

Spracúvať citlivé údaje na základe súhlasu nie je možné vtedy, ak právny predpis 
ustanovuje, že ani výslovný súhlas dotknutej osoby nie je spôsobilý prelomiť zákaz 
spracúvania citlivých údajov.  

b) spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia povinností a výkonu osobitných práv 
prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva a práva sociálneho 
zabezpečenia a sociálnej ochrany, pokiaľ je to povolené právom Únie alebo právom 
členského štátu alebo kolektívnou zmluvou podľa práva členského štátu poskytujúcimi 
primerané záruky ochrany základných práv a záujmov dotknutej osoby; 

Tento právny základ rozširuje aktuálnu právu úpravu, keď výslovne uvádza, že spracúvanie 
citlivých údajov je zákonné, pokiaľ je to nevyhnutné pre plnenie povinností vyplývajúcich 
z kolektívnej zmluvy.  

Spracúvanie citlivých údajov na účely pracovného práva, práva sociálneho poistenia 
a sociálneho zabezpečenia je možné aj podľa aktuálnej právnej úpravy.4  

c) spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo 
inej fyzickej osoby v prípade, že dotknutá osoba nie je fyzicky alebo právne spôsobilá 
vyjadriť svoj súhlas; 

Porovnateľný právny základ je obsiahnutý aj v aktuálnej právnej úprave.5   

 

                                           
1 Osobné údaje týkajúce sa zdedených 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. 
2 Osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania, ktoré sa týka fyzických, 
fyziologických alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú alebo 
potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako napríklad vyobrazenia tváre alebo daktyloskopické 
údaje. 
3 Osobné údaje týkajúce sa fyzického alebo duševného zdravia fyzickej osoby, vrátane údajov o poskytovaní 
služieb zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave. 
4 § 14 písm. g) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
5 § 14 písm. c) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
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d) spracúvanie vykonáva v rámci svojej zákonnej činnosti s primeranými zárukami nadácia, 
združenie alebo akýkoľvek iný neziskový subjekt s politickým, filozofickým, náboženským 
alebo odborárskym zameraním a pod podmienkou, že spracúvanie sa týka výlučne členov 
alebo bývalých členov subjektu alebo osôb, ktoré majú pravidelný kontakt s ním v 
súvislosti s jeho cieľmi, a že bez súhlasu dotknutej osoby sa osobné údaje neposkytnú 
mimo tohto subjektu; 

Porovnateľný právny základ je obsiahnutý aj v aktuálnej právnej úprave.6 

e) spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré dotknutá osoba preukázateľne zverejnila; 

a 

f) spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych 
nárokov, alebo kedykoľvek, keď súdy vykonávajú svoju súdnu právomoc; 

Porovnateľný právny základ je obsiahnutý aj v aktuálnej právnej úprave.7 

g) spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe práva 
Únie alebo práva členského štátu, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, 
rešpektujú podstatu práva na ochranu údajov a stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na 
zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby; 

Ide o rozšírenie a špecifikáciu právneho základu uvedeného v § 14 písm. b) Zákona.  

h) spracúvanie je nevyhnutné na účely preventívneho alebo pracovného lekárstva, posúdenia 
pracovnej spôsobilosti zamestnanca, lekárskej diagnózy, poskytovania zdravotnej alebo 
sociálnej starostlivosti alebo liečby, alebo riadenia systémov a služieb zdravotnej alebo 
sociálnej starostlivosti na základe práva Únie alebo práva členského štátu alebo podľa 
zmluvy so zdravotníckym pracovníkom; 

a 

i) spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je 
ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia alebo zabezpečenie vysokej 
úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov alebo zdravotníckych 
pomôcok, na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktorým sa stanovujú vhodné 
a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby, najmä profesijné 
tajomstvo; 

Tieto dve ustanovenia rozširujú a bližšie špecifikujú právny základ uvedený v aktuálnej 
právnej úprave.8  

Citlivé údaje sa môžu spracúvať na účely uvedené v písm. h), ak tieto údaje spracúva 
odborník, alebo ak sa spracúvajú v rámci zodpovednosti odborníka, ktorý podlieha 
povinnosti zachovávať profesijné tajomstvo podľa práva Únie alebo práva členského štátu 
alebo podľa pravidiel, ktoré stanovili príslušné vnútroštátne orgány, alebo ak údaje 
spracúva iná osoba, ktorá tiež podlieha povinnosti mlčanlivosti podľa práva Únie alebo 
práva členského štátu alebo pravidiel, ktoré stanovili príslušné vnútroštátne orgány. 

j) spracúvanie je nevyhnutné na účely archivácie vo verejnom záujme, alebo na účely 
vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 
na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré sú primerané vzhľadom na 
sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu údajov a určujú vhodné a konkrétne 
opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby. 

Ide o nové ustanovenie, podľa ktorého je spracúvanie citlivých údajov na uvedené účely 
zákonné, ak nie je neprimerané vzhľadom na práva dotknutej osoby, a určia sa opatrenia 
na ich ochranu (napr. minimalizácia údajov, pseudonymizácia a pod.; viď Lekcia 3).  

                                           
6 § 14 písm. d) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
7 § 14 písm. e) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
8 § 14 písm. f) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
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Členské štáty sú oprávnené zachovať alebo zaviesť ďalšie podmienky vrátane obmedzení týkajúce 
sa spracúvania genetických údajov, biometrických údajov alebo údajov týkajúcich sa zdravia. 
Z uvedeného dôvodu môžu vznikať odlišnosti v podmienkach spracúvania týchto údajov v právnych 
poriadkoch rôznych členských štátov, preto subjekty spracúvajúce také údaje v rôznych štátoch by 
mali venovať náležitú pozornosť týmto nuansám.  

 

Zmeny v spracúvaní citlivých údajov 

V súvislosti so spracúvaním citlivých osobných údajov sa povinnosti prevádzkovateľa menia 
nasledovne:  

• v podmienkach slovenskej právnej úpravy je novinkou, že spracúvanie fotografie dotknutej 
osoby alebo grafického zobrazenia podpisu sa už nebude považovať za spracúvanie 
osobitných kategórií osobných údajov, pokiaľ sa nebudú spracúvať ako biometrické údaje, 
t.j. na jedinečnú identifikáciu alebo autentifikáciu osoby (napr. pre účely biometrických 
cestovných pasov); 

• prevádzkovateľ nebude mať oznamovaciu a registračnú povinnosť podľa § 33 a nasl. 
Zákona9, namiesto toho bude potrebné viesť záznamy podľa čl. 30 Nariadenia; 

• v prípade spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov vo veľkom rozsahu10 bude 
prevádzkovateľ povinný posúdiť vplyv na ochranu osobných údajov a ustanoviť zodpovednú 
osobu;  

• prenos osobitnej kategórie osobných údajov tretej strane so sídlom v tretej krajine, ktorá 
nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude dovolené len s 
predchádzajúcim výslovným súhlasom dotknutej osoby, ak osobitný zákon neustanovuje 
inak.  

 

Registre trestov / údaje o priestupkoch 

Tieto údaje Nariadenie nekategorizuje ako citlivé údaje. Aj naďalej platí, že prevádzkovateľom na 
účely spracúvania osobných údajov týkajúcich sa: 

• uznania viny za trestné činy a priestupky alebo súvisiacich bezpečnostných opatrení; alebo 

• spracúvania osobných údajov v registri trestov podľa osobitného predpisu  

môže byť len príslušný štátny orgán ustanovený zákonom.  

Každý komplexný register uznania viny za trestné činy sa vedie iba pod kontrolou orgánu verejnej 
moci. 

 

Spracúvanie národného identifikačného čísla  

Členské štáty môžu stanoviť podrobnejšie osobitné podmienky spracúvania národného 
identifikačného čísla alebo akéhokoľvek iného identifikátora všeobecného uplatnenia (napr. rodné 
číslo). V uvedenom prípade sa národné identifikačné číslo alebo akýkoľvek iný identifikátor 
všeobecného uplatnenia používajú len v rámci primeraných záruk v súvislosti s právami a 
slobodami dotknutej osoby podľa Nariadenia. 

 

 

                                           
9 Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
10 Pojem “vo veľkom rozsahu“ nie je definovaný v GDPR, a vzhľadom na priamu aplikovateľnosť Nariadenia 
Úrad na ochranu osobných údajov nie je oprávnený navrhnúť definíciu tohto pojmu do vnútroštátnej právnej 
úpravy. Zatiaľ sa možno oprieť pri výklade tohto pojmu o recitály 91 a 97 Nariadenia, pokiaľ nebudú 
publikované usmernenia pracovnej skupiny WP 29 k aplikácii tohto pojmu.   
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Čo ďalej 

Ak prevádzkovateľ spracúva citlivé údaje, je nevyhnutné preveriť, že tak robí na základe 
relevantného právneho základu podľa Nariadenia. Ak je právnym základom súhlas dotknutej osoby, 
znenie a spôsob udelenia súhlasu je potrebné revidovať a aktualizovať podľa nových podmienok.  

  

Ďalšie informácie 

Recitály  51 – 56, 91, 97 

Články   4 ods. 13 - 15, 9, 10, 87 

 

Kontaktná osoba 

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:  

   

  

Slovensko: 
 

JUDr. Helga Maďarová, CIPP/E 

Advokátka | Certified Intl. Privacy 
Professional/Europe 
 
Tel.: +421 220 251 311 
Mobil: +421 917 092 076 
 
helga.madarova@bapol.sk  

      
   

Česká republika: 
 

JUDr. Jaroslav Srb 

Advokát  
 
 
Tel.: +420 220 251 111 
Mobil: +420 731 609 510 
 
jaroslav.srb@bapol.cz 
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