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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 8 z 16 

Práva dotknutých osôb (1. časť) 
 

V texte sa dozviete: 

Dôležité zmeny  

Prevádzkovatelia budú mať povinnosť:  

• oboznámiť sa s obsahom nových práv dotknutých osôb, ktoré im priznáva Nariadenie; 

• zaviesť efektívne interné postupy na spracúvanie žiadostí dotknutých osôb, týkajúcich sa 
spracúvania (napr. povinnosť im na žiadosť vydať kópiu osobných údajov, ktoré o nich 
spracúvajú a preukázať, že osobné údaje spracúvajú zákonne); 

• pripraviť smernice a materiály informujúce o tom, akým spôsobom môžu dotknuté osoby 
uplatniť svoje práva u prevádzkovateľa. 

 

Dotknuté osoby môžu okrem iného požadovať:  

• vymazanie svojich osobných údajov, ak spracúvanie nie je zákonné alebo ak odvolajú 
súhlas so spracúvaním;  

o ak prevádzkovateľ spracúvané údaje zverejnil (napr. v súvislosti so službami 
sociálnych sietí), v prípade opodstatnenej žiadosti o vymazanie je povinný postúpiť 
žiadosť všetkým, ktorí zverejnené údaje spracúvajú. Ide o mimoriadne široko 
koncipovanú povinnosť, ktorej praktické uplatnenie bude zrejme predmetom 
testovania; 

• obmedzenie spracúvania svojich údajov, napr. počas vybavenia sťažnosti týkajúcej sa 
spracúvania, alebo ak dotknutá osoba z iného dôvodu nežiada vymazanie.  
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Compliance: Akčný plán 

Prevádzkovatelia by mali:  

• vytvoriť interné postupy na včasné vybavovanie žiadostí dotknutých osôb, týkajúcich sa 
zákonnosti spracúvania ich osobných údajov (najmä zákazníkov, prípadne zamestnancov); 

• zaškoliť tím zamestnancov vybavujúci žiadosti dotknutých osôb ohľadne ich práv 
a povinností; 

• pripraviť štandardizované vzory odpovedí na žiadosti, vytvoriť procesy na dodržanie 
zákonných lehôt pri vybavovaní, zabezpečiť, aby dotknutým osobám boli poskytnuté všetky 
informácie, na ktoré majú nárok; 

• zabezpečiť, aby spôsob vybavovania žiadostí spĺňal technické požiadavky podľa Nariadenia; 

• preveriť, či v dôsledku informačnej povinnosti nebude porušené právo na súkromie inej 
dotknutej osoby a vytvoriť procesy na minimalizovanie takých rizík; 

• zabezpečiť, aby bolo technicky a organizačne možné vybaviť žiadosť o vymazanie alebo 
obmedzenie spracúvania osobných údajov v systémoch prevádzkovateľa. 

 

K právam dotknutej osoby  

Nariadenie rozširuje a spresňuje práva dotknutých osôb. Pre úplnosť uvádzame zoznam všetkých 
práv dotknutých osôb tak, ako ich uvádza Nariadenie v Kapitole III a pre rozsah matérie sa 
budeme právam dotknutých osôb venovať v dvoch lekciách.  

 

Právo na prístup k údajom 

Na rozdiel od informačnej povinnosti prevádzkovateľa, o ktorej sme informovali v Lekcii 7, právo na 
prístup k údajom je koncipované odlišne: kým informačná povinnosť sa vzťahuje na 
prevádzkovateľa a ukladá mu, aby automaticky, t.j. bez osobitnej žiadosti dotknutej osoby, jej 
poskytol určité údaje, právo na prístup k údajom je koncipované nezávisle od toho, či 
prevádzkovateľ splnil svoju informačnú povinnosť, a toto právo garantuje dotknutej osobe jednak 
prístup k svojim údajom a jednak doplňujúce informácie o nich, a to na základe jej žiadosti.  

Obsahom práva na prístup k údajom je právo dotknutej osoby získať od prevádzkovateľa 
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak áno, má právo získať 
prístup k svojim osobným údajom (t.j. ich kópiu) a ďalšie informácie1 týkajúce sa spracúvania.  

Kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, prevádzkovateľ poskytne bezplatne. Za akékoľvek 
ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok 
zodpovedajúci administratívnym nákladom s tým spojeným. Ak dotknutá osoba podala žiadosť 
elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, 
pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Uvedená požiadavka by mohla spôsobiť navýšenie 
nákladov pre osoby, ktoré spracúvajú údaje v papierovej podobe alebo v špeciálnych formátoch, 
ktoré bude potrebné konvertovať do všeobecne čitateľnej elektronickej formy. V súvislosti s tým 

                                           
1 Tzn.: a. účely spracúvania; b. kategórie dotknutých osobných údajov; c. príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo 
medzinárodné organizácie; d. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to 
nie je možné, kritériá na jej určenie; e.  existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných 
údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať 
proti takémuto spracúvaniu; f.  právo podať sťažnosť dozornému orgánu; g. ak sa osobné údaje nezískali od 
dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; h. existencia automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných 
dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu; i. ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách. 
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môžu teda vzniknúť náklady na softvérové a hardvérové vybavenie, administratívny personál 
a pod.  

Podľa recitálu 63 prevádzkovateľ môže poskytnúť prístup na diaľku k bezpečnému systému, ktorý 
by dotknutej osobe zabezpečil priamy prístup k jej osobným údajom. To znamená, že ak napr. 
prevádzkovateľ predpokladá väčšiu frekvenciu žiadostí dotknutých osôb o prístup k údajom, môže 
túto povinnosť splniť tak, že vytvorí bezpečnú databázu údajov, do ktorej bude mať dotknutá osoba 
prístup v rozsahu vlastných osobných údajov. Uvedený návrh má však skôr odporúčací než záväzný 
charakter. 

Právo dotknutej osoby na prístup k svojim osobným údajom zodpovedá povinnosti 
prevádzkovateľa, aby zaviedol interné postupy a organizačné a technické opatrenia na to, aby 
žiadostiam dotknutých osôb bol schopný vyhovieť v zákonnej lehote, ktorá je určená „bez 
zbytočného odkladu“, avšak spravidla 1 mesiac od doručenia žiadosti a ktorá sa v odôvodnených 
prípadoch môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace.  

Prevádzkovatelia by mali preto okrem iného zaviesť pracovné postupy, ako v týchto prípadoch 
postupovať, zaškoliť personál na vybavovanie žiadostí, poučiť personál o povinnostiach súvisiacich 
s ochranou osobných údajov, napr. povinnosti mlčanlivosti, a zabezpečiť, aby mal zodpovedajúce 
technické a organizačné vybavenie na to, aby bol schopný vybavovať žiadosti vo všeobecne 
čitateľnej elektronickej forme.   

 

Výnimky z práva na prístup k údajom  

Nariadenie ďalej upravuje určité výnimky z práva na prístup k údajom:  

• v prvom rade, právo získať kópiu údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva 
a slobody iných, ani obchodné tajomstvo alebo práva duševného vlastníctva/autorské práva 
týkajúce sa softvéru. Ak by sa splnením práva na prístup k údajom mali porušiť práva inej 
osoby, je potrebné prijať také organizačné a technické opatrenia, aby k porušeniu nedošlo. 
Výsledkom zohľadnenia týchto prvkov by však nemalo byť odmietnutie poskytnutia 
akýchkoľvek informácií dotknutej osobe. Keďže tu proti sebe stoja minimálne dve 
rovnocenné práva alebo slobody2, v prípade sporu je oprávnený s konečnou platnosťou 
rozhodnúť príslušný súd.  

• ak prevádzkovateľ spracúva v súvislosti s dotknutou osobou veľké množstvo informácií, 
môže požadovať, aby pred doručením informácií dotknutá osoba spresnila, ktorých 
informácií alebo spracovateľských činností sa žiadosť týka; uvedené však neznamená, že ak 
by vybavenie žiadosti dotknutej osoby malo byť časovo a rozsahovo náročné, že by 
prevádzkovateľ nemal byť povinný vyhovieť aj takej žiadosti; 

• žiadosť dotknutej osoby by mala byť motivovaná zistením zákonnosti spracúvania jej 
osobných údajov; žiadosti podanej na iný účel než kvôli ochrane jej osobných údajov by 
prevádzkovateľ nemusel vyhovieť.   

Prevádzkovateľ by mal použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, 
ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s on-line službami a on-line identifikátormi. 
Prevádzkovateľ by však nemal uchovávať osobné údaje len preto, aby bol schopný reagovať 
na prípadné žiadosti. 

 

Právo na opravu 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne 
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na 
doplnenie neúplných osobných údajov, a za týmto účelom môže poskytnúť doplnkové vyhlásenie. 

                                           
2 Právo dotknutej osoby na prístup k údajom a právo inej osoby napr. na ochranu osobnosti, na súkromie, 
listové tajomstvo, obchodné tajomstvo, autorské právo a pod. 
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Právo na vymazanie (právo „byť zabudnutý“)  

Právo „byť zabudnutý“ vyvolalo ešte počas legislatívneho procesu prípravy Nariadenia mnoho 
emócií, a to predovšetkým v súvislosti s poskytovaním služieb informačnej spoločnosti 
spoločnosťami ako Google, Facebook atď. Služby poskytované týmito a inými spoločnosťami sú 
špecifické v tom, že spracúvajú veľmi veľké množstvo osobných údajov dotknutých osôb, pričom 
ich ukladajú na svojich serveroch, ďalej s nimi nakladajú a vzhľadom na rozsah údajov 
a spracovateľských operácií predpokladali mnoho úskalí súvisiacich s právom byť zabudnutý. Právo 
byť zabudnutý, doteraz upravené len judikatúrne,3 sa však do finálneho znenia Nariadenia dostalo, 
a to v nasledovnom obsahu:      

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie 
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú splnené podmienky upravené Nariadením. Tomuto 
právu zodpovedá povinnosť prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje 
dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: 

• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 

Podľa tejto premisy, ak sa osobné údaje získali alebo spracúvali napr. na účel priameho 
marketingu, ale prevádzkovateľ zmenil obchodnú činnosť a viac neorientuje svoje 
marketingové aktivity na dotknutú osobu, jej osobné údaje by mal vymazať.  

• dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva4, a ak 
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; 

Odvolanie súhlasu nespôsobuje nezákonnosť spracúvania, ku ktorému došlo pred jeho 
odvolaním. (Viac k súhlasu pozri Lekciu 4.) 

• dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia5 a neprevažujú 
žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu 
podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia6; 

Právom namietať spracúvanie sa budeme zaoberať v ďalšej lekcii.  

• osobné údaje sa spracúvali nezákonne; 

Uvedený dôvod je značne všeobecný a natoľko široko koncipovaný, že bude pod neho 
možné subsumovať veľké množstvo žiadostí dotknutých osôb o vymazanie údajov. Riziko 
s ním spojené spočíva v tom, že bude na prevádzkovateľovi, aby preukázal, že údaje 
spracúva zákonne (k zákonnosti spracúvania pozri Lekciu 3). Teda to, že dotknutá osoba 
bude tvrdiť, že údaje sa spracúvajú nezákonne, bude postačovať na to, aby dôkazné 
bremeno preukázania opaku sa presunulo na prevádzkovateľa. Ten by preto mal 
zabezpečiť, aby nemal dôkaznú núdzu na preukázanie zákonnosti, a aby o spracúvaní 
a právnych základoch vzťahujúcich sa naň viedol dostatočnú evidenciu.  

Bude zaujímavé sledovať, ako sa členské štáty postavia k implementácii výnimiek7 do 
vlastných právnych poriadkov. Je samozrejmosťou, že prevádzkovatelia, ktorí budú 

                                           
3 Na úrovni EU viď najmä rozsudok SDEU (veľkého senátu) z 13. 5. 2014, vo veci C 131/12 Google Spain SL, 
Google Inc. proti Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González. 
4 Podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia. 
5 Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti 
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné 
na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi 
alebo z dôvodu, že 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 dieťa, 
vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. 
6 Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek 
namietať proti spracúvaniu osobných údajov,  vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym 
marketingom. 
7 Článok 23 Nariadenia.  
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spracúvať údaje na cezhraničnej báze, by mali byť s týmito lokálnymi špecifikami 
oboznámení, aby zabezpečili zákonnosť spracúvania v každom štáte Únie.  

• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie 
alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; 

Uvedené by sa vzťahovalo napr. na prípad, ak doposiaľ spracúvané údaje majú byť podľa 
právneho poriadku vymazané po uplynutí určitej doby (a zároveň sa neaplikuje výnimka 
oprávňujúca spracúvanie napr. na účely archivácie vo verejnom záujme – viď. nižšie).   

• osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa 
článku 8 ods. 1 Nariadenia. 

Uvedené právo je relevantné najmä v situácii, kedy dotknutá osoba dala súhlas na 
spracúvanie osobných údajov ako dieťa, a nebola si plne vedomá rizík spojených so 
spracúvaním, a neskôr chce takéto osobné údaje odstrániť, najmä z internetu. Dotknutá 
osoba by mala mať možnosť uplatniť uvedené právo bez ohľadu na skutočnosť, že už nie je 
dieťa.  

 

Špecifiká súvisiace so zverejnenými údajmi 

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a zároveň je povinný vymazať osobné údaje vzhľadom na 
vyššie uvedené pravidlá, je povinný prijať primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby 
informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba 
ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. Uvedené 
opatrenia sa prijmú so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady. 

Uvedené ustanovenie odzrkadľuje snáď jednu z najrevolučnejších zmien v spracúvaní osobných 
údajov, ktoré Nariadenie prináša. Toto ustanovenie v zásade ukladá povinnosť prevádzkovateľovi, 
ktorý spracúval osobné údaje dotknutej osoby, a v rámci tohto spracúvania došlo aj k ich 
zverejneniu, aby v prípade, ak dotknutá osoba odôvodnene požiada o vymazanie svojich údajov,  

• aktívne prijal zodpovedajúce opatrenia, vrátane technických opatrení, a 

• účinne informoval prevádzkovateľov, ktorí predmetné údaje spracúvajú, že dotknutá osoba 
požaduje vymazanie svojich údajov, ich kópie a repliky, 

• to všetko s ohľadom na dostupnú technológiu a náklady. 

Podľa recitálu 66 bolo uvedené opatrenie prijaté v neposlednom rade na posilnenie práva byť 
zabudnutý on-line prostredí internetu. Nie je však zatiaľ celkom zrejmé, akým spôsobom 
prevádzkovateľ vôbec určí okruh prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje, ktoré sa stali 
verejnými8, teda akým spôsobom identifikuje konkrétnych prevádzkovateľov, ktorých by mal 
o žiadosti o vymazanie údajov notifikovať. Bude teda otázkou ďalšieho testovania aplikácie tohto 
ustanovenia v praxi, akým spôsobom bude dodržiavanie toto ustanovenia vykonateľné, a do akej 
miery bude právo dotknutej osoby zodpovedajúce tejto povinnosti skutočne realizovateľné.  

 

Výnimky z práva na vymazanie  

Vyššie uvedené povinnosti prevádzkovateľov sa neuplatnia, pokiaľ je spracúvanie potrebné: 

• na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; 

• na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo 
práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy 

                                           
8 Pre úplnosť uvádzame, že po účinnosti Nariadenia už nebude zákonné spracúvanie už zverejnených údajov 
podľa doterajšieho ustanovenia § 10 ods. 3 písm. e) zákona č. 122/2013 Z.z. Podľa Nariadenia je spracúvanie 
zverejnených údajov, ak nebude existovať iný primeraný právny základ pre spracúvanie takých údajov, 
v rozpore so zásadou zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti a zásadou obmedzenia účelu a kompatibility 
účelu.  
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realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej 
prevádzkovateľovi; 

• z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia9; 

• na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či 
na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo 
na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto 
spracúvania, alebo 

• na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov10. 

 

Právo na obmedzenie spracúvania  

Obmedzenie spracúvania11 znamená, že prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje iba uchovávať, 
bez toho, aby ich akokoľvek inak spracúval. Ak sa údaje spracúvajú automatizovane, je potrené 
prijať adekvátne technické opatrenia za týmto účelom (napr. stiahnutie z on-line prostredia). 
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z 
týchto prípadov: 

• dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho 
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 

• spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov 
a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; 

• prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich 
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

• dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do 
overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými 
dôvodmi dotknutej osoby. 

Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa vyššie uvedených pravidiel, takéto osobné údaje sa s výnimkou 
uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie 
alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, 
alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. 

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako 
bude obmedzenie spracúvania zrušené. 

 

Okrem toho 

V súvislosti s právom na opravu, vymazanie aj obmedzenie je prevádzkovateľ povinný oznámiť 
každému príjemcovi, ktorému osobné údaje poskytol, každú opravu alebo vymazanie osobných 
údajov alebo obmedzenie spracúvania. Uvedenú povinnosť nemá, pokiaľ sa to ukáže ako nemožné 
alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú 
osobu, ak to dotknutá osoba požaduje. 

 

Čo ďalej 

V súvislosti s uvedenými oprávneniami má prevádzkovateľ extenzívne povinnosti, na ktoré 
odkazujeme v  časti Compliance: Akčný plán vyššie. Za účelom zabezpečenia súladu s Nariadením 

                                           
9 V súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia. 
10 Slovenský oficiálny preklad, publikovaný EU, znie „na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie 
právnych nárokov“; nezdá sa však presný, nevystihuje vecnú podstatu a miestnu odbornú terminológiu. 
11 Článok 4 ods. 3 Nariadenia.  
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sa prevádzkovateľom odporúča konzultovať vnútorné procesy spracúvania osobných údajov 
s právnymi poradcami, prípadne IT odborníkmi.  

Ďalšie informácie 

Recitály  63 - 69 

Články   15 - 19 

 

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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