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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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Kódexy správania a certifikácia  
 

V texte sa dozviete: 

Dôležité zmeny  

• Nariadenie prináša nové inštitúty na zabezpečenie a preukázanie, že spracúvanie je 
v súlade s Nariadením, a to:  

o kódexy správania, a  

o certifikačné mechanizmy, pečate alebo značky; 

• Prostredníctvom kódexov správania majú prevádzkovatelia a sprostredkovatelia možnosť 
ľahšie zabezpečiť a dodržať súlad s Nariadením; 

• Dodržiavanie kódexov správania budú monitorovať akreditované subjekty; ak sa 
u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa zistí porušenie kódexu, môže byť vylúčený 
z participácie na kódexe; 

• Certifikačné mechanizmy, pečate a značky sa budú zavádzať za účelom dobrovoľnej 
„samoregulácie“ zo strany prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa; 

• Ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ bude disponovať niektorým z týchto inštitútov, 
bude preukázaný súlad s Nariadením, a to po dobu 3 rokov (dobu platnosti certifikácie je 
možné následne predĺžiť); 

 

Compliance: Akčný plán 

Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia by mali: 
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• monitorovať, či neexistujú v ich odvetví schválené kódexy správania platné či už v rámci SR 
alebo EÚ; 

• zistiť, či existujú certifikačné mechanizmy, pečate alebo značky, ktoré by mohli získať a tak 
preukázať súlad s Nariadením; 

• oboznámiť sa s certifikátmi, pečaťami alebo značkami, ktoré sa budú priebežne zavádzať,  
a prihliadať na tieto inštitúty pri výbere svojich sprostredkovateľov alebo subdodávateľov.  

 

Kódexy správania 

Kódexy správania Nariadenie upravuje ako dokumenty vypracované združeniami alebo inými 
subjektmi zastupujúcimi kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov, ktoré upravujú 
spracúvanie osobných údajov špecifické pre tieto skupiny prevádzkovateľov alebo 
sprostredkovateľov. Kódexy majú prispieť k správnemu uplatňovaniu Nariadenia a majú brať do 
úvahy osobitné črty rôznych sektorov spracúvania a osobitné potreby mikropodnikov a malých a 
stredných podnikov. 

Kódexy teda budú mať význam pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, ktorí prostredníctvom 
ich dodržiavania budú môcť jednoduchšie a spoľahlivo jednak zabezpečiť, ale aj preukázať 
dozorným orgánom súlad s Nariadením.  

To, že sa prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zaviaže dodržiavať schválený kódex správania, 
môže mať niekoľkonásobný pozitívny účinok: 

• prostredníctvom kódexov sa zavedú odporúčané postupy, ako v danom sektore 
a v špecifickom kontexte spracúvania s osobnými údajmi nakladať;  

• bude sa môcť spoľahnúť, že spracúvanie osobných údajov vykonáva zákonným spôsobom, 
čo mu môže ušetriť napr. náklady na odborných poradcov v tejto oblasti; 

• participácia na schválenom kódexe bude požívať dôveru u dotknutých osôb, že ich osobné 
údaje sú spracúvané zákonným spôsobom;  

• spolu so záväzkom importéra údajov sídliaceho mimo EÚ prijať primerané záruky budú 
kódexy použiteľné pri zabezpečovaní zákonnosti prenosu údajov mimo EÚ, podobne ako 
štandardné zmluvné doložky a záväzné vnútropodnikové pravidlá; a 

• voči dozornému orgánu bude ľahko preukázateľný súlad s Nariadením.  

Združenie alebo iný subjekt zastupujúci kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov teda 
môže vypracovať kódex správania relevantný pre daný sektor alebo odvetvie. Kódex má slúžiť ako 
„návod“ pre spoločnosti pôsobiace v danom sektore, ako správne spracúvať osobné údaje 
špecifické pre ich odvetvie, napr. subjekty pôsobiace v sektore bankovníctva, zdravotníctva, 
školstva, farmaceutického priemyslu, maloobchodu, IT sektora a cloudových služieb a pod.  

Kódexy môžu upravovať odporúčané postupy  napríklad v súvislosti so spravodlivým a 
transparentným spracúvaním, oprávnenými záujmami, ktoré prevádzkovatelia sledujú v 
konkrétnych situáciách, získavaním osobných údajov, pseudonymizáciou osobných údajov, 
informovaním verejnosti a dotknutých osôb, uplatnením práv dotknutých osôb, informovaním a 
ochranou detí a spôsobom získania súhlasu nositeľov rodičovských práv a povinností, opatreniami a 
postupmi účelnými pre prijatie vhodných technických a organizačných opatrení a špecificky 
navrhnutej a štandardnej ochrany údajov, opatrení na zabezpečenie bezpečnosti údajov, 
oznámením porušenia ochrany osobných údajov dozorným orgánom a informovaním dotknutých 
osôb o takýchto porušeniach ochrany osobných údajov, prenosom osobných údajov do tretích 
krajín alebo medzinárodným organizáciám a mimosúdnym konaním a inými postupmi riešenia 
sporov zameranými na riešenie sporov medzi prevádzkovateľmi a dotknutými osobami v súvislosti 
so spracúvaním. 
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Schvaľovanie kódexov  

Na to, aby mal kódex správania vyššie uvedené účinky, je potrebné, aby ho schválil kompetentný 
orgán dohľadu. Proces schválenia závisí od toho, či ide o kódex s vnútroštátnou platnosťou, alebo či 
má byť mať kódex všeobecnú platnosť v rámci Únie.  

Ak ide o kódex, ktorý sa netýka spracovateľských operácií mimo určitého štátu (napr. SR), je 
potrebné jeho návrh  predložiť príslušnému dozornému orgánu, (v tomto prípade Úradu na ochranu 
osobných údajov SR). Dozorný orgán vydá stanovisko, či je návrh kódexu v súlade s Nariadením a 
ak dôjde k záveru, že poskytuje dostatočné primerané záruky, takýto návrh kódexu schváli. 
V takom prípade dozorný orgán kódex aj zaregistruje a jeho znenie uverejní.   

Naopak, ak ide o kódex, ktorý sa týka spracovateľských činností vo viacerých členských štátoch, 
príslušný dozorný orgán  ho pred schválením návrhu kódexu predloží v rámci spolupráce dozorných 
orgánov štátov Únie a Komisie Európskemu výboru pre ochranu údajov („Výbor“), ktorý vydá 
stanovisko, či je návrh kódexu v súlade s Nariadením, alebo či poskytuje primerané záruky. Ak 
Výbor v stanovisku potvrdí, že návrh kódexu je v súlade s Nariadením alebo poskytuje primerané 
záruky, predloží svoje stanovisko Európskej komisii. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích 
aktov rozhodnúť, že schválený kódex správania, ktoré jej boli predložené, majú všeobecnú platnosť 
v rámci Únie. Komisia zabezpečí zverejnenie schválených kódexov, o ktorých bolo rozhodnuté, že 
majú všeobecnú platnosť. Výbor zhromažďuje všetky schválené kódexy správania a primeraným 
spôsobom ich zverejňuje.  

 

Monitorovanie dodržiavania kódexov  

Okrem príslušného dozorného orgánu môže dodržiavanie kódexov správania monitorovať aj 
subjekt, ktorý má primeranú úroveň odborných znalostí a na tento účel je akreditovaný príslušným 
dozorným orgánom. Taký subjekt bude musieť: 

• preukázať svoju nezávislosť a odborné znalosti vo vzťahu k predmetu úpravy kódexu; 

• stanoviť postupy, ktoré mu umožňujú posúdiť oprávnenosť dotknutých prevádzkovateľov a 
sprostredkovateľov, pokiaľ ide o uplatňovanie kódexu, monitorovať, ako dodržiavajú 
ustanovenia kódexu a pravidelne preskúmavať jeho fungovanie; 

• stanoviť postupy a štruktúry na vybavovanie sťažností týkajúcich sa porušení kódexu alebo 
spôsobu, akým bol alebo je kódex vykonávaný prevádzkovateľom alebo 
sprostredkovateľom, a na dosiahnutie transparentnosti týchto postupov a štruktúr pre 
dotknuté osoby a verejnosť, a 

• preukázať, že jeho úlohy a povinnosti nevedú ku konfliktu záujmov. 

Kritériá na akreditáciu určí príslušný dozorný orgán po konzultácii s Európskym výborom pre 
ochranu údajov. Ak akreditovaný subjekt zistí porušenie kódexu, môže prevádzkovateľovi alebo 
sprostredkovateľovi uložiť sankciu v podobe primeraných opatrení, ktorými môžu byť aj 
pozastavenie členstva dotknutého prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v kódexe alebo jeho 
vylúčenia z kódexu. 

 

Certifikácia  

Certifikačné mechanizmy, pečate a značky Nariadenie upravuje ako ďalšie nové inštitúty ochrany 
osobných údajov. Tieto mechanizmy majú slúžiť najmä na zvýšenie transparentnosti spracúvania, 
a majú pomôcť dotknutým osobám rýchlo posúdiť úroveň ochrany osobných údajov v prípade 
relevantných produktov a služieb. Ako príklad možno uviesť situáciu, kedy sa pre určitú službu, 
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napr. poskytovanie cloudových služieb, zavedú napr. pečate alebo značky, ktoré budú znamenať, 
že subjekt, ktorý ich získa, spĺňa požiadavky Nariadenia pre zákonné spracúvanie1.  

Certifikácia spracúvania osobných údajov je dôležitým medzníkom pre vytvorenie spoľahlivého  
a transparentného rámca pre spracúvanie. Tieto mechanizmy môžu byť zavedené tak členskými 
štátmi, ako aj dozornými orgánmi, Výborom, či Komisiou. Mali by byť aplikovateľné predovšetkým 
na úrovni Únie, avšak nie je vylúčená ani vnútroštátna platnosť. Mali by sa pritom zohľadniť 
osobitné potreby mikropodnikov a malých a stredných podnikov.    

Certifikácia je dobrovoľná, avšak neznižuje zodpovednosť prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa 
za dodržiavanie Nariadenia. Inými slovami, ak napr. prevádzkovateľ získa certifikáciu, ale napriek 
tomu spracúvaním údajov poruší Nariadenie, certifikácia ho nezbavuje zodpovednosti. Certifikácia 
sa vydá na obdobie maximálne troch rokov s možnosťou obnovenia po uplynutí tejto doby za 
rovnakých podmienok. Podobne, ak sa podmienky pre certifikáciu prestanú spĺňať, certifikácia 
môže byť subjektu odobraná.   

Certifikácia môže mať nasledovné výhody pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov:  

• prevádzkovatelia a sprostredkovatelia budú môcť ľahšie preukázať súlad s Nariadením, a to 
predovšetkým v súvislosti s prijatím primeraných technických a organizačných opatrení;  

• dotknuté osoby, prípadne zákazníci, ktorí sa budú rozhodovať pre dodávateľa služieb, môžu 
na certifikáciu prihliadať ako na dôkaz vierohodnosti a profesionality poskytovateľa (napr. 
cloudových) služieb; a 

• podobne ako v prípade kódexov, spolu so záväzkom importéra údajov sídliaceho mimo EÚ 
prijať primerané záruky budú certifikácie použiteľné pri zabezpečovaní zákonnosti prenosu 
údajov mimo EÚ, podobne ako štandardné zmluvné doložky a záväzné vnútropodnikové 
pravidlá.  

Nariadenie priznáva právomoc vydávať certifikáciu okrem dozorných orgánov aj certifikačným 
subjektom, ktoré získajú akreditáciu pre túto činnosť. V slovenských podmienkach bude Úrad na 
ochranu osobných údajov oprávnený udeliť akreditáciu certifikačných subjektov. Pre získanie 
akreditácie certifikačného subjektu bude potrebné splniť kritériá stanovené Nariadením, okrem 
iného:  

• preukázať nezávislosť a odborné znalosti vo vzťahu k predmetu certifikácie; 

• zaviazať sa rešpektovať kritéria schválené Výborom alebo príslušným dozorným orgánom; 

• stanoviť postupy na vydávanie, pravidelné preskúmanie a odoberanie certifikácie, pečatí a 
značiek ochrany údajov; 

• stanoviť postupy a štruktúry na vybavovanie sťažností týkajúcich sa porušení certifikácie 
alebo spôsobu, akým bola alebo je certifikácia vykonávaná prevádzkovateľom alebo 
sprostredkovateľom, a tieto postupy a štruktúry stransparentniť pre dotknuté osoby a 
verejnosť, a 

• preukázať, že úlohy a povinnosti žiadateľa o akreditáciu nevedú ku konfliktu záujmov. 

Akreditácia certifikačných subjektov sa vydá na obdobie maximálne 5 rokov s možnosťou 
obnovenia.  

 

Čo ďalej 

Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia môžu významne benefitovať z participácie na schválených 
kódexoch správania (platných vnútroštátne alebo v rámci Únie), alebo z certifikátov, značiek alebo 
pečatí, ktoré sa budú zavádzať priebežne po tom, čo Nariadenie nadobudne účinnosť. Z uvedeného 
dôvodu sa odporúča, aby prevádzkovatelia a sprostredkovatelia monitorovali zavádzanie týchto 

                                           
1 Pre porozumenie možno uviesť napr. značku ISO, ktorá preukazuje, že subjekt v danej oblasti dosahuje 
kvalitu požadovanú týmto certifikátom.  
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inštitútov do platnosti, aby sa vedeli včas rozhodnúť, či sa budú uchádzať o participáciu v nich, či 
ich získanie.   

  

 

Ďalšie informácie 

Recitály 77, 81, 98 – 100, 148, 166, 168,  

Články 40 – 43, 57 ods. 1 písm. p), q), ods. 3 písm. e),  64 ods. 1 písm. c), 70 ods. 1 písm. o), p)  

 

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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