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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 13 z 16
Dozor nad spracúvaním osobných údajov
V texte sa dozviete:
Dôležité zmeny
•

Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia budú v určených prípadoch podliehať nielen
dozornému orgánu na ochranu osobných údajov „vlastného“ štátu, ale môžu podliehať aj
orgánu dozoru iného štátu Únie, ktorý bude mať postavenie vedúceho dozorného orgánu;

•

Zriaďuje sa nový orgán EÚ - Európsky výbor pre ochranu údajov.

Compliance: Akčný plán
Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia by sa mali:
•

oboznámiť s rozsiahlymi kompetenciami dozorných orgánov;

•

ak vykonávajú cezhraničné spracúvanie, odporúča sa oboznámiť so spôsobom fungovania
a spolupráce vedúceho dozorného orgánu a lokálnych dozorných orgánov.

Dozor nad spracúvaním osobných údajov
Vykonávanie dozoru nad spracúvaním osobných údajov je ďalšou veľkou kapitolou problematiky
osobných údajov. Podľa recitálu 117 Nariadenia, zriadenie dozorných orgánov v členských štátoch
(„ (...) je zásadným prvkom ochrany fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“. Úlohou
dozorných orgánov je teda vykonávať dohľad a prípadne autoritatívne zabezpečovať súlad

s Nariadením za účelom ochrany práv a základných slobôd dotknutých osôb, ktorých údaje sa
spracúvajú.
V oblasti dohľadu nad spracúvaním osobných údajov Nariadenie zavádza niekoľko nových
konceptov, a dokonca aj jednu novú inštitúciu, v ktorej budú mať zastúpenie všetky štáty Únie. Pre
prevádzkovateľov a sprostredkovateľov bude dôležité sa zorientovať, ktorým orgánom budú
podliehať v rozsahu ktorých spracovateľských operácií, a prípadne, aké povinnosti budú mať voči
týmto orgánom.

Vnútroštátne orgány dozoru
V prvom rade budú prevádzkovatelia a sprostredkovatelia podliehať vnútroštátnemu orgánu
dohľadu na ochranou osobných údajov. V podmienkach SR ide o Úrad na ochranu osobných údajov
SR1.
Vnútroštátny dozorný orgán je príslušný vykonávať najmä dozor nad spracúvaním:
•

v kontexte činností prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa na území svojho
členského štátu.
Vnútroštátny dozorný orgán nebude bez ďalšieho príslušný vykonávať dozor nad
cezhraničným spracúvaním osobných údajov v rámci dvoch a viacerých štátov Únie (pre
také spracúvanie viď. časť „Vedúci dozorný orgán“ nižšie), ale iba pre spracovateľské
operácie vykonávané v rámci jedného štátu (a to aj vtedy, ak ide o prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa, ktorý inak vykonáva aj cezhraničné spracúvanie);

•

ktoré vykonávajú orgány verejnej moci alebo súkromnoprávne subjekty konajúce vo
verejnom záujme.
Štandardne pôjde napr. o spracovateľské operácie orgánov štátnej správy a samosprávy.
Dozorné orgány však nie sú príslušné pre vykonávanie dozoru nad spracovateľskými
operáciami na súdoch pri výkone ich súdnej právomoci;

•

ktoré ovplyvňuje dotknuté osoby na jeho území.
Právomoc vnútroštátneho orgánu dozoru bude daná vždy, ak pôjde o práva dotknutej
osoby nachádzajúcej sa na jeho území, t.j. bez ohľadu na to, či ide o vnútroštátne alebo
cezhraničné spracúvanie (výnimka z pravidla uvedeného v prvom bode vyššie). Dozorný
orgán je príslušný zaoberať sa jemu podanou sťažnosťou alebo prípadným porušením
Nariadenia, ak sa skutková podstata týka iba prevádzkarne v jeho členskom štáte alebo
podstatne ovplyvňuje dotknuté osoby iba v jeho členskom štáte;

•

vykonávaným prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorý nie je usadený v Únii, ak
je zacielený na dotknuté osoby s pobytom na území Únie.
Tento druh kontrolnej právomoci sa týka rozšírenej teritoriálnej pôsobnosti Nariadenia (viď
Lekcia 1). Znamená to, že vnútroštátny orgán bude mať právomoc napr. nad čínskym
prevádzkovateľom, ktorý nie je usadený v EÚ, avšak v niektorom štáte Únie ponúka tovar
alebo služby.

Vedúci dozorný orgán
Ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ spracúva osobné údaje cezhranične (či už
prostredníctvom jednej alebo niekoľkých pobočiek v rámci Únie), bude podliehať aj vedúcemu
dozornému orgánu, ktorý je príslušný ako vedúci dozorný orgán pre cezhraničné spracúvanie.
V rozsahu tých spracovateľských operácií, ktoré nezahŕňajú cezhraničný prvok, budú naďalej
podliehať vnútroštátnemu dozornému orgánu, avšak ak pôjde o cezhraničné spracúvanie, príslušný
bude vedúci dozorný orgán.
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Každý (aj iný než vedúci) dozorný orgán je však príslušný zaoberať sa jemu podanou sťažnosťou
alebo prípadným porušením Nariadenia, ak sa skutková podstata týka iba prevádzkarne v jeho
členskom štáte alebo podstatne ovplyvňuje dotknuté osoby iba v jeho členskom štáte. To znamená,
že aj keď ide o cezhraničné spracovanie, každý
dozorný orgán môže konať za uvedených
podmienok. Dozorný orgán však o tejto skutočnosti najskôr bezodkladne informuje vedúci dozorný
orgán, ktorý rozhodne, či sa bude alebo nebude prípadom zaoberať.
Ak sa vedúci dozorný orgán rozhodne, že sa prípadom nebude zaoberať, príslušným bude
vnútroštátny dozorný orgán. Ak vedúci dozorný orgán rozhodne, že sa prípadom bude zaoberať,
dozorný orgán, ktorý informoval vedúci dozorný orgán, mu môže predložiť návrh rozhodnutia,
a vedúci dozorný orgán bude postupovať podľa postupu spolupráce nasledovne:

Spolupráca medzi vedúcim dozorným orgánom a inými dotknutými dozornými orgánmi
•

Spolupráca a výmena informácií: vedúci dozorný orgán spolupracuje s inými dotknutými
dozornými orgánmi s cieľom dosiahnuť konsenzus. Vedúci dozorný orgán a dotknuté
dozorné orgány si navzájom vymieňajú všetky relevantné informácie.

•

Predloženie návrhu rozhodnutia na vyjadrenie dotknutým dozorným orgánom: vedúci
dozorný orgán bezodkladne oznámi informácie týkajúce sa veci iným dotknutým dozorným
orgánom. Bezodkladne predloží iným dotknutým dozorným orgánom návrh rozhodnutia,
aby sa k nemu vyjadrili a aby sa náležite zohľadnili ich stanoviská.
•

Predloženie veci Výboru: ak ktorýkoľvek z iných dotknutých dozorných orgánov
podá v lehote štyroch týždňov relevantnú a odôvodnenú námietku k návrhu
rozhodnutia, vedúci dozorný orgán, ak s takou námietkou nesúhlasí alebo sa
domnieva, že je nerelevantná alebo neodôvodnená, predloží záležitosť Európskemu
výboru pre ochranu údajov („Výbor“).

•

Predloženie revidovaného návrhu na vyjadrenie dotknutým dozorným orgánom: Ak
má vedúci dozorný orgán v úmysle podanej relevantnej a odôvodnenej námietke
vyhovieť, predloží iným dotknutým dozorným orgánom revidovaný návrh
rozhodnutia na účely vyjadrenia stanoviska.

•

Vydanie rozhodnutia: vedúci dozorný orgán rozhodnutie prijme a oznámi ho hlavnej
prevádzkarni alebo jedinej prevádzkarni prevádzkovateľa, prípadne sprostredkovateľa, a o
danom rozhodnutí vrátane zhrnutia relevantných faktov a dôvodov informuje iné dotknuté
dozorné orgány a Výbor. Dozorný orgán, na ktorom sa sťažnosť podala, informuje
sťažovateľa o rozhodnutí. Ak sa sťažnosť odmietne alebo sa jej nevyhovie, dozorný orgán,
na ktorom sa sťažnosť podala, prijme rozhodnutie, oznámi ho sťažovateľovi a informuje
prevádzkovateľa.

•

Zabezpečenie súladu: vedúci dozorný orgán dohliadne na to, aby prevádzkovateľ alebo
sprostredkovateľ prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s rozhodnutím, pokiaľ
ide o spracovateľské činnosti v súvislosti so všetkými svojimi prevádzkarňami v Únii.
Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ oznámia opatrenia prijaté na dodržanie rozhodnutia
vedúcemu dozornému orgánu, ktorý o tom informuje iné dotknuté dozorné orgány.

Pravidlá pre určenie vedúceho dozorného orgánu prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov,
vrátane širšieho vysvetlenia problematiky s príkladmi, obsahuje dokument, pripravený WP 29.2

Európsky výbor pre ochranu údajov
Nariadenie upravuje postavenie nového nezávislého orgánu s vlastnou právnou subjektivitou –
Európskeho výboru pre ochranu údajov („Výbor“). Výbor má postavenie orgánu Únie a je tvorený
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zástupcami dozorných orgánov jednotlivých štátov Únie a Európskym dozorným úradníkom pre
ochranu údajov3 („Úradník“).
I keď prevádzkovatelia a sprostredkovatelia nebudú priamo podliehať dohľadu Výboru, Výbor môže
mať dosah na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávajú. Výbor má zoznam úloh, avšak
najmä zaisťuje konzistentné uplatňovanie Nariadenia. Na tento účel v rámci mechanizmu
konzistentnosti spolupracuje s dozornými orgánmi členských štátov pri vydávaní rozhodnutí.

Čo ďalej
Pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba v rámci jedného
členského štátu, bude relevantný iba dohľad zo strany dozorného orgánu v tomto členskom štáte.
Ak dochádza k cezhraničnému spracúvaniu údajov, je dôležité si uvedomiť, že tieto spracovateľské
operácie môžu podliehať aj dohľadu vedúceho dozorného orgánu. Prevádzkovatelia
a sprostredkovatelia by mali byť v tom prípade pripravení komunikovať aj s iným než lokálnym
dozorným orgánom.

Ďalšie informácie
Recitály 117 - 140
Články kapitoly VI a VII

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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