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Predslov k 1. vydaniu

Milí čitatelia,

dňa 25. mája 2018 sa začalo uplatňovať Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov známe aj pod skratkou GDPR. Časy, kedy sme boli zvyknutí na to, že „nás“ sa týka-
jú iba slovenské právne predpisy, sa stali minulosťou. Nariadenie ako právny akt EÚ má všeobecnú
platnosť, je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ.
Svojou podstatou predstavuje právnu normu s vyššou právnou silou ako zákony Slovenskej republiky.

Nariadenie predstavuje bezpochyby jeden z kľúčových predpisov pre všetky subjekty pôsobiace
v Európskej únii alebo zacielené na trh Európskej únie. Jeho cieľom je vrátiť dotknutým osobám
kontrolu nad spracúvaním ich osobných údajov a odstrániť prekážky voľného pohybu osobných
údajov v EÚ. Zavádza nielen harmonizované pravidlá ochrany osobných údajov, ale aj možnosť do-
zorných orgánov ukladať vysoké pokuty, ktoré boli vo väčšine prípadov príčinou toľkého záujmu ve-
novanému tejto novej právnej úprave.

Dosah Nariadenia je obrovský. Bez akéhokoľvek preháňania môžeme povedať, že tento právny
akt EÚ sa vzťahuje takmer na každého. A nemám tým na mysli iba veľké korporácie či finančné inšti-
túcie, telekomunikačných operátorov, dodávateľov energií či nemocnice. Aplikuje sa aj na lekárov,
psychológov, advokátov, notárov, exekútorov, súdy, ministerstvá, obce a mestá, školy, škôlky,
lekárne, e-shopy, cestovné kancelárie, personálne agentúry, účtovníkov, mzdárov, SBS, reklamné
agentúry a mnoho ďalších podnikateľov z oblasti výroby či služieb. Výnimkou nie sú ani neziskové
subjekty, politické strany či cirkvi. Veď kto dnes už len nespracúva osobné údaje?

Nariadenie vychádza z pravidiel obsiahnutých v Smernici o ochrane osobných údajov, ktorá bola
základom právnej úpravy ochrany osobných údajov vyše 22 rokov. Tieto pravidlá sú vo viacerých
smeroch podrobnejšie rozpracované, zohľadňujúc doterajšie názory pracovnej skupiny WP29, ako
aj postoje a vyjadrenia Súdneho dvora EÚ či Európskeho súdu pre ľudské práva. Napriek tomu sa
však mnohým z vás nová právna úprava spája s radom nezodpovedaných otázok, a to i napriek sku-
točnosti, že Nariadeniu bola v posledných dvoch rokoch venovaná nepretržitá pozornosť v médiách,
na rôznych odborných fórach i konferenciách.

S cieľom objasniť zmysel a podstatu pravidiel ochrany osobných údajov obsiahnutých v Nariade-
ní a tým vám pomôcť nastaviť ich správnu aplikáciu v praxi sme pre vás pripravili tento podrobný ko-
mentár. Komentár je jedinečným zhrnutím názorov, rád a dlhoročných praktických skúseností šty-
roch odborníkov z Úradu na ochranu osobných údajov SR spolu s odborníkmi z komerčného pros-
tredia špecializujúcimi sa na ochranu osobných údajov, bezpečnosť informačných systémov
a zastupovanie klientov v súvisiacich správnych a súdnych konaniach.

Komentár vám ponúka odborný a praktický pohľad na všetky dôležité výkladové aj aplikačné
problémy:
� vysvetľuje sledovaný cieľ a účel Nariadenia, postupy pre správne určenie právneho základu spra-

cúvania, plnenie povinností prevádzkovateľov a sprostredkovateľov vrátane uplatnenia certifi-
kačných mechanizmov a kódexov správania,

� obsahuje praktickú stránku zabezpečenia súladu spracúvania osobných údajov s Nariadením,
postup prevádzkovateľov pri získavaní súhlasu dotknutých osôb (v prípadoch, keď je potrebný),
pri uplatnení existujúcich alebo nových práv dotknutých osôb,

� kontrola dodržiavania Nariadenia vrátane pravidiel vzťahujúcich sa na ukladanie sankcií je po-
drobne rozobraná odborníkmi z Úradu na ochranu osobných údajov SR s dlhoročnou praxou,

� bezpečnostným opatreniam a ochrane informačných systémov sa venuje dlhoročný expert
a súdny znalec pre odvetvie bezpečnosti a ochrany informačných systémov,

� podmienky prenosov osobných údajov mimo krajín EÚ, vzájomný vzťah práva na ochranu
osobných údajov s právom na slobodu prejavu, s právom na prístup verejnosti k úradným
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dokumentom, s právami zamestnancov pri spracúvaní ich osobných údajov alebo záväzkom
profesijnej mlčanlivosti spolu s prostriedkami správnej a súdnej nápravy je vysvetlený advokát-
kou z renomovanej advokátskej kancelárie G. Lehnert, k. s., s dlhoročnými skúsenosťami s pos-
kytovaním poradenstva klientom v týchto oblastiach.
V snahe čo najviac reagovať na praktické problémy sme do komentára zahrnuli aj vyše 150 ná-

zorných príkladov a 150 relevantných záverov z judikatúry Súdneho dvora EÚ či Európskeho súdu
pre ľudské práva. Pri jeho tvorbe sme zohľadňovali aj všetky najnovšie stanoviská pracovnej skupi-
ny WP29.

Moja nesmierna vďaka patrí všetkým spoluautorom, ktorí napriek hektickému obdobiu, ktoré
s príchodom Nariadenia prežívali, venovali dielu maximum svojho času a pozornosti. Špeciálne by
som chcela poďakovať Aničke Cyprichovej za jej čas, neúnavnú energiu, prístup a nesmierne hladkú
a efektívnu spoluprácu. Touto cestou by som rada vyjadrila svoje poďakovanie aj celému tímu ľudí
z vydavateľstva, ktorí robili všetko pre to, aby sa komentár dostal čo najskôr k vám. Osobitné poďa-
kovanie patrí našim rodinám, rodičom, manželom, manželkám, priateľom a deťom, ktorí nás pri
tvorbe tak vytrvalo podporovali.

Komentár bol písaný pre vás všetkých, či už ste v pozícii osoby podieľajúcej sa na implementácii
Nariadenia u prevádzkovateľa či sprostredkovateľa, alebo v role dotknutej osoby, ktorá má záujem
dozvedieť sa viac o svojich právach. Pretože každý z nás sa v súkromnom živote stávame súčasťou
procesu, v ktorom sú o nás spracúvané najrozličnejšie, často veľmi citlivé osobné údaje. Je prospeš-
né a užitočné poznať svoje práva a nastaviť si mantinely zásahov do svojho súkromia tam, kde je to
možné, na základe vlastného uváženého rozhodnutia. V neposlednom rade tento komentár slúži aj
ako sprievodca pre tých, ktorí sú možno zmätení množstvom často protichodných alebo aj nespráv-
nych informácií a mýtov o Nariadení a jeho dôsledkoch.

Na záver by som vám všetkým chcela zaželať veľa šťastia pri implementovaní a uplatňovaní jed-
notlivých požiadaviek Nariadenia. Nariadenie prichádza so zmysluplnou myšlienkou chrániť súkro-
mie nás všetkých. Do akej miery sa mu to podarí, závisí od každého z nás.

Irena Hudecová, hlavná autorka
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Predslov k 2. vydaniu

Milí čitatelia,

oslovujeme vás takmer po 2 rokoch od vydania prvého komentára, ktorý bol v priebehu roka vypre-
daný. Veľmi nás teší váš záujem o našu publikáciu a nesmierne si vážime dôveru, ktorú nám tým vy-
jadrujete. O to väčšiu snahu a motiváciu sme mali rozšíriť komentár o ďalšie informácie, ktoré by
vám mohli pomôcť pri riešení vašich konkrétnych situácií.

V prvom vydaní sme sa snažili priblížiť vám rozdiely, ktoré Nariadenie prináša v porovnaní s do-
vtedy platnými predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, vysvetliť vám naše vnímanie jednotli-
vých ustanovení, ktoré sme pre lepšie pochopenie doplnili viac ako 150 praktickými prípadmi a vý-
ňatkami relevantnej judikatúry. Naším hlavným cieľom pri písaní druhého vydania bolo vytvoriť pre
vás komplexný komentár, ktorý bude jedinečným zhrnutím našich znalostí a skúseností s apliká-
ciou Nariadenia, ako aj postojov, názorov a vyjadrení tých najdôležitejších inštitúcií, ktorých roz-
hodnutia a usmernenia zásadným spôsobom prispievajú k výkladu jednotlivých ustanovení Naria-
denia. V tomto vydaní komentára sú preto zapracované relevantné stanoviská Európskeho výboru
pre ochranu údajov, judikatúra Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva k prob-
lematike ochrany osobných údajov, ako aj najnovšie rozhodnutia dozorných orgánov. Relevantné
závery uvedených súdov sú pritom pre väčšiu prehľadnosť spracované v texte samotného komentá-
ra, zatiaľ čo v časti judikatúry sú pri jednotlivom článku Nariadenia uvedené iba vybrané ustanove-
nia rozsudku relevantné vo vzťahu k problematike posudzovanej v danom článku.

Po viac ako 2 rokoch uplatňovania predpisu vo viac ako 29 štátoch sme sa snažili pomôcť nám
všetkým zodpovedať otázku, aké prípady vnímajú dozorné orgány jednotlivých členských krajín
ako porušenie Nariadenia a aké sankcie, resp. správne pokuty ukladajú. Do druhého vydania ko-
mentára sme doplnili aj prehľadný zoznam všetkých zverejnených black listov a návrhov white
listov, ktorý nielen odzrkadľuje pohľad príslušného dozorného orgánu na rizikovosť danej spraco-
vateľskej operácie, ale môže byť užitočnou pomôckou aj pre vás v prípadoch posudzovania vašej po-
vinnosti vykonať posúdenie vplyvu na ochranu údajov.

Právo na ochranu osobných údajov nie je absolútnym právom. V praxi sa často dostáva do kon-
fliktu s inými, v demokratickej spoločnosti rešpektovanými právami, ako napr. slobodou prejavu
a právom na informácie, právom verejnosti na prístup k úradným dokumentom. Právo na ochranu
osobných údajov rovnako zohráva veľmi významnú úlohu v oblasti zamestnania, kde je potrebné
vybalansovať na jednej strane snahu zamestnávateľa čo najviac monitorovať svojho zamestnanca
s právom zamestnanca na rešpektovanie jeho súkromného života a korešpondencie. S cieľom po-
môcť vám správne nastaviť strety uvedených práv a objasniť mantinely prípustného zásahu do práva
na ochranu osobných údajov, sme naše odporúčania doplnili o podrobne spracované najvýznamnej-
šie rozhodnutia, ktoré v tomto smere Súdny dvor EÚ a Európsky súd pre ľudské práva vydali.

Vzhľadom na skutočnosť, že počas finalizácie prác na 2. vydaní komentára sa na Slovensku roz-
šírila pandémia spôsobená koronavírusom SARS-CoV-2, ktorá má neočakávané dopady na život
a spôsob fungovania každého z nás, rozhodli sme sa náš komentár doplniť ešte o špeciálnu prílohu,
ktorej cieľom je vyjadriť náš názor na otázky, ktoré vás v tomto čase najviac zaujímajú a sú úzko pre-
pojené s ochranou súkromia a spracúvaním osobných údajov. Do prílohy sme zahrnuli naše stano-
visko na meranie telesnej teploty zamestnanca a pravidlá pre prácu z domu.

Z dôvodu rozsiahlosti aktualizácie sme 2. vydanie komentára rozdelili do dvoch zväzkov, a to pri
zachovaní pôvodnej postupnosti článkov Nariadenia.

Prvý zväzok obsahuje komentár k všeobecným ustanoveniam a zásadám Nariadenia, ako aj
k právam dotknutých osôb. Tieto dojednania a komentár k nim predstavujú základ pre správne a le-
gálne nastavenie spracúvania osobných údajov. Nájdete tu predmet a ciele Nariadenia vrátane struč-
ného prehľadu histórie ochrany osobných údajov a súvisiacej právnej úpravy, vymedzenie jeho
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pôsobnosti – vecnej aj územnej, vysvetlenie vzťahu Nariadenia a slovenského zákona o ochrane
osobných údajov, ďalej podrobne rozpracované zásady spracúvania, ktoré predstavujú základné
pravidlá akéhokoľvek spracúvania osobných údajov, jednotlivé právne základy ako nevyhnutný
predpoklad zákonnosti spracúvania, osobitné podmienky vyjadrenia súhlasu dotknutej osoby, spra-
cúvanie osobitných kategórií osobných údajov, ako aj údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné
činy a priestupky a práva dotknutých osôb. Značnú časť prvého zväzku obsahuje komentár k prá-
vam dotknutých osôb (podmienky splnenia informačnej povinnosti, právo na prístup k údajom, prá-
vo na opravu, vymazanie, právo namietať, podmienky pre automatizované individuálne rozhodova-
nie vrátanie profilovania a iné) a k ich aplikácii v praxi prevádzkovateľov. Práve prvý zväzok obsahu-
je množstvo praktických príkladov spracúvania osobných údajov, ktoré slúžia ako názorná
pomôcka aplikácie pravidiel Nariadenia. Súčasťou 1. zväzku je aj špeciálna príloha súvisiaca s pan-
démiou.

Druhý zväzok upravuje postavenie prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a zodpovednej osoby,
podmienky kladené Nariadením na zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov, okol-
nosti, za ktorých sa vyžaduje posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (vrátane zoznamu
všetkých zverejnených black listov a návrhov white listov), právnu úpravu kódexov správania a cer-
tifikácie, podmienky pre realizáciu prenosov osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárod-
ným organizáciám, postavenie a úlohy dozorných orgánov, zabezpečenie ich spolupráce a pravidiel
konzistentnosti vrátane ukladania sankcií (s uvedením prehľadu sankcií dozorných orgánov člen-
ských štátov uložených podľa Nariadenia), prostriedky nápravy neoprávnených zásahov do práva
na ochranu osobných údajov, a na záver podmienky stretu práva na ochranu súkromia s inými prá-
vami (teda s právom na slobodu prejavu a právom na informácie, právom na prístup verejnosti
k úradným dokumentom, ďalej možnosti zásahu do povinnosti profesijnej mlčanlivosti, podmienky
spracúvania rodného čísla, osobných údajov zamestnancov ich zamestnávateľmi vrátane rôznych
foriem monitorovania, spracúvanie v oblasti archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého
alebo historického výskumu alebo štatistické účely, pravidlá ochrany údajov cirkví, spracúvanie
osobných údajov v oblasti elektronických komunikácii, nastavenie cookies a iné). Druhý zväzok ob-
sahuje rozsiahlu judikatúru Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva, vďaka ktorej sa
čitateľ bude jasnejšie orientovať v problematike ochrany osobných údajov v osobitných situáciách
zahrnutých v druhom zväzku komentára.

Komentár je rozdelený do dvoch zväzkov, ktoré uceleným spôsobom riešia problematiku v nich
obsiahnutú. Vzhľadom na skutočnosť, že Nariadenie predstavuje jeden celok a v niektorých prípa-
doch nebolo možné vyhnúť sa previazanosti jednotlivých článkov, a tým aj zväzkov komentára, pre
správne pochopenie problematiky odporúčame pracovať s oboma zväzkami.

Moja vďaka patrí všetkým spoluautorom, ktorí si pri svojich pracovných povinnostiach našli čas
spracovať pre vás ďalšie zaujímavé informácie. Zároveň ma veľmi teší, že aj pri tomto vydaní sa po-
darilo zostaviť funkčný a spolupracujúci tím. Špeciálne poďakovanie patrí môjmu synovi Adamovi
pre jeho pochopenie a podporu a pani Lucii Mikulovskej za jej ľudský prístup, čas a energiu, ktorú
dielu pri jazykovej úprave venovala. Osobitné poďakovanie patrí našim rodinám, rodičom, manže-
lom, manželkám, priateľom a deťom, ktorí nám boli pri tvorbe oporou.

Osobné údaje sa v dnešnej dobe stávajú čoraz častejším a vzácnejším platidlom. Preto vám všet-
kým na záver zo srdca želám, aby ste si sami stanovili ich hodnotu alebo pomohli túto hodnotu sta-
noviť aj tým, ktorým na vlastnom súkromí záleží.

Irena Hudecová, hlavná autorka
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o autoroch

Mgr. Irena Hudecová

Štúdium na Právnickej fakulte v Bratislave dokončila v roku 2004. V roku 2003 úspešne absolvo-
vala výberový európsky program organizovaný Erasmovou univerzitou v Rotterdame v spolu-
práci so 7 ďalšími európskymi univerzitami zameraný na problematiku EÚ z ekonomického
a právneho hľadiska. V tom istom roku absolvovala niekoľkomesačnú stáž v Haagu v Medziná-
rodnom centre športového práva. V roku 2007 úspešne zložila advokátske skúšky. Irena sa špe-
cializuje na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenos-
ti, a to tak z pozície advokátky, ako aj kontrolórky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Po-
dieľala sa na príprave Nariadenia aj tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov.
Zastupovala Úrad na ochranu osobných údajov SR na medzinárodných stretnutiach a pracov-
ných zasadnutiach WP29. V roku 2017 sa ako členka kontrolného tímu vybraného Európskou
komisiou zúčastnila medzinárodnej kontroly Schengenského informačného systému iného člen-
ského štátu EÚ. V tom istom roku na základe nominácie od Európskej komisie školila zástupcov
Úradu na ochranu osobných údajov v Macedónsku, ako správne nastaviť skúšky pre zodpovednú
osobu a overiť ich kvalifikáciu. V roku 2019 obhajovala stanovisko a postup Úradu na ochranu
osobných údajov SR v prípadnom prvom spore úradu s iným dozorným orgánom pred Európskym
výborom pre ochranu údajov. Irena pravidelne prednáša na odborných fórach a konferenciách.

Mgr. Anna Cyprichová

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1998). Profesijnú kariéru
začala v advokátskej kancelárii G. Lehnert, k. s., ako advokátsky koncipient (predtým komerčno-
právny čakateľ) a neskôr spolupracujúci advokát. V roku 2003 prešla do korporátnej sféry
k významnému telekomunikačnému operátorovi na pozíciu senior právnika. V súčasnosti pôso-
bí ako advokátka spolupracujúca s advokátskou kanceláriou G. Lehnert, k. s. S manželom a tro-
ma deťmi býva v Bratislave.
Vo svojej profesijnej činnosti sa podieľala na poskytovaní komplexného právneho poradenstva pri
mnohých významných projektoch a transakciách, najmä v oblasti nastavenia rôznych cloudových
služieb a služieb spojených so spracúvaním osobných údajov veľkého množstva dotknutých osôb.
Vo svojej praxi riešila tiež právne nastavenie dokumentácie a procesov spracúvania osobných
údajov dotknutých osôb prevádzkovateľmi, ako aj úpravu zmluvných vzťahov medzi prevádz-
kovateľmi a sprostredkovateľmi vrátane cezhraničného spracúvania a prenosov do tretích krajín.

Ing. Ivan Makatura

Vyštudoval odbor aplikovaná informatika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej
univerzity v Košiciach. Neskôr absolvoval postgraduálne štúdium na Znaleckom ústave elektro-
techniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je držiteľom mnohých profe-
sijných certifikácií v oblasti informačnej bezpečnosti a riadenia rizika. Kvalifikovaný bezpečnostný
manažér s dlhoročnou praxou vo funkcii riaditeľa odboru bezpečnosti v bankách, v IT priemysle
od roku 1993. V súčasnosti je generálnym riaditeľom Kompetenčného a certifikačného centra ky-
bernetickej bezpečnosti. V minulosti bol vedúcim konzultantom IBM Security Services so zamera-
ním na oblasť informačnej bezpečnosti a ochranu osobných údajov. Pracovne pôsobí aj ako súdny
znalec v odvetví Bezpečnosť a ochrana informačných systémov a tiež ako certifikovaný audítor ky-
bernetickej bezpečnosti. V role člena technickej komisie Úradu pre normalizáciu a metrológiu SR
sa spolupodieľa na implementácii noriem ISO do sústavy Slovenských technických noriem. Je zná-
mym prednášajúcim na slovenských i medzinárodných konferenciách a vzdelávacích aktivitách,
ako aj autorom mnohých článkov s témou informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.
Pracuje aj ako predseda Asociácie kybernetickej bezpečnosti a člen rady ISACA Slovensko.
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Ing. Beata Pčolová

Na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pôsobí 14 rokov. V rámci problema-
tiky osobných údajov sa venuje prešetrovaniu podozrení z porušovania zákona v konaniach
o ochrane osobných údajov a nadväzne ukladaniu pokút za zistené porušenia zákona. V minu-
losti sa zúčastňovala výkonu kontrol spracúvania osobných údajov.

Mgr. Barbora Jarottová Bujňáková

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Na Úrade na ochranu osob-
ných údajov Slovenskej republiky pôsobí tretí rok ako zamestnankyňa Odboru správnych kona-
ní, kde sa venuje predovšetkým konaniam o ochrane osobných údajov s cezhraničným prvkom
a spolupráci medzi dozornými orgánmi. Tiež sa venuje problematike kódexov správania.

Mgr. Viliam Mizák

Problematike ochrany osobných údajov sa ako zamestnanec Úradu na ochranu osobných údajov
SR venuje viac než 10 rokov, z toho 5 rokov v pozícii inšpektora úradu. V minulosti participoval
na príprave súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré nadväzne aplikoval
v praxi. Jeho skúsenosti získané v rámci kontrol zameraných na spracúvanie osobných údajov sa
vzťahujú na rozsiahle spektrum informačných systémov a ich prevádzkovateľov.

JUDr. Juraj Mičura

Venuje sa problematike ochrany osobných údajov. Na Úrade na ochranu osobných údajov Slo-
venskej republiky pôsobí od roku 2013, pričom ako vedúci zamestnanec riadi prvostupňový
správny orgán, v ktorého kompetencii je plnenie úloh najmä v oblasti konania o ochrane osob-
ných údajov. Spolupodieľal sa na príprave nového zákona o ochrane osobných údajov.
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Nový zákon o ochrane
osobných údajov
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osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely
predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania
alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov
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Nariadenie 2018/1725 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra
2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami,
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komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31. 7. 2002, s. 37) v znení neskorších zmien
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Trestný zákon Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Zákon o štátnej službe Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Zákon o advokácii Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov
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Zákon o súdoch Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Správny poriadok Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov

Zákon o slobodnom
prístupe k informáciám

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov

Správny súdny poriadok Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších
predpisov

Civilný sporový poriadok Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších
predpisov

Zákon o ochrane
utajovaných skutočností

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon o správnych
poplatkoch

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov

Zákon o účtovníctve Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Zákon o dani z príjmov Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Zákon o elektronických
komunikáciách

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov

Školský zákon Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Úrad Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

ESĽP Európsky súd pre ľudské práva

SDEÚ/alebo Súdny dvor
EÚ

Súdny dvor Európskej únie

OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

X

Prehľad použitých skratiek



EHP Európsky hospodársky priestor

Pracovná skupina WP29
WP29

Pracovná skupina

Pracovná skupina zriadená podľa čl. 29 Smernice o ochrane osobných údajov

Posúdenie vplyvu
DPIA

Posúdenie vplyvu na ochranu údajov

Usmernenia WP29
týkajúce sa posúdenia

vplyvu

Usmernenia týkajúce sa posúdenia vplyvu na ochranu údajov a stanovenie
toho, či na účely nariadenia 2016/679 spracúvanie „pravdepodobne povedie
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Európsky výbor
pre ochranu údajov

Výbor
EDPB

Európsky výbor pre ochranu údajov

Nariadenie o IMI Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra
2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému
o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES

Zmluvy Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie

Zákon o kybernetickej
bezpečnosti

Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 373/2018 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom
trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon o bezpečnosti
a ochrane zdravia

pri práci

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon o ochrane,
podpore a rozvoji
verejného zdravia

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stanovisko
k transparentnosti

Stanovisko WP29 k transparentnosti (WP 260 rev. 01) prijaté dňa
29. novembra 2017, naposledy revidované a prijaté 11. apríla 2018

ECB Európska centrálna banka

ECA Európsky dvor audítorov

EUIPO Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

EFSA Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

REA Výkonná agentúra pre výskum

EACEA Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru

IMI Informačný systém o vnútornom trhu

EZVO Európske združenie voľného obchodu
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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679

z 27. apríla 2016

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

(Text s významom pre EHP)

v znení korigenda k nariadeniu Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 16,
so zreteľom na návrh Európskej komisie,
po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,
so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1),
so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov2),
konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom3),
keďže:
(1) Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné

práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) a v článku
16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že každý má právo na
ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

(2) V zásadách a pravidlách ochrany fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov by sa bez
ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo bydlisko mali rešpektovať ich základné práva a slobody,
najmä ich právo na ochranu osobných údajov. Týmto nariadením sa má prispieť k dobudova-
niu priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a hospodárskej únie, k hospodárskemu
a sociálnemu pokroku, k posilneniu a zbližovaniu ekonomík v rámci vnútorného trhu a ku
prospechu fyzických osôb.

(3) Úlohou smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES4) je harmonizovať ochranu základ-
ných práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracovateľskými činnosťami a zabezpečiť
voľný tok osobných údajov medzi členskými štátmi.

(4) Spracúvanie osobných údajov by malo byť určené na to, aby slúžilo ľudstvu. Právo na ochranu
osobných údajov nie je absolútne právo; musí sa posudzovať vo vzťahu k jeho funkcii v spoloč-
nosti a musí byť vyvážené s ostatnými základnými právami, a to v súlade so zásadou proporcio-
nality. Toto nariadenie rešpektuje všetky základné práva a dodržiava slobody a zásady uznané
v Charte, ako sú zakotvené v zmluvách, najmä rešpektovanie súkromného a rodinného života,
obydlia a komunikácie, ochrana osobných údajov, sloboda myslenia, svedomia a náboženského
vyznania, sloboda prejavu a právo na informácie, sloboda podnikania, právo na účinný prostrie-
dok nápravy a na spravodlivý proces, a kultúrna, náboženská a jazyková rozmanitosť.

1

1) Ú. v. EÚ C 229, 31. 7. 2012, s. 90.
2) Ú. v. EÚ C 391, 18. 12. 2012, s. 127.
3) Pozícia Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Rady

v prvom čítaní z 8. apríla 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu
zo 14. apríla 2016.

4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spraco-
vaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23. 11. 1995, s. 31).



(5) Hospodárska a sociálna integrácia, ktorá je dôsledkom fungovania vnútorného trhu, viedla
k značnému nárastu cezhraničných tokov osobných údajov. Výmena osobných údajov medzi
verejnými a súkromnými aktérmi, vrátane fyzických osôb, združení a podnikov, sa v rámci
Únie zvýšila. Vnútroštátne orgány v členských štátoch sú na základe práva Únie povinné spo-
lupracovať a vymieňať si osobné údaje, aby mohli vykonávať svoje povinnosti alebo plniť úlo-
hy v mene orgánu iného členského štátu.

(6) Rýchly technologický rozvoj a globalizácia so sebou priniesli nové výzvy v oblasti ochrany
osobných údajov. Rozsah získavania a zdieľania a osobných údajov sa výrazne zväčšil. Tech-
nológia umožňuje súkromným spoločnostiam a orgánom verejnej moci pri výkone ich činnos-
tí využívať osobné údaje v doteraz bezprecedentnom rozsahu. Fyzické osoby stále viac zverej-
ňujú svoje osobné údaje, a to aj v globálnom meradle. Technológia transformovala hospodár-
sky aj spoločenský život a mala by ďalej uľahčovať voľný tok osobných údajov v rámci Únie
a prenos do tretích krajín a medzinárodným organizáciám a súčasne zaručiť vysokú úroveň
ochrany osobných údajov.

(7) Tento vývoj si vyžaduje silný a súdržnejší rámec ochrany údajov v Únii, ktorý sa bude inten-
zívne presadzovať vzhľadom na význam vybudovania dôvery, ktorá umožní rozvoj digitálnej
ekonomiky v rámci vnútorného trhu. Fyzické osoby by mali mať kontrolu nad svojimi vlastný-
mi osobnými údajmi. Mala by sa posilniť právna a praktická istota pre fyzické osoby, hospo-
dárske subjekty a orgány verejnej moci.

(8) Ak sa v tomto nariadení stanovuje, že právo členského štátu má spresniť alebo obmedziť jeho
pravidlá, členské štáty môžu, pokiaľ je to nevyhnutné pre súdržnosť a dosiahnutie lepšej zro-
zumiteľnosti vnútroštátnych predpisov pre osoby, na ktoré sa vzťahujú, začleniť prvky tohto
nariadenia do svojho vnútroštátneho práva.

(9) Ciele a zásady smernice 95/46/ES zostávajú platné, nepodarilo sa však zabrániť rozdielom pri
vykonávaní ochrany údajov v Únii, právnej neistote ani rozšírenému vnímaniu verejnosti, že
v súvislosti s ochranou fyzických osôb existujú značné riziká, a to najmä v online prostredí. Roz-
diely, ktoré existujú v členských štátoch, pokiaľ ide o úroveň ochrany práv a slobôd fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov, najmä práva na ochranu osobných údajov, môžu brániť
voľnému toku osobných údajov v Únii. Uvedené rozdiely preto môžu predstavovať prekážku pri
vykonávaní hospodárskych činností na úrovni Únie, narúšať hospodársku súťaž a brániť orgá-
nom v plnení úloh, ktoré majú vykonávať na základe práva Únie. Takýto rozdiel v úrovni ochra-
ny je spôsobený existenciou rozdielov vo vykonávaní a uplatňovaní smernice 95/46/ES.

(10) S cieľom zabezpečiť konzistentnú a vysokú úroveň ochrany fyzických osôb a odstrániť prekáž-
ky tokov osobných údajov v rámci Únie, úroveň ochrany práv a slobôd fyzických osôb pri spra-
cúvaní týchto údajov by mala byť rovnaká vo všetkých členských štátoch. Konzistentné a jed-
notné uplatňovanie pravidiel ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov by sa malo zabezpečiť v rámci celej Únie. Pokiaľ ide o spracúvanie osobných
údajov na účely dodržania zákonnej povinnosti, plnenia úloh realizovaných vo verejnom záuj-
me alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, členské štáty by mali mať mož-
nosť zachovať alebo zaviesť vnútroštátne predpisy, ktorými by sa spresnilo uplatňovanie pra-
vidiel stanovených v tomto nariadení. Spolu so všeobecnými a horizontálnymi právnymi pred-
pismi o ochrane údajov, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES, prijali členské štáty viaceré
sektorové právne predpisy v oblastiach, v ktorých sú potrebné špecifickejšie normy. Týmto na-
riadením sa tiež členským štátom dáva priestor na spresnenie svojich pravidiel vrátane pravi-
diel spracúvania osobitných kategórií osobných údajov (ďalej len „citlivé údaje“). V danom
rozsahu toto nariadenie nevylučuje právo členského štátu, ktorým sa vymedzujú okolnosti
špecifických spracovateľských situácií vrátane presnejšieho stanovenia podmienok, za kto-
rých je spracúvanie osobných údajov v súlade so zákonom.

(11) Účinná ochrana osobných údajov v rámci celej Únie si vyžaduje posilnenie a spresnenie práv
dotknutých osôb a povinností tých, ktorí osobné údaje spracúvajú a o ich spracúvaní rozhodujú,
ako aj zodpovedajúcich právomocí na monitorovanie a zabezpečenie súladu s pravidlami ochra-
ny osobných údajov a zodpovedajúcich sankcií za porušenia pravidiel v členských štátoch.
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(12) V článku 16 ods. 2 ZFEÚ sa Európsky parlament a Rada poverujú, aby stanovili pravidlá týkajú-
ce sa ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a pravidlá týkajúce sa voľného
pohybu osobných údajov.

(13) S cieľom zaručiť konzistentnú úroveň ochrany fyzických osôb v celej Únii a zabrániť rozdie-
lom, ktoré sú prekážkou voľného pohybu osobných údajov v rámci vnútorného trhu, je pot-
rebné prijať nariadenie, ktorým sa poskytne právna istota a transparentnosť pre hospodárske
subjekty vrátane mikropodnikov a malých a stredných podnikov, a ktorým sa fyzickým oso-
bám vo všetkých členských štátoch poskytne rovnaká úroveň právne vymožiteľných práv, kto-
rým sa prevádzkovateľom a sprostredkovateľom uložia povinnosti a zodpovednosti, ktorým
sa zabezpečí konzistentné monitorovanie spracúvania osobných údajov a ktorým sa stanovia
rovnocenné sankcie vo všetkých členských štátoch, ako aj účinná spolupráca dozorných orgá-
nov rozličných členských štátov. Riadne fungovanie vnútorného trhu si vyžaduje, aby voľný
pohyb osobných údajov v rámci Únie nebol obmedzený ani zakázaný z dôvodov súvisiacich
s ochranou fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. S cieľom zohľadniť osobitnú situ-
áciu mikropodnikov a malých a stredných podnikov toto nariadenie obsahuje výnimku pre or-
ganizácie s menej ako 250 zamestnancami, pokiaľ ide o vedenie záznamov. Okrem toho sa in-
štitúcie a orgány Únie a členské štáty a ich dozorné orgány nabádajú k tomu, aby pri uplatňo-
vaní tohto nariadenia zohľadňovali osobitné potreby mikropodnikov a malých a stredných
podnikov. Pokiaľ ide o vymedzenie pojmu mikropodniky a malé a stredné podniky, malo by sa
vychádzať z článku 2 prílohy k odporúčaniu Komisie 2003/361/ES5).

(14) Ochrana, ktorá sa poskytuje týmto nariadením, by sa mala vzťahovať na fyzické osoby bez
ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska vo vzťahu ku spracúvaniu ich osob-
ných údajov. Toto nariadenie sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týka
právnických osôb, a najmä podnikov založených ako právnické osoby vrátane názvu, formy
a kontaktných údajov právnickej osoby.

(15) S cieľom zabrániť vzniku závažného rizika obchádzania právnych predpisov by mala byť
ochrana fyzických osôb technologicky neutrálna a nemala by závisieť od použitých technolo-
gických riešení. Ochrana fyzických osôb by sa mala vzťahovať na spracúvanie osobných úda-
jov automatizovanými prostriedkami, ako aj na manuálne spracúvanie, ak sú osobné údaje
uložené v informačnom systéme alebo do neho majú byť uložené. Súbory alebo zbierky súbo-
rov, ako aj ich titulné strany, ktoré nie sú štruktúrované podľa špecifických kritérií, by nemali
patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(16) Toto nariadenie sa nevzťahuje na otázky ochrany základných práv a slobôd ani na voľný tok
osobných údajov týkajúcich sa činností, ktoré nepatria do pôsobnosti práva Únie, ako sú čin-
nosti týkajúce sa národnej bezpečnosti. Toto nariadenie sa nevzťahuje na spracúvanie osob-
ných údajov členskými štátmi pri vykonávaní činností v súvislosti so spoločnou zahraničnou
a bezpečnostnou politikou Únie.

(17) Na spracúvanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie sa vzťahuje
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/20016). Nariadenie (ES) č. 45/2001
a ostatné právne akty Únie, ktoré sa vzťahujú na takéto spracúvanie osobných údajov, by sa
mali upraviť podľa zásad a pravidiel stanovených v tomto nariadení a uplatňovať so zreteľom
na toto nariadenie. V záujme stanovenia silného a súdržného rámca ochrany údajov v Únii by
po prijatí tohto nariadenia mali nasledovať potrebné úpravy nariadenia (ES) č. 45/2001, aby sa
začali uplatňovať súčasne s týmto nariadením.

(18) Toto nariadenie sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov fyzickou osobou v priebehu
výlučne osobnej alebo domácej činnosti, a teda bez spojenia s profesijnou alebo komerčnou
činnosťou. Osobné alebo domáce činnosti by mohli zahŕňať korešpondenciu a uchovávanie
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5) Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 o definícii mikropodnikov a malých a stredných podnikov [C(2003)
1422] (Ú. v. EÚ L 124, 20. 5. 2003, s. 36).

6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so
zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto
údajov (Ú. v. ES L 8, 12. 1. 2001, s. 1).



adries či využívanie sociálnych sietí a online činnosti vykonávané v kontexte takýchto činnos-
tí. Toto nariadenie sa však vzťahuje na prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov, ktorí po-
skytujú prostriedky na spracúvanie osobných údajov na takéto osobné alebo domáce činnosti.

(19) Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely pred-
chádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo výkonu trest-
ných sankcií vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti alebo jeho predchádzania
a voľný pohyb takýchto údajov podlieha osobitnému právnemu aktu Únie. Toto nariadenie by
sa preto nemalo vzťahovať na spracovateľské činnosti na takéto účely. Ak sa však osobné údaje
spracúvané orgánmi verejnej moci podľa tohto nariadenia používajú na uvedené účely, mal by
sa na ne vzťahovať špecifickejší právny akt Únie, a to smernica Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/6807). Členské štáty môžu poveriť príslušné orgány v zmysle smernice (EÚ)
2016/680 úlohami, ktoré nie sú nevyhnutne vykonávané na účely predchádzania trestným či-
nom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií
vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti alebo predchádzania takémuto ohroze-
niu, v dôsledku čoho spracúvanie osobných údajov na tieto iné účely, pokiaľ patria do pôsob-
nosti práva Únie, patrí do pôsobnosti tohto nariadenia.

Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov uvedenými príslušnými orgánmi na účely patriace
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, členské štáty by mali mať možnosť ponechať v plat-
nosti alebo zaviesť podrobnejšie ustanovenia s cieľom prispôsobiť uplatňovanie pravidiel sta-
novených v tomto nariadení. V takýchto ustanoveniach sa môžu podrobnejšie stanoviť osobit-
né požiadavky na spracúvanie osobných údajov uvedenými príslušnými orgánmi na uvedené
iné účely, pričom sa v nich zohľadní ústavná, organizačná a administratívna štruktúra prísluš-
ného členského štátu. Keď spracúvanie osobných údajov súkromnoprávnymi subjektmi patrí
do rozsahu a pôsobnosti tohto nariadenia, mala by sa týmto nariadením členským štátom po-
skytnúť možnosť, aby za špecifických podmienok právnymi predpismi obmedzili určité povin-
nosti a práva, keď takéto obmedzenie predstavuje potrebné a primerané opatrenie v demokra-
tickej spoločnosti na ochranu konkrétnych dôležitých záujmov vrátane verejnej bezpečnosti
a predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely
výkonu trestných sankcií, vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a predchá-
dzania takémuto ohrozeniu. Je to relevantné napríklad v rámci boja proti praniu špinavých pe-
ňazí alebo činností forenzných laboratórií.

(20) Hoci sa toto nariadenie okrem iného vzťahuje aj na činnosti súdov a iných justičných orgánov,
mohli by sa v práve Únie alebo v práve členského štátu spresniť spracovateľské operácie a spra-
covateľské postupy týkajúce sa spracúvania osobných údajov zo strany súdov a iných justič-
ných orgánov. Právomoc dozorných orgánov by sa nemala vzťahovať na spracúvanie osob-
ných údajov súdmi pri výkone ich súdnej právomoci, aby sa zaručila nezávislosť súdnictva pri
výkone jeho justičných úloh vrátane prijímania rozhodnutí. Dozor nad takýmito spracovateľ-
skými operáciami by sa mal môcť zveriť osobitným orgánom v rámci systému súdnictva člen-
ského štátu, ktoré by mali predovšetkým zabezpečiť dodržiavanie pravidiel stanovených
v tomto nariadení, zvyšovať povedomie sudcov o ich povinnostiach v zmysle tohto nariadenia
a vybavovať sťažnosti súvisiace s takýmito operáciami spracúvania údajov.

(21) Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady
2000/31/ES8), najmä pravidlá týkajúce sa zodpovednosti poskytovateľov služieb informačnej
spoločnosti uvedené v článkoch 12 až 15 uvedenej smernice. Účelom uvedenej smernice je
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7) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrova-
nia, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto úda-
jov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (pozri str. 89 tohto úradného vestníka).

8) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb
informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom
obchode) (Ú. v. ES L 178, 17. 7. 2000, s. 1).



prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu zabezpečením voľného pohybu služieb in-
formačnej spoločnosti medzi členskými štátmi.

(22) Každé spracúvanie osobných údajov v kontexte činností prevádzkarne prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa v Únii by sa malo vykonávať v súlade s týmto nariadením bez ohľadu na to,
či sa samotné spracúvanie uskutočňuje v Únii. Prevádzkareň znamená efektívny a skutočný
výkon činnosti prostredníctvom stálych dojednaní. Právna forma takýchto dojednaní, či už ide
o pobočku alebo dcérsku spoločnosť s právnou subjektivitou, nie je v tomto ohľade určujúcim
faktorom.

(23) S cieľom zabezpečiť, že fyzickým osobám nebude odopretá ochrana, na ktorú majú na základe
tohto nariadenia nárok, by sa toto nariadenie malo uplatňovať na spracúvanie osobných úda-
jov dotknutých osôb nachádzajúcich sa v Únii vykonávané prevádzkovateľom alebo sprost-
redkovateľom, ktorý nie je usadený v Únii, ak spracovateľské činnosti súvisia s ponukou tova-
ru alebo služieb týmto dotknutým osobám bez ohľadu na to, či je spojené s platbou. Aby bolo
možné určiť, či takýto prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ ponúka tovar alebo služby
dotknutým osobám nachádzajúcim sa v Únii, malo by sa zistiť, či je zrejmé, že prevádzkovateľ
alebo sprostredkovateľ plánuje ponúkať služby dotknutým osobám v jednom alebo viacerých
členských štátoch v Únii. Zatiaľ čo samotná dostupnosť webového sídla prevádzkovateľa,
sprostredkovateľa alebo poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti v Únii, e-mailovej ad-
resy či iných kontaktných údajov alebo použitie jazyka, ktorý sa všeobecne používa v tretej
krajine, kde je prevádzkovateľ usadený, nie sú dostatočné na potvrdenie takého úmyslu, na
základe faktorov, ako sú použitie jazyka alebo meny všeobecne používaných v jednom alebo
viacerých členských štátov s možnosťou objednania tovaru a služieb v danom druhom jazyku
alebo spomenutie zákazníkov alebo používateľov nachádzajúcich sa v Únii, môže byť zjavné,
že prevádzkovateľ má v úmysle ponúkať tovar alebo služby dotknutým osobám v Únii.

(24) Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb nachádzajúcich sa v Únii prevádzkovateľom
alebo sprostredkovateľom, ktorý nie je usadený v Únii, by tiež malo podliehať tomuto nariade-
niu, keď sa týka sledovania ich správania, pokiaľ sa toto správanie uskutočňuje v Únii. Na ur-
čenie toho, či spracovateľskú činnosť možno považovať za „sledovanie správania“ dotknutej
osoby, by sa malo zistiť, či sú fyzické osoby sledované na internete vrátane prípadného násled-
ného využitia technologických riešení spracúvania osobných údajov, ktoré spočívajú v profilo-
vaní fyzickej osoby na účely prijatia rozhodnutia týkajúceho sa tejto osoby alebo na účely ana-
lýzy či predvídania osobných preferencií, správania a postojov tejto osoby.

(25) Ak sa právo členského štátu uplatňuje na základe medzinárodného práva verejného, toto na-
riadenie by sa malo uplatňovať aj na prevádzkovateľa, ktorý nie je usadený v Únii, napríklad na
diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade členského štátu.

(26) Zásady ochrany údajov by sa mali vzťahovať na všetky informácie týkajúce sa identifikovanej
alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Osobné údaje, ktoré boli pseudonymizované a ktoré
by sa mohli použitím dodatočných informácií priradiť fyzickej osobe, by sa mali považovať za
informácie o identifikovateľnej fyzickej osobe. Na určenie toho, či je fyzická osoba identifiko-
vateľná, by sa mali brať do úvahy všetky prostriedky, pri ktorých existuje primeraná pravdepo-
dobnosť, že ich prevádzkovateľ alebo akákoľvek iná osoba využije, napríklad osobitným výbe-
rom, na priamu alebo nepriamu identifikáciu fyzickej osoby. Na zistenie toho, či je primerane
pravdepodobné, že sa prostriedky použijú na identifikáciu fyzickej osoby, by sa mali zohľad-
niť všetky objektívne faktory, ako sú náklady a čas potrebný na identifikáciu so zreteľom na
technológiu dostupnú v čase spracúvania, ako aj na technologický vývoj. Zásady ochrany úda-
jov by sa preto nemali uplatňovať na anonymné informácie, konkrétne na informácie, ktoré sa
nevzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, ani na osobné údaje, kto-
ré sa stali anonymnými takým spôsobom, že dotknutá osoba nie je alebo už nie je identifikova-
teľná. Toto nariadenie sa preto netýka spracúvania takýchto anonymných informácií vrátane
spracúvania na štatistické účely alebo účely výskumu.

(27) Toto nariadenie sa neuplatňuje na osobné údaje zosnulých osôb. Členské štáty môžu stanoviť
pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov zosnulých osôb.

5

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679



(28) Použitie pseudonymizácie osobných údajov môže znížiť riziká pre príslušné dotknuté osoby
a pomôcť prevádzkovateľom a sprostredkovateľom pri plnení ich povinností v oblasti ochrany
údajov. Výslovné zavedenie „pseudonymizácie“ v tomto nariadení nie je určené na to, aby sa
vylúčili akékoľvek iné opatrenia na ochranu údajov.

(29) V záujme vytvorenia stimulov na používanie pseudonymizácie pri spracúvaní osobných úda-
jov by sa mali pri súčasnom umožnení všeobecnej analýzy umožniť opatrenia na pseudonymi-
záciu v rámci toho istého prevádzkovateľa v prípade, že daný prevádzkovateľ prijal technické
a organizačné opatrenia potrebné na zabezpečenie vykonania tohto nariadenia vo vzťahu k da-
nému spracúvaniu, a na zabezpečenie toho, že sa dodatočné informácie na priradenie osob-
ných údajov konkrétnej dotknutej osobe uchovávajú oddelene. Prevádzkovateľ, ktorý spracú-
va osobné údaje, by mal určiť oprávnené osoby v rámci toho istého prevádzkovateľa.

(30) Fyzickým osobám môžu byť pridelené online identifikátory, ktoré poskytujú ich prístroje,
aplikácie, nástroje a protokoly, ako napríklad IP adresa, cookies, alebo iné identifikátory, ako
napríklad štítky na rádiofrekvenčnú identifikáciu. Tieto môžu zanechávať stopy, ktoré sa naj-
mä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi a inými informáciami získanými zo serverov
môžu použiť na vytvorenie profilov fyzických osôb a na ich identifikáciu.

(31) Orgány verejnej moci, ktorým sa poskytujú osobné údaje v súlade so zákonnou povinnosťou
na výkon ich oficiálnej úlohy, napríklad daňové a colné orgány, finančné spravodajské jednot-
ky, nezávislé správne orgány alebo orgány finančného trhu zodpovedné za reguláciu trhov
s cennými papiermi a dohľad nad nimi, by sa nemali považovať za príjemcov, ak v súlade s prá-
vom Únie alebo právom členského štátu prijímajú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na vyko-
návanie určitého zisťovania vo všeobecnom záujme. Žiadosti o poskytnutie by mali orgány ve-
rejnej moci zasielať vždy písomne, spolu so zdôvodnením, príležitostne a nemali by sa týkať
celého informačného systému ani viesť ku prepojeniu informačných systémov. Uvedené orgá-
ny verejnej moci by mali osobné údaje spracúvať v súlade s platnými pravidlami ochrany úda-
jov podľa účelov spracúvania.

(32) Súhlas by sa mal poskytnúť jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informo-
vaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných úda-
jov, ktoré sa jej týkajú, a to napríklad písomným vyhlásením vrátane vyhlásenia prostredníc-
tvom elektronických prostriedkov alebo ústnym vyhlásením. Mohlo by to zahŕňať označenie
políčka pri návšteve internetového webového sídla, zvolenie technických nastavení služieb in-
formačnej spoločnosti alebo akékoľvek iné vyhlásenie či úkon, ktorý v tomto kontexte jasne
znamená, že dotknutá osoba súhlasí s navrhovaným spracúvaním jej osobných údajov. Mlča-
nie, vopred označené políčka alebo nečinnosť by sa preto nemali pokladať za súhlas. Súhlas by
sa mal vzťahovať na všetky spracovateľské činnosti vykonávané na ten istý účel alebo účely.
Ak sa spracúvanie vykonáva na viaceré účely, súhlas by sa mal udeliť na všetky tieto účely. Ak
má dotknutá osoba poskytnúť súhlas na základe požiadavky elektronickými prostriedkami,
požiadavka musí byť jasná a stručná a nemala by pôsobiť zbytočne rušivo na používanie služ-
by, pre ktorú sa poskytuje.

(33) Často nie je možné v čase získavania údajov úplne určiť účel spracúvania osobných údajov na
účely vedeckého výskumu. Preto by sa dotknutým osobám malo umožniť udeliť svoj súhlas
pre určité oblasti vedeckého výskumu, pokiaľ sú dodržané uznávané etické normy vedeckého
výskumu. Dotknuté osoby by mali mať možnosť udeliť svoj súhlas iba na určité oblasti vý-
skumu alebo časti výskumných projektov v rozsahu, ktorý umožňuje zamýšľaný účel.

(34) Genetické údaje by sa mali vymedziť ako osobné údaje týkajúce sa zdedených alebo nadobud-
nutých genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré sú výsledkom analýzy
biologických vzoriek danej fyzickej osoby, najmä analýzy chromozómov, deoxyribonukleovej
kyseliny (DNA) alebo ribonukleovej kyseliny (RNA) alebo analýzy inej látky, ktorá umožňuje
získanie rovnocenných informácií.

(35) Osobné údaje týkajúce sa zdravia by mali zahŕňať všetky údaje týkajúce sa zdravotného stavu
dotknutej osoby, ktoré poskytujú informácie o minulom, súčasnom alebo budúcom fyzickom
alebo duševnom zdravotnom stave dotknutej osoby. Zahŕňajú aj informácie o fyzickej osobe
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získané pri registrácii na účely poskytovania služieb zdravotnej starostlivosti danej fyzickej
osobe alebo pri ich poskytovaní podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ9);
číslo, symbol alebo osobitný údaj, ktorý bol fyzickej osobe pridelený na individuálnu identifi-
káciu tejto fyzickej osoby na zdravotné účely; informácie získané na základe vykonania testov
alebo prehliadok častí organizmu alebo telesných látok vrátane genetických údajov a biologic-
kých vzoriek; a akékoľvek informácie, napríklad o chorobe, zdravotnom postihnutí, riziku
ochorenia, anamnéze, klinickej liečbe, alebo o fyziologickom alebo biomedicínskom stave
dotknutej osoby bez ohľadu na zdroj týchto informácií, či už pochádzajú napríklad od lekára
alebo iného zdravotníckeho pracovníka, z nemocnice, zo zdravotníckej pomôcky alebo z vy-
konania diagnostického testu in vitro.

(36) Hlavnou prevádzkarňou prevádzkovateľa v Únii by malo byť miesto jeho centrálnej správy
v Únii, pokiaľ sa rozhodnutia o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov neprijí-
majú v inej prevádzkarni prevádzkovateľa v Únii, pričom v takom prípade by sa za hlavnú pre-
vádzkareň mala považovať táto iná prevádzkareň. Hlavná prevádzkareň prevádzkovateľa
v Únii by sa mala určiť podľa objektívnych kritérií a mala by zahŕňať efektívne a skutočné vy-
konávanie riadiacich činností, pri ktorých sa prijímajú hlavné rozhodnutia týkajúce sa účelu
a prostriedkov spracúvania prostredníctvom stálych dojednaní. Uvedené kritérium by nemalo
byť závislé od toho, či sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na tomto mieste. Prítomnosť
a použitie technických prostriedkov a technológií spracúvania osobných údajov alebo spraco-
vateľských činností nepredstavujú sami osebe hlavnú prevádzkareň, a preto nie sú určujúcimi
kritériami pre hlavnú prevádzkareň. Hlavnou prevádzkarňou sprostredkovateľa by malo byť
miesto jeho centrálnej správy v Únii alebo ak v Únii nemá centrálnu správu, tak miesto,
kde sa uskutočňujú hlavné spracovateľské činnosti v Únii. V prípadoch týkajúcich sa tak pre-
vádzkovateľa, ako aj sprostredkovateľa by mal príslušným vedúcim dozorným orgánom zostať
dozorný orgán členského štátu, v ktorom má prevádzkovateľ svoju hlavnú prevádzkareň,
ale dozorný orgán sprostredkovateľa by sa mal považovať za dotknutý dozorný orgán a uvede-
ný dozorný orgán by sa mal zúčastňovať na postupe spolupráce stanovenom v tomto nariade-
ní. V každom prípade dozorné orgány členského štátu alebo členských štátov, v ktorých má
sprostredkovateľ jednu alebo viac prevádzkarní, by sa nemali považovať za dotknuté dozorné
orgány, ak sa návrh rozhodnutia týka len prevádzkovateľa. Ak spracúvanie vykonáva skupina
podnikov, hlavná prevádzkareň riadiaceho podniku by sa mala považovať za hlavnú prevádz-
kareň skupiny podnikov okrem prípadu, keď o účeloch a prostriedkoch spracúvania rozhodu-
je iný podnik.

(37) Skupinu podnikov by mal zahŕňať riadiaci podnik a ním riadené podniky, pričom riadiaci pod-
nik by mal byť podnikom, ktorý môže vykonávať dominantný vplyv na ostatné podniky naprí-
klad v dôsledku toho, že ich vlastní, v dôsledku finančnej účasti alebo pravidiel upravujúcich
činnosť podniku alebo v dôsledku právomoci presadiť vykonávanie pravidiel ochrany osob-
ných údajov. Podnik, ktorý kontroluje spracúvanie osobných údajov v podnikoch, ktoré sú
s ním prepojené, by sa mal spolu s týmito podnikmi považovať za skupinu podnikov.

(38) Osobitnú ochranu osobných údajov si zasluhujú deti, keďže si môžu byť v menšej miere vedo-
mé rizík, dôsledkov a dotknutých záruk a svojich práv súvisiacich so spracúvaním osobných
údajov. Takáto osobitná ochrana by sa mala vzťahovať najmä na využívanie osobných údajov
detí na účely marketingu alebo vytvorenia osobného alebo používateľského profilu a získava-
nie osobných údajov o deťoch pri používaní služieb poskytovaných priamo dieťaťu. Súhlas no-
siteľa rodičovských práv a povinností by nemal byť potrebný v súvislosti s preventívnymi ale-
bo poradenskými službami, ktoré sú ponúkané priamo dieťaťu.

(39) Každé spracúvanie osobných údajov by malo byť zákonné a spravodlivé. Pre fyzické osoby by
malo byť transparentné, že sa získavajú, používajú, konzultujú alebo inak spracúvajú osobné
údaje, ktoré sa ich týkajú, ako aj to, v akom rozsahu sa tieto osobné údaje spracúvajú alebo
budú spracúvať. Zásada transparentnosti si vyžaduje, aby všetky informácie a komunikácia
súvisiace so spracúvaním týchto osobných údajov boli ľahko prístupné a ľahko pochopiteľné
a formulované jasne a jednoducho. Uvedená zásada sa týka najmä informácií pre dotknuté
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osoby o identite prevádzkovateľa a účeloch spracúvania, a ďalších informácií na zabezpečenie
spravodlivého a transparentného spracúvania, pokiaľ ide o dotknuté fyzické osoby a ich právo
získať potvrdenie a oznámenie spracúvaných osobných údajov, ktoré sa ich týkajú. Fyzické
osoby by mali byť upozornené na riziká, pravidlá, záruky a práva pri spracúvaní osobných
údajov, ako aj na to, ako uplatňovať svoje práva pri takomto spracúvaní. Najmä konkrétne úče-
ly, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, by mali byť výslovne uvedené a legitímne a stanovené
v čase získavania osobných údajov. Osobné údaje by mali byť primerané, relevantné a obme-
dzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú. To si vyža-
duje najmä zabezpečenie toho, aby obdobie, počas ktorého sa tieto osobné údaje uchovávajú,
bolo obmedzené na nevyhnutný rozsah. Osobné údaje by sa mali spracúvať len vtedy, ak účel
spracúvania nebolo možné za primeraných podmienok dosiahnuť inými prostriedkami. S cie-
ľom zabezpečiť, aby sa osobné údaje neuchovávali dlhšie, než je to nevyhnutné, by mal pre-
vádzkovateľ stanoviť lehoty na vymazanie alebo pravidelné preskúmanie. Mali by sa prijať
všetky primerané opatrenia, aby sa zabezpečila oprava alebo vymazanie nesprávnych údajov.
Osobné údaje by sa mali spracúvať tak, aby sa zabezpečila primeraná bezpečnosť a dôvernosť
osobných údajov vrátane predchádzania neoprávnenému prístupu k osobným údajom a zaria-
deniu používanému na spracúvanie, alebo neoprávnenému využitiu týchto údajov a zariade-
ní.

(40) Aby bolo spracúvanie zákonné, osobné údaje by sa mali spracúvať na základe súhlasu dotknu-
tej osoby alebo na nejakom inom legitímnom základe, ktorý je stanovený v právnych predpi-
soch, a to buď v tomto nariadení alebo v iných právnych predpisoch Únie alebo v práve člen-
ského štátu, ako je to uvedené v tomto nariadení, vrátane nevyhnutnosti plnenia zákonných
povinností, ktoré má prevádzkovateľ, alebo nevyhnutnosti plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou
stranou je dotknutá osoba, alebo s cieľom podniknúť kroky na požiadanie dotknutej osoby
pred uzavretím zmluvy.

(41) Keď sa v tomto nariadení odkazuje na právny základ alebo legislatívne opatrenie, nemusí sa
tým nevyhnutne vyžadovať legislatívny akt prijatý parlamentom, bez toho, aby boli dotknuté
požiadavky vyplývajúce z ústavného poriadku dotknutého členského štátu. Takýto právny zá-
klad alebo legislatívne opatrenie by však mali byť jasné a presné a ich uplatňovanie by malo
byť predvídateľné pre tie osoby, na ktoré sa vzťahujú, a to v súlade s judikatúrou Súdneho dvo-
ra EÚ Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) a Európskeho súdu pre ľudské práva.

(42) Ak je spracúvanie založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ by mal vedieť preuká-
zať, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním. Najmä v kontexte písomného vyhláse-
nia v inej záležitosti by záruky mali zabezpečovať, že dotknutá osoba si je vedomá, že dáva
súhlas a v akom rozsahu ho udeľuje. V súlade so smernicou Rady 93/13/EHS10) by vyjadrenie
súhlasu, ktoré vopred naformuloval prevádzkovateľ, malo byť v zrozumiteľnej a ľahko dostup-
nej forme a formulované jasne a jednoducho a nemalo by obsahovať nekalé podmienky. Aby
sa zaistilo, že súhlas bude informovaný, dotknutá osoba by si mala byť vedomá aspoň identity
prevádzkovateľa a zamýšľaných účelov spracúvania osobných údajov. Súhlas by sa nemal po-
važovať za slobodný, ak dotknutá osoba nemá skutočnú alebo slobodnú voľbu alebo nemôže
odmietnuť či odvolať súhlas bez nepriaznivých následkov.

(43) Aby sa zabezpečilo, že súhlas sa poskytol slobodne, súhlas by nemal byť platným právnym dô-
vodom na spracúvanie osobných údajov v konkrétnom prípade, ak medzi postavením dotknu-
tej osoby a prevádzkovateľa existuje jednoznačný nepomer, najmä ak je prevádzkovateľ orgá-
nom verejnej moci, a preto nie je pravdepodobné, že sa súhlas poskytol slobodne za všetkých
okolností danej konkrétnej situácie. Súhlas sa nepovažuje za poskytnutý slobodne, ak nie je
možné dať samostatný súhlas na jednotlivé spracovateľské operácie osobných údajov napriek
tomu, že by to bolo v konkrétnom prípade vhodné, alebo ak sa plnenie zmluvy vrátane
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poskytnutia služby podmieňuje takýmto súhlasom, aj keď to na takéto plnenie nie je takýto sú-
hlas nevyhnutný.

(44) Spracúvanie by sa malo považovať za zákonné, ak je potrebné v súvislosti so zmluvou alebo
s úmyslom uzatvoriť zmluvu.

(45) Ak sa spracúvanie vykonáva v súlade so zákonnými povinnosťami, ktoré má prevádzkovateľ,
alebo ak je spracúvanie potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo
z úradnej moci, základ pre spracúvanie by mal existovať v práve Únie alebo v práve členského
štátu. Týmto nariadením sa nevyžaduje, aby pre každé jednotlivé spracúvanie existoval oso-
bitný právny predpis. Za dostatočný možno považovať právny predpis, ktorý je základom pre
viaceré spracovateľské operácie založené na zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na pre-
vádzkovateľa, alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verej-
nom záujme alebo pri výkone verejnej moci. Na základe práva Únie alebo práva členského štá-
tu by sa tiež malo rozhodovať o účele spracúvania. Okrem toho by toto právo mohlo spresniť
všeobecné podmienky tohto nariadenia, ktoré sa týkajú zákonnosti spracúvania osobných
údajov, stanoviť špecifikácie na určenie prevádzkovateľa, typu osobných údajov, ktoré podlie-
hajú spracúvaniu, príslušných dotknutých osôb, subjektov, ktorým môžu byť osobné údaje
poskytnuté, obmedzenia účelu, doby uchovávania a iných opatrení s cieľom zabezpečiť zá-
konné a spravodlivé spracúvanie. V práve Únie alebo v práve členského štátu by malo byť
takisto stanovené, či by prevádzkovateľom vykonávajúcim úlohu vo verejnom záujme alebo
pri výkone verejnej moci mal byť orgán verejnej moci alebo iná fyzická alebo právnická osoba,
ktorá sa spravuje verejným alebo súkromným právom, ako napríklad profesijné združenie, ak
je to z dôvodu verejného záujmu opodstatnené, a to aj na účely v oblasti zdravia, ako je verejné
zdravie a sociálna ochrana a správa služieb zdravotnej starostlivosti.

(46) Spracúvanie osobných údajov by sa malo rovnako považovať za zákonné, ak je potrebné na
účely ochrany záujmu, ktorý je zásadný pre život dotknutej alebo inej fyzickej osoby. Spracú-
vanie osobných údajov na základe životne dôležitom záujme inej fyzickej osoby by sa malo
uskutočniť v zásade len vtedy, keď sa takéto spracúvanie zjavne nemôže zakladať na inom
právnom základe. Niektoré typy spracúvania môžu slúžiť na dôležité účely verejného záujmu
aj životne dôležité záujmy dotknutej osoby, napríklad ak je spracúvanie nevyhnutné na huma-
nitárne účely vrátane monitorovania epidémií a ich šírenia alebo v humanitárnych núdzových
situáciách, najmä v prípade prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou.

(47) Oprávnené záujmy prevádzkovateľa vrátane prevádzkovateľa, ktorému môžu byť tieto osobné
údaje poskytnuté, alebo tretej strany môžu poskytnúť právny základ pre spracúvanie, ak nad
nimi neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, pričom sa zohľad-
nia primerané očakávania dotknutých osôb na základe ich vzťahu k prevádzkovateľovi. Taký-
to oprávnený záujem by mohol existovať napríklad vtedy, keby medzi dotknutou osobou
a prevádzkovateľom existoval relevantný a primeraný vzťah, napríklad keby bola dotknutá
osoba voči prevádzkovateľovi v postavení klienta alebo v jeho službách. Existencia oprávnené-
ho záujmu by si v každom prípade vyžadovala dôkladné posúdenie vrátane posúdenia toho, či
dotknutá osoba môže v danom čase a kontexte získavania osobných údajov primerane očaká-
vať, že sa spracúvanie na tento účel môže uskutočniť. Záujmy a základné práva dotknutej oso-
by by mohli prevážiť nad záujmami prevádzkovateľa údajov najmä vtedy, ak sa osobné údaje
spracúvajú za okolností, keď dotknuté osoby primerane neočakávajú ďalšie spracúvanie. Keď-
že je úlohou zákonodarcu, aby v právnych predpisoch stanovil právny základ pre spracúvanie
osobných údajov orgánmi verejnej moci, tento právny základ by sa nemal vzťahovať na spra-
cúvanie orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh. Spracúvanie osobných údajov nevyhnutne
potrebné na účely predchádzania podvodom tiež predstavuje oprávnený záujem príslušného
prevádzkovateľa údajov. Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno
považovať za oprávnený záujem.

(48) Prevádzkovatelia, ktorí sú súčasťou skupiny podnikov alebo inštitúcií, ktoré sú prepojené
s ústredným subjektom, môžu mať oprávnený záujem na prenose osobných údajov v rámci
skupiny podnikov na vnútorné administratívne účely vrátane spracúvania osobných údajov
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klientov alebo zamestnancov. Tým nie sú dotknuté všeobecné zásady prenosu osobných úda-
jov v rámci skupiny podnikov podniku nachádzajúcemu sa v tretej krajine.

(49) Spracúvanie osobných údajov v rozsahu nevyhnutne potrebnom a primeranom na účely zais-
tenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti, t. j. schopnosti siete alebo informačného
systému odolať na danom stupni dôvernosti poruchám alebo nezákonným alebo úmyselným
činom, ktoré narušujú dostupnosť, pravosť, integritu a dôvernosť uchovávaných alebo prene-
sených osobných údajov, a bezpečnosti súvisiacich služieb ponúkaných alebo dostupných
prostredníctvom týchto sietí a systémov orgánmi verejnej moci, jednotkami reakcie na núdzo-
vé počítačové situácie (CERT), jednotkami pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT), po-
skytovateľmi elektronických komunikačných sietí a služieb a poskytovateľmi bezpečnost-
ných technológií a služieb predstavuje oprávnený záujem dotknutého prevádzkovateľa úda-
jov. Mohlo by to napríklad zahŕňať 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.

(50) Spracúvanie osobných údajov na iné účely ako na účely, na ktoré boli osobné údaje pôvodne
získané, by malo byť umožnené len vtedy, ak je toto spracúvanie zlučiteľné s účelmi, na ktoré
boli osobné údaje pôvodne získané. V takom prípade sa nevyžaduje žiadny iný samostatný
právny základ, než je právny základ, ktorý umožňoval získavanie osobných údajov. Ak je
spracúvanie potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone ve-
rejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, v práve Únie alebo v práve členského štátu sa môžu
stanoviť a upraviť úlohy a účely, v prípade ktorých by sa malo ďalšie spracúvanie považovať za
zlučiteľné a zákonné. Ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely ve-
deckého či historického výskumu alebo štatistické účely by sa malo považovať za zlučiteľné so
zákonnými spracovateľskými operáciami. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
ktorý je zakotvený v práve Únie alebo v práve členského štátu, môže byť aj právnym základom
pre ďalšie spracúvanie. S cieľom zistiť, či je účel ďalšieho spracúvania v súlade s účelom, na
ktorý boli osobné údaje pôvodne získané, by mal prevádzkovateľ po splnení všetkých požiada-
viek zákonnosti pôvodného spracúvania zohľadniť okrem iného akékoľvek prepojenie medzi
týmito účelmi a účelmi zamýšľaného ďalšieho spracúvania; kontext, v ktorom sa osobné údaje
získali, najmä primerané očakávania dotknutých osôb vyplývajúce z ich vzťahu k prevádzko-
vateľovi, pokiaľ ide o ich ďalšie použitie; povahu osobných údajov; následky zamýšľaného
ďalšieho spracúvania pre dotknuté osoby; a existenciu primeraných záruk v pôvodných aj za-
mýšľaných operáciách ďalšieho spracúvania.

Ak dotknutá osoba udelila súhlas alebo sa spracúvanie zakladá na práve Únie alebo práve člen-
ského štátu, ktoré predstavuje potrebné a primerané opatrenie v demokratickej spoločnosti,
najmä na ochranu dôležitých verejných záujmov, mal by mať prevádzkovateľ možnosť osobné
údaje ďalej spracúvať bez ohľadu na zlučiteľnosť účelov. V každom prípade by sa malo zabez-
pečiť uplatnenie zásad stanovených v tomto nariadení, najmä povinnosti informovať dotknutú
osobu o týchto iných účeloch a o jej právach vrátane práva namietať. Oznámenie možných
trestných činov alebo ohrozenia verejnej bezpečnosti prevádzkovateľom a poskytnutie rele-
vantných osobných údajov v jednotlivých prípadoch alebo viacerých prípadoch týkajúcich sa
toho istého trestného činu alebo ohrozenia verejnej bezpečnosti príslušnému orgánu by sa
malo považovať za oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ. Takéto poskytnutie
v oprávnenom záujme prevádzkovateľa alebo ďalšie spracúvanie osobných údajov by sa však
malo zakázať, ak toto spracúvanie nie je v súlade s právnou, profesijnou alebo inou záväznou
povinnosťou mlčanlivosti.

(51) Osobné údaje, ktoré sú svojou povahou obzvlášť citlivé v súvislosti so základnými právami
a slobodami, si zasluhujú osobitnú ochranu, keďže z kontextu ich spracúvania by mohli pre
základné práva a slobody vyplývať významné riziká. Uvedené osobné údaje by mali zahŕňať
osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, pričom použitie výrazu „rasový pô-
vod“ v tomto nariadení neznamená, že Únia akceptuje teórie, ktoré sa usilujú stanoviť
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existenciu oddelených ľudských rás. Spracúvanie fotografií by sa nemalo systematicky pova-
žovať za spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, pretože vymedzenie pojmu bio-
metrické údaje sa na ne bude vzťahovať len v prípadoch, keď sa spracúvajú osobitnými tech-
nickými prostriedkami, ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu fyzickej
osoby. Takéto osobné údaje by sa nemali spracúvať, pokiaľ spracúvanie nie je povolené v oso-
bitných prípadoch stanovených v tomto nariadení, pričom sa zohľadní, že právo členských
štátov môže stanoviť osobitné ustanovenia o ochrane údajov, ktorými prispôsobia uplatňova-
nie pravidiel tohto nariadenia na účely splnenia zákonnej povinnosti alebo úlohy realizovanej
vo verejnom záujme či pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Okrem osobit-
ných požiadaviek na takéto spracúvanie by sa mali uplatňovať všeobecné zásady a iné pravidlá
uvedené v tomto nariadení, najmä pokiaľ ide o podmienky pre zákonné spracúvanie. Výnimky
zo všeobecného zákazu spracúvania týchto osobitných kategórií osobných údajov by sa mali
výslovne uviesť okrem iného vtedy, ak dotknutá osoba poskytla svoj výslovný súhlas alebo
v súvislosti s osobitnými potrebami, najmä ak spracúvanie vykonávajú v rámci legitímnych
činností určité združenia alebo nadácie, ktorých účelom je umožniť výkon základných slobôd.

(52) Výnimka zo zákazu spracúvania osobitných kategórií osobných údajov by sa taktiež mala po-
voliť, ak je to stanovené v práve Únie alebo v práve členského štátu, a za splnenia vhodných zá-
ruk, aby boli chránené osobné údaje a iné základné práva, ak to odôvodňuje verejný záujem,
najmä spracúvanie osobných údajov v oblasti pracovného práva, práva sociálnej ochrany vrá-
tane dôchodkového zabezpečenia, a na účely zdravotnej bezpečnosti, monitorovania a varo-
vania, prevencie alebo kontroly prenosných chorôb a iných závažných hrozieb pre zdravie.
Takáto výnimka sa môže vykonať na zdravotné účely vrátane verejného zdravia a riadenia
služieb zdravotnej starostlivosti, najmä s cieľom zabezpečiť kvalitu a nákladovú efektívnosť
postupov používaných na uspokojovanie nárokov na plnenie a služby v systéme zdravotného
poistenia, alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historické-
ho výskumu alebo na štatistické účely. Výnimka by sa mala povoliť aj na spracúvanie takýchto
osobných údajov, ak je to potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie práv-
nych nárokov, a to bez ohľadu na to, či ide súdne alebo správne konanie alebo mimosúdne ko-
nanie.

(53) Osobitné kategórie osobných údajov, ktoré si zasluhujú vyššiu ochranu, by sa mali spracúvať
len na zdravotné účely, ak je to potrebné na dosiahnutie týchto účelov v prospech fyzických
osôb a spoločnosti ako celku, najmä v súvislosti s riadením služieb a systémov zdravotnej ale-
bo sociálnej starostlivosti vrátane spracúvania takýchto údajov manažmentom a ústrednými
národnými zdravotníckymi orgánmi na účely kontroly kvality, informácií potrebných pre ria-
denie a všeobecného vnútroštátneho a miestneho dohľadu nad systémom zdravotnej alebo so-
ciálnej starostlivosti, a zabezpečenia kontinuity zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti a cez-
hraničnej zdravotnej starostlivosti alebo zdravotnej bezpečnosti, monitorovania a varovných
účelov, alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického
výskumu alebo na štatistické účely na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré
musí spĺňať cieľ verejného záujmu, ako aj na štúdie uskutočňované vo verejnom záujme v ob-
lasti verejného zdravia. Týmto nariadením by sa preto mali stanoviť harmonizované podmien-
ky pre spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov týkajúcich sa zdravia v súvislosti
s osobitnými potrebami, najmä ak spracúvanie takýchto údajov vykonávajú na určité zdravot-
né účely osoby, na ktoré sa vzťahuje zákonná povinnosť zachovania profesijného tajomstva.
V práve Únie alebo v práve členského štátu by sa mali stanoviť osobitné a vhodné opatrenia na
ochranu základných práv a osobných údajov fyzických osôb. Členským štátom by sa malo
umožniť zachovať alebo zaviesť ďalšie podmienky vrátane obmedzení týkajúce sa spracúvania
genetických údajov, biometrických údajov alebo údajov týkajúcich sa zdravia. To by však ne-
malo brániť voľnému toku osobných údajov v rámci Únie, keď sa tieto podmienky vzťahujú na
cezhraničné spracúvanie takýchto údajov.

(54) Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby môže byť
potrebné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia. Takéto spracúvanie by

11

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679



malo podliehať vhodným a konkrétnym opatreniam na ochranu práv a slobôd fyzických osôb.
V tejto súvislosti by sa malo „verejné zdravie“ vykladať v zmysle nariadenia Európskeho parla-
mentu a Rady (ES) č. 1338/200811), teda malo by zahŕňať všetky prvky týkajúce sa zdravia, a to
zdravotný stav vrátane chorobnosti a zdravotného postihnutia, faktory ovplyvňujúce tento
zdravotný stav, potreby zdravotnej starostlivosti, zdroje pridelené na zdravotnú starostlivosť,
poskytovanie zdravotnej starostlivosti a jej všeobecnú dostupnosť, ako aj výdavky na zdravot-
nú starostlivosť a jej financovanie, a príčiny smrti. Takéto spracúvanie údajov týkajúcich sa
zdravia z dôvodov verejného záujmu by nemalo viesť k spracúvaniu osobných údajov na iné
účely tretími stranami, napríklad zamestnávateľmi či poisťovňami a bankami.

(55) Okrem toho sa spracúvanie osobných údajov oficiálnymi orgánmi na účel dosiahnutia cieľov
oficiálne uznaných náboženských združení, pričom ide o ciele stanovené ústavným právom
alebo medzinárodným právom verejným, vykonáva vo verejnom záujme.

(56) Ak si počas volebných aktivít fungovanie demokratického systému v niektorom členskom štá-
te vyžaduje, aby politické strany zhromažďovali osobné údaje o politických názoroch ľudí,
môže byť spracúvanie takýchto údajov povolené z dôvodov verejného záujmu, a to za predpo-
kladu, že sú poskytnuté primerané záruky.

(57) Ak osobné údaje, ktoré spracúva prevádzkovateľ, nedovoľujú prevádzkovateľovi identifikovať
fyzickú osobu, prevádzkovateľ by nemal byť povinný získať dodatočné informácie na identifi-
kovanie dotknutej osoby výlučne na to, aby dosiahol súlad s niektorým ustanovením tohto
nariadenia. Prevádzkovateľ by však nemal odmietnuť prijať dodatočné informácie, ktoré mu
poskytne dotknutá osoba na podporu uplatnenia svojich práv. Súčasťou identifikácie by mala
byť digitálna identifikácia dotknutej osoby, napríklad prostredníctvom mechanizmu autentifi-
kácie, napríklad použitím rovnakých prihlasovacích údajov, ktoré dotknutá osoba použila na
prihlásenie do online služby poskytovanej prevádzkovateľom.

(58) Zásada transparentnosti si vyžaduje, aby všetky informácie určené verejnosti alebo dotknutej
osobe boli stručné, ľahko prístupné a ľahko pochopiteľné, formulované jasne a jednoducho,
a navyše ak je to vhodné, ľahko zrakovo vnímateľné. Takéto informácie by sa mohli poskytnúť
v elektronickej podobe, napríklad pri oslovení verejnosti prostredníctvom webového sídla.
Týka sa to najmä situácií, ako je napríklad online reklama, v ktorých veľký počet účastníkov
a technologická zložitosť činnosti sťažujú dotknutej osobe zistiť a pochopiť, či osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú, boli získané, kým a na aké účely. Keďže deťom prislúcha osobitná ochrana,
všetky informácie a každá komunikácia, pri ktorej sa spracúvanie zameriava na dieťa, by mali
byť formulované jasne a jednoducho, aby ich dieťa mohlo ľahko pochopiť.

(59) Mali by sa stanoviť postupy, ktoré by dotknutej osobe uľahčili uplatnenie jej práv podľa tohto
nariadenia a ktoré by zahŕňali mechanizmy na vyžiadanie si a prípadné získanie bezplatného
prístupu k osobným údajom a ich bezplatnú opravu alebo vymazanie, a na uplatnenie práva
namietať. Prevádzkovateľ by mal tiež poskytnúť možnosť, aby sa žiadosti mohli podávať elek-
tronicky, najmä ak sa osobné údaje spracúvajú elektronickými prostriedkami. Prevádzkovateľ
by mal byť povinný odpovedať na žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu a najneskôr
do jedného mesiaca a uviesť dôvody v prípade, ak nemá v úmysle vyhovieť takejto žiadosti.

(60) Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola in-
formovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. Prevádzkovateľ by mal dotknu-
tej osobe poskytnúť všetky ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na zaručenie spravodlivého
a transparentného spracúvania, pričom sa zohľadnia konkrétne okolnosti a kontext, v ktorom
sa osobné údaje spracúvajú. Dotknutá osoba by okrem toho mala byť informovaná o existencii
profilovania a následkoch takéhoto profilovania. Ak sa osobné údaje získavajú od dotknutej
osoby, dotknutá osoba by mala byť informovaná aj o tom, či je povinná osobné údaje poskyt-
núť, a o následkoch v prípade, že tieto údaje neposkytne. Tieto informácie možno poskytnúť
v kombinácii so štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť dobre viditeľným,
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zrozumiteľným a čitateľným spôsobom zmysluplný prehľad zamýšľaného spracúvania. Ak sú
ikony uvedené v elektronickej podobe, mali by byť strojovo čitateľné.

(61) Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby by sa
mali dotknutej osobe poskytnúť v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo
ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote v závislosti od okolností prípa-
du. Ak možno osobné údaje legitímne poskytnúť inému príjemcovi, dotknutá osoba by mala
byť informovaná o tom, kedy boli osobné údaje prvýkrát poskytnuté tomuto príjemcovi. Ak
má prevádzkovateľ v úmysle spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané,
mal by dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním poskytnúť informácie o tomto inom
účele a ďalšie potrebné informácie. Ak sa z dôvodu použitia viacerých zdrojov nemohol dotknu-
tej osobe poskytnúť pôvod osobných údajov, mala by sa poskytnúť všeobecná informácia.

(62) Nie je však potrebné uložiť povinnosť poskytovať informácie, ak dotknutá osoba už informácie
má, ak zaznamenanie alebo poskytnutie osobných údajov je výslovne stanovené zákonom,
alebo ak sa poskytnutie informácií dotknutej osobe ukáže ako nemožné alebo by si vyžiadalo
vynaloženie neprimeraného úsilia. Posledná situácia by mohla byť najmä spracúvanie na úče-
ly archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na
štatistické účely. V tejto súvislosti by sa mal zohľadniť počet dotknutých osôb, vek údajov
a všetky prijaté primerané záruky.

(63) Dotknutá osoba by mala mať právo na prístup k osobným údajom, ktoré boli o nej získané,
a uvedené právo aj jednoducho a v primeraných intervaloch uplatňovať, aby si bola vedomá
zákonnosti spracúvania a mohla si ju overiť. K tomu patrí aj právo dotknutých osôb na prístup
k údajom týkajúcim sa ich zdravia, napríklad k údajom v ich lekárskych záznamoch obsahujú-
cich informácie ako diagnóza, výsledky vyšetrení, posudky ošetrujúcich lekárov a akákoľvek
poskytnutá terapia alebo uskutočnené zákroky. Každá dotknutá osoba by preto mala mať prá-
vo vedieť a byť informovaná najmä o účeloch spracúvania osobných údajov, podľa možnosti
o dobe spracúvania osobných údajov, o príjemcoch osobných údajov, o postupe v každom
automatickom spracúvaní osobných údajov a aspoň v prípadoch, v ktorých sa spracúvanie
opiera o profilovanie, o následkoch takéhoto spracúvania. Ak je to možné, prevádzkovateľ by
mal môcť poskytnúť prístup na diaľku k bezpečnému systému, ktorý by dotknutej osobe
zabezpečil priamy prístup k jej osobným údajom. Uvedené právo by sa nemalo nepriaznivo
dotknúť práv alebo slobôd iných osôb, ani obchodného tajomstva alebo práv duševného vlast-
níctva a najmä autorských práv týkajúcich sa softvéru. Výsledkom zohľadnenia týchto prvkov
by však nemalo byť odmietnutie poskytnutia akýchkoľvek informácií dotknutej osobe. Ak pre-
vádzkovateľ spracúva v súvislosti s dotknutou osobou veľké množstvo informácií, mal by
môcť požadovať, aby pred doručením informácií dotknutá osoba spresnila, ktorých informácií
alebo spracovateľských činností sa žiadosť týka.

(64) Prevádzkovateľ by mal použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej
osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a online identifiká-
tormi. Prevádzkovateľ by nemal uchovávať osobné údaje len preto, aby bol schopný reagovať
na prípadné žiadosti.

(65) Dotknutá osoba by mala mať právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a „právo na
zabudnutie“, ak uchovávanie takýchto údajov porušuje toto nariadenie alebo právo Únie či
právo členského štátu vzťahujúce sa na prevádzkovateľa. Dotknutá osoba by mala mať najmä
právo na to, aby jej osobné údaje boli vymazané a prestali sa spracúvať, ak osobné údaje už nie
sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané, ak dotknutá
osoba odvolala svoj súhlas alebo namieta voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka-
jú, alebo ak spracúvanie jej osobných údajov nie je v súlade s týmto nariadením z iných dôvo-
dov. Uvedené právo je relevantné najmä v situácii, v ktorej dotknutá osoba dala súhlas ako die-
ťa, a si nebola 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. Ďalšie uchovávanie osobných údajov by však
malo byť zákonné v prípadoch, keď je potrebné na uplatnenie slobody prejavu a práva na
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informácie, na plnenie zákonnej povinnosti, na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záuj-
me alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu
v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého
alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, alebo na preukazovanie, uplatňovanie
alebo obhajovanie právnych nárokov.

(66) Aby sa posilnilo „právo na zabudnutie“ v online prostredí, malo by sa rozšíriť právo na vyma-
zanie aj tým, aby prevádzkovateľ, ktorý osobné údaje zverejnil, bol povinný informovať pre-
vádzkovateľov, ktorí takéto osobné údaje spracúvajú, o vymazaní všetkých odkazov na tieto
osobné údaje alebo kópií či replík týchto osobných údajov. Pritom by mal uvedený prevádzko-
vateľ prijať primerané kroky, so zohľadnením dostupnej technológie a prostriedkov, ktoré má
prevádzkovateľ k dispozícii, vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov,
ktorí spracúvajú osobné údaje, o žiadosti dotknutej osoby.

(67) Metódy na obmedzenie spracúvania osobných údajov by okrem iného mohli zahŕňať dočasné
presunutie vybraných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenie prístupu používate-
ľov k vybraným osobným údajom alebo dočasné odstránenie zverejnených údajov z webové-
ho sídla. V automatizovaných informačných systémoch by sa obmedzenie spracúvania malo
v zásade zabezpečiť technickými prostriedkami takým spôsobom, aby osobné údaje neboli
predmetom ďalších spracovateľských operácií a nebolo možné ich meniť. Skutočnosť, že spra-
cúvanie osobných údajov je obmedzené, by sa v systéme mala jasne vyznačiť.

(68) S cieľom ďalej posilniť kontrolu nad svojimi vlastnými údajmi by mala mať dotknutá osoba
v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami,
možnosť získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktú-
rovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom a interoperabilnom formáte a preniesť ich
k ďalšiemu prevádzkovateľovi. Prevádzkovatelia by sa mali nabádať, aby vyvinuli interopera-
bilné formáty, ktoré umožnia prenosnosť údajov. Uvedené právo by sa malo uplatňovať, ak
dotknutá osoba poskytla osobné údaje na základe svojho súhlasu alebo ak je spracúvanie po-
trebné na plnenie zmluvy. Nemalo by sa uplatňovať, ak je spracúvanie založené na inom práv-
nom základe, než je súhlas alebo zmluva. Zo samotnej povahy uvedeného práva vyplýva, že
by sa nemalo uplatňovať voči prevádzkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje pri výkone
svojich verejných úloh. Nemalo by sa preto uplatňovať, ak je spracúvanie osobných údajov
potrebné na plnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje, alebo na spl-
nenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej pre-
vádzkovateľovi. Právo dotknutej osoby na prenos alebo prijatie osobných údajov, ktoré sa jej
týkajú, by nemalo mať za následok vznik povinnosti prevádzkovateľov prijať alebo zachovať
systémy spracúvania, ktoré sú technicky kompatibilné. Ak v rámci určitého súboru osobných
údajov ide o viac ako jednu dotknutú osobu, právom prijímať tieto osobné údaje by nemali byť
dotknuté práva a slobody iných dotknutých osôb podľa tohto nariadenia. Okrem toho by uve-
deným právom nemalo byť dotknuté právo dotknutej osoby dosiahnuť vymazanie osobných
údajov a obmedzenia tohto práva, ako sa uvádzajú v tomto nariadení, a predovšetkým by toto
právo nemalo viesť k vymazaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktoré poskytla na účely pl-
nenia zmluvy, v takom rozsahu a počas takého obdobia, ako sú tieto osobné údaje potrebné na
plnenie danej zmluvy. Keď je to technicky možné, mala by mať dotknutá osoba právo na pre-
nos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

(69) Ak by osobné údaje mohli byť zákonne spracúvané, pretože spracúvanie je nevyhnutné na spl-
nenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej pre-
vádzkovateľovi, alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
dotknutá osoba by mala mať právo namietať proti spracúvaniu akýchkoľvek osobných údajov,
ktoré sa týkajú jej konkrétnej situácie. Malo by byť na prevádzkovateľovi, aby preukázal, že
jeho závažné oprávnené záujmy prevažujú nad záujmami alebo základnými právami a slobo-
dami dotknutej osoby.

(70) Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba by mala mať
právo namietať proti takému spracúvaniu vrátane profilovania, pokiaľ súvisí s takýmto
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priamym marketingom, bez ohľadu na to, či ide o pôvodné alebo ďalšie spracúvanie, a to kedy-
koľvek a bezplatne. Dotknutá osoba by mala byť výslovne upozornená na uvedené právo, pri-
čom sa uvedené právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

(71) Dotknutá osoba by mala mať právo nepodliehať rozhodnutiu, ktoré môže zahŕňať opatrenie,
hodnotiacemu osobné aspekty, ktoré sa jej týkajú, založenému výlučne na automatizovanom
spracúvaní a ktoré má právne účinky, ktoré sa dotknutej osoby týkajú alebo ju podobným spô-
sobom významne ovplyvňujú, ako je napríklad automatické zamietnutie online žiadosti o úver
alebo elektronické postupy prijímania pracovníkov bez akéhokoľvek ľudského zásahu. Takéto
spracúvanie zahŕňa „profilovanie“ pozostávajúce z akejkoľvek formy automatizovaného spra-
cúvania osobných údajov spočívajúceho v hodnotení osobných aspektov týkajúcich sa fyzic-
kej osoby, predovšetkým na analýzu alebo predvídanie aspektov súvisiacich s výkonnosťou
dotknutej osoby v práci, jej majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami alebo
záujmami, spoľahlivosťou alebo správaním, polohou alebo pohybom, pokiaľ vedie k právnym
účinkom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú alebo ju podobným spôsobom významne ovplyvňu-
jú. Rozhodovanie založené na takomto spracúvaní vrátane profilovania by sa však malo umož-
niť, ak je výslovne povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktoré sa vzťahuje na
prevádzkovateľa, a to aj na účely monitorovania podvodov a daňových únikov a ich predchá-
dzania, ktoré sa uskutočňuje v súlade s právnym predpismi, normami a odporúčaniami inšti-
túcií Únie alebo vnútroštátnych orgánov dozoru, a na zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti
služby poskytovanej zo strany prevádzkovateľa, alebo ak je nevyhnutné na uzavretie alebo pl-
nenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo ak dotknutá osoba dala
svoj výslovný súhlas. V každom prípade by takéto spracúvanie malo podliehať vhodným záru-
kám, ktoré by mali zahŕňať určité informácie pre dotknutú osobu a právo na ľudský zásah, vy-
jadriť svoj názor, dostať vysvetlenie rozhodnutia, ktoré bolo prijaté po takomto posúdení, a na-
padnúť rozhodnutie. Takéto opatrenie by sa nemalo týkať dieťaťa.

S cieľom zabezpečiť spravodlivé a transparentné spracúvanie vo vzťahu k dotknutej osobe
a s ohľadom na konkrétne okolnosti a súvislosti spracúvania osobných údajov by mal prevádz-
kovateľ používať na účely profilovania primerané matematické alebo štatistické postupy, pri-
jať technické a organizačné opatrenia vhodné na to, aby sa predovšetkým zabezpečilo, že fak-
tory, ktoré vedú k nesprávnosti osobných údajov, sa opravia a riziko chýb sa minimalizuje, za-
bezpečiť osobné údaje tak, aby sa zohľadnili súvisiace potenciálne riziká pre záujmy a práva
dotknutej osoby, a zabrániť okrem iného diskriminačným účinkom na fyzické osoby na zákla-
de rasového alebo etnického pôvodu, politického názoru, náboženstva alebo presvedčenia,
členstva v odborových organizáciách, genetického alebo zdravotného stavu či sexuálnej orien-
tácie, alebo spracúvaniu, ktoré vedie k opatreniam majúcim takéto účinky.

(72) Na profilovanie sa vzťahujú pravidlá stanovené v tomto nariadení upravujúce spracúvanie
osobných údajov, ako napríklad právne dôvody spracúvania alebo zásady ochrany údajov. Eu-
rópsky výbor pre ochranu údajov, zriadený týmto nariadením (ďalej len „výbor“), by mal mať
možnosť vydať v tejto súvislosti usmernenie.

(73) Právom Únie alebo právom členského štátu sa môžu uložiť obmedzenia týkajúce sa osobit-
ných zásad a práv na informovanie, prístup a opravu alebo vymazanie osobných údajov, práva
na prenosnosť údajov, práva namietať, rozhodnutí založených na profilovaní, ako aj informo-
vania dotknutej osoby o porušení ochrany osobných údajov a o určitých súvisiacich povinnos-
tiach prevádzkovateľov, pokiaľ je to v demokratickej spoločnosti potrebné a primerané na za-
istenie verejnej bezpečnosti vrátane ochrany ľudského života, najmä v reakcii na prírodné ka-
tastrofy alebo katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou, predchádzania trestným činom, ich
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií, vrátane
ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a predchádzania takémuto ohrozeniu, alebo vy-
šetrovania porušovaniu etiky v regulovaných profesiách, ich vyšetrovania a stíhania, alebo
iných dôležitých cieľov všeobecného verejného záujmu Únie alebo členského štátu, najmä
ak ide o dôležitý hospodársky alebo finančný záujem Únie alebo členského štátu, vedenia
verejných registrov vedených vo všeobecnom verejnom záujme, ďalšieho spracúvania
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archivovaných osobných údajov na účely poskytnutia konkrétnych informácií o politickom
správaní počas bývalého totalitného štátneho režimu, alebo ochrany dotknutej osoby alebo
práv a slobôd iných vrátane sociálnej ochrany, verejného zdravia a humanitárnych účelov.
Uvedené obmedzenia by mali byť v súlade s požiadavkami stanovenými v Charte a v Európ-
skom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

(74) Mali by sa stanoviť povinnosti a zodpovednosť prevádzkovateľa v súvislosti s akýmkoľvek
spracúvaním osobných údajov, ktoré vykonáva sám alebo ktoré sa vykonáva v jeho mene. Pre-
vádzkovateľ by mal byť najmä povinný prijať primerané a účinné opatrenia a vedieť preukázať
súlad spracovateľských činností s týmto nariadením vrátane účinnosti opatrení. V uvedených
opatreniach by sa mala zohľadniť povaha, rozsah, kontext a účel spracúvania a riziko pre prá-
va a slobody fyzických osôb.

(75) Riziko pre práva a slobody fyzických osôb s rôznym stupňom pravdepodobnosti a závažnosti
môžu vyplývať zo spracúvania osobných údajov, ktoré by mohlo viesť k ujme na zdraví, majet-
kovej alebo nemajetkovej ujme, a to najmä ak spracúvanie môže viesť k diskriminácii, krádeži
totožnosti alebo podvodu, finančnej strate, poškodeniu dobrého mena, strate dôvernosti osob-
ných údajov chránených profesijným tajomstvom, neoprávnenej reverznej pseudonymizácii
alebo akémukoľvek inému závažnému hospodárskemu alebo sociálnemu znevýhodneniu; ak
by dotknuté osoby mohli byť pozbavené svojich práv a slobôd alebo im bolo bránené v kontro-
le nad svojimi osobnými údajmi; ak sa spracúvajú osobné údaje odhaľujúce rasový alebo et-
nický pôvod, politické názory, náboženstvo alebo filozofické názory a členstvo v odborových
organizáciách, a ak sa spracúvajú genetické údaje, údaje týkajúce sa zdravia či údaje týkajúce
sa sexuálneho života alebo uznania viny zo spáchania trestného činu a priestupku či súvisia-
cich bezpečnostných opatrení; ak sa posudzujú osobné aspekty, najmä ak sa analyzujú alebo
predvídajú aspekty týkajúce sa výkonnosti v práci, majetkových pomerov, zdravia, osobných
preferencií alebo záujmov, spoľahlivosti alebo správania, polohy alebo pohybu, s cieľom vy-
tvoriť alebo používať osobné profily; ak sa spracúvajú osobné údaje zraniteľných fyzických
osôb, najmä detí; alebo ak spracúvanie zahŕňa veľké množstvo osobných údajov a má dôsled-
ky na veľký počet dotknutých osôb.

(76) Pravdepodobnosť a závažnosť rizika pre práva a slobody dotknutých osôb by sa mala stanoviť
v závislosti od povahy, rozsahu, kontextu a účelov spracúvania. Riziko by sa malo posudzovať
na základe objektívneho posúdenia, ktorým sa určí, či spracovateľské operácie obsahujú rizi-
ko alebo vysoké riziko.

(77) Usmernenie na vykonanie primeraných opatrení a preukázanie súladu prevádzkovateľom ale-
bo sprostredkovateľom, najmä pokiaľ ide o identifikáciu rizika súvisiaceho so spracúvaním,
na jeho posúdenie so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť, a na identifi-
káciu najlepších postupov na zmiernenie rizika by mohlo byť poskytnuté najmä prostredníc-
tvom schválených kódexov správania, schválenej certifikácie, usmernení vypracovaných vý-
borom alebo pokynov poskytnutých zodpovednou osobou. Výbor môže vydať aj usmernenia
pre spracovateľské operácie, v súvislosti s ktorými sa nepovažuje za pravdepodobné, že by
viedli k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, a uviesť, aké opatrenia môžu byť
v takýchto prípadoch na vyriešenie takého rizika dostatočné.

(78) Ochrana práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov si vyžaduje, aby sa pri-
jali primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť splnenie požiadaviek
tohto nariadenia. Na to, aby mohol prevádzkovateľ preukázať súlad s týmto nariadením, by
mal prijať interné pravidlá a prijať opatrenia, ktoré budú predovšetkým spĺňať zásady špecific-
ky navrhnutej ochrany údajov a štandardnej ochrany údajov. Takéto opatrenia by mohli
okrem iného pozostávať z minimalizácie spracúvania osobných údajov, čo najskoršej pseudo-
nymizácie osobných údajov, transparentnosti v súvislosti s funkciami a spracúvaním osob-
ných údajov, umožnenia dotknutým osobám monitorovať spracúvanie údajov, umožnenia
prevádzkovateľovi vypracovať a zlepšiť bezpečnostné prvky. Pri vypracovaní, navrhovaní, vý-
bere a používaní aplikácií, služieb a produktov, ktoré sú založené na spracúvaní osobných
údajov alebo spracúvajú osobné údaje, aby splnili svoju úlohu, by sa výrobcovia týchto
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produktov, služieb a aplikácií mali vyzvať, aby pri vypracovaní a navrhovaní takýchto produk-
tov, služieb a aplikácií zohľadnili právo na ochranu údajov, pričom náležite zohľadnia najnov-
šie poznatky, aby sa zabezpečilo, že prevádzkovatelia a sprostredkovatelia môžu plniť svoje
povinnosti týkajúce sa ochrany údajov. Zásady špecificky navrhnutej ochrany údajov a štan-
dardnej ochrany údajov by sa mali zohľadniť aj v súvislosti s verejným obstarávaním.

(79) Ochrana práv a slobôd dotknutých osôb, ako aj povinnosti a zodpovednosť prevádzkovateľov
a sprostredkovateľov, a to aj v súvislosti s monitorovaním zo strany dozorných orgánov
a ich opatreniami, si vyžaduje jasné rozdelenie povinností podľa tohto nariadenia vrátane
prípadov, v ktorých prevádzkovateľ určuje účely a prostriedky spracúvania spoločne s inými
prevádzkovateľmi, alebo v prípadoch, v ktorých sa spracovateľská operácia vykonáva v mene
prevádzkovateľa.

(80) Ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, ktorý nie je usadený v Únii, spracúva osobné údaje
dotknutých osôb, ktoré sa nachádzajú v Únii, pričom jeho spracovateľské činnosti súvisia s po-
nukou tovaru alebo služieb takýmto dotknutým osobám v Únii, bez ohľadu na to, či sa od do-
tknutej osoby vyžaduje platba, alebo so sledovaním ich správania sa, pokiaľ sa toto ich správa-
nie uskutočňuje v Únii, prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ by mal určiť zástupcu okrem
prípadov, keď spracúvanie, ktoré vykonáva, je občasné, nezahŕňa vo veľkom rozsahu spracú-
vanie osobitných kategórií osobných údajov alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa
uznania viny za trestné činy a priestupky, a nie je pravdepodobné, že povedie k riziku pre prá-
va a slobody fyzických osôb, pričom sa zohľadní povaha, kontext, rozsah a účely spracúvania,
alebo keď je prevádzkovateľ orgánom verejnej moci alebo verejnoprávnym subjektom. Zá-
stupca by mal konať v mene prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa a môže sa na neho obra-
cať ktorýkoľvek dozorný orgán. Zástupca by mal byť výslovne určený písomným poverením
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, aby konal v jeho mene v súvislosti s jeho povinnos-
ťami podľa tohto nariadenia. Určenie takého zástupcu neovplyvňuje zodpovednosť alebo po-
vinnosť prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa podľa tohto nariadenia. Takýto zástupca by
mal vykonávať svoje úlohy podľa poverenia, ktoré dostal od prevádzkovateľa alebo sprostred-
kovateľa a ktoré zahŕňa spoluprácu s príslušnými dozornými orgánmi v súvislosti s opatrenia-
mi prijatými na zabezpečenie súladu s týmto nariadením. V prípade, že prevádzkovateľ alebo
sprostredkovateľ nezabezpečia súlad, určený zástupca by mal podliehať konaniam na presa-
denie práva.

(81) S cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami tohto nariadenia v súvislosti so spracúvaním, ktoré
má v mene prevádzkovateľa vykonať sprostredkovateľ, by mal prevádzkovateľ pri poverovaní
sprostredkovateľa spracovateľskými činnosťami využívať len takých sprostredkovateľov, ktorí
poskytujú dostatočné záruky, najmä pokiaľ ide o odborné znalosti, spoľahlivosť a zdroje, na
to, že prijmú technické a organizačné opatrenia, ktoré budú spĺňať požiadavky tohto nariade-
nia, vrátane požiadavky na bezpečnosť spracúvania. Dodržiavanie schváleného kódexu sprá-
vania alebo schváleného certifikačného mechanizmu sprostredkovateľom sa môže použiť ako
prvok na preukázanie súladu s povinnosťami prevádzkovateľa. Vykonávanie spracúvania
sprostredkovateľom by sa malo riadiť zmluvou alebo iným právnym aktom podľa práva Únie
alebo práva členského štátu, ktorými by bol sprostredkovateľ viazaný voči prevádzkovateľovi
a v ktorých by sa stanovil predmet a doba spracúvania, povaha a účely spracúvania, typ osob-
ných údajov a kategórie dotknutých osôb, a ktoré by mali zohľadniť osobitné úlohy a povin-
nosti sprostredkovateľa v kontexte spracúvania, ktoré sa má vykonať, a riziko pre práva a slo-
body dotknutých osôb. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ si môžu vybrať použitie individuál-
nej zmluvy alebo štandardných zmluvných doložiek, ktoré prijme buď priamo Komisia, alebo
ktoré prijme dozorný orgán v súlade s mechanizmom konzistentnosti a následne ich prijme
Komisia. Po ukončení spracúvania v mene prevádzkovateľa by mal sprostredkovateľ podľa
rozhodnutia prevádzkovateľa vrátiť alebo vymazať osobné údaje, pokiaľ podľa práva Únie ale-
bo práva členského štátu, ktorému sprostredkovateľ podlieha, neexistuje požiadavka na ucho-
vanie osobných údajov.
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(82) Na účely preukázania súladu s týmto nariadením by prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
mali uchovávať záznamy o spracovateľských činnostiach, za ktoré sú zodpovední. Každý pre-
vádzkovateľ a sprostredkovateľ by mal byť povinný spolupracovať s dozorným orgánom a na
požiadanie mu poskytnúť tieto záznamy, aby mohli slúžiť na monitorovanie týchto spracova-
teľských operácií.

(83) S cieľom zachovať bezpečnosť a predchádzať spracúvaniu v rozpore s týmto nariadením by
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ mali posúdiť riziká súvisiace so spracúvaním a prijať
opatrenia na zmiernenie týchto rizík, ako napríklad šifrovanie. Týmito opatreniami by sa mala
zaistiť primeraná úroveň bezpečnosti vrátane dôvernosti, pričom by sa mali zohľadniť najnov-
šie poznatky a náklady na vykonanie opatrení v súvislosti s rizikami a povahou osobných úda-
jov, ktoré sa majú chrániť. Pri posudzovaní rizika v oblasti bezpečnosti údajov by sa mali
zohľadniť riziká spojené so spracúvaním osobných údajov, ako sú napríklad náhodné alebo
nezákonné zničenie, strata, zmena, neoprávnené poskytnutie prenášaných, uchovávaných
alebo inak spracúvaných osobných údajov alebo neoprávnený prístup k nim, ktoré by mohli
viesť k ujme na zdraví, majetkovej alebo nemajetkovej ujme.

(84) S cieľom posilniť súlad s týmto nariadením, ak je pravdepodobné, že spracovateľské operácie
povedú k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ by mal byť
zodpovedný za vykonanie posúdenia vplyvu na ochranu údajov s cieľom zhodnotiť najmä pô-
vod, povahu, osobitosť a závažnosť tohto rizika. Výsledok posúdenia by sa mal zohľadniť pri
stanovení primeraných opatrení, ktoré sa majú prijať s cieľom preukázať, že spracúvanie osob-
ných údajov je v súlade s týmto nariadením. Ak sa na základe posúdenia vplyvu na ochranu
údajov ukáže, že spracovateľské operácie zahŕňajú vysoké riziko, ktoré prevádzkovateľ nemô-
že zmierniť primeranými opatreniami, pokiaľ ide o najnovšie technológie a náklady na vyko-
nanie opatrení, mala by sa pred spracúvaním uskutočniť konzultácia s dozorným orgánom.

(85) Ak sa porušenie ochrany osobných údajov nerieši primeraným spôsobom a včas, môže fyzic-
kým osobám spôsobiť ujmu na zdraví, majetkovú alebo nemajetkovú ujmu, ako je napríklad
strata kontroly nad svojimi osobnými údajmi alebo obmedzenie práv týchto osôb, diskriminá-
cia, krádež totožnosti alebo podvod, finančná strata, neoprávnená reverzná pseudonymizácia,
poškodenie dobrého mena, strata dôvernosti osobných údajov chránených profesijným tajom-
stvom, alebo akékoľvek iné závažné hospodárske či sociálne znevýhodnenie dotknutej fyzic-
kej osoby. Prevádzkovateľ by mal preto ihneď, ako sa dozvie, že došlo k porušeniu ochrany
osobných údajov, bez zbytočného odkladu a podľa možnosti najneskôr do 72 hodín od okami-
hu, ako sa dozvedel, že došlo k porušeniu ochrany osobných údajov, toto porušenie oznámiť
dozornému orgánu s výnimkou prípadov, keď vie prevádzkovateľ v súlade so zásadou zodpo-
vednosti preukázať, že nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie
k riziku pre práva a slobody fyzických osôb. Ak nie je možné oznámenie podať do 72 hodín,
malo by sa k oznámeniu pripojiť odôvodnenie omeškania, pričom informácie možno poskyt-
núť vo viacerých etapách bez ďalšieho zbytočného odkladu.

(86) Prevádzkovateľ by mal bezodkladne oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných
údajov, ak toto porušenie ochrany osobných údajov pravdepodobne povedie k vysokému rizi-
ku pre práva a slobody fyzickej osoby, aby mohla prijať potrebné preventívne opatrenia.
V oznámení by sa mala uviesť povaha porušenia ochrany osobných údajov, ako aj odporúča-
nia pre dotknutú fyzickú osobu o tom, zmierniť potenciálne nepriaznivé dôsledky. Takéto in-
formovanie dotknutých osôb by sa malo vykonať čo najskôr je to možné, a v úzkej spolupráci
s dozorným orgánom v súlade s usmerneniami tohto alebo iného relevantného orgánu, naprí-
klad orgánov presadzovania práva. Napríklad potreba zmierniť bezprostredné riziko škody by
si vyžadovala promptné informovanie dotknutých osôb, avšak potreba vykonať primerané
opatrenia na zabránenie trvaniu alebo výskytu podobných porušení ochrany osobných údajov
môže opodstatniť aj dlhšiu lehotu na informovanie.

(87) Malo by sa zistiť, či sa prijali všetky primerané technické ochranné a organizačné opatrenia na
bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov, a na promptné informo-
vanie dozorného orgánu a dotknutej osoby. Malo by sa zistiť, či sa oznámenie uskutočnilo bez
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zbytočného odkladu, pričom sa zohľadňuje najmä povaha a závažnosť porušenia ochrany
osobných údajov, dôsledky tohto porušenia a nepriaznivé dôsledky pre dotknutú osobu. Toto
oznámenie môže viesť k zásahu dozorného orgánu v súlade s jeho úlohami a právomocami
ustanovenými v tomto nariadení.

(88) Pri stanovovaní podrobných pravidiel týkajúcich sa formátu a postupov uplatniteľných na
oznámenia o porušení ochrany osobných údajov by sa mala venovať náležitá pozornosť okol-
nostiam daného porušenia, ako aj tomu, či osobné údaje boli chránené primeranými technic-
kými ochrannými opatreniami, ktoré účinne obmedzujú pravdepodobnosť krádeže totožnosti
alebo inej formy zneužitia. V takýchto pravidlách a postupoch by sa okrem toho mali zohľad-
ňovať aj oprávnené záujmy orgánov presadzovania práva v prípadoch, v ktorých by predčasné
poskytnutie informácií mohlo zbytočne brániť vyšetrovaniu okolností porušenia ochrany
osobných údajov.

(89) V smernici 95/46/ES bola stanovená všeobecná povinnosť oznamovať spracúvanie osobných
údajov dozorným orgánom. Uvedená povinnosť spôsobuje administratívnu a finančnú záťaž,
a pritom neprispela vždy k zlepšeniu ochrany osobných údajov. Takéto nerozlišujúce vše-
obecné oznamovacie povinnosti by sa preto mali zrušiť a mali by sa nahradiť efektívnymi po-
stupmi a mechanizmami zameranými namiesto toho na tie typy spracovateľských operácií,
ktoré pravdepodobne povedú k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb z dôvodu
ich povahy, rozsahu, kontextu a účelu. Takýmito typmi spracovateľských operácií môžu byť
najmä tie, ktoré používajú nové technológie, alebo tie, ktoré sú nového druhu a v súvislosti
s ktorými prevádzkovateľ ešte nevykonal posúdenie vplyvu na ochranu údajov, alebo ak sa
stanú nevyhnutnými vzhľadom na čas, ktorý uplynul od prvotného spracúvania.

(90) V takých prípadoch by prevádzkovateľ mal pred spracúvaním vykonať posúdenie vplyvu na
ochranu údajov, aby posúdil osobitnú pravdepodobnosť a závažnosť vysokého rizika, pričom
zohľadní povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania a zdroje rizika. Uvedené posúdenie
vplyvu by malo zahŕňať najmä plánované opatrenia, záruky a mechanizmy na zmiernenie da-
ného rizika, na zabezpečenie ochrany osobných údajov a na preukázanie súladu s týmto naria-
dením.

(91) Tento postup by sa mal uplatniť najmä pri spracovateľských operáciách veľkého rozsahu, kto-
rých cieľom je spracúvať značný objem osobných údajov na regionálnej, vnútroštátnej alebo
nadnárodnej úrovni, ktoré by mohli ovplyvniť veľký počet dotknutých osôb a ktoré pravdepo-
dobne povedú k vysokému riziku, napríklad z hľadiska ich citlivosti, ak sa v súlade s dosiahnu-
tým stavom technologických znalostí vo veľkom rozsahu využíva nová technológia, ako aj pri
iných spracovateľských operáciách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre práva a slobody do-
tknutých osôb, najmä ak je pre dotknuté osoby náročnejšie uplatniť svoje vlastné práva. Posú-
denie vplyvu na ochranu údajov by sa malo vykonať aj vtedy, keď sa osobné údaje spracúvajú
s cieľom prijímať rozhodnutia, ktoré sa týkajú konkrétnych fyzických osôb a ktoré sa prijímajú
po akomkoľvek systematickom a rozsiahlom zhodnotení osobných aspektov súvisiacich s fy-
zickými osobami na základe profilovania týchto údajov alebo v nadväznosti na spracúvanie
osobitných kategórií osobných údajov, biometrických údajov alebo údajov o uznaní viny za
trestné činy a priestupky či súvisiacich bezpečnostných opatreniach. Posúdenie vplyvu na
ochranu údajov sa vyžaduje aj v prípade monitorovania verejne prístupných miest vo veľkom
rozsahu, najmä ak sa používajú optické elektronické zariadenia, alebo v prípade akýchkoľvek
iných operácií, ak sa príslušný dozorný orgán domnieva, že spracúvanie pravdepodobne pove-
die k vysokému riziku pre práva a slobody dotknutých osôb, najmä preto, lebo tieto operácie
bránia dotknutým osobám uplatniť svoje právo alebo využiť službu alebo zmluvu, alebo preto,
že sa systematicky vykonávajú vo veľkom rozsahu. Spracúvanie osobných údajov by sa nema-
lo považovať za spracúvanie veľkého rozsahu, ak sa týka osobných údajov pacientov alebo
klientov jednotlivým lekárom, iným zdravotníckym pracovníkom alebo právnikom. V ta-
kýchto prípadoch by posúdenie vplyvu na ochranu údajov nemalo byť povinné.

(92) Existujú okolnosti, za ktorých môže byť vhodné a hospodárne, aby sa predmet posúdenia
vplyvu na ochranu údajov nevzťahoval len na jeden projekt, ale bol širší, napríklad ak orgány
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verejnej moci alebo verejnoprávne subjekty zamýšľajú vytvoriť spoločnú aplikáciu či spraco-
vateľskú platformu alebo ak niekoľko prevádzkovateľov zamýšľa zaviesť spoločnú aplikáciu či
spracovateľské prostredie v rámci odvetvia alebo segmentu priemyslu alebo na široko rozvet-
venú horizontálnu činnosť.

(93) V súvislosti s prijímaním práva členského štátu, na ktorom je založené vykonávanie úloh orgá-
nu verejnej moci alebo verejnoprávneho subjektu a ktorý upravuje dotknutú osobitnú spraco-
vateľskú operáciu alebo súbor takýchto operácií, môžu členské štáty považovať za potrebné
vykonať takéto posúdenie pred spracovateľskými činnosťami.

(94) Ak z posúdenia vplyvu na ochranu údajov vyplýva, že spracúvanie by v prípade neexistencie
záruk, bezpečnostných opatrení a mechanizmov na zmiernenie rizika viedlo k vysokému rizi-
ku pre práva a slobody fyzických osôb, a prevádzkovateľ sa domnieva, že riziko sa nedá zmier-
niť primeranými prostriedkami, pokiaľ ide o dostupné technológie a náklady na vykonanie
opatrení, dozorný orgán by sa mal konzultovať ešte pred začiatkom spracovateľskej činnosti.
Takéto vysoké riziko pravdepodobne vyplýva z určitého typu spracúvania a rozsahu a frekven-
cie spracúvania, v dôsledku ktorých môže tiež vzniknúť škoda alebo zásah do práv a slobôd fy-
zickej osoby. Dozorný orgán by mal odpovedať na žiadosť o konzultáciu v stanovenej lehote.
Ak však dozorný orgán v rámci tejto lehoty nezareaguje, nie je tým dotknutý žiadny zásah do-
zorného orgánu v súlade s jeho úlohami a právomocami ustanovenými v tomto nariadení vrá-
tane práva zakázať spracovateľské operácie. Súčasťou tohto konzultačného procesu môže byť
predloženie výsledku posúdenia vplyvu na ochranu údajov, ktoré sa vykonalo v súvislosti s da-
ným spracúvaním, dozornému orgánu, a to najmä opatrení určených na zmiernenie rizika pre
práva a slobody fyzických osôb.

(95) Sprostredkovateľ by mal pomáhať prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní súladu s povinnosťa-
mi, ktoré vyplývajú z vykonávania posúdení vplyvu na ochranu údajov a z predchádzajúcej
konzultácie dozorného orgánu, keď je to potrebné alebo keď ho o to prevádzkovateľ požiada.

(96) Dozorný orgán by sa mal konzultovať aj počas prípravy legislatívneho alebo regulačného opat-
renia, ktorým sa stanovuje spracúvanie osobných údajov, aby sa zabezpečil súlad zamýšľané-
ho spracúvania s týmto nariadením a predovšetkým zmiernilo riziko pre dotknutú osobu.

(97) Ak spracúvanie vykonáva orgán verejnej moci s výnimkou súdov alebo nezávislých justičných
orgánov pri výkone ich súdnej právomoci, alebo ak v súkromnom sektore vykonáva spracúva-
nie prevádzkovateľ, ktorého hlavnými činnosťami sú spracovateľské operácie, ktoré si vyža-
dujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu, alebo ak
hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo spracovateľa je spracúvanie osobitných kategórií
osobných údajov vo veľkom rozsahu a údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a pries-
tupky, mala by prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi pri monitorovaní vnútorného
dodržiavania tohto nariadenia pomáhať osoba s odbornými znalosťami práva a postupov
v oblasti ochrany údajov. V súkromnom sektore sa hlavné činnosti prevádzkovateľa týkajú
jeho primárnych činností, a nie spracúvania osobných údajov ako vedľajšej činnosti. Potrebná
úroveň odborných znalostí by sa mala určiť najmä v závislosti od vykonávaných operácií spra-
cúvania údajov a od požadovanej ochrany osobných údajov, ktoré spracúva prevádzkovateľ
alebo sprostredkovateľ. Takéto zodpovedné osoby, či už sú alebo nie sú zamestnancami pre-
vádzkovateľa, by mali mať možnosť vykonávať svoje povinnosti a úlohy nezávisle.

(98) Združenia alebo iné orgány zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovate-
ľov by sa mali podnecovať k tomu, aby vypracovali kódexy správania v rámci ustanovení tohto
nariadenia, aby sa uľahčilo účinné uplatňovanie tohto nariadenia, pričom by sa zohľadnili oso-
bitné črty spracúvania v určitých odvetviach a osobitné potreby mikropodnikov a malých
a stredných podnikov. V takýchto kódexoch správania by sa mohli najmä nastaviť povinnosti
prevádzkovateľov a sprostredkovateľov so zreteľom na riziko, ktoré pravdepodobne vyplýva
zo spracúvania, pokiaľ ide o práva a slobody fyzických osôb.

(99) Pri vypracúvaní kódexu správania alebo pri zmene alebo rozšírení takého kódexu by mali
združenia a iné subjekty reprezentujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovate-
ľov konzultovať s príslušnými zainteresovanými stranami, a to podľa potreby aj s dotknutými
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osobami, a mali by zohľadniť doručené podania a názory vyjadrené v reakcii na takéto konzul-
tácie.

(100) S cieľom zlepšiť transparentnosť a posilniť súlad s týmto nariadením by sa malo podporiť vy-
tvorenie mechanizmov certifikácie a pečatí a značiek ochrany údajov, aby sa dotknutým oso-
bám umožnilo rýchlo posúdiť úroveň ochrany údajov v prípade relevantných produktov a slu-
žieb.

(101) Toky osobných údajov do krajín mimo Únie a medzinárodným organizáciám aj z takýchto kra-
jín a medzinárodných organizácií sú potrebné pre rozmach medzinárodného obchodu a me-
dzinárodnú spoluprácu. Zvyšovanie takýchto tokov so sebou prinieslo nové výzvy a potreby
týkajúce sa ochrany osobných údajov. Úroveň ochrany údajov fyzických osôb zaručovaná
Úniou na základe tohto nariadenia by nemala byť ohrozená ani vtedy, keď sú osobné údaje
prenášané z Únie prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích kra-
jinách alebo medzinárodným organizáciám, a to ani v prípadoch následného prenosu osob-
ných údajov z tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie prevádzkovateľom, sprostred-
kovateľom v rovnakej alebo inej tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii. V každom prí-
pade sa prenosy do tretích krajín a medzinárodným organizáciám môžu vykonávať len
v úplnom súlade s týmto nariadením. Prenos by sa mohol uskutočniť len vtedy, ak s výhradou
ostatných ustanovení v tomto nariadení prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ splnili pod-
mienky stanovené v tomto nariadení týkajúce sa prenosu osobných údajov do tretích krajín
alebo medzinárodným organizáciám.

(102) Toto nariadenie sa nedotýka medzinárodných dohôd uzatvorených medzi Úniou a tretími kra-
jinami, ktoré upravujú prenos osobných údajov a poskytujú náležité záruky pre dotknuté oso-
by. Členské štáty môžu uzavrieť medzinárodné dohody, ktoré zahŕňajú prenos osobných úda-
jov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, pokiaľ takéto dohody neovplyvňujú
toto nariadenie alebo akékoľvek iné ustanovenia práva Únie a zahŕňajú primeranú úroveň
ochrany základných práv dotknutých osôb.

(103) Komisia môže s účinnosťou pre celú Úniu rozhodnúť, že tretia krajina, územie alebo určený
sektor v tretej krajine alebo medzinárodná organizácia zaručuje primeranú úroveň ochrany
údajov, čím zaisťuje právnu istotu a jednotnosť v celej Únii, pokiaľ ide o tretiu krajinu alebo
medzinárodnú organizáciu, ktorá sa považuje za tretiu krajinu alebo medzinárodnú organizá-
ciu poskytujúcu takúto úroveň ochrany. V takýchto prípadoch sa prenosy osobných údajov do
tejto tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii môžu uskutočňovať bez potreby získania
ďalšieho povolenia. Komisia môže tiež rozhodnúť takéto rozhodnutie odvolať po tom, ako to
tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii oznámi a v plnom rozsahu odôvodní.

(104) V súlade so základnými hodnotami, na ktorých je založená Únia, najmä pokiaľ ide o ochranu
ľudských práv, by Komisia mala pri posúdení tretej krajiny alebo územia či určeného sektora
v tretej krajine zohľadniť skutočnosť, ako príslušná tretia krajina dodržiava zásady právneho
štátu, prístupu k spravodlivosti a medzinárodné normy a štandardy v oblasti ľudských práv,
ako aj jej všeobecné a odvetvové právo vrátane právnych predpisov týkajúcich sa verejnej bez-
pečnosti, obrany a národnej bezpečnosti, ako aj verejného poriadku a trestného práva. Pri pri-
jímaní rozhodnutia o primeranosti týkajúceho sa územia alebo určeného sektora v tretej kraji-
ne by sa mali zohľadniť jasné a objektívne kritériá, ako sú napríklad osobitné spracovateľské
činnosti a rozsah pôsobnosti uplatniteľných právnych noriem a platných právnych predpisov
v tretej krajine. Tretia krajina by mala poskytnúť záruky, ktorými sa zaistí primeraná úroveň
ochrany, ktorá v zásade zodpovedá úrovni zabezpečenej v rámci Únie, najmä ak sa osobné
údaje spracúvajú v jednom alebo vo viacerých určených sektoroch. Tretia krajina by predo-
všetkým mala zabezpečiť účinný a nezávislý dozor nad ochranou údajov, ako aj mechanizmy
spolupráce s orgánmi členských štátov na ochranu údajov a dotknutým osobám by sa mali
poskytnúť účinné a vymožiteľné práva a účinné správne a súdne prostriedky nápravy.

(105) Okrem medzinárodných záväzkov, ktoré tretia krajina alebo medzinárodná organizácia pre-
vzali, by Komisia mala zohľadniť povinnosti vyplývajúce z účasti tretej krajiny alebo medziná-
rodnej organizácie vo viacstranných alebo regionálnych systémoch, najmä vo vzťahu k ochrane
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osobných údajov, ako aj k vykonávaniu takýchto záväzkov. Predovšetkým by sa malo zohľad-
niť pristúpenie tretej krajiny k Dohovoru Rady Európy z 28. januára 1981 o ochrane jednotliv-
cov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a dodatkovému protokolu k nemu. Ko-
misia by pri posudzovaní úrovne ochrany v tretích krajinách alebo medzinárodných organizá-
ciách mala uskutočniť s výborom konzultácie.

(106) Komisia by mala monitorovať fungovanie rozhodnutí o úrovni ochrany v tretej krajine, na úze-
mí alebo v určenom sektore v tretej krajine alebo v medzinárodnej organizácii a mala by moni-
torovať fungovanie rozhodnutí prijatých na základe článku 25 ods. 6 alebo článku 26 ods. 4
smernice 95/46/ES. Komisia by vo svojom rozhodnutí o primeranosti mala ustanoviť mecha-
nizmus na pravidelné preskúmanie ich fungovania. Toto pravidelné preskúmanie by sa malo
uskutočniť po konzultácii s dotknutou treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou
a mali by sa v ňom zohľadniť všetky významné zmeny v tretej krajine alebo medzinárodnej or-
ganizácii. Na účely monitorovania a vykonávania pravidelných preskúmaní by Komisia mala
zohľadniť stanoviská a zistenia Európskeho parlamentu a Rady, ako aj ďalších príslušných or-
gánov a zdrojov. Komisia by mala v primeranej lehote zhodnotiť fungovanie posledných vyššie
uvedených rozhodnutí a informovať o akýchkoľvek relevantných zisteniach výbor v zmysle
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201112), ustanovený týmto nariadením,
Európsky parlament a Radu.

(107) Komisia môže dospieť k záveru, že tretia krajina, územie alebo určený sektor v tretej krajine,
alebo medzinárodná organizácia už nezaručujú primeranú úroveň ochrany údajov. V dôsled-
ku toho by sa mal prenos osobných údajov do tejto tretej krajiny alebo medzinárodnej organi-
zácii zakázať, pokiaľ nie sú splnené požiadavky tohto nariadenia týkajúce sa prenosov na zá-
klade primeraných záruk, vrátane záväzných vnútropodnikových pravidiel a výnimiek pre
osobitné situácie. V takomto prípade by sa mali stanoviť postupy na účely konzultácií medzi
Komisiou a takýmito tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami. Komisia by
mala včas informovať tretiu krajinu alebo medzinárodnú organizáciu o dôvodoch a začať s ňou
konzultácie s cieľom napraviť tento stav.

(108) Pri absencii rozhodnutia o primeranosti by prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ mali prijať
opatrenia na kompenzáciu za nedostatočnú ochranu údajov v tretej krajine prostredníctvom
primeraných záruk pre dotknutú osobu. Takéto primerané záruky môžu spočívať v uplatnení
záväzných vnútropodnikových pravidiel, štandardných doložiek o ochrane údajov prijatých
Komisiou, štandardných doložiek o ochrane údajov prijatých dozorným orgánom, alebo
zmluvných doložiek povolených dozorným orgánom. Tieto záruky by mali zabezpečiť súlad
s požiadavkami na ochranu údajov a právami dotknutých osôb primeranými spracúvaniu
v rámci Únie vrátane dostupnosti vymáhateľných práv dotknutých osôb a účinných právnych
prostriedkov nápravy vrátane účinných prostriedkov správnej a súdnej nápravy a možnosti
domáhať sa náhrady škody v Únii alebo tretej krajine. Mali by sa týkať predovšetkým súladu so
všeobecnými zásadami spracúvania osobných údajov a zásad špecificky navrhnutej a štan-
dardnej ochrany údajov. Prenosy môžu vykonávať aj orgány verejnej moci alebo verejnopráv-
ne subjekty s orgánmi verejnej moci alebo verejnoprávnymi subjektmi v tretích krajinách ale-
bo s medzinárodnými organizáciami s príslušnými povinnosťami alebo funkciami, a to aj na
základe ustanovení, ktoré sa vložia do administratívnych dojednaní, ako napríklad memoran-
dum o porozumení, v ktorých sa ustanovia vymožiteľné a účinné práva dotknutých osôb. Po-
volenie príslušného dozorného orgánu by sa malo získať v prípade, že záruky sú stanovené
v administratívnych dojednaniach, ktoré nie sú právne záväzné.

(109) Možnosť pre prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa uplatniť štandardné doložky o ochrane
údajov prijaté Komisiou alebo dozorným orgánom by prevádzkovateľom ani sprostredkovateľom
nemali brániť v tom, aby zahrnuli štandardné doložky o ochrane údajov do širšej zmluvy, ako na-
príklad zmluvy medzi sprostredkovateľom a ďalším sprostredkovateľom, alebo k nim pridali
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ďalšie doložky alebo dodatočné záruky, pokiaľ nie sú priamo alebo nepriamo v rozpore so štan-
dardnými zmluvnými doložkami prijatými Komisiou alebo dozorným orgánom alebo pokiaľ sa
nedotýkajú základných práv alebo slobôd dotknutých osôb. Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia
by sa mali nabádať, aby poskytovali dodatočné záruky prostredníctvom zmluvných záväzkov, kto-
ré doplnia štandardné ochranné doložky.

(110) Skupina podnikov alebo podniky zapojené do spoločnej hospodárskej činnosti by mala byť
schopná uplatňovať schválené záväzné vnútropodnikové pravidlá pri svojich medzinárod-
ných prenosoch z Únie organizáciám v rámci tej istej skupiny podnikov alebo podnikov zapo-
jených do spoločnej hospodárskej činnosti, pokiaľ takéto vnútropodnikové pravidlá zahŕňajú
všetky hlavné zásady a vymáhateľné práva na zabezpečenie primeraných záruk pre prenosy
alebo kategórie prenosov osobných údajov.

(111) Mali by sa prijať ustanovenia o možnosti prenosov za určitých okolností, ak dotknutá osoba
dala výslovný súhlas, ak je prenos občasný a potrebný v súvislosti so zmluvou alebo právnym
nárokom, a to bez ohľadu na to, či ide o súdne konanie alebo správne či iné mimosúdne kona-
nie vrátane konaní pred regulačnými orgánmi. Mali by sa prijať ustanovenia aj o možnosti pre-
nosov, ak si to vyžadujú dôležité dôvody verejného záujmu stanovené v práve Únie alebo
v práve členského štátu alebo ak je prenos realizovaný z registra vytvoreného na základe práv-
neho predpisu a určeného na nahliadanie zo strany verejnosti alebo osôb s oprávneným záuj-
mom. V poslednom uvedenom prípade by tento prenos nemal zahŕňať osobné údaje v ich ce-
listvosti alebo celé kategórie údajov obsiahnutých v registri a ak je register určený na nahliada-
nie zo strany osôb s oprávneným záujmom, prenos by sa mal vykonať len na požiadanie
takýchto osôb alebo vtedy, ak majú byť takéto osoby príjemcami údajov, pričom sa vezmú
plne do úvahy záujmy a základné práva dotknutej osoby.

(112) Uvedené výnimky by sa mali uplatňovať predovšetkým na prenosy údajov, ktoré sa požadujú
a sú potrebné zo závažných dôvodov verejného záujmu, napríklad v prípadoch medzinárod-
nej výmeny údajov medzi orgánmi hospodárskej súťaže, daňovými alebo colnými správami,
medzi orgánmi finančného dohľadu, medzi útvarmi zodpovednými za otázky sociálneho za-
bezpečenia alebo za verejné zdravie, napríklad v prípade sledovania kontaktu, pokiaľ ide o ná-
kazlivé choroby, alebo s cieľom obmedziť a/alebo vylúčiť doping zo športu. Prenos osobných
údajov by sa mal tiež považovať za zákonný, ak je potrebný na ochranu záujmu, ktorý je pod-
statný pre životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej osoby, vrátane telesnej integrity
alebo života, ak dotknutá osoba nemôže vyjadriť súhlas. Ak nie je k dispozícii rozhodnutie
o primeranosti, môžu sa v práve Únie alebo v práve členského štátu zo závažných dôvodov ve-
rejného záujmu výslovne stanoviť obmedzenia prenosu osobitných kategórií údajov do tretej
krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Členské štáty by mali takéto ustanovenia oznámiť
Komisii. Akýkoľvek prenos osobných údajov dotknutej osoby, ktorá nie je fyzicky alebo práv-
ne spôsobilá na udelenie súhlasu, medzinárodnej humanitárnej organizácii s cieľom plniť úlo-
hy uložené ženevskými dohovormi alebo v súlade s medzinárodným humanitárnym právom
uplatniteľným na ozbrojené konflikty, by sa mohol považovať za potrebný zo závažného dô-
vodu verejného záujmu alebo z dôvodu životného záujmu dotknutej osoby.

(113) Prenosy, ktoré možno označiť za neopakujúce sa a ktoré sa týkajú len obmedzeného počtu
dotknutých osôb, by tiež mohli byť možné na účely závažných oprávnených záujmov pre-
vádzkovateľa, keď nad týmito záujmami neprevažujú záujmy alebo práva a slobody dotknutej
osoby a keď prevádzkovateľ posúdil všetky okolnosti prenosu údajov. Prevádzkovateľ by mal
osobitne prihliadať na povahu osobných údajov, účel a trvanie navrhovanej spracovateľskej
operácie či operácií, ako aj na situáciu v krajine pôvodu, v tretej krajine a krajine konečného
určenia a mal by poskytnúť náležité záruky na ochranu základných práv a slobôd fyzických
osôb, pokiaľ ide o spracúvanie ich osobných údajov. Takéto prenosy by mali byť možné len
v zostatkových prípadoch, v ktorých nie sú dané iné dôvody na prenos. Na účely vedeckého
alebo historického výskumu alebo na štatistické účely by sa mali zohľadniť oprávnené očaká-
vania spoločnosti týkajúce sa prehĺbenia znalostí. Prevádzkovateľ by mal informovať o preno-
se dozorný orgán a dotknutú osobu.
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(114) V každom prípade, ak Komisia neprijala rozhodnutie o primeranej úrovni ochrany údajov
v tretej krajine, prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ by mali využiť riešenia, ktoré dotknu-
tým osobám poskytujú vymožiteľné a účinné práva, že budú aj naďalej môcť uplatňovať zá-
kladné práva a záruky, pokiaľ ide o spracúvanie ich údajov v Únii, keď budú tieto údaje prene-
sené.

(115) Niektoré tretie krajiny prijímajú zákony, iné právne predpisy a iné právne akty, ktoré priamo
regulujú spracovateľské činnosti fyzických a právnických osôb v rámci jurisdikcie členských
štátov. To môže zahŕňať rozsudky súdov alebo tribunálov alebo rozhodnutia správnych orgá-
nov tretích krajín, v ktorých sa od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vyžaduje prenos
alebo poskytnutie osobných údajov a ktoré nie sú založené na platnej medzinárodnej dohode,
napríklad zmluve o vzájomnej právnej pomoci, medzi žiadajúcou treťou krajinou a Úniou ale-
bo členským štátom. Extrateritoriálne uplatňovanie týchto zákonov, iných právnych predpi-
sov a iných právnych aktov môže byť v rozpore s medzinárodným právom a môže ohroziť
ochranu fyzických osôb zaručenú Úniou v tomto nariadení. Prenosy by mali byť povolené, len
ak sa splnia podmienky uvedené v tomto nariadení pre prenosy do tretích krajín. Môže ísť
okrem iného o prípad, keď je poskytnutie potrebné z dôležitého dôvodu verejného záujmu
uznaného v práve Únie alebo v práve členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

(116) Pri cezhraničnom pohybe osobných údajov mimo Úniu môže byť schopnosť fyzických osôb
uplatniť si práva na ochranu údajov vystavená vyššiemu riziku, a to najmä pokiaľ ide o ich
ochranu pred nezákonným využitím alebo poskytnutím týchto informácií. Zároveň môžu do-
zorné orgány zistiť, že nedokážu vybavovať sťažnosti alebo viesť vyšetrovania týkajúce sa čin-
ností vykonávaných za ich hranicami. Prekážkou v ich úsilí spolupracovať v cezhraničnom
kontexte môžu byť aj nedostatočné preventívne alebo nápravné právomoci, nekonzistentné
právne režimy a praktické prekážky, napríklad nedostatočné zdroje. Preto je potrebné podpo-
rovať užšiu spoluprácu medzi dozornými orgánmi pre ochranu údajov s cieľom pomôcť im pri
výmene informácií a pri vyšetrovaniach vykonávaných v spolupráci s ich medzinárodnými
partnermi. Na účely vypracovania mechanizmov medzinárodnej spolupráce s cieľom uľahčiť
a poskytovať medzinárodnú vzájomnú pomoc pri presadzovaní právnych predpisov na ochra-
nu osobných údajov by si Komisia a dozorné orgány mali vymieňať informácie a spolupraco-
vať v činnostiach, ktoré sa týkajú výkonu ich právomocí, s príslušnými orgánmi tretích krajín,
a to na základe reciprocity a v súlade s týmto nariadením.

(117) Zriadenie dozorných orgánov v členských štátoch oprávnených plniť svoje úlohy a vykonávať
svoje právomoci úplne nezávisle je zásadným prvkom ochrany fyzických osôb pri spracúvaní
ich osobných údajov. Členské štáty by mali mať možnosť zriadiť viac ako jeden dozorný orgán,
aby zohľadnili svoju ústavnú, organizačnú a správnu štruktúru.

(118) Nezávislosť dozorných orgánov by nemala znamenať, že dozorné orgány nemôžu podliehať
kontrole alebo monitorovacím mechanizmom, pokiaľ ide o ich finančné výdavky, alebo že ne-
môžu podliehať súdnemu preskúmaniu.

(119) Ak členský štát zriadi viacero dozorných orgánov, mal by v právnych predpisoch stanoviť me-
chanizmy na zabezpečenie efektívnej účasti týchto dozorných orgánov na mechanizme kon-
zistentnosti. Takýto členský štát by mal najmä určiť dozorný orgán, ktorý bude fungovať ako
jediné kontaktné miesto pre efektívnu účasť týchto orgánov na uvedenom mechanizme, s cie-
ľom zabezpečiť rýchlu a bezproblémovú spoluprácu s ostatnými dozornými orgánmi, výbo-
rom a Komisiou.

(120) Každému dozornému orgánu by sa mali poskytnúť finančné a ľudské zdroje, priestory a infra-
štruktúra, ktoré sú potrebné na účinné plnenie jeho úloh vrátane tých, ktoré sa týkajú vzájom-
nej pomoci a spolupráce s ostatnými dozornými orgánmi v rámci Únie. Každý dozorný orgán
by mal mať samostatný verejný ročný rozpočet, ktorý môže byť súčasťou celkového štátneho
alebo národného rozpočtu.

(121) Každý členský štát by mal vo svojich právnych predpisoch stanoviť všeobecné podmienky pre
člena alebo členov dozorného orgánu a najmä by mal zabezpečiť, aby týchto členov vymeno-
val transparentným postupom parlament, vláda alebo hlava členského štátu na základe
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návrhu vlády, člena vlády, parlamentu či jeho komory, alebo nezávislým subjektom povere-
ným podľa práva členského štátu. S cieľom zabezpečiť nezávislosť dozorného orgánu by mal
jeho člen alebo členovia konať bezúhonne, mali by sa zdržať akéhokoľvek konania nezlučiteľ-
ného s ich povinnosťami a počas svojho funkčného obdobia by nemali vykonávať žiadnu inú
platenú ani neplatenú pracovnú činnosť nezlučiteľnú s touto funkciou. Dozorný orgán by mal
mať vlastný personál vybraný dozorným orgánom alebo nezávislým subjektom zriadeným
právom členského štátu, ktorý by mal byť podriadený výlučne členovi alebo členom dozorné-
ho orgánu.

(122) Každý dozorný orgán by mal byť príslušný vykonávať na území svojho členského štátu právo-
moci a úlohy, ktoré mu boli zverené v súlade s týmto nariadením. To by sa malo týkať najmä
spracúvania v kontexte činností prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa na
území svojho členského štátu, spracúvania osobných údajov, ktoré vykonávajú orgány verej-
nej moci alebo súkromnoprávne subjekty konajúce vo verejnom záujme, spracúvania, ktoré
ovplyvňuje dotknuté osoby na jeho území, alebo spracúvania vykonávaného prevádzkovate-
ľom alebo sprostredkovateľom, ktorý nie je usadený v Únii, ak je zacielený na dotknuté osoby
s pobytom na území Únie. To by malo zahŕňať vybavovanie sťažností podaných dotknutými
osobami, vedenie vyšetrovaní týkajúcich sa uplatňovania tohto nariadenia a zvyšovanie pove-
domia verejnosti o rizikách, pravidlách, zárukách a právach v súvislosti so spracúvaním osob-
ných údajov.

(123) Dozorné orgány by mali monitorovať uplatňovanie ustanovení podľa tohto nariadenia a pri-
spievať k jeho konzistentnému uplatňovaniu v celej Únii v záujme ochrany fyzických osôb pri
spracúvaní ich osobných údajov a uľahčenia voľného toku osobných údajov v rámci vnútorné-
ho trhu. Na tento účel by mali dozorné orgány spolupracovať navzájom, ako aj s Komisiou bez
toho, aby boli potrebné akékoľvek dohody medzi členskými štátmi o poskytovaní vzájomnej
pomoci alebo o takejto spolupráci.

(124) Ak sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje v kontexte činnosti prevádzkarne prevádzko-
vateľa alebo sprostredkovateľa v Únii a prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je usadený vo
viac ako jednom členskom štáte alebo ak spracúvanie osobných údajov uskutočňujúce sa
v kontexte činnosti jedinej prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v Únii pod-
statne ovplyvňuje alebo pravdepodobne podstatne ovplyvní dotknuté osoby vo viac ako jed-
nom členskom štáte, by mal dozorný orgán pre hlavnú prevádzkareň prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa alebo pre jedinú prevádzkareň prevádzkovateľa alebo sprostredkovate-
ľa konať ako vedúci orgán. Mal by spolupracovať s inými dotknutými orgánmi, pretože pre-
vádzkovateľ alebo sprostredkovateľ má prevádzkareň na území ich členského štátu, pretože
dotknuté osoby s pobytom na ich území sú podstatne ovplyvnené alebo preto, že bola u nich
podaná sťažnosť. Rovnako, ak dotknutá osoba bez pobytu v tomto členskom štáte podala sťaž-
nosť, dotknutým dozorným orgánom by mal byť aj dozorný orgán, na ktorom sa sťažnosť po-
dala. V rámci svojej úlohy vydávať usmernenia k akejkoľvek otázke týkajúcej sa uplatňovania
tohto nariadenia by mal môcť výbor vydať usmernenia týkajúce sa najmä kritérií, ktoré sa majú
zohľadniť s cieľom zistiť, či dané spracúvanie podstatne ovplyvňuje dotknuté osoby vo viac
ako jednom členskom štáte, ako aj usmernenia k tomu, čo predstavuje relevantnú a odôvodne-
nú námietku.

(125) Vedúci orgán by mal mať právomoc prijímať záväzné rozhodnutia týkajúce sa opatrení, ktorý-
mi sa uplatňujú právomoci, ktoré mu boli zverené v súlade s týmto nariadením. Ako vedúci or-
gán by dozorný orgán mal do procesu rozhodovania úzko zapájať a koordinovať dotknuté do-
zorné orgány. Rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti dotknutej osoby v celku alebo sčasti by mal
prijať dozorný orgán, na ktorom sa sťažnosť podala.

(126) Na rozhodnutí by sa mali spoločne dohodnúť vedúci dozorný orgán a dotknuté dozorné orgá-
ny, pričom toto rozhodnutie by malo byť adresované hlavnej prevádzkarni alebo jedinej pre-
vádzkarni prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa a malo by byť pre prevádzkovateľa
a sprostredkovateľa záväzné. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ by mali prijať opatrenia
potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením a vykonania rozhodnutia, ktoré vedúci

25

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679



dozorný orgán oznámil hlavnej prevádzkarni prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, po-
kiaľ ide o spracovateľské činnosti v Únii.

(127) Každý dozorný orgán, ktorý nekoná ako vedúci dozorný orgán, by mal byť príslušný pre vyba-
vovanie miestnych prípadov, pri ktorých sú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ usadení vo
viac ako jednom členskom štáte, ale predmet konkrétneho spracúvania sa týka iba spracúvania
v jedinom členskom štáte, ktoré sa vzťahuje iba na dotknuté osoby v tomto jedinom členskom
štáte, napríklad keď sa predmet týka spracúvania osobných údajov zamestnancov v špecific-
kom kontexte zamestnanosti určitého členského štátu. V takých prípadoch by mal dozorný or-
gán bezodkladne informovať o tejto záležitosti vedúci dozorný orgán. Vedúci dozorný orgán
by mal po tom, ako bol informovaný, rozhodnúť, či sa prípadom bude zaoberať podľa ustano-
venia o spolupráci medzi vedúcim dozorným orgánom a inými dotknutými dozornými orgán-
mi (ďalej len „mechanizmus jednotného kontaktného miesta“) alebo či by sa prípadom mal na
miestnej úrovni zaoberať dozorný orgán, ktorý ho informoval. Vedúci dozorný orgán by mal
pri rozhodovaní o tom, či sa prípadom bude zaoberať, zohľadniť, či má prevádzkovateľ alebo
sprostredkovateľ prevádzkareň v členskom štáte dozorného orgánu, ktorý ho informoval, aby
sa zabezpečilo účinné vykonanie rozhodnutia voči prevádzkovateľovi alebo sprostredkovate-
ľovi. Ak vedúci dozorný orgán rozhodne, že sa prípadom bude zaoberať, dozorný orgán, ktorý
ho informoval, by mal mať možnosť predložiť návrh rozhodnutia, ktorý by mal vedúci dozorný
orgán v čo najväčšej miere zohľadniť pri vypracúvaní svojho návrhu rozhodnutia v rámci uve-
deného mechanizmu jednotného kontaktného miesta.

(128) Pravidlá týkajúce sa vedúceho dozorného orgánu a mechanizmus jednotného kontaktného
miesta by sa nemali uplatňovať, ak je spracúvanie vykonávané orgánmi verejnej moci alebo
súkromnoprávnymi subjektmi vo verejnom záujme. V takýchto prípadoch by jediným dozor-
ným orgánom príslušným na vykonávanie právomocí, ktoré mu boli zverené podľa tohto na-
riadenia, mal byť dozorný orgán členského štátu, v ktorom je zriadený orgán verejnej moci ale-
bo súkromnoprávny subjekt.

(129) S cieľom zabezpečiť konzistentné monitorovanie a presadzovanie tohto nariadenia v celej Únii
by dozorné orgány mali mať vo všetkých členských štátoch rovnaké úlohy a účinné právomoci
vrátane právomocí v oblasti vyšetrovania, nápravných opatrení a sankcií a právomocí v oblasti
povoľovania a poradenstva, najmä v prípadoch sťažností fyzických osôb, a bez toho, aby boli
dotknuté právomoci vyšetrovacích orgánov podľa práva členského štátu, právo upozorniť jus-
tičné orgány na porušovanie tohto nariadenia a zúčastniť sa na súdnom konaní. Takéto právo-
moci by mali tiež zahŕňať právomoc nariadiť dočasné alebo trvalé obmedzenie spracúvania,
vrátane zákazu spracúvania. Členské štáty môžu určiť ďalšie úlohy súvisiace s ochranou osob-
ných údajov podľa tohto nariadenia. Právomoci dozorných orgánov by sa mali vykonávať v sú-
lade s primeranými procesnými zárukami stanovenými v práve Únie a v práve členského štátu,
nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote. Predovšetkým by každé opatrenie malo byť
vhodné, potrebné a primerané vzhľadom na zabezpečenie súladu s týmto nariadením, berúc
do úvahy okolnosti každého konkrétneho prípadu, malo by rešpektovať právo každej osoby na
vypočutie pred prijatím akéhokoľvek individuálneho opatrenia, ktoré by pre ňu mohlo mať ne-
priaznivé dôsledky, a nemalo by dotknutým osobám spôsobovať zbytočné náklady a neprime-
rané ťažkosti. Vyšetrovacie právomoci týkajúce sa prístupu do priestorov, by sa mali uplatňo-
vať v súlade s osobitnými požiadavkami stanovenými v procesnom práve členského štátu, ako
je napríklad požiadavka získania predchádzajúceho súdneho povolenia. Každé právne záväz-
né opatrenie dozorného orgánu by malo byť v písomnej podobe, malo by byť jasné a jedno-
značné, mal by sa v ňom uvádzať dozorný orgán, ktorý ho vydal, dátum jeho vydania, podpis
vedúceho alebo ním povereného člena dozorného orgánu, odôvodnenie opatrenia a poučenie
o práve na účinný prostriedok nápravy. To by nemalo vylučovať ďalšie požiadavky podľa pro-
cesného práva členského štátu. Z prijatia právne záväzného rozhodnutia vyplýva, že môže
viesť k súdnemu preskúmaniu v členskom štáte dozorného orgánu, ktorý rozhodnutie prijal.

(130) Ak dozorný orgán, na ktorom sa podala sťažnosť, nie je vedúcim dozorným orgánom, vedúci do-
zorný orgán by mal s dozorným orgánom, na ktorom sa podala sťažnosť, úzko spolupracovať
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v súlade s ustanoveniami o spolupráci a konzistentnosti stanovenými v tomto nariadení. V ta-
kých prípadoch by mal vedúci dozorný orgán pri prijímaní opatrení, ktorými sa má zakladať
právny účinok, vrátane uloženia správnych pokút, dôsledne zohľadniť názor dozorného orgánu,
na ktorom sa podala sťažnosť a ktorý by mal naďalej ostať príslušný vykonať akékoľvek vyšetro-
vanie na území svojho vlastného členského štátu v spolupráci s príslušným dozorným orgánom.

(131) Ak by mal iný dozorný orgán konať ako vedúci dozorný orgán pre spracovateľské činnosti pre-
vádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ale konkrétny predmet sťažnosti alebo možné poruše-
nie sa týka iba spracovateľských činností prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v člen-
skom štáte, v ktorom sa žiadosť podala, alebo prípadného zisteného porušenia a záležitosť
podstatne neovplyvňuje alebo pravdepodobne podstatne neovplyvní dotknuté osoby v iných
členských štátoch, by sa mal dozorný orgán, na ktorý je podaná sťažnosť alebo ktorý zistí situ-
ácie, ktoré zahŕňajú možné porušenie tohto nariadenia, alebo sa o nich inak dozvie, usilovať
o urovnanie sporu s prevádzkovateľom zmierom a v prípade neúspechu vykonávať všetky svo-
je právomoci. To by malo zahŕňať špecifické spracúvanie na území členského štátu dozorného
orgánu alebo spracúvanie týkajúce sa dotknutých osôb na území tohto členského štátu; spra-
cúvanie, ktoré sa uskutočňuje v kontexte ponuky tovarov alebo služieb špecificky cielených
na dotknuté osoby na území členského štátu dozorného orgánu; alebo spracúvanie, ktoré sa
musí posúdiť s ohľadom na relevantné zákonné povinnosti podľa práva členského štátu.

(132) Činnosti dozorných orgánov zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti by mali zahŕňať špe-
cifické opatrenia zacielené na prevádzkovateľov a sprostredkovateľov vrátane mikropodnikov
a malých a stredných podnikov, ako aj na fyzické osoby, predovšetkým v kontexte vzdelávania.

(133) Dozorné orgány by si mali pri výkone svojich úloh navzájom pomáhať a poskytovať vzájomnú
pomoc s cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie a presadzovanie tohto nariadenia na
vnútornom trhu. Dozorný orgán žiadajúci o vzájomnú pomoc môže v prípade, že mu iný do-
zorný orgán v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti neodpovie na žiadosť o vzájomnú
pomoc, prijať predbežné opatrenie.

(134) Každý dozorný orgán by sa mal zúčastňovať na spoločných operáciách s inými dozornými or-
gánmi, keď je to vhodné. Dožiadaný dozorný orgán by mal mať povinnosť odpovedať na žia-
dosť v rámci vymedzenej časovej lehoty.

(135) S cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie tohto nariadenia v celej Únii by sa mal zriadiť
mechanizmus konzistentnosti pre spoluprácu medzi dozornými orgánmi. Uvedený mechaniz-
mus by sa mal uplatňovať najmä vtedy, keď má dozorný orgán v úmysle prijať opatrenie, ktoré
má zakladať právne účinky v súvislosti so spracovateľskými operáciami, ktoré podstatne
ovplyvňujú značný počet dotknutých osôb vo viacerých členských štátoch. Mal by sa uplatniť
aj vtedy, keď niektorý dotknutý dozorný orgán alebo Komisia žiadajú, aby sa takáto záležitosť
riešila v rámci mechanizmu konzistentnosti. Uvedeným mechanizmom by nemali byť dotknu-
té žiadne opatrenia, ktoré by Komisia mohla prijať pri výkone svojich právomocí podľa zmlúv.

(136) Pri uplatňovaní mechanizmu konzistentnosti by mal výbor v rámci vymedzenej časovej lehoty
vydať stanovisko, ak o tom rozhodne väčšina jeho členov alebo ak o to požiada niektorý do-
tknutý dozorný orgán alebo Komisia. Výbor by mal byť taktiež oprávnený prijímať právne
záväzné rozhodnutia v prípade sporov medzi dozornými orgánmi. Na tieto účely by mal v zá-
sade dvojtretinovou väčšinou svojich členov vydať právne záväzné rozhodnutia v jasne vyme-
dzených prípadoch, keď medzi dozornými orgánmi dôjde k rozporu o tom, a to najmä v rámci
mechanizmu spolupráce medzi vedúcim dozorným orgánom a dotknutými dozornými orgán-
mi vo veci samej, najmä či došlo k porušeniu tohto nariadenia.

(137) Môže sa vyskytnúť naliehavá potreba konať, aby sa ochránili práva a slobody dotknutých osôb,
najmä ak existuje nebezpečenstvo, že by uplatňovanie práva dotknutej osoby mohlo byť pod-
statne sťažené. Dozorný orgán by preto mal na svojom území prijímať náležite odôvodnené
predbežné opatrenia s vymedzenou dobou platnosti, ktorá by nemala byť dlhšia ako tri mesiace.

(138) Uplatňovanie takéhoto mechanizmu by malo byť podmienkou zákonnosti opatrenia dozorné-
ho orgánu, ktoré má zakladať právne účinky, v tých prípadoch, keď je jeho uplatňovanie po-
vinné. V iných prípadoch s cezhraničnou pôsobnosťou by sa mal medzi vedúcim dozorným
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orgánom a dotknutými dozornými orgánmi uplatňovať mechanizmus spolupráce a medzi
dotknutými dozornými orgánmi by sa mala vykonávať vzájomná pomoc a spoločné operácie
na dvojstrannom alebo viacstrannom základe bez toho, aby sa uvádzal do činnosti mechaniz-
mus konzistentnosti.

(139) V záujme podpory konzistentného uplatňovania tohto nariadenia by sa mal výbor zriadiť ako
nezávislý orgán Únie. Na účely dosahovania svojich cieľov by výbor mal mať právnu subjekti-
vitu. Výbor by mal zastupovať jeho predseda. Mal by nahradiť pracovnú skupinu pre ochranu
jednotlivcov so zreteľom na spracúvanie osobných údajov zriadenú smernicou 95/46/ES. Mal
by pozostávať z vedúceho predstaviteľa dozorného orgánu každého členského štátu a európ-
skeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, alebo ich zástupcov. Komisia by sa mala zú-
častňovať na činnosti výboru bez hlasovacích práv a európsky dozorný úradník pre ochranu
údajov by mal mať osobitné hlasovacie práva. Výbor by mal prispievať ku konzistentnému
uplatňovaniu tohto nariadenia v celej Únii, a to aj poskytovaním poradenstva Komisii, najmä
pokiaľ ide o úroveň ochrany v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách, a pod-
porovaním spolupráce medzi dozornými orgánmi v celej Únii. Výbor by mal pri výkone svo-
jich úloh konať nezávisle.

(140) Výboru by mal pomáhať sekretariát európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Per-
sonál európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktorý sa zapája do plnenia úloh
uložených týmto nariadením výboru, by mal plniť svoje úlohy výlučne na základe pokynov
predsedu výboru a zodpovedať sa výlučne jemu.

(141) Každá dotknutá osoba by mala mať právo podať sťažnosť na jednom dozornom orgáne, a to
predovšetkým v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, a mať v súlade s článkom 47 Charty
právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že boli porušené jej práva podľa
tohto nariadenia, alebo ak dozorný orgán nereaguje na sťažnosť, čiastočne alebo v plnom roz-
sahu ju odmietne, nevyhovie jej alebo nekoná v prípade, keď je takéto konanie nevyhnutné na
ochranu práv dotknutej osoby. Vyšetrovanie na základe sťažnosti by sa s výhradou súdneho
preskúmania malo vykonávať v rozsahu primeranom pre konkrétny prípad. Dozorný orgán by
mal dotknutú osobu v primeranej lehote informovať o pokroku pri vybavovaní sťažnosti a o vý-
sledku sťažnosti. Ak si vec vyžaduje ďalšie vyšetrovanie alebo koordináciu s iným dozorným
orgánom, dotknutej osobe by sa mali poskytnúť priebežné informácie. Na účely uľahčenia po-
dávania sťažností by mal každý dozorný orgán prijať opatrenia, ako napríklad poskytnúť for-
mulár sťažnosti, ktorý je možné vyplniť aj elektronicky, nevylučujúc pritom iné prostriedky
komunikácie.

(142) Ak sa dotknutá osoba domnieva, že sa jej práva podľa tohto nariadenia porušujú, mala by mať
právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie zriadené v súlade s právom
členského štátu, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia v oblasti
ochrany osobných údajov, aby podali sťažnosť v jej mene na dozornom orgáne, uplatnili právo
na súdny prostriedok nápravy v mene dotknutých osôb, alebo ak je to stanovené v práve člen-
ského štátu, uplatnili právo na náhradu škody v mene dotknutých osôb. Členský štát môže sta-
noviť, aby takýto subjekt, organizácia alebo združenie mali nezávisle od poverenia dotknutej
osoby právo podať sťažnosť v tomto členskom štáte a právo na účinný súdny prostriedok ná-
pravy, ak má dôvody domnievať sa, že došlo k porušeniu práv dotknutej osoby v dôsledku
spracúvania osobných údajov, ktoré je v rozpore s týmto nariadením. Takémuto subjektu, or-
ganizácii alebo združeniu sa nesmie povoliť domáhať sa náhrady škody v mene dotknutej oso-
by nezávisle od poverenia dotknutej osoby.

(143) Každá fyzická alebo právnická osoba má právo podať na Súdnom dvore žalobu o vyhlásenie
rozhodnutí výboru za neplatné, a to za podmienok stanovených v článku 263 ZFEÚ. Ak majú
dotknuté dozorné orgány, ktoré sú adresátmi takýchto rozhodnutí, v úmysle ich napadnúť,
môžu podať žalobu v lehote dvoch mesiacov od ich oznámenia v súlade s článkom 263 ZFEÚ.
Ak sa rozhodnutia výboru priamo a osobne týkajú prevádzkovateľa, sprostredkovateľa alebo
sťažovateľa, môžu proti týmto rozhodnutiam podať žalobu o ich neplatnosť v súlade s člán-
kom 263 ZFEÚ v lehote dvoch mesiacov od uverejnenia týchto rozhodnutí na webovom sídle
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výboru. Bez toho, aby bolo dotknuté toto právo podľa článku 263 ZFEÚ, každá fyzická alebo
právnická osoba by mala mať na príslušnom vnútroštátnom súde účinný súdny prostriedok
nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu, ktoré má voči nej právne účinky. Takéto roz-
hodnutie sa týka najmä výkonu vyšetrovacích, nápravných a povoľovacích právomocí dozor-
ným orgánom alebo nevyhovenia či odmietnutia sťažností. Právo na účinný prostriedok nápra-
vy však nezahŕňa opatrenia dozorných orgánov, ktoré nie sú právne záväzné, ako napríklad
stanoviská alebo poradenstvo, ktoré poskytol dozorný orgán. Návrh na začatie konania proti
dozornému orgánu by sa mal podávať na súdoch členského štátu, v ktorom má dozorný orgán
sídlo, pričom toto konanie by malo prebiehať v súlade s procesným právom tohto členského
štátu. Tieto súdy by mali vykonávať plnú právomoc, ktorá by mala zahŕňať právomoc preskú-
mať všetky skutkové a právne otázky, ktoré sú relevantné pre daný spor. Ak dozorný orgán
sťažnosti nevyhovie alebo ju odmietne, môže sťažovateľ podať žalobu na súdoch v tom istom
členskom štáte. V kontexte súdnych prostriedkov nápravy týkajúcich sa uplatňovania tohto
nariadenia by mali vnútroštátne súdy, ktoré zvažujú rozhodnutie o otázke, ktorá im umožní
vydať rozsudok, môžu alebo v prípade stanovenom v článku 267 ZFEÚ musia podať na Súdny
dvor návrh na vydanie prejudiciálneho rozhodnutia v súvislosti s výkladom práva Únie vrátane
tohto nariadenia. Okrem toho, ak sa rozhodnutie dozorného orgánu, ktorým sa vykonáva roz-
hodnutie výboru, napadne na vnútroštátnom súde vrátane jeho platnosti, tento vnútroštátny
súd nemá právomoc vyhlásiť rozhodnutie výboru za neplatné, ale vždy keď sa domnieva, že
rozhodnutie je neplatné, musí otázku jeho platnosti predložiť Súdnemu dvoru podľa článku
267 ZFEÚ, ako ho vykladá Súdny dvor. Vnútroštátny súd však otázku platnosti rozhodnutia
výboru nemôže predložiť Súdnemu dvoru na základe podnetu fyzickej alebo právnickej oso-
by, ktoré mali možnosť podať žalobu o neplatnosť tohto rozhodnutia, najmä v prípade,
ak sa ich rozhodnutie bezprostredne a osobne dotýkalo, ale tak v lehote stanovenej v článku
263 ZFEÚ neurobili.

(144) Ak má súd, ktorý vedie konanie proti rozhodnutiu dozorného orgánu, dôvod domnievať sa, že
konania týkajúce sa toho istého spracúvania, napríklad konania s rovnakým predmetom týkajú-
cim sa spracúvania rovnakým prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom alebo s rovnakým
dôvodom žaloby, sa začali pred príslušným súdom v inom členskom štáte, mal by kontaktovať
tento súd s cieľom potvrdiť existenciu takýchto súvisiacich konaní. Ak súvisiace konania prebie-
hajú na súde iného členského štátu, každý súd, ktorý nezačal konať ako prvý, môže konanie pre-
rušiť alebo sa na žiadosť jedného z účastníkov môže vzdať svojej právomoci v prospech súdu,
ktorý začal konať ako prvý, ak tento súd má právomoc rozhodovať v príslušnom konaní a právo
jeho štátu pripúšťa spojenie týchto súvisiacich konaní. Konania sa považujú za súvisiace, ak sú
navzájom tak úzko spojené, že je vhodné ich spoločne prerokovať a rozhodnúť a vyhnúť sa tak
riziku nezlučiteľných rozhodnutí vydaných v samostatných konaniach.

(145) Pri konaniach voči prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi by žalobca mal mať možnosť
podať žalobu na súdoch členského štátu, v ktorom má prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
prevádzkareň, alebo kde má dotknutá osoba bydlisko, s výnimkou prípadov, keď prevádzko-
vateľom je orgán verejnej moci členského štátu pri výkone verejnej moci.

(146) Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ by mali nahradiť akúkoľvek škodu, ktorú môže osoba
utrpieť v dôsledku spracúvania, ktoré je v rozpore s týmto nariadením. Prevádzkovateľ alebo
sprostredkovateľ by však mali byť tejto zodpovednosti zbavení, ak preukážu, že za škodu ne-
nesú žiadnu zodpovednosť. Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ by sa mal pojem škody vykla-
dať v širokom zmysle spôsobom, ktorý v plnej miere zohľadňuje ciele tohto nariadenia. Týmto
nie sú dotknuté prípadné nároky na náhradu škody vyplývajúce z porušenia iných pravidiel
stanovených v práve Únie alebo v práve členského štátu. Spracúvanie, ktoré je v rozpore s tým-
to nariadením, zahŕňa aj spracúvanie, ktoré je v rozpore s delegovanými a vykonávacími aktmi
prijatými v súlade s týmto nariadením a právom členského štátu, ktorým sa podrobnejšie upra-
vujú pravidlá z tohto nariadenia. Dotknuté osoby by za utrpenú škodu mali dostať úplnú
a účinnú náhradu. Ak sú prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia zapojení do rovnakého
spracúvania, každý prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ by mal byť zodpovedný za celú
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škodu. Ak sú však v súlade s právom členského štátu účastníkmi toho istého súdneho konania,
náhrada škody sa môže rozdeliť podľa miery zodpovednosti každého prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa za škodu spôsobenú spracúvaním, pokiaľ je zaistená úplná a účinná náhra-
da pre dotknutú osobu, ktorá utrpela škodu. Každý prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
ktorý nahradil celú škodu, môže následne začať regresné konanie voči iným prevádzkovate-
ľom alebo sprostredkovateľom zapojeným do toho istého spracúvania.

(147) Ak toto nariadenie obsahuje osobitné pravidlá o určení právomoci, najmä pokiaľ ide o konania
na uplatnenie súdnych prostriedkov nápravy vrátane náhrady škody voči prevádzkovateľovi
alebo sprostredkovateľovi, uplatňovanie týchto osobitných pravidiel by nemalo byť dotknuté
všeobecnými normami o určení právomoci, ako sú napríklad normy stanovené v nariadení Eu-
rópskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/201213).

(148) S cieľom posilniť presadzovanie pravidiel tohto nariadenia by sa okrem primeraných opatrení,
ktoré ukladá dozorný orgán podľa tohto nariadenia, alebo namiesto nich, mali ukladať za aké-
koľvek porušenie tohto nariadenia sankcie vrátane správnych pokút. V prípade menej závaž-
ného porušenia, alebo ak by pravdepodobne uložená pokuta predstavovala pre fyzickú osobu
neprimeranú záťaž, možno namiesto uloženia pokuty udeliť napomenutie. Náležitým spôso-
bom by sa mala zohľadniť povaha, závažnosť a trvanie porušenia, jeho úmyselná povaha,
opatrenia prijaté na zmiernenie spôsobenej škody, miera zodpovednosti alebo akékoľvek rele-
vantné predchádzajúce porušenia, spôsob, akým sa o porušení dozvedel dozorný orgán, dodr-
žiavanie opatrení uložených voči prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, dodržiavanie
kódexu správania a všetky ďalšie priťažujúce alebo poľahčujúce okolnosti. Ukladanie sankcií
vrátane správnych pokút by malo podliehať primeraným procesným zárukám v súlade so vše-
obecnými zásadami práva Únie a Charty vrátane účinnej súdnej ochrany a riadneho procesu.

(149) Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť pravidlá týkajúce sa trestných sankcií za poruše-
nia tohto nariadenia vrátane porušenia vnútroštátnych predpisov prijatých podľa tohto naria-
denia a v jeho rámci. Uvedené trestné sankcie môžu umožniť aj odňatie príjmov získaných po-
rušením tohto nariadenia. Uloženie trestných sankcií za porušenia takýchto vnútroštátnych
predpisov a uloženie správnych sankcií by však nemalo viesť k porušeniu zásady ne bis in
idem, ako ju vykladá Súdny dvor.

(150) S cieľom posilniť a harmonizovať správne sankcie za porušovanie tohto nariadenia by každý
dozorný orgán mal mať právomoc ukladať správne pokuty. V tomto nariadení by sa mali uviesť
porušenia a horná hranica príslušných správnych pokút a kritériá ich stanovenia, ktoré by mal
určiť príslušný dozorný orgán v každom jednotlivom prípade, pričom zohľadní všetky rele-
vantné okolnosti konkrétnej situácie s náležitým zreteľom najmä na povahu, závažnosť a trva-
nie porušenia a jeho následkov, ako aj opatrenia, ktoré sa prijali na zabezpečenie súladu s po-
vinnosťami podľa tohto nariadenia a na predchádzanie následkom porušenia alebo ich zmier-
nenie. Keď sa správne pokuty ukladajú podniku, podnik by sa mal na tieto účely považovať za
podnik v súlade s článkami 101 a 102 ZFEÚ. Ak sa správne pokuty ukladajú osobám, ktoré nie
sú podnikom, dozorný orgán by mal pri rozhodovaní o primeranej výške pokuty zohľadniť
všeobecnú úroveň príjmov v členskom štáte, ako aj majetkové pomery danej osoby. Na podpo-
ru konzistentného uplatňovania správnych pokút sa môže využiť aj mechanizmus konzistent-
nosti. Členské štáty by mali rozhodnúť, či orgány verejnej moci budú podliehať správnym po-
kutám a do akej miery. Uložením správnej pokuty alebo varovaním nie je dotknuté uplatňova-
nie iných právomocí dozorných orgánov alebo iné sankcie podľa tohto nariadenia.

(151) Právne systémy Dánska a Estónska neumožňujú ukladanie správnych pokút stanovených
v tomto nariadení. Ustanovenia o správnych pokutách sa môžu uplatňovať tak, že v Dánsku
pokuty ukladajú príslušné vnútroštátne súdy ako trestnú sankciu a v Estónsku pokutu ukladá
dozorný orgán v rámci konania o prečine, za podmienky, že takéto uplatňovanie ustanovení
v týchto členských štátoch má rovnocenný účinok ako správne pokuty ukladané dozornými
orgánmi. Príslušné vnútroštátne súdy by preto mali zohľadniť odporúčanie dozorného
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orgánu, ktorý podal návrh na začatie konania o uložení pokuty. Ukladané pokuty by v každom
prípade mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(152) Členské štáty by mali zaviesť systém, ktorým sa zabezpečia účinné, primerané a odrádzajúce
sankcie v prípadoch, keď sa týmto nariadením neharmonizujú správne sankcie alebo, ak je to
potrebné aj v iných prípadoch, napríklad v prípade závažného porušenia tohto nariadenia. Po-
vaha týchto sankcií, trestná alebo správna, by sa mala určiť v práve členského štátu.

(153) V práve členských štátov by sa mali zosúladiť pravidlá týkajúce sa slobody prejavu a práva na
informácie vrátane žurnalistickej, akademickej, umeleckej alebo literárnej tvorby s právom
na ochranu osobných údajov podľa tohto nariadenia. Spracúvanie osobných údajov výlučne
na žurnalistické účely alebo na účely akademickej, umeleckej alebo literárnej tvorby by malo
byť predmetom odchýlok alebo výnimiek z určitých ustanovení tohto nariadenia, ak by to bolo
potrebné na zosúladenie práva na ochranu osobných údajov s právom na slobodu prejavu a na
informácie, ako je stanovené v článku 11 Charty. Malo by sa to vzťahovať najmä na spracúva-
nie osobných údajov v audiovizuálnej oblasti a v archívoch spravodajstva a tlače. Členské štáty
by preto mali prijať legislatívne opatrenia, ktorými sa určia výnimky a odchýlky potrebné na
dosiahnutie rovnováhy medzi týmito základnými právami. Členské štáty by mali prijať takéto
výnimky a odchýlky týkajúce sa všeobecných zásad, práv dotknutej osoby, prevádzkovateľa
a sprostredkovateľa, prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organi-
záciám, nezávislých dozorných orgánov, spolupráce a konzistentnosti a osobitných situácií
spracúvania údajov. V prípade, že sa takéto výnimky alebo odchýlky členských štátov navzá-
jom líšia, rozhodným právom by malo byť právo členského štátu, ktorému podlieha prevádz-
kovateľ. S cieľom zohľadniť dôležitosť práva na slobodu prejavu v každej demokratickej spo-
ločnosti je potrebné pojmy súvisiace s touto slobodou, napríklad žurnalistiku, vykladať v širo-
kom zmysle.

(154) Týmto nariadením sa umožňuje, aby sa pri jeho uplatňovaní zohľadňovala zásada prístupu ve-
rejnosti k úradným dokumentom. Prístup verejnosti k úradným dokumentom možno považo-
vať za verejný záujem. Osobné údaje uvedené v dokumentoch, ktoré má v držbe orgán verej-
nej moci alebo verejnoprávny subjekt, by tento orgán verejnej moci alebo verejnoprávny sub-
jekt mal môcť poskytnúť verejnosti, ak je takéto poskytnutie stanovené v práve Únie alebo
v práve členského štátu, ktorým príslušný orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt
podlieha. V takýchto právnych predpisoch by sa mal zosúladiť prístup verejnosti k úradným
dokumentom a opakované použitie informácií verejného sektora s právom na ochranu osob-
ných údajov a preto sa v nich môže ustanoviť potrebné zosúladenie s právom na ochranu
osobných údajov podľa tohto nariadenia. Odkaz na orgány verejnej moci a verejnoprávne
subjekty by mal v tejto súvislosti zahŕňať všetky orgány alebo iné subjekty, na ktoré sa vzťahu-
je právo členského štátu v oblasti prístupu verejnosti k dokumentom. Smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2003/98/ES14) nemení a žiadnym spôsobom neovplyvňuje úroveň ochrany
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov podľa ustanovení práva Únie a práva členské-
ho štátu, a najmä nemení povinnosti a práva ustanovené v tomto nariadení. Uvedená smernica
by sa nemala vzťahovať najmä na dokumenty, ku ktorým je prístup vylúčený alebo obmedze-
ný na základe prístupových režimov z dôvodu ochrany osobných údajov, a na časti dokumen-
tov dostupné na základe týchto režimov, ktoré obsahujú osobné údaje, ktorých opakované
použitie je stanovené v práve ako nezlučiteľné s právom týkajúcim sa ochrany fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov.

(155) V práve členského štátu alebo v kolektívnych zmluvách vrátane podnikových kolektívnych
zmlúv sa môžu stanoviť konkrétne pravidlá upravujúce spracúvanie osobných údajov zamest-
nancov v súvislosti so zamestnaním, najmä podmienky, za ktorých sa môžu na základe súhla-
su zamestnanca spracúvať osobné údaje v súvislosti so zamestnaním, na účely prijatia do za-
mestnania, plnenia pracovnej zmluvy vrátane plnenia povinností vyplývajúcich z právnych
predpisov alebo kolektívnych zmlúv, na účely riadenia, plánovania a organizácie práce,

31

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679

14) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití infor-
mácií verejného sektora (Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003, s. 90).



rovnosti a rozmanitosti na pracovisku, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj na účely
uplatňovania a využívania práv a výhod súvisiacich so zamestnaním na individuálnom alebo
kolektívnom základe, a na účely ukončenia pracovného pomeru.

(156) Na spracúvanie osobných údajov na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého
alebo historického výskumu či na štatistické účely by sa mali vzťahovať primerané záruky
ochrany práv a slobôd dotknutých osôb podľa tohto nariadenia. Uvedenými zárukami by sa
malo zaistiť zavedenie technických a organizačných opatrení najmä s cieľom zabezpečiť zása-
du minimalizácie údajov. Ďalšie spracúvanie osobných údajov na účely archivácie vo verej-
nom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely sa má vy-
konať, keď prevádzkovateľ posúdil možnosti splniť tieto účely takým spracúvaním osobných
údajov, ktoré neumožňuje alebo už ďalej neumožňuje identifikovať dotknuté osoby, za pod-
mienky, že existujú primerané záruky (napríklad pseudonymizácia osobných údajov). Člen-
ské štáty by mali ustanoviť primerané záruky pre spracúvanie osobných údajov na účely archi-
vácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistic-
ké účely. Členské štáty by mali byť oprávnené stanoviť za osobitných podmienok a za
primeraných záruk pre dotknuté osoby špecifikácie a výnimky z požiadaviek na informácie
a práv na opravu, na vymazanie osobných údajov, na zabudnutie, obmedzenie spracúvania,
na prenosnosť údajov a namietať pri spracúvaní osobných údajov na účely archivácie vo verej-
nom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely. Tieto
podmienky a záruky môžu zahŕňať osobitné postupy pre dotknuté osoby na uplatňovanie
týchto práv, ak je to vhodné vzhľadom na účely osobitného spracúvania spolu s technickými
a organizačnými opatreniami, ktorých cieľom je minimalizovať spracúvanie osobných údajov
podľa zásad proporcionality a nevyhnutnosti. Spracúvanie osobných údajov na vedecké účely
by malo byť aj v súlade s ďalšími relevantnými právnymi predpismi, napríklad predpismi o kli-
nických skúškach.

(157) Spojením informácií z registrov môžu výskumní pracovníci získať veľmi hodnotné nové zna-
losti, pokiaľ ide o celkový zdravotný stav, ako sú srdcovo-cievne ochorenia, rakovina a depre-
sia. Na základe registrov sa hodnota výsledkov výskumu môže zvýšiť, pretože vychádzajú
z väčšieho počtu obyvateľov. V spoločenskej vede umožňuje výskum na základe registrov
výskumným pracovníkom získavať kľúčové znalosti o dlhodobej vzájomnej súvislosti medzi
niektorými sociálnymi podmienkami, napríklad nezamestnanosťou a vzdelaním a inými ži-
votnými podmienkami. Výsledky výskumu získané prostredníctvom registrov poskytujú spo-
ľahlivé, vysokokvalitné znalosti, ktoré môžu byť základom pre formuláciu a vykonávanie zna-
lostnej politiky, zlepšiť kvalitu života mnohých ľudí a zvýšiť účinnosť sociálnych služieb.
V záujme uľahčenia vedeckého výskumu možno osobné údaje spracúvať na účely vedeckého
výskumu za predpokladu primeraných podmienok a záruk stanovených v práve Únie alebo
v práve členského štátu.

(158) Toto nariadenie by sa malo uplatňovať aj na spracúvanie osobných údajov na účely archivácie,
berúc pritom do úvahy, že by sa nemalo uplatňovať na zosnulé osoby. Orgány verejnej moci
alebo verejnoprávne alebo súkromnoprávne subjekty, ktoré majú záznamy verejného záujmu,
by mali byť útvary, ktoré majú podľa práva Únie alebo práva členského štátu zákonnú povin-
nosť získavať, uchovávať, oceňovať, viesť, opisovať, oznamovať, propagovať a šíriť záznamy tr-
valej hodnoty pre všeobecný verejný záujem a poskytovať k nim prístup. Členské štáty by
okrem toho mali byť oprávnené stanoviť, že osobné údaje možno ďalej spracúvať na účely
archivácie, napríklad s cieľom poskytnúť špecifické informácie o politickom správaní počas
minulých totalitných štátnych režimov, o genocíde, zločinoch proti ľudskosti, najmä holo-
kauste, alebo vojnových zločinoch.

(159) Keď sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého výskumu, malo by sa toto nariadenie
uplatňovať aj na takéto spracúvanie. Na účely tohto nariadenia by sa spracúvanie osobných
údajov na účely vedeckého výskumu malo vykladať široko, aby zahŕňalo napríklad technický
rozvoj a demonštračné činnosti, základný výskum, aplikovaný výskum a výskum financovaný
zo súkromných zdrojov. Okrem toho by malo zohľadňovať cieľ Únie stanovený v článku 179
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ods. 1 ZFEÚ, ktorým je vytvorenie európskeho výskumného priestoru. Účely vedeckého vý-
skumu by mali zahŕňať aj štúdie uskutočňované vo verejnom záujme v oblasti verejného zdra-
via. S cieľom zohľadniť osobitosti spracúvania osobných údajov na účely vedeckého výskumu
by sa mali uplatňovať osobitné podmienky, najmä pokiaľ ide o zverejňovanie alebo iné posky-
tovanie osobných údajov v súvislosti s účelmi vedeckého výskumu. Ak je výsledok vedeckého
výskumu, najmä v kontexte zdravia, dôvodom na ďalšie opatrenia v záujme dotknutej osoby,
mali by sa na tieto opatrenia uplatňovať všeobecné pravidlá tohto nariadenia.

(160) Keď sa osobné údaje spracúvajú na účely historického výskumu, toto nariadenie by sa malo
uplatňovať aj na takéto spracúvanie. Malo by to zahŕňať aj historický výskum a výskum na gene-
alogické účely, berúc do úvahy, že toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať na zosnulé osoby.

(161) Na účely súhlasu s účasťou na vedeckých výskumných činnostiach v rámci klinických štúdií
by sa mali uplatňovať príslušné ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 536/201415).

(162) Keď sa osobné údaje spracúvajú na štatistické účely, toto nariadenie by sa malo uplatňovať na
takéto spracúvanie. Právom Únie alebo právom členského štátu by sa v medziach tohto naria-
denia mal stanoviť štatistický obsah, kontrola prístupu, špecifikácie pre spracúvanie osobných
údajov na štatistické účely a vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby a na
zabezpečenie dôvernosti štatistických údajov. Štatistické účely znamenajú akékoľvek operá-
cie získavania a spracúvania osobných údajov potrebné na štatistické zisťovanie alebo tvorbu
štatistických výsledkov. Tieto štatistické výsledky sa môžu ďalej využívať na rôzne účely vrá-
tane na účely vedeckého výskumu. Štatistický účel znamená, že výsledky spracúvania na šta-
tistické účely nie sú osobnými údajmi, ale agregovanými údajmi, a teda že sa tento výsledok
alebo osobné údaje nepoužijú na vykonanie opatrení alebo rozhodnutí týkajúcich sa akejkoľ-
vek konkrétnej fyzickej osoby.

(163) Dôverné informácie, ktoré štatistické orgány Únie a členských štátov získavajú na účely tvorby
oficiálnych európskych a vnútroštátnych štatistík, by mali byť chránené. Európske štatistiky
by sa mali rozvíjať, vytvárať a šíriť v súlade so štatistickými zásadami stanovenými v článku
338 ods. 2 ZFEÚ, pričom vnútroštátne štatistiky by mali byť aj v súlade s právom členského štá-
tu. Ďalšie spresnenia týkajúce sa dôvernosti štatistických údajov pre európske štatistiky sa
uvádzajú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/200916).

(164) Pokiaľ ide o právomoc dozorných orgánov získať od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
prístup k osobným údajom a prístup do ich prevádzkových priestorov, členské štáty môžu pri-
jať prostredníctvom právnych predpisov a v medziach tohto nariadenia osobitné pravidlá s cie-
ľom zaručiť plnenie povinností týkajúcich sa profesijného tajomstva alebo inej rovnocennej
povinnosti zachovávať mlčanlivosť, ak je to potrebné na zosúladenie práva na ochranu osob-
ných údajov s povinnosťou zachovávať profesijné tajomstvo. Týmto nie sú dotknuté existujú-
ce povinnosti členských štátov, pokiaľ ide o prijatie noriem o profesijnom tajomstve v prípa-
doch, v ktorých sa to požaduje v práve Únie.

(165) V zmysle článku 17 ZFEÚ sa týmto nariadením rešpektuje a zároveň ním nie je dotknuté posta-
venie, ktoré majú cirkvi a náboženské združenia alebo spoločenstvá v členských štátoch podľa
platného ústavného práva.

(166) S cieľom splniť ciele tohto nariadenia, a to ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb
a najmä ich právo na ochranu osobných údajov a zabezpečenie voľného pohybu osobných
údajov v rámci Únie by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s člán-
kom 290 ZFEÚ. Najmä by sa mali prijať delegované akty týkajúce sa kritérií a požiadaviek
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15) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014 zo 16. apríla 2014 o klinickom skúšaní liekov
na humánne použitie, ktorým sa zrušuje smernica 2001/20/ES (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014, s. 1).

16) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zru-
šení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu
Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady
89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87,
31. 3. 2009, s. 164).



vzťahujúcich sa na certifikačné mechanizmy, informácií, ktoré sa majú uvádzať vo forme štan-
dardizovaných ikon, a postupov pri uvádzaní takýchto ikon. Je osobitne dôležité, aby Komisia
počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri prí-
prave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné doku-
menty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu
a Rade.

(167) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa v prípadoch sta-
novených v tomto nariadení mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené prá-
vomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011. Komisia by v tejto súvis-
losti mala zvážiť osobitné opatrenia pre mikropodniky a malé a stredné podniky.

(168) Na prijímanie vykonávacích aktov týkajúcich sa štandardných zmluvných doložiek medzi pre-
vádzkovateľmi a sprostredkovateľmi a medzi sprostredkovateľmi navzájom; kódexov správa-
nia; technických noriem a certifikačných mechanizmov; primeranej úrovne ochrany poskyto-
vanej treťou krajinou, územím alebo určeným sektorom v tretej krajine alebo medzinárodnou
organizáciou; štandardných ochranných doložiek; formátov a postupov výmeny informácií
elektronickými prostriedkami medzi prevádzkovateľmi, sprostredkovateľmi a dozornými or-
gánmi, pokiaľ ide o záväzné vnútropodnikové pravidlá; vzájomnej pomoci; a úpravy výmeny
informácií elektronickými prostriedkami medzi dozornými orgánmi navzájom a medzi dozor-
nými orgánmi a výborom, by sa mal uplatňovať postup preskúmania.

(169) Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak je z dostupných dôkazov
zrejmé, že daná tretia krajina, územie alebo určený sektor v tretej krajine či medzinárodná or-
ganizácia nezaručujú primeranú úroveň ochrany, a prijatie takýchto aktov sa vyžaduje z váž-
nych a naliehavých dôvodov.

(170) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečiť rovnocennú úroveň ochrany fyzických osôb a voľ-
ný tok osobných údajov v rámci celej Únie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni sa-
motných členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov činnosti ich možno lepšie do-
siahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa
článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedené-
ho článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(171) Smernica 95/46/ES by sa mala týmto nariadením zrušiť. Spracúvanie, ktoré už prebieha v deň
začatia uplatňovania tohto nariadenia, by sa malo zosúladiť s týmto nariadením do dvoch ro-
kov odo dňa jeho nadobudnutia účinnosti. Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa smer-
nice 95/46/ES, nie je na to, aby prevádzkovateľ mohol pokračovať v tomto spracúvaní po dátu-
me začatia uplatňovania tohto nariadenia potrebné, aby dotknutá osoba opätovne vyjadrila
svoj súhlas, pokiaľ je spôsob, akým bol súhlas vyjadrený v súlade s podmienkami tohto naria-
denia. Rozhodnutia, ktoré Komisia prijala, a povolenia, ktoré dozorné orgány vydali na zákla-
de smernice 95/46/ES, zostávajú v platnosti až do ich zmeny, nahradenia alebo zrušenia.

(172) Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný v súlade s článkom 28 ods. 2
nariadenia (ES) č. 45/2001 a vydal stanovisko 7. marca 201217).

(173) Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na všetky záležitosti týkajúce sa ochrany základných
práv a slobôd pri spracúvaní osobných údajov, ktoré nepodliehajú osobitným povinnostiam
s rovnakým cieľom uvedeným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES18) vráta-
ne povinností prevádzkovateľa a práv fyzických osôb. S cieľom spresniť vzťah medzi týmto na-
riadením a smernicou 2002/58/ES by sa uvedená smernica mala zodpovedajúcim spôsobom
zmeniť. Po prijatí tohto nariadenia by sa mala preskúmať smernica 2002/58/ES, najmä s cie-
ľom zaistiť konzistentnosť s týmto nariadením,

34

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679

17) Ú. v. EÚ C 192, 30. 6. 2012, s. 7.
18) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných

údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických ko-
munikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31. 7. 2002, s. 37).



PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet úpravy a ciele

1. Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osob-
ných údajov a pravidlá týkajúce sa voľného pohybu osobných údajov.

2. Týmto nariadením sa chránia základné práva a slobody fyzických osôb, najmä ich právo
na ochranu osobných údajov.

3. Voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie sa nesmie obmedziť ani zakázať z dôvodov
súvisiacich s ochranou fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Súvisiace ustanovenia: recitály 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 170, článok 2

Súvisiace predpisy: Dohovor, Dohovor 108+, Usmernenie OECD o ochrane súkromia a cezhraničných
tokoch, Charta základných práv Európskej únie, Zmluva o fungovaní Európskej únie, Ústava SR, § 78
ods. 7 nového zákona o ochrane osobných údajov

Komentár k článku 1

Recitál 1: Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi zá-
kladné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) a v člán-
ku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že každý má právo na ochranu
osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Recitál 2: V zásadách a pravidlách ochrany fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov
by sa bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo bydlisko mali rešpektovať ich základné práva a slo-
body, najmä ich právo na ochranu osobných údajov. Týmto nariadením sa má prispieť k dobudova-
niu priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a hospodárskej únie, k hospodárskemu a sociál-
nemu pokroku, k posilneniu a zbližovaniu ekonomík v rámci vnútorného trhu a ku prospechu fyzic-
kých osôb.

Recitál 3: Úlohou smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES19) harmonizovať ochranu
základných práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracovateľskými činnosťami a zabezpečiť
voľný tok osobných údajov medzi členskými štátmi.

Recitál 4: Spracúvanie osobných údajov by malo byť určené na to, aby slúžilo ľudstvu. Právo na
ochranu osobných údajov nie je absolútne právo; musí sa posudzovať vo vzťahu k jeho funkcii v spo-
ločnosti a musí byť vyvážené s ostatnými základnými právami, a to v súlade so zásadou proporciona-
lity. Toto nariadenie rešpektuje všetky základné práva a dodržiava slobody a zásady uznané v Char-
te, ako sú zakotvené v zmluvách, najmä rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia
a komunikácie, ochrana osobných údajov, sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania,
sloboda prejavu a právo na informácie, sloboda podnikania, právo na účinný prostriedok nápravy
a na spravodlivý proces, a kultúrna, náboženská a jazyková rozmanitosť.

Recitál 5: Hospodárska a sociálna integrácia, ktorá je dôsledkom fungovania vnútorného trhu,
viedla k značnému nárastu cezhraničných tokov osobných údajov. Výmena osobných údajov medzi
verejnými a súkromnými aktérmi, vrátane fyzických osôb, združení a podnikov, sa v rámci Únie zvý-
šila. Vnútroštátne orgány v členských štátoch sú na základe práva Únie povinné spolupracovať a vy-
mieňať si osobné údaje, aby mohli vykonávať svoje povinnosti alebo plniť úlohy v mene orgánu iné-
ho členského štátu.
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19) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spraco-
vaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23. 11. 1995, s. 31).



Recitál 6: Rýchly technologický rozvoj a globalizácia so sebou priniesli nové výzvy v oblasti
ochrany osobných údajov. Rozsah získavania a zdieľania a osobných údajov sa výrazne zväčšil.
Technológia umožňuje súkromným spoločnostiam a orgánom verejnej moci pri výkone ich činností
využívať osobné údaje v doteraz bezprecedentnom rozsahu. Fyzické osoby stále viac zverejňujú
svoje osobné údaje, a to aj v globálnom meradle. Technológia transformovala hospodársky aj spolo-
čenský život a mala by ďalej uľahčovať voľný tok osobných údajov v rámci Únie a prenos do tretích
krajín a medzinárodným organizáciám a súčasne zaručiť vysokú úroveň ochrany osobných údajov.

Recitál 7: Tento vývoj si vyžaduje silný a súdržnejší rámec ochrany údajov v Únii, ktorý sa bude
intenzívne presadzovať vzhľadom na význam vybudovania dôvery, ktorá umožní rozvoj digitálnej
ekonomiky v rámci vnútorného trhu. Fyzické osoby by mali mať kontrolu nad svojimi vlastnými
osobnými údajmi. Mala by sa posilniť právna a praktická istota pre fyzické osoby, hospodárske sub-
jekty a orgány verejnej moci.

Recitál 8: Ak sa v tomto nariadení stanovuje, že právo členského štátu má spresniť alebo obme-
dziť jeho pravidlá, členské štáty môžu, pokiaľ je to nevyhnutné pre súdržnosť a dosiahnutie lepšej
zrozumiteľnosti vnútroštátnych predpisov pre osoby, na ktoré sa vzťahujú, začleniť prvky tohto na-
riadenia do svojho vnútroštátneho práva.

Recitál 9: Ciele a zásady smernice 95/46/ES zostávajú platné, nepodarilo sa však zabrániť roz-
dielom pri vykonávaní ochrany údajov v Únii, právnej neistote ani rozšírenému vnímaniu verejnosti,
že v súvislosti s ochranou fyzických osôb existujú značné riziká, a to najmä v online prostredí. Roz-
diely, ktoré existujú v členských štátoch, pokiaľ ide o úroveň ochrany práv a slobôd fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov, najmä práva na ochranu osobných údajov, môžu brániť voľnému
toku osobných údajov v Únii. Uvedené rozdiely preto môžu predstavovať prekážku pri vykonávaní
hospodárskych činností na úrovni Únie, narúšať hospodársku súťaž a brániť orgánom v plnení úloh,
ktoré majú vykonávať na základe práva Únie. Takýto rozdiel v úrovni ochrany je spôsobený existen-
ciou rozdielov vo vykonávaní a uplatňovaní smernice 95/46/ES.

Recitál 10: S cieľom zabezpečiť konzistentnú a vysokú úroveň ochrany fyzických osôb a odstrá-
niť prekážky tokov osobných údajov v rámci Únie, úroveň ochrany práv a slobôd fyzických osôb pri
spracúvaní týchto údajov by mala byť rovnaká vo všetkých členských štátoch. Konzistentné a jed-
notné uplatňovanie pravidiel ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní osob-
ných údajov by sa malo zabezpečiť v rámci celej Únie. Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov na
účely dodržania zákonnej povinnosti, plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri vý-
kone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, členské štáty by mali mať možnosť zachovať alebo
zaviesť vnútroštátne predpisy, ktorými by sa spresnilo uplatňovanie pravidiel stanovených v tomto
nariadení. Spolu so všeobecnými a horizontálnymi právnymi predpismi o ochrane údajov, ktorými
sa vykonáva smernica 95/46/ES, prijali členské štáty viaceré sektorové právne predpisy v oblastiach,
v ktorých sú potrebné špecifickejšie normy. Týmto nariadením sa tiež členským štátom dáva prie-
stor na spresnenie svojich pravidiel vrátane pravidiel spracúvania osobitných kategórií osobných
údajov (ďalej len „citlivé údaje“). V danom rozsahu toto nariadenie nevylučuje právo členského štá-
tu, ktorým sa vymedzujú okolnosti špecifických spracovateľských situácií vrátane presnejšieho sta-
novenia podmienok, za ktorých je spracúvanie osobných údajov v súlade so zákonom.

Recitál 11: Účinná ochrana osobných údajov v rámci celej Únie si vyžaduje posilnenie a spresne-
nie práv dotknutých osôb a povinností tých, ktorí osobné údaje spracúvajú a o ich spracúvaní rozho-
dujú, ako aj zodpovedajúcich právomocí na monitorovanie a zabezpečenie súladu s pravidlami
ochrany osobných údajov a zodpovedajúcich sankcií za porušenia pravidiel v členských štátoch.

Recitál 12: V článku 16 ods. 2 ZFEÚ sa Európsky parlament a Rada poverujú, aby stanovili pra-
vidlá týkajúce sa ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a pravidlá týkajúce sa voľ-
ného pohybu osobných údajov.

Recitál 13: S cieľom zaručiť konzistentnú úroveň ochrany fyzických osôb v celej Únii a zabrániť roz-
dielom, ktoré sú prekážkou voľného pohybu osobných údajov v rámci vnútorného trhu, je potrebné
prijať nariadenie, ktorým sa poskytne právna istota a transparentnosť pre hospodárske subjekty
vrátane mikropodnikov a malých a stredných podnikov, a ktorým sa fyzickým osobám vo
všetkých členských štátoch poskytne rovnaká úroveň právne vymožiteľných práv, ktorým sa
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prevádzkovateľom a sprostredkovateľom uložia povinnosti a zodpovednosti, ktorým sa zabezpečí
konzistentné monitorovanie spracúvania osobných údajov a ktorým sa stanovia rovnocenné sankcie
vo všetkých členských štátoch, ako aj účinná spolupráca dozorných orgánov rozličných členských
štátov. Riadne fungovanie vnútorného trhu si vyžaduje, aby voľný pohyb osobných údajov v rámci
Únie nebol obmedzený ani zakázaný z dôvodov súvisiacich s ochranou fyzických osôb pri spracúva-
ní osobných údajov. S cieľom zohľadniť osobitnú situáciu mikropodnikov a malých a stredných pod-
nikov toto nariadenie obsahuje výnimku pre organizácie s menej ako 250 zamestnancami, pokiaľ ide
o vedenie záznamov. Okrem toho sa inštitúcie a orgány Únie a členské štáty a ich dozorné orgány na-
bádajú k tomu, aby pri uplatňovaní tohto nariadenia zohľadňovali osobitné potreby mikropodnikov
a malých a stredných podnikov. Pokiaľ ide o vymedzenie pojmu mikropodniky a malé a stredné pod-
niky, malo by sa vychádzať z článku 2 prílohy k odporúčaniu Komisie 2003/361/ES20).

Recitál 14: Ochrana, ktorá sa poskytuje týmto nariadením, by sa mala vzťahovať na fyzické oso-
by bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska vo vzťahu ku spracúvaniu ich osob-
ných údajov. Toto nariadenie sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týka právnic-
kých osôb, a najmä podnikov založených ako právnické osoby vrátane názvu, formy a kontaktných
údajov právnickej osoby.

Recitál 27: Toto nariadenie sa neuplatňuje na osobné údaje zosnulých osôb. Členské štáty môžu
stanoviť pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov zosnulých osôb.

Recitál 170: Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečiť rovnocennú úroveň ochrany fyzických
osôb a voľný tok osobných údajov v rámci celej Únie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni
samotných členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov činnosti ich možno lepšie dosiah-
nuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5
Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto
nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

K ods. 1, 2 a 3

Predmet Nariadenia. Nariadenie o ochrane osobných údajov predstavuje kľúčový predpis v ob-
lasti ochrany osobných údajov, ktorý má zásadný dopad na všetkých podnikateľov v Únii, ako aj
podnikateľov mimo EÚ s ponukou služieb a tovarov zacielenou na trh EÚ. Predmetom Nariadenia sú
pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a pravidlá týkajúce sa voľného po-
hybu osobných údajov v rámci EÚ. Ten sa v zmysle čl. 1 ods. 3 nesmie obmedziť ani zakázať z dôvo-
dov súvisiacich s ochranou fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Ustanovenia Nariadenia
by sa mali v rozsahu, v akom upravujú spracovanie osobných údajov, ktoré môže viesť k porušeniu
základných slobôd a predovšetkým práva na rešpektovanie súkromného života, nevyhnutne vykla-
dať s prihliadnutím na základné práva zaručené Chartou21). V zmysle judikatúry Súdneho dvora
EÚ22) uplatňovanie pravidiel ochrany nezávisí od otázky, či je spracovanie skutočne spojené s voľ-
ným pohybom v členských štátoch. Toto isté potvrdenie obsahujú aj výnimky z vecnej pôsobnosti
Nariadenia. Predmetné výnimky by neboli formulované týmto spôsobom, ak by sa Nariadenie uplat-
ňovalo výlučne na situácie dostatočne spojené s výkonom voľného pohybu. Súdny dvor EÚ vo vzťa-
hu k výkladu aktu Únie ďalej konštatoval, že potreba jednotného uplatňovania, a teda výkladu aktu
Únie vylučuje, aby bol akt Únie posudzovaný izolovane v jednej zo svojich verzií, ale, naopak, vyža-
duje, aby bol vykladaný podľa skutočnej vôle normotvorcu a ním sledovaného účelu, najmä s pri-
hliadnutím na všetky jazykové verzie23).
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20) Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 o definícii mikropodnikov a malých a stredných podnikov [C(2003)
1422] (Ú. v. EÚ L 124, 20. 5. 2003, s. 36).

21) Pozri v časti judikatúra rozsudky Súdneho dvora EÚ v spojených veciach C-465/00, C-138/01 a C-139/01
Österreichischer Rundfunk, vo veci C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. proti Agencia Española de Pro-
tección de Datos (AEPD), Mariovi Costejovi Gonzálezovi, ako aj vo veci C-362/14 Maximillian Schrems proti
Data Protection Commissioner.

22) Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 20. mája 2003 v spojených veciach C-465/00, C-138/01 a C-139/01 Rech-
nungshof (C-465/00), Christa Neukomm (C-138/01), Joseph Lauermann (C-139/01).

23) Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 12. decembra 2013 vo veci C-486/12 X.



Úlohou Nariadenia je prispieť k dobudovaniu priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
a hospodárskej únie, k hospodárskemu a sociálnemu pokroku, k posilneniu a zbližovaniu ekonomík
v rámci vnútorného trhu a ku prospechu fyzických osôb.24) Nariadenie, rovnako ako Charta, považu-
je právo na ochranu osobných údajov za právo relatívne, ktoré sa musí posudzovať vo vzťahu k jeho
funkcii v spoločnosti. Musí byť teda vyvážené s ostatnými základnými právami, a to v súlade so zása-
dou proporcionality. Nariadenie rešpektuje všetky základné práva a dodržiava slobody a zásady
uznané v Charte, ako sú zakotvené v zmluvách, najmä právo na rešpektovanie súkromného a rodin-
ného života, obydlia a komunikácie, právo na ochranu osobných údajov, právo na slobodu mysle-
nia, svedomia a náboženského vyznania, slobodu prejavu a právo na informácie, slobodu podnika-
nia, právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, ako aj právo na kultúrnu, nábo-
ženskú a jazykovú rozmanitosť.

Ochrana fyzických osôb. Nariadenie poskytuje ochranu fyzickým osobám, a to bez ohľadu na
ich štátnu príslušnosť, miesto bydliska alebo použité technologické riešenie pri spracúvaní ich osob-
ných údajov. Pojmom osobný údaj sa bližšie zaoberáme v komentári k článku 4 bod 1, na ktorý vás
odkazujeme.

Určenie fyzických osôb, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť Nariadenia, vymedzuje vecná a územná
pôsobnosť Nariadenia, ktorou sa bližšie zaoberáme v komentári k čl. 2 a 3. Vo všeobecnosti však
možno konštatovať, že Nariadenie poskytuje ochranu každej fyzickej osobe:
a) ktorej osobné údaje sú spracúvané v rámci činnosti prevádzky prevádzkovateľa alebo sprostred-

kovateľa v Únii, pričom nie je rozhodujúce, či sa samotné spracúvanie vykonáva v Únii alebo nie;
Pani Jana má slovenské štátne občianstvo. Pán Karol je občanom Ukrajiny (ktorá nie je členom EÚ). Ak si hociktorý z nich

otvorí účet v pobočke banky umiestnenej v Slovenskej republike, na spracúvanie ich osobných údajov bankou sa bude vzťaho-
vať Nariadenie.

Tento záver bude platiť aj v prípade, ak si účet v banke pôsobiacej v Slovenskej republike otvoria elektronicky a ich osobné
údaje potrebné na zriadenie a vedenie účtu budú spracúvané na serveroch banky (alebo jej sprostredkovateľa) umiestnených
v Turecku (ktoré nie je členom EÚ).
b) ktorá sa nachádza v Únii, v prípade, ak spracúvanie vykonáva prevádzkovateľ alebo sprostredko-

vateľ, ktorý nie je usadený v Únii, ale spracovateľská činnosť súvisí s ponukou tovaru alebo slu-
žieb (môže ísť aj o bezplatnú ponuku či poskytovanie tovarov a služieb) týmto osobám v Únii ale-
bo so sledovaním ich správania na území Únie.
Pani Jana a pán Karol si počas pracovného pobytu v Austrálii obľúbili jednu značku športového oblečenia. Predajca uvede-

nej značky nemá na území SR ani na území iného členského štátu EÚ žiadnu prevádzkareň, avšak prevádzkuje internetový ob-
chod, pričom ponúka doručenie tovaru do ktoréhokoľvek členského štátu EÚ a platbu v eurách. Stránka internetového obcho-
du predajcu je v angličtine. Pani Jana aj pán Karol si zo Slovenskej republiky objednávajú prostredníctvom internetového ob-
chodu oblečenie, ktoré im predajca doručuje na nimi uvedenú adresu v SR. Prevádzkovateľ internetového obchodu spracúva
osobné údaje pani Jany aj pána Karola za účelom dodania nimi objednaného tovaru. Aj na takéto prípady spracúvania sa vzťa-
huje Nariadenie a prevádzkovateľ internetového obchodu je vo vzťahu k osobným údajom pani Jany aj pána Karola prevádzko-
vateľom v zmysle Nariadenia.

Osobné údaje zosnulých osôb. Recitál 27 výslovne uvádza, že Nariadenie sa neuplatňuje na
osobné údaje zosnulých osôb, avšak členské štáty môžu stanoviť vlastné pravidlá týkajúce sa spra-
cúvania osobných údajov takýchto osôb. Z judikatúry Súdneho dvora EÚ vyplýva, že recitál Nariade-
nia nemá záväznú právnu silu25). Uvedený recitál vyjadruje zásadný úmysel zákonodarcu, ktorý zrej-
me zohľadnil pri formulovaní znenia právne záväznej časti Nariadenia.

Slovenská republika nevylúčila z pôsobnosti nového zákona o ochrane osobných údajov spracú-
vanie osobných údajov zosnulých osôb a v § 78 ods. 7 uviedla, že ak dotknutá osoba nežije, súhlas
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24) Recitál 2 Nariadenia o ochrane osobných údajov.
25) Pozri v časti judikatúra napr. rozsudok Súdneho dvora EÚ z 13. júla 1989 vo veci C-215/88 Casa Fleischhan-

dels, rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. novembra 1998 vo veci C-162/97 Gunnar Nilsson, Per Olov Hagel-
gren, Solweig Arrborn, rozsudok Súdneho dvora EÚ z 25. novembra 1998 vo veci C-308/97 Giuseppe Man-
fredi a Regione Puglia, rozsudok Súdneho dvora EÚ z 24. novembra 2005 vo veci C-136/04 Deutsches
Milch-Kontor GmbH proti Hauptzollamt Hamburg-Jonas, rozsudok Súdneho dvora EÚ z 2. apríla 2009 vo
veci C-134/08 Hauptzollamt Bremen proti J. E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j.



vyžadovaný podľa nového zákona o ochrane osobných údajov alebo Nariadenia môže poskytnúť jej
blízka osoba26). Súhlas však nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas.

Sme toho názoru, že v súvislosti s osobnými údajmi zosnulých osôb je potrebné rozlišovať, či je
zákonnosť spracúvania osobných údajov zosnulej osoby založená pred smrťou dotknutej osoby ale-
bo po smrti dotknutej osoby.

Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti zaniká smrťou.27) Smrť dotknutej osoby však
nemusí pre prevádzkovateľa znamenať zánik existujúceho právneho základu spracúvania osobných
údajov zosnulej osoby, ak aj po smrti dotknutej osoby účel spracúvania jej osobných údajov stále
trvá. Rovnako smrť dotknutej osoby nemá vplyv na zákonnosť spracúvania jej osobných údajov pred
jej smrťou.

Známy herec pán Ján bol dlžníkom banky na základe zmluvy o úvere. Po jeho smrti dlh zo zmluvy o úvere prevezme jeho
syn. Banka bude oprávnená spracúvať osobné údaje pána Jána v súvislosti s pôvodným úverom až do jeho vysporiadania
(úhrady, odpísania nevymáhateľného dlhu a pod.) a následných lehôt na uchovávanie súvisiacej dokumentácie v zmysle záko-
na o bankách, ako aj zákonov upravujúcich uchovávanie účtovných a daňových dokladov.

Pán Ján bol zároveň tvárou reklamnej kampane banky. Banka získala právo spracúvať osobné údaje pána Jána na zákla-
de zmluvy o jeho účasti v reklamnej kampani, pričom tieto práva boli poskytnuté na presne určenú dobu. Vo výkone týchto
práv môže banka pokračovať aj po smrti pána Jána, najdlhšie však do uplynutia zmluvne dohodnutej doby.

Druhú situáciu, kedy je zákonnosť spracúvania osobných údajov zosnulej osoby založená po
smrti dotknutej osoby, čiastočne upravuje práve § 78 ods. 7 nového zákona o ochrane osobných úda-
jov, podľa ktorého ak ide o také spracúvanie údajov zosnulej osoby, na ktoré by sa v prípade žijúcej
osoby vyžadoval súhlas, takýto súhlas môže byť udelený jej blízkou osobou. Z uvedeného zároveň
vyplýva, že spracúvanie na základe všetkých ostatných právnych základov – do úvahy prichádzajú
najmä zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c), dôležité záujmy dotknutej
alebo inej fyzickej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. d), verejný záujem alebo výkon verejnej moci zvere-
nej prevádzkovateľovi podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) –
ostáva zachované bez obmedzenia. Prevádzkovateľ v týchto prípadoch spracúvania zároveň nemô-
že (a teda nemusí) splniť informačnú povinnosti podľa čl. 13, resp. 14 (lebo oprávnený subjekt –
dotknutá osoba, zomrel). Tento záver však neplatí v prípade súhlasu poskytnutého podľa ust. § 78
ods. 7 blízkou osobou. V takom prípade je potrebné informačnú povinnosť splniť voči blízkej osobe,
ktorá súhlas poskytla. Blízka osoba zosnulej dotknutej osoby je zároveň oprávnená uplatniť v mene
zosnulej dotknutej osoby všetky ostatné práva dotknutej osoby, ktorými by táto disponovala, ak by
ešte žila – napr. právo na prístup k osobných údajom (pozri komentár k čl. 15), právo na opravu
(čl. 16), právo na vymazanie (čl. 17), právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18) a iné.

Otázne je, či obdobné práva (napr. právo na prístup k osobných údajom, na opravu, vymazanie
alebo obmedzenie spracúvania) môžu byť uplatnené v súvislosti s osobnými údajmi zosnulej osoby,
ktoré nie sú spracúvané na základe súhlasu jej blízkej osoby. V zmysle ust. § 15 Občianskeho zákon-
níka po smrti fyzickej osoby patrí uplatňovať právo na ochranu jej osobnosti manželovi a deťom, a ak
ich niet, jej rodičom. Ochrana osobných údajov tvorí súčasť osobnostných práv dotknutých osôb
uvedených v § 11 Občianskeho zákonníka, máme teda za to, že po smrti dotknutej osoby môžu prá-
va týkajúce sa ochrany jej osobných údajov uplatňovať jej manžel a deti a ak ich niet, rodičia zosnu-
lej dotknutej osoby. Zoznam týchto osôb je určený taxatívnym spôsobom, a to oveľa užšie ako v prí-
pade blízkych osôb.28) Podľa nášho názoru, všetky tieto osoby (manžel, dieťa a ak ich niet, rodič zo-
snulej dotknutej osoby) sú oprávnené v mene zosnulej osoby uplatňovať všetky osobitné práva
priznané Nariadením dotknutým osobám – napr. právo na prístup k osobných údajom (pozri ko-
mentár k čl. 15), právo na opravu (čl. 16), právo na vymazanie (čl. 17), právo na obmedzenie spracú-
vania (čl. 18) a iné.
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26) § 116 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
27) Ust. § 7 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka.
28) Podľa ust. § 116 Občianskeho zákonníka: „Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a man-

žel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by
ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.“



Banka by rada použila vo svojej reklamnej kampani existujúce audiovizuálne záznamy pána Jána, ktorých prevádzkovate-
ľom je iný subjekt. Spracúvanie týchto osobných údajov nie je zahrnuté v pôvodnej zmluve uzavretej medzi bankou a pánom
Jánom (počas jeho života) a banka na ich spracúvanie nedisponuje žiadnym právnym základom. Z pohľadu ochrany osobných
údajov je z jej strany potrebné ešte pred začatím spracúvania audiovizuálneho záznamu na reklamné účely získať súhlas blízkej
osoby pána Jána (napr. manželky, plnoletého syna, sestry zosnulého a pod.). Tento príklad nerieši vysporiadanie vzťahov
(napr. udelenie licencie na použitie audiovizuálneho diela) medzi bankou a pôvodným prevádzkovateľom audiovizuálneho zá-
znamu pána Jána, ktorý nie je dotknutý udelením súhlasu blízkou osobou.

Blízka osoba, ktorá súhlas udelí (napr. jeho sestra) a rovnako jeho manželka, jeho dieťa, ak ich niet, jeho rodičia, je v prípa-
de jej presvedčenia o neprimeranom zásahu do osobnostných práv pána Jána spracúvaním zo strany banky oprávnená uplat-
ňovať voči banke právo na ochranu práv pána Jána podľa § 11 a 15 Občianskeho zákonníka a v tejto súvislosti uplatňovať voči
banke aj práva v zmysle čl. 15 až 22 Nariadenia.

Pôsobnosť Nariadenia vo vzťahu k právnickým osobám. Recitál 14 uvádza, že Nariadenie sa
nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týka právnických osôb, vrátane názvu, formy
a kontaktných údajov právnickej osoby. V tejto súvislosti uvádzame, že Súdny dvor EÚ rozhodol, že
právnické osoby sa predsa len môžu dovolávať ochrany len v rozsahu, v akom názov právnickej oso-
by identifikuje jednu alebo viaceré fyzické osoby. V posudzovanom spore totiž názov právnickej
osoby identifikoval priamo fyzické osoby, ktoré boli jej spoločníkmi29).

Pokiaľ ide napr. o osobné údaje zamestnancov právnickej osoby (napr. osobné údaje získané moni-
torovaním zamestnancov kamerovým systémom, monitorovaním zamestnancov GPS), osobné údaje
osôb, ktoré právnickú osobu zastupujú (napr. konateľ, prokurista), alebo osobné údaje fyzických osôb –
spoločníkov právnickej osoby, na ich spracúvanie sa Nariadenie vzťahuje, ak k takémuto spracúvaniu
nedochádza v prípadoch, ktoré sú z pôsobnosti Nariadenia v zmysle čl. 2 a 3 vylúčené. Za osobný údaj
možno v zásade považovať aj e-mailovú adresu zamestnanca tvorenú menom a priezviskom zamestnan-
ca a názvom zamestnávateľa, napr. meno.priezvisko zamestnanca@nazovspoločnosti.sk.

Rovnako sa ochrana osobných údajov vyplývajúca z Nariadenia vzťahuje aj na všetky fyzické
osoby, ktoré vystupujú v mene právnickej osoby (štatutárny orgán alebo jeho členovia, členovia
kontrolného alebo dozorného orgánu, spoločníci, likvidátori a pod.). Súdny dvor EÚ konštatoval30),
že údaje týkajúce sa totožnosti osôb, ktoré sú buď ako zákonom stanovený orgán, alebo ako členovia
takéhoto orgánu oprávnené zastupovať spoločnosť v konaniach s tretími osobami a v konaniach
pred súdom alebo sa zúčastňujú na správe spoločnosti, dohľade alebo kontrole nad ňou, ako aj údaje
týkajúce sa totožnosti likvidátorov sú informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikova-
teľnej fyzickej osoby, a teda sú osobnými údajmi. Podľa uvedeného rozhodnutia skutočnosť, že tieto
informácie sú zasadené do kontextu výkonu povolania, ich (poznámka autorov: takéto informácie)
nemôžu zbaviť ich charakteru osobných údajov.31)

Nariadenie stanovuje, že voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie sa nesmie obmedziť ani za-
kázať z dôvodov súvisiacich s ochranou fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Ak členský
štát uloží požiadavky na lokalizáciu v súvislosti s osobnými údajmi z iných dôvodov, ako je ochrana
osobných údajov, budú sa musieť posúdiť z hľadiska ustanovení o základných slobodách a povole-
ných dôvodoch na odchýlenie sa od týchto slobôd uvedených v Zmluve o fungovaní Európskej únie
a príslušných právnych predpisoch EÚ, ako sú napríklad smernica o službách32) a smernica o elektro-
nickom obchode33) V tejto súvislosti uvádzame, že Súdny dvor EÚ vo veci Komisia Európskych
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29) Pozri nižšie judikatúru – rozsudok Súdneho dvora EÚ z 9. novembra 2010 v spojených veciach C-92/09
a C-93/09 Volker und Markus Schecke GbR, Hartmut Eifert proti Spolkovej krajine Hesensko.

30) Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 9. marca 2017 vo veci C-398/15 Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Lecce proti Salvatoremu Mannimu.

31) Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 9. marca 2017 vo veci C-398/15 Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Lecce proti Salvatoremu Mannimu.

32) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu,
Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006, s. 36 – 68.

33) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb
informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom
obchode), Ú. v. ES L 178, 17. 7 .2000, s. 1 – 16).



spoločenstiev proti Luxemburské veľkovojvodstvo34) usúdil, že povinnosť mať k dispozícii a uchová-
vať určité dokumenty v konkrétnom členskom štáte predstavuje obmedzenie slobodného poskyto-
vania služieb. Zdôvodnenie, že prítomnosť uvedených dokumentov by „všeobecne uľahčovala vy-
konanie kontrolných úloh zo strany orgánov tohto štátu“, nie je dostatočné.

Príklad: Podľa vnútroštátneho práva sa vyžaduje, aby sa mzdové účty nachádzali v konkrétnom členskom štáte z dôvodov
súvisiacich s regulačnou kontrolou, ktorú vykonáva napríklad vnútroštátny daňový orgán. Takéto vnútroštátne ustanovenie by
nepatrilo do pôsobnosti článku 1 ods. 3 Nariadenia, pretože príslušné dôvody sú iné ako ochrana osobných údajov. Namiesto
toho by sa táto požiadavka musela posudzovať na základe ustanovení o základných slobodách a povolených dôvodoch na od-
chýlenie sa od týchto slobôd uvedených v Zmluve o fungovaní Európskej únie.35)

Vývoj ochrany osobných údajov. Nariadenie nie je jediná právna norma, ktorá sa zaoberá
ochranou osobných údajov fyzických osôb. Okrem Nariadenia je ochrana osobných údajov uprave-
ná aj v iných právnych aktoch EÚ, napr. v Policajnej smernici, smernici PSD236), v Nariadení
2018/1725, ako aj v pripravovanom Nariadení e-Privacy, ktoré sa vzťahuje na ochranu súkromia
v elektronických komunikáciách. Ochrana osobných údajov fyzických osôb je upravená aj v osobit-
ných právnych predpisoch prijatých príslušným členským štátom.

Právo na ochranu osobných údajov sa pôvodne odvodzovalo z práva na rešpektovanie súkrom-
ného a rodinného života, ktoré nájdeme zakotvené už vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv pri-
jatej valným zhromaždením OSN dňa 10. decembra 1948. Následne v roku 1950 Rada Európy schvá-
lila Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd („Dohovor“), ktorý vstúpil
do platnosti 3. 9. 1953. K Dohovoru bolo neskôr prijatých niekoľko dodatkových protokolov. Doho-
vor v článku 8 upravuje právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a korešpon-
dencie každého jednotlivca. Dohovor obsahuje aj zákaz štátnych orgánov zasahovať do výkonu toh-
to práva, s výnimkou prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoloč-
nosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny,
predchádzania nepokojom alebo zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo na ochranu práv
a slobôd iných. Základnými podmienkami na posúdenie nutnosti zásahu do súkromia sa podľa Do-
hovoru stal právny základ a určenie legitímneho účelu. Členské štáty Rady Európy začlenili Dohovor
do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov alebo v ich rámci nadobudol účinnosť, a preto musia
konať v zhode s jeho ustanoveniami. Pre Slovenskú republiku sa Dohovor stal záväzným 1. 1. 1993.

V roku 1959 bol v Štrasburgu zriadený Európsky súd pre ľudské práva. Jeho hlavnou úlohou je za-
bezpečiť, aby štáty plnili svoje povinnosti vyplývajúce z Dohovoru. Robí tak na základe sťažností poda-
ných fyzickou osobou, skupinou jednotlivcov, mimovládnych organizácií a právnických osôb vrátane
štátu. Rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva sú pre dotknuté štáty záväzné. Sťažovateľ, ktorý sa
so sťažnosťou obracia na Európsky súd pre ľudské práva, nemusí byť štátnym príslušníkom členského
štátu Rady Európy. Európsky súd pre ľudské práva je oprávnený posudzovať aj medzištátne spory ve-
dené jedným alebo viacerými členskými štátmi Rady Európy proti inému členskému štátu.

Európsky súd pre ľudské práva významne prispieva k napĺňaniu ochrany osobných údajov, vrá-
tane vymedzovania hraníc (resp. riešenie stretov) medzi právom na ochranu osobných údajov a iný-
mi základnými právami (napr. právom na slobodu prejavu, právom na informácie a pod.).

Európsky súd pre ľudské práva vo viacerých rozhodnutiach uviedol, že pojem „súkromný život“
sa nesmie vykladať reštriktívne. Rešpektovanie súkromného života zahŕňa právo nadviazať a rozví-
jať vzťahy s inými ľuďmi; okrem toho neexistuje zásadný dôvod zdôvodniť vylúčenie činností profe-
sionálnej alebo podnikateľskej povahy z pojmu „súkromný život“37).
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34) Rozsudok Súdneho dvora z 19. júna 2008 vo veci C-319/06 Komisia Európskych spoločenstiev proti Luxem-
burské veľkovojvodstvo, body 90 – 91.

35) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade k Usmerneniu k nariadeniu o rámci pre voľný tok
iných ako osobných údajov v Európskej únii zo dňa 29. 5. 2019, COM(2019) 250 final.

36) Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na
vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ)
č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES.

37) Rozsudok ESĽP zo 16. februára 2000 vo veci Amann proti Švajčiarsku, sťažnosť 27798/95; rozsudok ESĽP zo
16. decembra 1992 vo veci Niemietz proti Nemecku, sťažnosť 13710/88.



Dňa 28. januára 1981 bol v Štrasburgu podpísaný Dohovor Rady Európy o ochrane jednotliv-
cov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov, známy aj pod názvom Dohovor 108. Ten-
to dohovor zaviedol ochranu osobných údajov ako samostatný inštitút. Ide o prvý medzinárodne zá-
väzný právny dokument, ktorý sa výslovne zaoberá ochranou osobných údajov. Hlavná myšlienka
Dohovoru 108 spočíva v tom, že spracovanie osobných údajov by v záujme ochrany základných práv
a slobôd každého jednotlivca, a v tomto smere najmä jeho práva na súkromie, malo vždy spĺňať urči-
té podmienky. Cieľom Dohovoru 108 je chrániť právo na súkromie uznané v článku 8 Dohovoru
o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Dohovor 108 sa vzťahuje na automatizované spracú-
vanie osobných údajov v súkromnom, ako aj verejnom sektore, napríklad spracovanie osobných
údajov v súdnictve, spracovanie osobných údajov orgánmi činnými v trestnom konaní. Dohovor 108
ako prvý dokument upravuje základné zásady spracúvania, ktoré tvorili základ pre formulovanie zá-
sad spracúvania upravených v Smernici o ochrane osobných údajov a následne aj v samotnom Naria-
dení.

Dohovor 108 upravuje aj spracúvanie citlivých osobných údajov (tzv. osobitnej kategórie osob-
ných údajov). Zaoberá sa aj bezpečnosťou spracúvania, zárukami pre dotknutú osobu a obsahuje aj
ustanovenia týkajúce sa prenosu osobných údajov. V roku 1999 bol Dohovor 108 zmenený tak, aby
umožnil EÚ stať sa jeho zmluvnou stranou. V roku 2001 bol prijatý dodatkový protokol k Dohovoru
108, ktorým sa zavádzajú ustanovenia o cezhraničnom toku údajov pre strany, ktoré nie sú zmluv-
nými stranami Dohovoru 108. Tým istým dodatkovým protokolom sa zaviedli aj ustanovenia o po-
vinnom zriadení vnútroštátnych orgánov dozoru na ochranu údajov. K Dohovoru 108 môže pristú-
piť aj štát, ktorý nie je členom Rady Európy vrátane mimoeurópskych štátov.38) Dohovor 108 a dodat-
ky k tomuto dohovoru nadobudli pre Slovenskú republiku platnosť 1. januára 2001. Dohovor 108 bol
modernizovaný na Dohovor 108+ pozmeňujúcim Protokolom č. 22339). Slovenská republika pristú-
pila k Protokolu č. 223 Dohovoru 108 dňa 17. 12. 2019. Protokol č. 223 má za cieľ zmodernizovať pô-
vodný dokument v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti vývoja techniky, umelej inteligencie
a IT sektora všeobecne. Modernizovaný Dohovor 108+ má jednotný rozsah pôsobnosti pre všetky
strany dohovoru bez možnosti úplne vylúčiť sektory alebo činnosti (napr. v oblasti národnej bezpeč-
nosti) z jeho pôsobnosti, ako to bolo v prípade znenia Dohovoru 108. Týka sa všetkých typov spracú-
vania údajov v rámci jurisdikcie strán vo verejnom aj v súkromnom sektore. Dohovorom 108+ sa
významne zvyšuje úroveň ochrany údajov poskytovanej podľa Dohovoru 108. V modernizovanom
dohovore sa podrobnejšie stanovuje zásada zákonného spracúvania (najmä pokiaľ ide o požiadavky
na súhlas) a ďalej sa posilňuje ochrana osobitných kategórií údajov (pričom sa tiež rozširujú kategó-
rie, ktoré sa uznávajú za osobitné kategórie osobných údajov v práve Únie). Okrem toho sa Dohovo-
rom 108+ stanovujú dodatočné záruky pre jednotlivcov, ktorých osobné údaje sa spracúvajú (najmä
povinnosti preskúmať možný vplyv zamýšľanej operácie spracovania údajov a uskutočniť príslušné
technické a organizačné opatrenia; povinnosť ohlasovať závažné porušenia ochrany údajov). Mo-
dernizovaný dohovor takisto posilňuje ich práva (predovšetkým pokiaľ ide o transparentnosť a prí-
stup k údajom). Zaviedol aj nové práva dotknutých osôb, ako napr. právo nepodliehať rozhodnutiu,
ktoré významne ovplyvňuje dotknutú osobu a je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní,
právo namietať proti spracúvaniu a právo na nápravu v prípade porušenia práv jednotlivca.

Usmernenie OECD o ochrane súkromia a cezhraničných tokoch, ako ďalší dokument upravu-
júci ochranu osobných údajov, bolo vypracované súbežne s Dohovorom 108 v roku 1980 a následne
aktualizované v roku 2013. Toto usmernenie obsahovalo definíciu pojmu osobný údaj, prevádzko-
vateľ, dozorný orgán, upravovalo základné zásady spracúvania osobných údajov, práva dotknutých
osôb, zodpovednosť prevádzkovateľa, ako aj cezhraničný tok osobných údajov. Predstavovalo akési
odporúčanie pre členské štáty OECD s cieľom pomôcť zharmonizovať národnú úpravu ochrany
osobných údajov v jednotlivých členských štátoch. Podobnú, avšak viacej prepracovanú úpravu náj-
deme v Smernici o ochrane osobných údajov. Slovenská republika sa stala členom OECD 14. decem-
bra 2000.
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38) Príručka o európskom práve v oblasti ochrany údajov, vydaná Radou Európy v roku 2014, str. 17.
39) Znenie Dohovoru 108+ možno nájsť na stránke https://rm.coe.int/convention-108-convention-for-the

-protection-of-individuals-with-regar/16808b36f1.



V roku 2000 bola vyhlásená Charta základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) ako
spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Išlo o právne nezáväzný dokument.
Právne záväznou sa stala až po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti dňa 1. 12. 2009. Článok 6
konsolidovaného znenia Zmluvy o Európskej únii uvádza, že Charta má rovnakú právnu silu ako
zmluva, čím sa stala právne záväznou ako primárne právo Európskej únie. V tomto dokumente je
právo na ochranu osobných údajov zakotvené v samostatnom článku oddelene od práva na rešpek-
tovanie súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie. Obe práva sú však vzájomne prepo-
jené, čo vyplýva aj z nedávnej judikatúry Súdneho dvora EÚ (pozn. pozri rozsudok vo veci C-291/12
Michael Schwarz proti Stadt Bochum). Článok 8 Charty stanovuje, že každý má právo na ochranu
osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Tieto údaje musia byť riadne spracované na určené účely na zá-
klade súhlasu dotknutej osoby alebo na inom oprávnenom základe ustanovenom zákonom. Každý
má právo na prístup k zhromaždeným údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo na ich opravu. Dodržiava-
nie týchto pravidiel podlieha kontrole nezávislého orgánu.40) Ochrana osobných údajov sa v Charte
zakotvila ako základné právo. Ide však o relatívne ľudské právo, ktoré na rozdiel od práv absolút-
nych (napr. právo nebyť mučený, právo na to, aby sa s jednotlivcom nezaobchádzalo neľudsky či po-
nižujúco) môže byť obmedzené. Obmedzenie výkonu práv a slobôd je upravené v článku 52, ktorý
stanovuje, že akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v Charte základných práv Eu-
rópskej únie musí byť ustanovené zákonom a rešpektovať podstatu týchto práv a slobôd. Za predpo-
kladu dodržiavania zásady proporcionality možno tieto práva a slobody obmedziť len vtedy, ak je to
nevyhnutné a skutočne to zodpovedá cieľom všeobecného záujmu, ktoré sú uznané EÚ, alebo ak je
to potrebné na ochranu práv a slobôd iných. V článku 52 ods. 3 Charty sa požaduje, aby práva, ktoré
sú obsiahnuté v Charte a zodpovedajú právam zaručeným v Dohovore, mali rovnaký zmysel a roz-
sah ako v Dohovore. Toto ustanovenie však nebráni tomu, aby právo Únie priznávalo širší rozsah
ochrany týchto práv.

Právo na ochranu osobných údajov je v rámci primárneho práva EÚ zakotvené aj v článku 16
konsolidovaného znenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“).41) Primárne prá-
vo EÚ tvoria zmluvy, predovšetkým Zmluva o Európskej únii a ZFEÚ, ako aj dohody o pristúpení
k EÚ. Sekundárne právo EÚ tvoria nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská. Pri-
jímajú ich európske inštitúcie na základe pridelenej právomoci. Ochrana osobných údajov bola naj-
prv upravená v Smernici o ochrane osobných údajov. Smernica je záväzná pre každý členský štát
EÚ, ktorému je určená, a to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má ňou dosiahnuť, pričom voľba foriem
a metód sa ponecháva na rozhodnutie vnútroštátnym orgánom. Smernica o ochrane osobných úda-
jov bola implementovaná do právneho poriadku Slovenskej republiky zákonom č. 428/2002 Z. z.
a následne zákonom č. 122/2013 Z. z.

Účel Nariadenia. Implementáciou Smernice o ochrane osobných údajov do jednotlivých práv-
nych poriadkov členských štátov vznikli rozdiely pri vykonávaní ochrany osobných údajov v EÚ, čo
viedlo k právnej neistote a vnímaniu verejnosti, že v súvislosti s ochranou fyzických osôb existujú
značné riziká, a to najmä v online prostredí. Rýchly technologický rozvoj a globalizácia so sebou na-
vyše priniesli nové výzvy v oblasti ochrany osobných údajov. Rozsah získavania a zdieľania osob-
ných údajov sa výrazne zväčšil, keďže technológia umožňuje súkromným spoločnostiam, ale aj or-
gánom verejnej moci pri výkone ich činností využívať osobné údaje v doteraz bezprecedentnom roz-
sahu.42) Keďže na úrovni samostatných členských štátov sa implementáciou Smernice o ochrane
osobných údajov nepodarilo dosiahnuť konzistentnú úroveň ochrany osobných údajov, EÚ sa v sú-
lade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii rozhodla prijať Nariadenie.
Forma tohto právneho aktu bola zvolená z dôvodu, že ide o právny akt, ktorý je všeobecne záväzný
vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľný vo všetkých členských štátoch EÚ.43) Uvedené predstavuje
obrovský posun v porovnaní so Smernicou o ochrane osobných údajov, ktorá síce bola schválená na
úrovni EÚ, ale vyžadovala si implementáciu do národných poriadkov členských štátov, pri ktorej
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40) Článok 8 Charty základných práv Európskej únie.
41) Každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.
42) Recitál 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
43) Článok 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.



(ako sme už uviedli) dochádzalo ku vzniku rozdielov pri vykonávaní ochrany osobných údajov fy-
zických osôb. Začatím uplatňovania Nariadenia Smernica o ochrane osobných údajov zaniká.

Úlohou Nariadenia je zabezpečiť jednotné a konzistentné uplatňovanie pravidiel ochrany zá-
kladných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov v rámci celej EÚ, zabezpečiť
fyzickým osobám kontrolu nad ich osobnými údajmi, posilniť dôveru fyzických osôb pri spracúvaní
ich osobných údajov a odstrániť prekážky tokov osobných údajov v rámci EÚ. Nariadenie je vše-
obecne záväzné najmä pre európske inštitúcie, pre členské štáty EÚ a právne subjekty v rámci nich,
napr. prevádzkovateľov, sprostredkovateľov, dotknuté osoby. Nariadenie si nevyžaduje implemen-
táciu do právneho poriadku členského štátu. Naopak, každý prevádzkovateľ (sprostredkovateľ),
ktorý spadá do vecnej a územnej pôsobnosti Nariadenia, je povinný spracúvať osobné údaje dotknu-
tých osôb v súlade s Nariadením. Vecnou a územnou pôsobnosťou Nariadenia sa zaoberáme v ko-
mentári k čl. 2 a 3, v ktorých sa zároveň vyjadrujeme ku vzťahu Nariadenia a slovenskej právnej
úpravy na konkrétnych príkladoch.

Nariadenie zároveň obsahuje ustanovenia, ktoré umožňujú členskému štátu zachovať alebo za-
viesť špecifickejšie ustanovenia s cieľom prispôsobiť uplatňovanie pravidiel Nariadenia napr. s ohľa-
dom na spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo spracúva-
nie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
zverenej prevádzkovateľovi.

Kapitola IX Nariadenia zároveň upravuje osobitné situácie spracúvania, v ktorých Nariadenie
poskytuje členským štátom oprávnenie v národnej legislatíve zosúladiť právo na ochranu osobných
údajov podľa Nariadenia s právom na slobodu prejavu a informácie (čl. 85), stanoviť podrobnejšie
podmienky spracúvania alebo konkrétnejšie pravidlá (spracúvanie národného identifikačného čísla
podľa čl. 87, spracúvanie v súvislosti so zamestnaním podľa čl. 88), prijať osobitné pravidlá spracú-
vania v určených oblastiach (povinnosť zachovávať mlčanlivosť – čl. 90), stanoviť odchýlky z nie-
ktorých práv určených Nariadením (záruky a odchýlky týkajúce sa spracúvania na účely archivácie
vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu a na štatistické účely).

Viac informácií nájdete v komentári k dotknutým článkom. Nariadenie okrem toho oprávňuje
členské štáty obmedziť rozsah práv a povinností ustanovených v článkoch 5, 12 až 22 a 34 za pod-
mienok výslovne stanovených v Nariadení. Pre toto obmedzenie pozri bližšie komentár k článku 23
Nariadenia.

V uvedených prípadoch môžu vznikať pri spracúvaní osobných údajov rozdiely v spracúvaní
osobných údajov v danej oblasti medzi jednotlivými členskými štátmi. Prevádzkovateľ (sprostred-
kovateľ), dotknutá osoba alebo dozorný orgán sa teda nemôže s úplnou istotou spoľahnúť len na
znenie Nariadenia, ale vždy, keď ide o spracúvanie, pri ktorom Nariadenie pripustilo určitú odchýl-
ku v práve členského štátu, musia sa riadiť aj dotknutým právnym predpisom členského štátu, pod
pôsobnosť ktorého subjekt patrí.

Existencia takýchto odchýlok v práve jednotlivých členských štátov prirodzene sťažuje pozíciu
subjektov pôsobiacich v rôznych členských štátoch, je to však zrejme daň za vytváranie spoločných
pravidiel pre rôznorodé členské štáty s rozdielnymi právnymi systémami aj právnymi a legislatívny-
mi zvyklosťami.

Slovenská právna úprava. V Slovenskej republike je ochrana osobných údajov ďalej zakotvená
najmä v Ústave SR, v ústavnom zákone č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv
a slobôd. Dňa 25. 5. 2018 nadobudol účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý ruší zá-
kon č. 122/2013 Z. z., ako aj dve súvisiace vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky. Ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov však nájdeme aj v Občianskom zákon-
níku44), v Trestnom zákone45), Zákonníku práce, ako aj v osobitných právnych predpisoch (napr.
v zákone o bankách, zákone o elektronických komunikáciách, zákone o legalizácii príjmov z trestnej
činnosti, zákone o sociálnom poistení a pod.).

Ústava SR v čl. 19 ods. 2 stanovuje, že každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasaho-
vaním do súkromného a rodinného života. Článok 19 ods. 3 Ústavy SR upravuje právo každého na
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44) Ust. § 11 až § 16 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

45) Napr. § 374 Trestného zákona v znení neskorších predpisov – neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi.



ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov
o svojej osobe.

Nariadenie je svojou podstatou právnou normou s vyššou právnou silou ako zákony Slovenskej
republiky. Vyplýva to z článku 7 ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorého „právne záväzné akty Európskych
spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“ Nariadenie teda
predstavuje základný prameň práva ochrany osobných údajov v Slovenskej republike.

Popri Nariadení existuje v slovenskom právnom poriadku ešte ďalšia základná norma upravujú-
ca ochranu osobných údajov fyzických osôb. Ide o nový zákon o ochrane osobných údajov. V porov-
naní s právnym stavom do 25. 5. 2018 však dochádza k zásadnej zmene pôsobnosti takejto národnej
právnej úpravy. Nový zákon o ochrane osobných údajov sa primárne zameriava najmä na imple-
mentáciu tzv. Policajnej smernice a úpravu procesných pravidiel týkajúcich sa schvaľovania kóde-
xov správania, certifikácie úradom, akreditácie subjektov monitorujúcich dodržiavanie schválených
kódexov správania, akreditácie certifikačných subjektov, ako aj procesných pravidiel výkonu kon-
troly a konania o ochrane osobných údajov.

Vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov, ktoré spadá do pôsobnosti Nariadenia, sa teda z no-
vého zákona o ochrane osobných údajov aplikujú len určené časti nového zákona o ochrane osob-
ných údajov, ktoré predstavujú zjednodušene len necelú pätinu z celkového počtu jeho ustanovení.
Tento posun vyplýva z pôvodného zámeru Nariadenia – preniesť zásadnú váhu úpravy ochrany
osobných údajov na európsku legislatívu (Nariadenie), ktorá umožní zabezpečiť konzistentnosť
ochrany osobných údajov v celej EÚ.

Z nového zákona o ochrane osobných údajov sa na spracúvanie osobných údajov, ktoré spadá do
pôsobnosti Nariadenia, výslovne nevzťahuje ust. § 2 (definícia osobných údajov), § 5 (vymedzenie
základných pojmov), celá druhá časť zákona (Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov fyzic-
kých osôb pri ich spracúvaní – § 6 – § 51, vzťahujúce sa na spracúvanie nespadajúce do pôsobnosti
Nariadenia) a tretia časť zákona (Osobitné pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb pri ich
spracúvaní príslušnými orgánmi – § 52 – § 77, t. j. implementácia spomínanej Policajnej smernice).

Na spracúvanie osobných údajov, ktoré spadá pod vecnú a územnú pôsobnosť Nariadenia, sa
teda aplikuje len ust. § 1 (predmet úpravy), § 3 (pôsobnosť), § 4 (garancia voľného pohybu osobných
údajov medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi), štvrtá časť (Osobitné situácie zákonného
spracúvania osobných údajov – § 78 – § 79) a piata časť (Postavenie, pôsobnosť a organizácia Úradu,
kódex správania, certifikácia, akreditácia, kontrola, konanie o ochrane osobných údajov, správne
delikty – § 80 až § 106) a šiesta časť (Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia – § 107 – § 112)
nového zákona o ochrane osobných údajov.

Podrobnejšie sa vzťahom Nariadenia a nového zákona o ochrane osobných údajov zaoberáme
v komentári k čl. 2.

Z judikatúry:

K Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 24. júna 2004 vo veci C-278/02 Herbert Handlbauer GmbH
25 V tomto ohľade treba pripomenúť, že nariadenia z dôvodu ich právnej povahy a funkcie v systéme

prameňov práva Spoločenstva majú všeobecne vo vnútroštátnych právnych poriadkoch bezprostredný
účinok, bez toho, aby vnútroštátne orgány museli prijať vykonávacie predpisy (rozsudok zo 17. mája
1972, Leonesio, 93/71, Zb. s. 287, bod 5).

K Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 15. júla 1964 vo veci C-6/64 Flaminio Costa proti E.N.E.L.
Povinnosť členského štátu vyplývajúca zo Zmluvy o EHS je právne úplná a následne spôsobilá dosiah-

nuť priame účinky vo vzťahoch medzi členským štátom a jednotlivcom. Takáto povinnosť sa stáva neodde-
liteľnou súčasťou právneho poriadku členských štátov, a preto tvorí súčasť ich vlastného práva a priamo sa
dotýka ich štátnych príslušníkov, v ktorých prospech sa vytvorili individuálne práva, ktoré musia vnútro-
štátne súdy chrániť.

K Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 8. júla 2019 vo veci C-543/17 Európska komisia proti Belgickému
kráľovstvu

49 V tejto súvislosti z ustálenej judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že pri výklade ustanovenia práva
Únie je potrebné zohľadniť nielen jeho znenie a ciele, ktoré sleduje, ale aj jeho kontext, ako aj všetky usta-
novenia práva Únie. Aj vývoj ustanovenia práva Únie môže obsahovať relevantné prvky na účely jeho
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výkladu (rozsudok z 10. decembra 2018, Wightman a i., C-621/18, EU:C:2018:999, bod 47, ako aj citovaná
judikatúra).

K Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 13. júla 1989 vo veci C-215/88 Casa Fleischhandels
31 Zatiaľ čo recitál Nariadenia môže napomôcť pri výklade právneho predpisu (alebo právnej normy),

sám osobe nepredstavuje právny predpis (alebo právnu normu).

K Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. novembra 1998 vo veci C-162/97 Gunnar Nilsson, Per Olov Ha-
gelgren, Solweig Arrborn

54 V tomto ohľade je potrebné konštatovať, že preambula aktu Spoločenstva nemá záväznú právnu
silu a nemožno sa na ňu odvolávať ako dôvod na odchýlku od samotných ustanovení dotknutého aktu
Spoločenstva.

K Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 25. novembra 1998 vo veci C-308/97 Giuseppe Manfredi a Regione
Puglia

30 Keďže článok 6 (1) Nariadenia 822/87 bol zmenený Nariadením 1325/90 spôsobom jasne odporujú-
cim jeho (poznámka autorov: pôvodnému) zneniu, pri jeho výklade sa už nemôžeme spoliehať na recitál.

K Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 24. novembra 2005 vo veci C-136/04 Deutsches Milch-Kontor
GmbH proti Hauptzollamt Hamburg-Jonas

32 Pokiaľ ide o deviate odôvodnenie (recitál) nariadenia č. 1706/89, postačí pripomenúť, že odôvodne-
nie (recitál) aktu Spoločenstva nemá záväznú právnu silu a nemožno sa ho dovolávať ani na účel výnimky
z ustanovení dotknutého aktu, ani s cieľom výkladu jeho ustanovení, ktorý je zjavne v rozpore s ich zne-
ním (rozsudky z 19. novembra 1998, Nilsson a i., C-162/97, Zb. s. I-7477, bod 54, a z 25. novembra 1998,
Manfredi, C-308/97, Zb. s. I-7685, bod 30).

K Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 2. apríla 2009 vo veci C-134/08 Hauptzollamt Bremen proti J. E.
Tyson Parketthandel GmbH hanse j.

16 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že odôvodnenia aktu Spoločenstva nemajú záväznú právnu silu
a nemožno sa ich dovolávať ani na účel stanovenia výnimky z ustanovení dotknutého aktu, ani s cieľom
výkladu jeho ustanovení, ktorý je zjavne v rozpore s ich znením (pozri najmä rozsudok z 24. novembra
2005, Deutsches Milch-Kontor, C-136/04, Zb. s. I-10095, bod 32 a citovanú judikatúru).

K Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 9. marca 2017 vo veci C-398/15 Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Lecce proti Salvatoremu Mannimu

32 V tejto súvislosti treba na začiatok uviesť, že podľa článku 2 ods. 1 písm. d) smernice 68/151 sú
členské štáty povinné prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie, aby spoločnosti povinne zverejňovali
prinajmenšom vymenovanie, skončenie funkcie a údaje o osobách, ktoré sú buď ako zákonom stanovený
orgán, alebo ako členovia takéhoto orgánu oprávnené zastupovať spoločnosť v konaniach s tretími osoba-
mi a v konaniach pred súdom, alebo sa zúčastňujú na správe spoločnosti, dohľade alebo kontrole nad ňou.
Okrem toho podľa tohto článku 2 ods. 1 písm. j) treba tiež uverejniť vymenovanie a totožnosť likvidátorov
a v zásade aj ich právomoci.

33 Podľa článku 3 ods. 1 až 3 smernice 68/151 majú byť tieto údaje v každom členskom štáte zapísané
buď do centrálneho registra, alebo do obchodného registra či registra spoločností (ďalej spoločne len „re-
gister“), a na žiadosť musí byť možné získať úplný alebo čiastočný výpis týchto údajov.

34 Treba konštatovať, že údaje týkajúce sa totožnosti osôb, na ktoré sa vzťahuje článok 2 ods. 1
písm. d) a j) smernice 68/1512, sú ako informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej
fyzickej osoby, „osobnými údajmi“ v zmysle článku 2 písm. a) smernice 95/46. Z judikatúry Súdneho dvo-
ra totiž vyplýva, že skutočnosť, že tieto informácie sú zasadené do kontextu výkonu povolania, ich nemô-
žu zbaviť ich charakteru ako osobných údajov (pozri rozsudok zo 16. júla 2015, ClientEarth a PAN Euro-
pe/EFSA, C-615/13 P, EU:C:2015:489, bod 30, ako aj citovanú judikatúru).

35 Zapisovaním a uchovávaním uvedených informácií v registri a prípadným ich poskytnutím na po-
žiadanie tretím osobám orgán zodpovedný za vedenie tohto registra „spracováva osobné údaje“, za kto-
rých spracovanie je „zodpovedný“ v zmysle definícií poskytnutých v článku 2 písm. b) a d) smernice
95/46.

39 Súdny dvor už rozhodol, že ustanovenia smernice 95/46 sa majú v rozsahu, v akom upravujú spra-
covanie osobných údajov, ktoré môže viesť k porušeniu základných slobôd, a predovšetkým práva na reš-
pektovanie súkromného života, nevyhnutne vykladať s prihliadnutím na základné práva zaručené Char-
tou základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) (pozri rozsudok zo 6. októbra 2015, Schrems,
C-362/14, EU:C:2015:650, bod 38 a citovanú judikatúru).
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K Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 16. decembra 2008 vo veci C-73/07 Satakunnan Markkinapörssi
a Satamedia (rozsudok je spracovaný aj v judikatúre k čl. 2 a 85 Nariadenia)

51 Najskôr je potrebné uviesť, že podľa ustálenej judikatúry sa ustanovenia smernice musia vykladať
s ohľadom na cieľ sledovaný touto smernicou a na systém, ktorý vytvára (pozri v tomto zmysle rozsudok
z 11. septembra 2008, Caffaro, C-265/07, Zb. s. I-7085, bod 14).

52 V tejto súvislosti, ako vyplýva z prvého článku smernice, je nesporné, že jej cieľom je, aby členské
štáty, umožniac voľný pohyb osobných údajov, zabezpečili ochranu základných práv a slobôd fyzických
osôb, najmä ich súkromia vo vzťahu k spracovaniu uvedených údajov.

K Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 12. decembra 2013 vo veci C-486/12 X
19 Na účely výkladu však nemožno článok 12 písm. a) smernice 95/46 skúmať len v holandskej jazy-

kovej verzii. Podľa ustálenej judikatúry totiž potreba jednotného uplatňovania, a teda výkladu aktu Únie
vylučuje, aby bol tento akt posudzovaný izolovane v jednej zo svojich verzií, ale naopak, vyžaduje, aby bol
vykladaný podľa skutočnej vôle normotvorcu a ním sledovaného účelu, najmä s prihliadnutím na všetky
jazykové verzie (pozri najmä rozsudky z 12. novembra 1969, Stauder, 29/69, Zb. s. 419, bod 3; z 8. decem-
bra 2005, Jyske Finans, C-280/04, Zb. s. I-10683, bod 31, ako aj zo 7. júla 2011, IMC Securities, C-445/09,
Zb. s. I-5917, bod 25).

K Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 17. októbra 2013 vo veci C-291/12 Michael Schwarz proti Stadt
Bochum

24 Článok 7 Charty uvádza, že každý má právo na rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života.
Podľa článku 8 ods. 1 má každý právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

25 Zo spojeného znenia týchto ustanovení vyplýva, že porušenie týchto práv môže v zásade predstavo-
vať akékoľvek spracovávanie osobných údajov tretími osobami.

K Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 21. decembra 2016 v spojených veciach C-203/15 a C-698/15 Tele2
Sverige AB a Secretary of State for the Home Department

127 Na úvod treba pripomenúť, že hoci – ako potvrdzuje článok 6 ods. 3 ZEÚ – základné práva zaruče-
né EDĽP (poznámka autorov: ide o Dohovor) sú ako všeobecné zásady súčasťou práva Únie, tento doho-
vor, kým k nemu Únia nepristúpila, nepredstavuje právny nástroj formálne začlenený do právneho poriad-
ku Únie (pozri v tomto zmysle rozsudok z 15. februára 2016, N., C-601/15 PPU, EU:C:2016:84, bod 45 a ci-
tovanú judikatúru).

129 Navyše treba pripomenúť, že vo vysvetlivkách k článku 52 Charty sa uvádza, že cieľom odseku 3
tohto článku je zabezpečiť potrebnú súdržnosť medzi Chartou a EDĽP „bez toho, aby tým bola narušená
autonómia práva Únie a Súdneho dvora Európskej únie“ (rozsudok z 15. februára 2016, N., C-601/15 PPU,
EU:C:2016:84, bod 47). Predovšetkým, ako výslovne stanovuje článok 52 ods. 3 druhá veta Charty, článok
52 ods. 3 prvá veta tejto Charty nebráni tomu, aby právo Únie priznávalo širší rozsah ochrany ako EDĽP.
K tomu sa napokon pridáva skutočnosť, že článok 8 Charty sa týka základného práva odlišného od toho,
ktoré je zakotvené v článku 7 tejto Charty a ktoré nemá ekvivalent v EDĽP.

K Rozsudok ESĽP zo 16. februára 2000 vo veci Amann proti Švajčiarsku, sťažnosť 27798/95
Pojem „súkromný život“ sa nesmie vykladať reštriktívne. Rešpektovanie súkromného života zahŕňa

právo nadviazať a rozvíjať vzťahy s inými ľuďmi; okrem toho neexistuje zásadný dôvod, prečo by sa z poj-
mu „súkromný život“ mali vylúčiť činností profesionálnej alebo podnikateľskej povahy.

K Rozsudok ESĽP zo 16. decembra 1992 vo veci 13710/88 – Niemietz proti Nemecku
29. Súd nepovažuje za možné ani potrebné pokúsiť sa o vyčerpávajúce vymedzenie pojmu „súkromný

život“. Avšak, bolo by príliš reštriktívne obmedziť tento pojem na „vnútorný okruh“, v ktorom môže jed-
notlivec žiť svoj osobný život, ako si vyberá a vylúčiť z neho úplne vonkajší svet, ktorý nie je zahrnutý do
tohto kruhu. Rešpektovanie súkromného života musí do určitej miery zahŕňať aj právo nadviazať a rozví-
jať vzťahy s inými ľuďmi.

Okrem toho sa zdá, že neexistuje zásadný dôvod, prečo by z chápania pojmu „súkromný život“ mali
byť vylúčené činnosti profesionálnej alebo podnikateľskej povahy, pretože v skutočnosti väčšina ľudí má
významnú, ak nie najväčšiu príležitosť na rozvoj vzťahov s vonkajším svetom práve počas svojho pracov-
ného života. Tento názor potvrdzuje skutočnosť, ako správne uviedla Komisia, že nie je možné vždy jasne
rozlíšiť, ktoré z činností jednotlivca tvoria súčasť jeho profesijného alebo obchodného života a ktoré nie.
Preto najmä v prípade osoby vykonávajúcej slobodné povolanie môže jej práca tvoriť súčasť jej života v ta-
kom rozsahu, že sa stane nemožným určiť, s akou spôsobilosťou osoba v danom momente koná.
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K Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 9. novembra 2010 v spojených veciach C-92/09 a C-93/09 Volker
und Markus Schecke GbR, Hartmut Eifert proti Spolkovej krajine Hesensko

53 Po prvé treba pripomenúť, že zverejnenie podľa článku 44a nariadenia č. 1290/2005 a nariadenia
č. 259/2008, ktorým sa tento článok vykonáva, zahŕňa uvedenie všetkých prijímateľov pomoci EPZF-u
a EPFRV-u menovite, medzi ktorých patria fyzické aj právnické osoby. Vzhľadom na to, čo bolo uvedené
v bode 52 tohto rozsudku, sa však právnické osoby môžu dovolávať ochrany podľa článkov 7 a 8 charty
v súvislosti s týmto uvedením len v rozsahu, v akom názov právnickej osoby identifikuje jednu alebo via-
ceré fyzické osoby.

K Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 13. mája 2014 vo veci C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. Proti
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mariovi Costejovi Gonzálezovi

67 Podľa odôvodnenia 25 smernice 95/46 sa ňou stanovené zásady ochrany musia na jednej strane od-
rážať v povinnostiach kladených na osoby, ktoré spracúvajú údaje, najmä pokiaľ ide o kvalitu údajov, tech-
nické zabezpečenie, oznámenia dozorným orgánom, a okolnosti, za ktorých sa môže vykonávať spracova-
nie, a na druhej strane v práve delegovanom na jednotlivcov, údaje o ktorých sa spracovávajú, aby boli in-
formovaní, že sa uskutočňuje spracovanie, aby mali prístup k týmto údajom, aby mohli žiadať opravy
a aby za určitých okolností mohli podať námietky proti spracovaniu.

68 Súdny dvor už rozhodol, že ustanovenia smernice 95/46 sa majú v rozsahu, v akom upravujú spra-
covanie osobných údajov, ktoré môže viesť k porušeniu základných slobôd a predovšetkým práva na súk-
romie, nevyhnutne vykladať s prihliadnutím na základné práva, ktoré podľa ustálenej judikatúry tvoria sú-
časť všeobecných právnych zásad, ktorých dodržiavanie Súdny dvor zabezpečuje a ktoré sú v súčasnosti
zapísané v Charte (pozri najmä rozsudky Connolly/Komisia, C-274/99 P, EU:C:2001:127, bod 37, ako aj
Österreichischer Rundfunk a i., EU:C:2003:294, bod 68).

K Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 6. októbra 2015 vo veci C-362/14 Maximillian Schrems proti Data
Protection Commissioner

38 Na úvod treba pripomenúť, že ustanovenia smernice 95/46 sa majú v rozsahu, v akom upravujú
spracovanie osobných údajov, ktoré môže viesť k porušeniu základných slobôd a predovšetkým práva na
rešpektovanie súkromného života, nevyhnutne vykladať s prihliadnutím na základné práva zaručené
Chartou (pozri rozsudky Österreichischer Rundfunk a i., C-465/00, C-138/01 a C-139/01, EU:C:2003:294,
bod 68; Google Spain a Google, C-131/12, EU:C:2014:317, bod 68, ako aj Ryneš, C-212/13,
EU:C:2014:2428, bod 29).

39 Z článku 1, ako aj z odôvodnení 2 a 10 smernice 95/46 vyplýva, že jej cieľom je zabezpečiť nielen
účinnú a úplnú ochranu slobôd a základných práv fyzických osôb, najmä základné právo na rešpektovanie
súkromného života vo vzťahu k spracovávaniu osobných údajov, ale tiež vysokú úroveň ochrany týchto
slobôd a základných práv. Význam základného práva na rešpektovanie súkromného života zaručeného
článkom 7 Charty, ako aj základného práva na ochranu osobných údajov, zaručeného jej článkom 8,
okrem toho zdôrazňuje judikatúra Súdneho dvora (pozri rozsudky Rijkeboer, C-553/07, EU:C:2009:293,
bod 47; Digital Rights Ireland a i., C-293/12 a C-594/12, EU:C:2014:238, bod 53, ako aj Google Spain
a Google, C-131/12, EU:C:2014:317, body 53, 66 a 74 a citovanú judikatúru).

K Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 8. apríla 2014 v spojených veciach C-293/12 a C-594/12 Digital
Rights Ireland Ltd (C-293/12) a Kärntner Landesregierung (C-594/12), Michael Seitlinger, Christof
Tschohl a i. (rozsudok je podrobne spracovaný v judikatúre k čl. 23 Nariadenia)

33 Na účely zistenia existencie zásahu do základného práva na rešpektovanie súkromného života ne-
záleží na tom, či majú dotknuté informácie týkajúce sa súkromného života citlivú povahu alebo či pre
dotknuté osoby z dôvodu tohto zásahu vyplynuli prípadné nepriaznivé následky (pozri v tomto zmysle
rozsudok Österreichischer Rundfunk a i., C-465/00, C-138/01 a C-139/01, EU:C:2003:294, bod 75).

K Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 20. mája 2003 v spojených veciach C-465/00, C-138/01 a C-139/01
Rechnungshof (C-465/00), Christa Neukomm (C-138/01), Joseph Lauermann (C-139/01) (rozsudok je
spracovaný v judikatúre k čl. 23 Nariadenia)

43 Uplatniteľnosť smernice 95/46 na situácie, v ktorých neexistuje priame spojenie medzi výkonom
základných slobôd pohybu zaručených zmluvou, je navyše potvrdená článkom 3 ods. 1 tejto smernice,
ktorý definuje oblasť jej pôsobnosti veľmi široko; v jeho zmysle uplatňovanie pravidiel ochrany nezávisí
od otázky, či je spracovanie skutočne spojené s voľným pohybom v členských štátoch. Toto isté potvrde-
nie obsahujú aj výnimky obsiahnuté v odseku 2 toho istého článku, zvlášť tie, ktoré sa týkajú spracúva-
nia osobných údajov „v priebehu činností ... uveden[ých] v hlave V a VI Zmluvy o Európskej únii“ alebo
„fyzickou osobou v priebehu osobnej činnosti, alebo činnosti týkajúcej sa domácnosti“. Predmetné
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ustanovenia by neboli formulované týmto spôsobom, ak by sa uvedená smernica uplatňovala výlučne na
situácie dostatočne spojené s výkonom voľného pohybu.

68 Treba ešte doplniť, že ustanovenia smernice 95/46, pokiaľ ide o úpravu spracúvania osobných úda-
jov, ktoré môžu spôsobiť ujmu na základných slobodách, najmä na práve na súkromný život, sa musia vy-
kladať v súlade so základnými právami, ktoré v zmysle ustálenej judikatúry tvoria neoddeliteľnú súčasť
všeobecných právnych zásad, ktorých dodržiavanie Súdny dvor zaručuje (pozri najmä rozsudok zo
6. marca 2001, Conolly/Komisia, C-274/99 P, Zb. s. I-161, bod 37).

69 Tieto zásady sú výslovne uvedené v článku 6 ods. 2 Zmluvy o EÚ, podľa ktorého „Únia rešpektuje
základné ľudské práva, ktoré zaručuje [EDĽP] (poznámka autorov: ide o Dohovor) a ktoré vyplývajú
z ústavných tradícií členských štátov ako základných princípov práva spoločenstva“.

70 Samotná smernica 95/46, ktorej hlavným cieľom je zaručenie voľného toku osobných údajov, sta-
novuje vo svojom článku 1 ods. 1, že „členské štáty chránia základné práva a slobody fyzických osôb,
a najmä ich právo na súkromie v súvislosti so spracovaním osobných údajov“. Rovnaká požiadavka vyplý-
va aj z viacerých bodov preambuly smernice, najmä z desiateho a jedenásteho.

K Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 5. mája 2011 vo veci C-543/09 Deutsche Telekom AG proti Spolko-
vej republike Nemecko (rozsudok je podrobne spracovaný v judikatúre k čl. 6 Nariadenia)

51 Právo na ochranu osobných údajov sa však nejaví ako absolútne právo, ale musí sa zohľadniť so zre-
teľom na jeho spoločenskú funkciu (rozsudok z 9. novembra 2010, Volker a Markus Schecke a Eifert,
C-92/09 a C-93/09, Zb. s. I-11063, bod 48 a citovaná judikatúra).

K Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 13. októbra 2011 sp. zn.: 3 Cdo 84/2011
(R 38/2012):

„Ochrana osobnosti podľa ustanovení § 11 až 13 Občianskeho zákonníka a podľa § 15 Občianskeho zá-
konníka. Nie je vylúčené, že tým istým konaním, ktoré po smrti fyzickej osoby neoprávnene zasiahlo do
osobnosti zomrelého (napríklad jeho cti a dobrého mena), došlo zároveň k zásahu aj do osobnosti pozos-
talej osoby (napríklad do jej práva na súkromie). Podľa okolností, za ktorých k takému konaniu došlo, pri-
chádza do úvahy tak možnosť tzv. postmortálnej ochrany osobnosti zomrelého v zmysle ustanovenia §15
Občianskeho zákonníka, ako aj možnosť ochrany osobnosti pozostalej osoby v zmysle § 11 až 13 Občian-
skeho zákonníka.“

K Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 25. marca 1993 sp. zn.: 1 Co 4/93 (R 35/1996):

„Aj neoprávnené uvedenie osobných údajov osoby v reklame môže byť zásahom do osobnostných
práv osoby.“

K Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn.: 3 Cdo 137/2008:

„Právo na súkromie spočíva v práve fyzickej osoby samostatne sa rozhodnúť podľa vlastného uváže-
nia, či a v akom rozsahu majú byť skutočnosti z jej súkromného života sprístupnené iným alebo zverejne-
né. O porušenie práva na ochranu súkromia ide nielen v prípade neoprávneného získavania vedomostí
a poznatkov o súkromí fyzickej osoby, ale aj v prípade neoprávneného rozširovania týchto poznatkov a ve-
domostí. Dôvody priznania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch sú uvedené v ust. § 13 ods. 2 Občian-
skeho zákonníka len demonštratívne; zákon ustanovuje jedinú podmienku priznania náhrady nemajetko-
vej ujmy v peniazoch, ktorá je splnená vtedy, keď sa nemateriálne zadosťučinenie nezdá postačujúce.

Porušenie práva na súkromie sa odlišuje od prípadov neoprávnených zásahov do práva na česť, dôstoj-
nosť a vážnosť v spoločnosti.“

K Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn.: 5 Cdo 39/2000:

„Údaje o tom, či konkrétny občan je alebo nie je členom určitého združenia občanov, prípadne, či mu
členstvo v združení zaniklo, sú údaje, týkajúce sa jeho osoby, resp. jeho súkromia, do ktorého patrí aj rea-
lizácia záujmov občana (aj profesionálnych) spočívajúca v združovaní sa a v účasti na činnosti združenia;
tieto údaje sú chránené Ústavou SR a normami súkromného práva.“

K Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 31. 1. 1996 sp. zn.: 3 Cdo 98/95 (R 53/1996):

„Právo na ochranu osobnosti je právo osobnej povahy, ktoré zaniká smrťou fyzickej osoby a neprechá-
dza na dedičov. Preto ak žalobca v priebehu konania zomrie, súd konanie zastaví podľa § 107ods.1 O.s.p.
Osobám uvedeným v ustanovení § 15 O.z. vzniká originálne právo na ochranu osobnosti smrťou fyzickej
osoby, do práv ktorej bolo zasiahnuté.“
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K Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 19. 6. 2019, spisová značka:
10Sžik/2/2017 (rozsudok je podrobne spracovaný v judikatúre k článku 86)

Článok 2

Vecná pôsobnosť

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov vykonávané úplne alebo
čiastočne automatizovanými prostriedkami a na spracúvanie inými než automatizovanými
prostriedkami v prípade osobných údajov, ktoré tvoria súčasť informačného systému alebo sú
určené na to, aby tvorili súčasť informačného systému.

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov:
a) v rámci činnosti, ktorá nepatrí do pôsobnosti práva Únie;
b) členskými štátmi pri vykonávaní činností patriacich do rozsahu pôsobnosti kapitoly 2 hlavy

V ZEÚ;
c) fyzickou osobou v rámci výlučne osobnej alebo domácej činnosti;
d) príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľova-

nia alebo stíhania, alebo výkonu trestných sankcií vrátane ochrany pred ohrozením verej-
nej bezpečnosti a jeho predchádzania.
3. Na spracúvanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie sa

uplatňuje nariadenie (ES) č. 45/2001. Nariadenie (ES) č. 45/2001 a ostatné právne akty Únie
uplatniteľné na takéto spracúvanie osobných údajov sa upravia podľa zásad a pravidiel tohto
nariadenia v súlade s článkom 98.

4. Týmto nariadením preto nie je dotknuté uplatňovanie smernice 2000/31/ES, najmä pra-
vidlá týkajúce sa zodpovednosti poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti uvedené
v článkoch 12 až 15 uvedenej smernice.

Súvisiace ustanovenia: recitály 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, článok 1

Súvisiace predpisy: Policajná smernica, nový zákon o ochrane osobných údajov, Nariadenie 2018/1725
a Smernica 2000/31/ES

Komentár k článku 2

Recitál 14: Ochrana, ktorá sa poskytuje týmto nariadením, by sa mala vzťahovať na fyzické oso-
by bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska vo vzťahu ku spracúvaniu ich osob-
ných údajov. Toto nariadenie sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týka právnic-
kých osôb, a najmä podnikov založených ako právnické osoby vrátane názvu, formy a kontaktných
údajov právnickej osoby.

Recitál 15: S cieľom zabrániť vzniku závažného rizika obchádzania právnych predpisov by mala
byť ochrana fyzických osôb technologicky neutrálna a nemala by závisieť od použitých technologic-
kých riešení. Ochrana fyzických osôb by sa mala vzťahovať na spracúvanie osobných údajov auto-
matizovanými prostriedkami, ako aj na manuálne spracúvanie, ak sú osobné údaje uložené v infor-
mačnom systéme alebo do neho majú byť uložené. Súbory alebo zbierky súborov, ako aj ich titulné
strany, ktoré nie sú štruktúrované podľa špecifických kritérií, by nemali patriť do rozsahu pôsobnos-
ti tohto nariadenia.

Recitál 20: Hoci sa toto nariadenie okrem iného vzťahuje aj na činnosti súdov a iných justičných
orgánov, mohli by sa v práve Únie alebo v práve členského štátu spresniť spracovateľské operácie
a spracovateľské postupy týkajúce sa spracúvania osobných údajov zo strany súdov a iných justič-
ných orgánov. Právomoc dozorných orgánov by sa nemala vzťahovať na spracúvanie osobných úda-
jov súdmi pri výkone ich súdnej právomoci, aby sa zaručila nezávislosť súdnictva pri výkone jeho
justičných úloh vrátane prijímania rozhodnutí. Dozor nad takýmito spracovateľskými operáciami by
sa mal môcť zveriť osobitným orgánom v rámci systému súdnictva členského štátu, ktoré by mali
predovšetkým zabezpečiť dodržiavanie pravidiel stanovených v tomto nariadení, zvyšovať
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povedomie sudcov o ich povinnostiach v zmysle tohto nariadenia a vybavovať sťažnosti súvisiace
s takýmito operáciami spracúvania údajov.

Vecná pôsobnosť Nariadenia upravuje spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa Nariadenie
vzťahuje, ako aj spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa Nariadenie nevzťahuje. Je teda vymedze-
ná pozitívne aj negatívne. Pozitívne vymedzenie vecnej pôsobnosti Nariadenia je upravené v ods. 1
tohto článku, zatiaľ čo odseky 2 a 3 upravujú negatívne vymedzenie vecnej pôsobnosti Nariadenia.
Jednotlivé aspekty vecnej pôsobnosti Nariadenia podrobne rozoberáme nižšie v komentári k uvede-
ným ustanoveniam tohto článku.

Vzťah Nariadenia a nového zákona o ochrane osobných údajov. V súvislosti s uplatňovaním
Nariadenia sa prirodzene vynára otázka, aký je vlastne vzťah Nariadenia a nového zákona o ochrane
osobných údajov. Ako sme už bližšie vysvetlili v komentári k čl. 1, Nariadenie je priamo uplatniteľné
vo svojej celistvosti v celej EÚ. To znamená, že priamo bez potreby vydania akéhokoľvek národného
transpozičného predpisu zaväzuje všetky osoby (prevádzkovateľov, sprostredkovateľov, dotknuté
osoby a iné) spadajúce do jeho vecnej a územnej pôsobnosti.

Nariadenie však zároveň obsahuje ustanovenia, ktoré poskytujú členskému štátu oprávnenie
v národnej legislatíve zosúladiť ochranu osobných údajov s inými právami, stanoviť podrobnejšie
podmienky spracúvania alebo konkrétnejšie pravidlá, alebo dokonca prijať osobitné pravidlá spra-
cúvania v určených oblastiach.

Konkrétne ide najmä o spracúvanie národného identifikačného čísla (čl. 87), spracúvanie v sú-
vislosti so zamestnaním (čl. 88), povinnosť zachovávať mlčanlivosť (čl. 90), spracúvanie na účely ar-
chivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu a na štatistické účely
(čl. 89), obmedzenia podľa čl. 23 Nariadenia týkajúce sa národnej bezpečnosti, obrany, verejnej bez-
pečnosti a iných dôležitých cieľov, ďalšie podmienky vrátane obmedzení týkajúce sa spracúvania
genetických údajov, biometrických údajov alebo údajov týkajúcich sa zdravia (čl. 9 ods. 4), obliga-
tórne určenie zodpovednej osoby v iných prípadoch, ako je uvedené v článku 37 ods. 1 (čl. 37
ods. 4).

Členské štáty môžu na základe vyššie uvedených splnomocňovacích ustanovení Nariadenia
prostredníctvom právnych predpisov upraviť práva a povinnosti subjektov spadajúcich do pôsob-
nosti Nariadenia, avšak iba v medziach uvedených splnomocňovacích ustanovení.

V tomto smere je potrebné uviesť, že vo vzťahu k právu na slobodu prejavu a právu na informácie
Nariadenie ukladá členským štátom povinnosť, nie oprávnenie, zosúladiť právo na ochranu osob-
ných údajov podľa Nariadenia s právom na slobodu prejavu a právom na informácie (čl. 85).

Z uvedeného vyplýva, že subjekty spadajúce do pôsobnosti Nariadenia musia pri výkone svojich
práv a povinností zohľadňovať nielen právnu úpravu Nariadenia, ale aj vnútroštátnu úpravu ochrany
osobných údajov, ak sa aplikuje na ich skutkovú situáciu, t. j. je potrebné z ich strany vymedziť práv-
ny rámec a určiť konkrétne právne predpisy, ktoré sa na nich v súvislosti so spracúvaním osobných
údajov vzťahujú.

Národné identifikačné číslo (v podmienkach SR ide o rodné číslo) sa vo všeobecnosti považuje za osobný údaj v zmysle
čl. 4 ods. 1. Nariadenia. Legislatívy členských štátov však môžu podľa čl. 87 Nariadenia stanoviť podrobnejšie osobitné pod-
mienky spracúvania národného identifikačného čísla. Táto úprava bude zrejme závisieť od nastavenia skladby národného iden-
tifikačného čísla (či ide o náhodne pridelený zhluk čísel, ktorý nenesie žiadne dodatočné informácie o dotknutej osobe, ktorej
bolo uvedené číslo pridelené, alebo naopak nesie dodatočné informácie o dotknutej osobe, napr. v Slovenskej republike o po-
hlaví a dátume narodenia). V Slovenskej republike upravuje spracúvanie rodného čísla ako národného identifikačného čísla
ust. § 78 ods. 4 nového zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle ktorého spracúvanie rodného čísla je dovolené, len ak
jeho využitie je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania, pričom je zakázané zverejňovanie rodného čísla (s vý-
nimkou zverejnenia zo strany dotknutej osoby). Viac informácií o spracúvaní rodného čísla uvádzame v komentári k čl. 87. Pre-
vádzkovateľ, ktorý má v úmysle spracúvať rodné číslo v Slovenskej republike, teda musí splniť požiadavky stanovené jednak
Nariadením a jednak slovenskou právnou úpravou (v danom prípade ust. § 78 ods. 4 nového zákona o ochrane osobných úda-
jov). Ak by však chcel spracúvať národné identifikačné číslo dotknutých osôb v Českej republike, mal by postupovať podľa Na-
riadenia a dotknutých právnych predpisov Českej republiky.

Nariadenie je svojou podstatou právnou normou s vyššou právnou silou ako zákony Slovenskej
republiky. Vyplýva to z článku 7 ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorého „právne záväzné akty Európskych
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spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“ Nariadenie teda
predstavuje základný prameň práva ochrany osobných údajov v Slovenskej republike.

Popri Nariadení existuje v slovenskom právnom poriadku ešte ďalšia základná norma upravujú-
ca ochranu osobných údajov fyzických osôb. Ide o nový zákon o ochrane osobných údajov. V porov-
naní s právnym stavom do 25. 5. 2018 však dochádza k zásadnej zmene pôsobnosti takejto národnej
právnej úpravy. Nový zákon o ochrane osobných údajov sa primárne zameriava najmä na imple-
mentáciu tzv. Policajnej smernice a úpravu procesných pravidiel týkajúcich sa schvaľovania kóde-
xov správania, certifikácie úradom, akreditácie subjektov monitorujúcich dodržiavanie schválených
kódexov správania, akreditácie certifikačných subjektov, ako aj procesných pravidiel výkonu kon-
troly a konania o ochrane osobných údajov.

V rámci implementácie Policajnej smernice upravuje spracúvanie osobných údajov Policajným
zborom, Vojenskou políciou, Zborom väzenskej a justičnej stráže, Finančnou správou, prokuratú-
rou a súdmi na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trest-
ných činov, stíhania trestných činov alebo na účely výkonu rozhodnutí v trestnom konaní vrátane
ochrany pred ohrozením verejného poriadku a predchádzania takémuto ohrozeniu.

Naopak, nový zákon o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov
fyzickou osobou v rámci výlučne osobnej činnosti alebo domácej činnosti, spracúvanie osobných
údajov Slovenskou informačnou službou, Vojenským spravodajstvom a na spracúvanie osob-
ných údajov Národným bezpečnostným úradom na účely vykonávania bezpečnostných previerok
a na účely zabezpečovania podkladov pre rozhodovanie Súdnej rady SR o splnení predpokladov sud-
covskej spôsobilosti.

Ako sme už uviedli v komentári k čl. 1, vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov, ktoré spadá do
pôsobnosti Nariadenia, sa teda z nového zákona o ochrane osobných údajov aplikujú len určené čas-
ti, ktoré predstavujú zjednodušene len necelú pätinu z celkového počtu jeho ustanovení. Tento po-
sun vyplýva z pôvodného zámeru Nariadenia – preniesť zásadnú váhu úpravy ochrany osobných
údajov na európsku legislatívu (Nariadenie), ktorá umožní zabezpečiť konzistentnosť ochrany osob-
ných údajov v celej EÚ.

Z nového zákona o ochrane osobných údajov sa na spracúvanie osobných údajov, ktoré spadá do
pôsobnosti Nariadenia, výslovne nevzťahuje ust. § 2 (definícia osobných údajov), § 5 (vymedzenie
základných pojmov), celá druhá časť zákona (Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov fyzic-
kých osôb pri ich spracúvaní – § 6 – § 51, vzťahujúce sa na spracúvanie nespadajúce do pôsobnosti
Nariadenia) a tretia časť zákona (Osobitné pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb pri ich
spracúvaní príslušnými orgánmi – § 52 – § 77, t. j. implementácia spomínanej Policajnej smernice).

Na spracúvanie osobných údajov, ktoré spadá pod vecnú a územnú pôsobnosť Nariadenia, sa
teda aplikuje len ust. § 1 (predmet úpravy), § 3 (pôsobnosť), § 4 (garancia voľného pohybu osobných
údajov medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi), štvrtá časť (Osobitné situácie zákonného
spracúvania osobných údajov – § 78 – § 79) a piata časť (Postavenie, pôsobnosť a organizácia Úradu,
kódex správania, certifikácia, akreditácia, kontrola, konanie o ochrane osobných údajov, správne
delikty – § 80 – § 106) a šiesta časť (Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia – § 107 – § 112)
nového zákona o ochrane osobných údajov.

Z uvedeného je zrejmé, že z nového zákona o ochrane osobných údajov sa na spracúvanie spada-
júce do pôsobnosti Nariadenia vzťahujú v zásade dve dôležité skupiny ustanovení.

Prvá z nich upravuje vymedzenie pôsobnosti nového zákona o ochrane osobných údajov a od-
chýlky a spresnenia, ktoré Nariadenie umožnilo prijať členským štátom vo svojich právnych poriad-
koch (tak ako uvádzame vyššie). V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť, že právna úprava uvede-
ná v § 78 a § 79 nového zákona o ochrane osobných údajov nie je v tomto zmysle konečná (napr.
konkrétnejšie pravidlá týkajúce sa zamestnancov môžu byť aj v iných právnych normách,
napr. v Zákonníku práce alebo v kolektívnych zmluvách).

Druhú dôležitú skupinu ustanovení nového zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa apliku-
jú popri Nariadení, tvoria ustanovenia upravujúce postavenie Úradu na ochranu osobných údajov,
jeho kompetencie vrátane procesného postupu pri ich uplatňovaní. V tejto súvislosti môžeme zjed-
nodušene povedať, že Nariadenie obsahuje hmotnoprávne pravidlá, ktoré musia prevádzkovatelia aj
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sprostredkovatelia pri spracúvaní dodržiavať, zatiaľ čo nový zákon o ochrane osobných údajov obsa-
huje najmä procesnú úpravu niektorých nových inštitútov (schvaľovanie kódexov správania, vydá-
vanie certifikátov Úradom, proces akreditácie monitorujúceho subjektu, proces akreditácie certifi-
kačného subjektu), pravidlá pre výkon kontroly, ako aj úpravu konania o ochrane osobných údajov.
Vo všeobecnosti teda platí, že Nariadenie je rozhodujúcim právnym predpisom upravujúcim práva
dotknutých osôb a povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov a nový zákon o ochrane osob-
ných údajov upravuje predovšetkým procesné pravidlá vrátane výkonu dozoru nad uplatňovaním
Nariadenia v Slovenskej republike.

Spracúvanie osobných údajov vykonávané súdmi a inými justičnými orgánmi. Z hľadiska
vecnej pôsobnosti sa Nariadenie vzťahuje aj na spracúvanie osobných údajov vykonávané súdmi
a inými justičnými orgánmi. V tomto smere je potrebné uviesť, že článok 23 Nariadenia oprávňuje
členské štáty alebo EÚ obmedziť rozsah práv a povinností ustanovených v článku 5, článkoch 12 až
22 a v článku 34 Nariadenia s cieľom zaistiť ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní. K pod-
mienkam takéhoto obmedzenia pozri bližšie komentár k článku 23. Napriek tomu, že spracúvanie
osobných údajov zo strany súdov a iných justičných orgánov spadá do pôsobnosti Nariadenia, dozor
nad takýmito spracovateľskými operáciami súdov a iných justičných orgánov pri výkone ich súdnej
právomoci vykonáva osobitný orgán v rámci systému súdnictva príslušného členského štátu. Svedčí
o tom aj článok 55 Nariadenia, v zmysle ktorého nie sú dozorné orgány príslušné na vykonávanie do-
zoru nad spracovateľskými operáciami na súdoch pri výkone ich súdnej právomoci. Cieľom tejto
úpravy je chrániť nezávislosť súdnictva pri výkone ich súdnej moci. Právomoc všeobecného dozor-
ného orgánu vykonávať dozor tak nie je vylúčená voči každému spracúvaniu osobných údajov zo
strany súdov alebo iných justičných orgánov, ale len voči takému spracúvaniu, ktoré sa uskutočňuje
pri výkone ich súdnej moci (napr. pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov žalobcu aj žalovaného
uvedených v návrhu na začatie konania, spracúvanie osobných údajov o majetkových pomeroch ro-
dičov maloletého dieťaťa, ako aj spracúvanie osobných údajov maloletého dieťaťa v konaní o určení
výšky výživného a pod.). Úrad na ochranu osobných údajov ako všeobecný dozorný orgán je prísluš-
ný na výkon dozoru napr. nad spracúvaním osobných údajov sudcov na účely výplaty ich mzdy.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že základom riadneho výkonu spracúvania osobných údajov je ur-
čenie právneho režimu spracúvania, t. j. overenie nielen vecnej a miestnej pôsobnosti Nariadenia
(t. j. či sa Nariadenie vzťahuje na dané spracúvanie alebo nie), ale aj vecnej a miestnej pôsobnosti ná-
rodných právnych predpisov jednotlivých členských štátov týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
s cieľom zistiť, či sa na spracúvanie osobných údajov národné zákony týkajúce sa ochrany osobných
údajov vzťahujú a ak áno, ktoré a v akom rozsahu.

K ods. 1

Nariadenie sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov vykonávané úplne alebo čiastočne auto-
matizovanými prostriedkami spracúvania a na spracúvanie inými ako automatizovanými prostried-
kami spracúvania, a to pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré tvoria súčasť informačného systému, ale sú
určené na to, aby tvorili súčasť informačného systému. Cieľom Nariadenia je chrániť právo na ochra-
nu osobných údajov ako jedno zo základných práv a slobôd priznaných Chartou. V snahe zabrániť
vzniku závažného rizika obchádzania právnych predpisov sa preto snaží poskytnúť ochranu fyzic-
kým osobám, ktorá nie je závislá od použitých technologických riešení, t. j. je technologicky neutrál-
na. Ako vyplýva z recitálu 15, ochrana fyzických osôb zabezpečená prostredníctvom Nariadenia sa
vzťahuje na spracúvanie osobných údajov automatizovanými či čiastočne automatizovanými pros-
triedkami, ako aj na manuálne spracúvanie, ak sú osobné údaje uložené v informačnom systéme ale-
bo do neho majú byť uložené. Vzhľadom na skutočnosť, že informačný systém je zadefinovaný ako
akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov prístupných podľa určených kritérií, súbory alebo
zbierky súborov, ako aj ich titulné strany, ktoré nie sú štruktúrované podľa špecifických kritérií, by
nemali patriť do rozsahu pôsobnosti Nariadenia. Neautomatizované, manuálne spracúvanie teda
spadá do pôsobnosti Nariadenia jedine v prípade, ak ide o osobné údaje, ktoré tvoria súčasť infor-
mačného systému, ale sú určené na to, aby tvorili súčasť informačného systému, t. j. ak ide o osobné
údaje, ktoré tvoria súčasť štruktúrovaných súborov (t. j. usporiadaných súborov osobných údajov
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prístupných podľa určených kritérií) alebo sú určené na to, aby súčasť takýchto štruktúrovaných sú-
borov tvorili.

Nariadenie sa vzťahuje iba na spracúvanie údajov, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifi-
kovateľnej fyzickej osoby. K pojmu osobný údaj a informačný systém pozri komentár k čl. 4 body
1 a 6 Nariadenia. K spracúvaniu osobných údajov zosnulých osôb a právnických osôb sme sa vyjad-
rili v čl. 1, na ktorý taktiež odkazujeme. Ak údaje nie sú „osobnými údajmi“ v zmysle Nariadenia, ide
o iné ako osobné údaje. Iné ako osobné údaje možno kategorizovať podľa pôvodu nasledovne:

1. ako údaje, ktoré sa pôvodne netýkali identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ako
sú napríklad údaje o poveternostných podmienkach generované senzormi nainštalovanými na
veterných turbínach alebo údaje o potrebách údržby priemyselných strojov, alebo

2. ako údaje, ktoré boli pôvodne osobnými údajmi, ale neskôr sa stali anonymnými.

Pre úplnosť uvádzame, že Európsky parlament a Rada s cieľom zintenzívniť cezhraničnú výme-
nu údajov a posilniť dátové hospodárstvo prijali v novembri 2018 Nariadenie (EÚ) 2018/1807 o rám-
ci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii (ďalej len „nariadenie o voľnom toku
iných ako osobných údajov“). Článok 2 ods. 2 nariadenia o voľnom toku iných ako osobných údajov
uvádza, že v prípade súboru údajov pozostávajúcich z osobných údajov a iných ako osobných úda-
jov sa nariadenie o voľnom toku iných ako osobných údajov uplatňuje na časť súboru údajov, ktorú
tvoria iné ako osobné údaje. Ak sú osobné údaje a iné ako osobné údaje v súbore údajov neoddeliteľ-
ne prepojené, toto nariadenie nemá vplyv na uplatňovanie Nariadenia. Uvedené znamená, že v prí-
pade súboru údajov pozostávajúceho z osobných údajov aj iných ako osobných údajov46)

� nariadenie o voľnom toku iných ako osobných údajov sa uplatňuje na časť súboru údajov, ktorú
tvoria iné ako osobné údaje,

� ustanovenie Nariadenia týkajúce sa voľného toku sa vzťahuje na časť súboru údajov, ktorú tvoria
osobné údaje a

� ak sú časť, ktorú tvoria iné ako osobné údaje, a časť, ktorú tvoria osobné údaje, „neoddeliteľne
prepojené“, práva a povinnosti týkajúce sa ochrany údajov vyplývajúce z Nariadenia sa plne
uplatňujú na celý zmiešaný súbor údajov, a to aj v prípade, že osobné údaje predstavujú len malú
časť tohto súboru údajov.47)

Pojem „neoddeliteľne prepojené“ sa ani v jednom z uvedených dvoch nariadení nevymedzuje.
Z praktických dôvodov sa môže vzťahovať na situáciu, keď súbor údajov obsahuje osobné údaje, ako
aj iné ako osobné údaje, pričom oddelenie týchto dvoch typov údajov by bolo buď nemožné, alebo
by ho prevádzkovateľ považoval za ekonomicky neefektívne či technicky nerealizovateľné. Naprí-
klad pri nákupe systému správy vzťahov s klientmi a systému vykazovania predaja by spoločnosť
musela zdvojnásobiť svoje náklady na softvér kúpou samostatného softvéru pre systém správy vzťa-
hov s klientmi (osobné údaje) a pre systém vykazovania predaja (agregované/iné ako osobné údaje)
na základe údajov zo systému správy vzťahov s klientmi. Rozdelením súboru údajov sa takisto prav-
depodobne významne zníži hodnota súboru údajov. Navyše meniaca sa povaha údajov sťažuje jasné
rozlíšenie, a tým aj oddelenie rôznych kategórií údajov (t. j. oddelenie osobných údajov od iných ako
osobných údajov). Dôležité je, že ani podľa jedného z týchto dvoch nariadení nie sú podniky povin-
né oddeľovať súbory údajov, ktoré prevádzkujú alebo spracúvajú. Na zmiešaný súbor údajov sa pre-
to vo všeobecnosti budú vzťahovať povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, pričom tento
súbor údajov bude v súlade s právami dotknutých osôb stanovenými v Nariadení48).
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46) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade Usmernenie k nariadeniu o rámci pre voľný tok iných
ako osobných údajov v Európskej únii zo dňa 29. 5. 2019, COM(2019) 250 final.

47) Ako sa uvádza v pracovnom dokumente útvarov Komisie s názvom Posúdenie vplyvu priložené k návrhu
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej
únii [SWD(2017) 304 final], časť 1/2, s. 3, „bez ohľadu na to, koľko osobných údajov je zahrnutých do zmie-
šaných súborov údajov, v súvislosti s časťou súboru, ktorú tvoria osobné údaje, treba v plnej miere dodržia-
vať GDPR [všeobecné nariadenie o ochrane údajov]“.

48) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade Usmernenie k nariadeniu o rámci pre voľný tok iných
ako osobných údajov v Európskej únii zo dňa 29. 5. 2019, COM(2019) 250 final.
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