
Vymedzenie pojmov 

 

• V článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (predtým článok 286 Zmluvy o Európskom spoločenstve) sa 
stanovuje, že „Každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú“, ako aj povinnosť vypracovať 
právne predpisy, ktoré budú chrániť jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe údajov. Právne 
predpisy sa vzťahujú na všetky inštitúcie a orgány EÚ zriadené zmluvou alebo na jej základe. 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov bolo vypracované 
s cieľom zabezpečiť súlad so zmluvou a poskytnúť jednotlivcom právne vynútiteľné práva, vymedziť povinnosti 
prevádzkovateľa údajov týkajúce sa spracovania údajov a vytvoriť nezávislý orgán dohľadu. 

• Cieľom nariadenia 2018/1725 sú ochrana fyzických osôb so zreteľom na spracúvanie osobných údajov inštitúciami, 
orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľný pohyb osobných údajov medzi nimi alebo smerom k iným príjemcom, 
ktorí sú usadení v Únii. Niektoré vymedzenia pojmov týkajúce sa ochrany osobných údajov a súvisiacich otázok sú 
spolu s informáciami o ochrane osobných údajov na Dvore audítorov uvedené nižšie: 

Zásady ochrany údajov 

Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel a musí byť schopný preukázať „zodpovednosť“ za súlad. Všetky 
osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, by mali poznať niektoré základné zásady, podľa ktorých osobné údaje musia byť: 

• spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe, 
• spracúvané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely („obmedzenie účelu“), 
• primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účel, pre ktorý sa spracúvajú 

(„minimalizácia údajov“), 
• správne a v prípade potreby aktualizované („správnosť“), 
• neuchovávané dlhšie, než je nevyhnutné, („minimalizácia uchovávania“), 
• spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť („bezúhonnosť a dôvernosť“), 
• nesmú byť prinášané tretím stranám bez primeraných opatrení, 
• spracúvané v súlade s právami („dotknutej osoby“). 

Čo sú osobné údaje? 

- Osobné údaje sú informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“). 

- Identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno identifikovať, priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor 
ako meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré tvoria 
fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. 

- Spracovanie osobitných kategórií údajov vymedzených ako osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, 
politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách a spracúvanie genetických 
údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov 
týkajúcich sa sexuálnej orientácie fyzickej osoby je zakázané, s určitými výnimkami (pozri článok 10 nariadenia 
2018/1725). 

Prevádzkovateľ a dotknutá strana 

Prevádzkovateľ je inštitúcia alebo orgán EÚ, generálne riaditeľstvo, oddelenie alebo akákoľvek iná organizačná zložka, ktorá 
sama alebo spoločne s ostatnými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. 

Prevádzkovatelia Dvora audítorov sú členovia, generálny tajomník, riaditelia a hlavní manažéri. 

Pri každej operácii spracúvania musí byť identifikovaný prevádzkovateľ a zodpovedná osoba inštitúcie o nej musí byť vopred 
informovaná. 

Dotknutá strana je osoba, ktorej osobné údaje získava, má v držbe alebo spracúva prevádzkovateľ. 

Spracovateľ 

Ak prevádzkovatelia nespracúvajú osobné údaje sami, spracovanie vykonáva spracovateľ v ich mene. Spracovateľ musí 
poskytnúť dostatočné záruky so zreteľom na požadované opatrenia technických a organizačných bezpečnostných opatrení 
a zabezpečiť súlad s týmito opatreniami. Spracovateľ môže byť fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra 
alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý koná podľa pokynov – a len podľa pokynov – prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ 
a spracovateľ sú viazaní zmluvou alebo právnym aktom, ktorým sa riadi spracovanie osobných údajov. 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=SK&f=ST%206655%202008%20REV%207
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=SK


Kontaktná osoba (zástupca prevádzkovateľa)  

Kontaktná osoba (alebo „zástupca prevádzkovateľa“) je menovaná prevádzkovateľom a koná na jeho pokyn. Ich úlohou je 
pripraviť oznámenia, ktoré zodpovedný prevádzkovateľ (po validácii) zašle zodpovednej osobe, a v prípade potreby 
udržiavať kontakty so zodpovednou osobou.  

Zodpovedná osoba 

- Každá inštitúcia má jednu alebo viacero zodpovedných osôb, ktorých úlohou je nezávislým spôsobom zaistiť, aby sa 
v inštitúcii uplatňovali zásady ochrany osobných údajov. Každá zodpovedná osoba si vedie záznamy o všetkých operáciách 
spracovania osobných údajov v inštitúcii. Poskytujú tiež poradenstvo a predkladajú odporúčania v súvislosti s právami 
a povinnosťami. Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov informujú, ak spracovanie osobných údajov 
predstavuje určité riziko (pozri nižšie), a reagujú na žiadosti európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Na 
požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy môžu vyšetrovať otázky a incidenty. 

- Od júna 2010 je zodpovednou osobou EDA Johan Van Damme, ktorému pomáha Dominique Savonitto.  

Čo je oznámenie („záznam o činnostiach spracovania“) a kto je zaň zodpovedný? 

- Oznámenie je predbežné oznámenie, ktorým prevádzkovateľ informuje zodpovednú osobu o akejkoľvek operácii 
spracovania (manuálnej alebo elektronickej), pri ktorej sa zaobchádza s osobnými údajmi. Vyžaduje sa len vtedy, ak sa 
spracúvajú osobné údaje.  

Čo je to register zodpovednej osoby? 

- Register je databáza obsahujúca všetky oznámenia, ktoré prevádzkovatelia zasielajú zodpovednej osobe a ktoré sa 
týkajú spracovania osobných údajov. Podľa článku 31 nariadenia 2018/1725 je zodpovedná osoba povinná viesť register 
činností spracovania a sprístupniť ho verejnosti. 

Čo je informačný systém 

- Nariadenie 2018/1725 sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje, ktoré tvoria súčasť 
informačného systému alebo majú byť súčasťou informačného systému. „Informačný systém“ je každý štruktúrovaný súbor 
osobných údajov, ktorý je prístupný na základe určených kritérií bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, 
decentralizovaný alebo rozdelený podľa funkčného alebo geografického hľadiska. 
- Nezáleží na tom, kde je systém umiestnený. Môže byť umiestnený na Dvore audítorov, ale aj na inštitucionálnej, 
vnútroštátnej, regionálnej, miestnej alebo dokonca „súkromnej“ úrovni (v kontrolovanej firme).  

Čo je spracovanie?  

Spracovanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi, ako je získavanie, 
zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, prehliadanie, využívanie, sprístupnenie prenosom, výmaz, zničenie atď. 
pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov. 

Čo je zákonné spracovanie? 

- V článku 5 nariadenia sa stanovuje, že spracovanie osobných údajov musí byť buď potrebné alebo k nemu musí byť 
udelený súhlas. Osobné údaje sa môžu spracovať len za týchto podmienok: 

a) spracovanie je potrebné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo na základe právnych predpisov EÚ 
alebo pri výkone verejnej moci EÚ, 

b) spracovanie je potrebné na splnenie právnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa, kvôli súladu s právnymi 
záväzkami, ktorým podlieha prevádzkovateľ, 

c) spracovanie je potrebné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na prijatie opatrení 
na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy, 

d) dotknutá osoba jednoznačne udelila súhlas (teda akýkoľvek slobodný, konkrétny a informovaný prejav súhlasu 
dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov), 

e) spracovanie je potrebné v záujme ochrany životne dôležitých záujmov dotknutej osoby. 

- Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali spravodlivo a zákonne. 

 



Rozsah pôsobnosti 

- Keď oddelenie Dvora audítorov spracúva osobné údaje, ktoré sa nachádzajú v (manuálnom alebo elektronickom) 
informačnom systéme bez ohľadu na to, kde je tento systém umiestnený, aký druh osobných údajov obsahuje a na aký účel 
sa spracovanie uskutočňuje, považuje sa to za prípad spracovania osobných údajov v zmysle nariadenia 2018/1725. 
Nariadenie 2018/1725 sa vzťahuje aj na prípady, keď osobné údaje, ktoré majú byť súčasťou informačného systému, 
spracúva oddelenie Dvora audítorov. 
- Zodpovedná osoba musí byť o takomto spracovaní informovaná pomocou oznamovacieho systému (záznam 
o činnostiach spracovania), ktorý je zavedený na Dvore audítorov.  

Informácie poskytované dotknutej osobe pred zberom osobných údajov (článok 15 nariadenia 
2018/1725) a práva dotknutej osoby so zreteľom na spracovanie osobných údajov (články 17 až 24 
nariadenia 2018/1725) 

- Prevádzkovateľ musí dotknutej osobe poskytnúť tieto informácie o spracúvaných údajoch:  

• totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, 
• kontaktné údaje zodpovednej osoby, 
• účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania, 
• prípadní príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, 
• v relevantných prípadoch informácie o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny 

alebo medzinárodnej organizácii, a informácie o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti 
alebo v prípade prenosov uvedených v článku 48 odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky 
na získanie ich kópie alebo informácie o tom, kde boli sprístupnené.  

• obdobie uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jeho určenie, 
• právo prístupu k osobným údajom a právo na ich bezodkladnú opravu, ak sú nepresné alebo neúplné,  
• za určitých podmienok právo požiadať o vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania,  
• v príslušných prípadoch právo kedykoľvek vzniesť námietku, na základe konkrétnej situácie, k spracovaniu 

osobných údajov a právo na prenos údajov, 
• existencia práva odvolať svoj súhlas (ak je spracúvanie založené na súhlase), 
• právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane 

profilovania, ktoré má pre dotknutú osobu právne účinky alebo ju významne ovplyvňuje, 
• právo podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, 
• informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, 

ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či ide o povinnosť poskytnúť osobné údaje a o možných 
následkoch neposkytnutia takýchto údajov, 

• ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, 
poskytnutie informácií o tomto inom účele a všetkých ďalších relevantných informácií (obdobie uchovávania, práva, 
atď.), 

• právo požiadať, aby (v možnej miere) boli akékoľvek zmeny súvisiace s osobnými údajmi oznámené ďalším 
stranám, ktorým boli údaje sprístupnené. 
 
Žiadosti musia byť spracované bezodkladne a v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Táto 
lehota môže byť v prípade potreby predĺžená o ďalšie dva mesiace. 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS): 

- EDPS je nezávislým dozorným orgánom zriadeným v súlade s nariadením 2018/1725. Vzhľadom na spracúvanie 
osobných údajov je EDPS zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania základných práv a slobôd fyzických osôb, a najmä ich 
práva na súkromie, zo strany inštitúcií a orgánov EÚ. EDPS je tiež zodpovedný za poradenstvo inštitúciám a orgánom EÚ 
a dotknutým osobám vo všetkých otázkach týkajúcich sa spracovania osobných údajov. 

- Prevádzkovatelia sú povinní spolupracovať s EDPS najmä formou poskytnutia prístupu k informáciám. 

 

 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/
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