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Digitalizácia ochrany údajov

Technológia zmenila naše životy v mnohých pozitívnych smeroch. V digitálnom 
veku, v ktorom žijeme, internet, veľké dáta, umelá inteligencia a ďalší technologický 
vývoj zohrávajú významnú úlohu v našich každodenných činnostiach.

Potrebné je však zabezpečiť, aby technologický vývoj neurčoval naše hodnoty. 
Výhody nových technológií by sme mali vedieť využívať súčasne s uplatňovaním 
našich základných práv, ku ktorým patrí základné právo na ochranu údajov.

Nové pravidlá EÚ o  ochrane údajov platné od roku 2018 sú orientované na 
budúcnosť. Ich cieľom je zabezpečiť účinnú ochranu osobných údajov v digitálnom 
veku.

Všeobecné nariadenie o  ochrane údajov sa uplatňuje na všetky podniky 
a  organizácie pôsobiace v  EÚ. Zabezpečením ochrany osobných údajov 
v digitálnom svete sa týmto nariadením stanovuje norma pre ochranu údajov na 
celom svete.

Nové pravidlá ochrany údajov boli zavedené aj pre inštitúcie EÚ s  cieľom 
zabezpečiť, aby úroveň ochrany údajov v inštitúciách a orgánoch EÚ bola v súlade 
s úrovňou ochrany údajov ustanovenou v nariadení GDPR. Tieto pravidlá odrážajú 
rovnaké hodnoty a  občanom EÚ poskytujú uistenie, že pri styku s  inštitúciami 
EÚ môžu požívať rovnaké posilnené práva ako pri styku s  inými spoločnosťami, 
organizáciami alebo verejnými orgánmi podľa nariadenia GDPR.



Ochrana údajov v inštitúciách EÚ: Aké sú vaše práva?

Samotná podstata projektu EÚ si vyžaduje spracúvanie osobných údajov 
inštitúciami EÚ v  mnohých oblastiach práce. K  tomu môže patriť spracúvanie 
osobných údajov v boji proti závažnej organizovanej trestnej činnosti a terorizmu 
na úrovni EÚ, pri rozdeľovaní prostriedkov EÚ alebo pri riadení rozsiahlych 
informačných systémov, ako napr. vízový informačný systém.

Inštitúcie EÚ sú aj zamestnávateľmi, a  preto spracúvajú osobné údaje napríklad 
vtedy, keď prijímajú zamestnancov, alebo keď nakladajú so zdravotnými 
informáciami o svojich zamestnancoch.

Každodenné spracúvanie veľkého množstva údajov znamená veľkú zodpovednosť. 
Z tohto dôvodu je dôležité, aby inštitúcie EÚ šli príkladom pri uplatňovaní nových 
pravidiel EÚ na ochranu údajov.

Ak sa vaše osobné údaje zhromažďujú, uchovávajú alebo spracúvajú akýmkoľvek 
iným spôsobom, podľa právnych predpisov o  ochrane údajov sa označujete 
ako dotknutá osoba. Na základe toho máte nárok na určité práva týkajúce sa 
spracovania vašich osobných údajov.



Inštitúcie EÚ musia vaše osobné údaje spracúvať spravodlivo, zákonným 
spôsobom a  len na legitímne účely. Toto všeobecné právo je doplnené 
niektorými osobitnými právami:

Právo na 
transparentnosť

Prevádzkovateľ musí používať 
jasný a  jednoduchý jazyk, keď 
vás informuje o  tom, ako sa budú 
vaše osobné údaje spracúvať. 
Informácie musia byť jasné, stručné 
a transparentné a musia sa vám byť 
poskytnuté v  ľahko dostupnom 
formáte.

Právo byť informovaný

Máte právo byť informovaný 
napríklad o  tom, že vaše údaje 
boli spracované, o  účele, na 
ktorý sa spracúvali, a  totožnosti 
prevádzkovateľa.

Právo prístupu

Máte právo získať informácie od 
inštitúcie EÚ o  tom, či spracúva 
vaše osobné údaje, o  účele 
spracovateľskej operácie, o kategórii 
dotknutých údajov a  príjemcoch, 
ktorým sa vaše údaje poskytujú, 
ako aj právo na prístup k  týmto 
osobným údajom spracovaným 
inštitúciou EÚ.

Právo na opravu

Ak sú vaše údaje nepresné alebo 
neúplné, máte právo na ich opravu.

Právo na obmedzenie 
spracúvania

Za určitých okolností, napríklad 
ak spochybňujete presnosť 
spracovaných údajov, alebo ak si nie 
ste istý, či sa vaše údaje spracúvajú 
v  súlade so zákonom, môžete 
požiadať prevádzkovateľa, aby 
obmedzil spracúvanie údajov.

Právo na vymazanie/
právo na zabudnutie

Ak inštitúcia EÚ už nepotrebuje 
vaše osobné údaje, ak ste stiahli 
svoj súhlas, alebo ak spracovateľská 
operácia je protiprávna, máte právo 
na vymazanie vašich údajov.

Právo na prenosnosť 
údajov

Toto právo vám umožňuje získať 
údaje, ktoré prevádzkovateľ 
uchováva o  vás, a  preniesť ich 
od jedného prevádzkovateľa 
k  druhému. Ak je to technicky 
možné, prevádzkovateľ musí 
vykonať túto prácu za vás.



Právo nebyť predmetom 
automatizovaného 
individuálneho 
rozhodovania vrátane 
profilovania

Máte právo nebyť predmetom 
rozhodnutia založenom výlučne na 
automatizovanom spracúvaní vrátane 
profilovania, ktoré znamená pre vás 
právne dôsledky alebo vás podobným 
spôsobom významne ovplyvňuje.

Právo namietať

Zo závažných legitímnych dôvodov 
môžete namietať proti spracovaniu 
údajov, ktoré sa vás týkajú.



Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej 
fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú 
možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, 
identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré 
prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu 
alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Príklady: meno, e-mailová adresa, súbor ročného hodnotenia a lekárske zdravotné záznamy, 
ale aj nepriamo identifikovateľné informácie, ako napr. osobné číslo, IP adresa, protokol 
pripojenia, faxové číslo, biometrické údaje atď.

Prevádzkovateľ je inštitúcia alebo orgán, ktoré určujú účely a prostriedky spracúvania osobných 
údajov. Prevádzkovateľ má najmä povinnosť zabezpečiť kvalitu údajov a  v  prípade inštitúcií 
a orgánov EÚ oznámiť spracovateľskú operáciu úradníkovi pre ochranu údajov. Prevádzkovateľ 
je okrem toho zodpovedný aj za bezpečnostné opatrenia na ochranu týchto údajov. 
Prevádzkovateľ je tiež subjekt, ktorý prijíma žiadosti od dotknutých osôb na uplatnenie ich práv. 
Prevádzkovateľ musí spolupracovať s úradníkom pre ochranu údajov a môže sa ho spýtať na 
názor na akúkoľvek otázku súvisiacu s ochranou údajov.

Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s  osobnými údajmi alebo súbormi osobných 
údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, 
prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, 
šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, 
vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo 
neautomatizovanými prostriedkami.

Príklady: náborový postup, postup udeľovania grantov, zoznam externých odborníkov, riadenie 
podujatia, uverejňovanie fotografií, vytvorenie spoločnej online platformy pre občanov alebo 
zamestnancov.

K  spracovaniu dochádza aj v  situáciách, keď európske inštitúcie poskytujú členským štátom 
technický nástroj alebo riešenie na uľahčenie výmeny informácií, pričom ponechávajú prístup 
k príslušným osobným údajom alebo vedú register protokolov pripojení týkajúcich sa platformy.

Ďalšie informácie o nových pravidlách ochrany údajov sa uvádzajú v našich 
ďalších informačných materiáloch:

• Dokumentovanie spracovania údajov: Príručka európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov na zabezpečenie 
zodpovednosti

• Nové pravidlá ochrany údajov pre inštitúcie EÚ a ako VÁS 
ovplyvnia

alebo navštívte webové sídlo EDPS (www.edps.europa.eu).

Tento informačný leták vydáva európsky dozorný úradník pre ochranu 
údajov (EDPS) – nezávislý orgán EÚ zriadený v roku 2004 na účely:

• monitorovania spracúvania osobných údajov inštitúciami a orgánmi EÚ,
• poskytovania poradenstva týkajúceho sa právnych predpisov v oblasti 

ochrany údajov,
• spolupráce s podobnými orgánmi na zabezpečenie konzistentnej 

ochrany osobných údajov.

https://edps.europa.eu/
http://www.edps.europa.eu


@EU_EDPS

www.edps.europa.eu 

EDPS

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

https://twitter.com/EU_EDPS
http://www.edps.europa.eu
https://www.linkedin.com/company/edps
https://www.youtube.com/user/EDPS2011
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