
 
KRÁTKA PRÍRUČKA K OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ 
OSOBNÝCH ÚDAJOV „Starostlivosť zmierni následky“ 
 
 
Právne predpisy o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov z roku 2018 
prinášajú nové povinnosti v súvislosti s dokumentáciou, poskytovaním informácií a 
organizáciou pre všetkých podnikateľov, ktorých nedodržanie je spojené s vysokými 
trestami („účinne a odstrašujúco“). 
Vaša zákonná povinnosť zachovať mlčanlivosť o všetkých získaných informáciách a 
záležitostiach (§ 160 živnostenského zákona) zostáva nezmenená! Porušenie tejto 
povinnosti môže mať až existenciu ohrozujúce následky (disciplinárne a správne tresty, 
pohľadávky náhrady škody a iné právne prostriedky)! 
 
 
Tu je prehľad povinností z nových právnych predpisov o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov: 
 
1. Zoznam spracovateľských operácií  
Tento zoznam je pre vás záväzný v prípade, ak získavate a uchovávate údaje ako je meno, 
adresa, e-mailová adresa, IP adresa, zdravotné údaje atď. a spracúvate a/alebo ukladáte ich 
vo vašom počítači.  
-> Upravte vzorový zoznam spracovateľských operácií presne pre vašu firmu. Aj na vašich 
internetových stránkach, v e-mailovej komunikácii a v mobilnom telefóne eventuálne 
spracúvate údaje. 
-> Zoznam spracovateľských operácií majte vždy po ruke. 
 
2. Informácie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
Toto vyhlásenie musíte odovzdať hneď na začiatku všetkým osobám, od ktorých preberáte, 
získavate, ukladáte atď. údaje.  
-> Informácie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ihneď pri prvej 
možnosti poskytnite všetkým osobám (do ruky, pošlite ich e-mailom alebo ich zverejnite na 
internetovej stránke).    
 
3. Zmluvy s prevádzkovateľmi 
Každý, ktorý na základe vášho poverenia spracúva údaje, musí v špeciálnej zmluve s 
prevádzkovateľom zabezpečiť, aby boli dodržané aj práve predpisy o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov. Do úvahy prichádzajú webhost, Content 
Management System alebo vaša údržba informačných systémov. 
->  Uzatvorte vzorovú zmluvu so všetkým poskytovateľmi servisných služieb, ktorí 
prichádzajú do úvahy. 
 
4. Súhlasy 
 Ak v akýchkoľvek dokladoch zaznamenávate zdravotné údaje dotknutej osoby, udávate 
dotknutú osobu ako referenciu, ale aj keď posielate informačného spravodajcu alebo 
reklamné inzeráty, musíte mať na to od každej dotknutej osoby zodpovedajúci súhlas. 
-> Zabezpečte si takéto súhlasy a dobre ich uschovajte. 
 



5 .Opatrenia na ochranu fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
Právne predpisy o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov vyžadujú, aby ste 
údaje chránili ešte lepšie: -> Zablokujte lístky a doklady, na ktorých sú uvedené mená a iné 
údaje alebo dokonca zdravotné údaje a zabezpečte svoj počítač a mobilný telefón pomocou 
bezpečných hesiel, kódov, firewallu, ... Pravidelne robte kópie alebo zálohy.  
 
6. Procesy v prípade porušenia ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  
Každá strata, každá zmena, každá likvidácia a každé neoprávnené zverejnenie osobných 
údajov je porušenie ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov v zmysle 
nariadenia GDPR. Takúto skutočnosť musíte do 72 hodín nahlásiť orgánu zodpovednému za 
ochranu fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.  
 
 
 
 

 
 

Aj keď nebol z dôvodu jednotnosti textu použitý ženský rod, vzťahujú sa všetky formulácie v súvislosti s 
ochranou fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov rovnako na mužov, ako aj na ženy. 
Vyššie uvedený text slúži iba ako orientačná pomôcka. Dokument nenahrádza a ani nemôže nahradiť 
právne poradenstvo. Na základe toho nemôžu osoby, ktoré tento dokument poskytujú alebo odborná 
skupina pri Obchodnej komore Viedeň prevziať žiadnu zodpovednosť za personálne poradenstvo a 
starostlivosť. 


