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Článok 4 ods. 1 písm. a) GDPR definuje pojem osobné údaje ako: „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“.
Ak si kladiete otázku, či k dátam, ktoré spracúvate, je potrebné pristupovať ako k osobným
údajom, odpovedzte najprv na tieto otázky:
-          Sú spracúvané dáta informáciou súvisiacou s konkrétnou osobou?
-          Je možné informácie aj reálne priradiť ku konkrétnej osobe?
-          Ak by som nevedel zozbierané informácie „spárovať“ s konkrétnou osobou, vedel by
som jej identitu určiť na základe obsahu týchto informácií?
 
Tieto otázky predstavujú len základný orientačný rámec o tom, akým spôsobom určiť, či dáta, ktoré vo
firme spracúvate, sú osobnými údajmi alebo môžu mať túto povahu.
Ak by sme mali zjednodušiť závery uvedené vyššie, mohli by sme konštatovať, že osobným údajom je
vždy jednoznačný („formálny“) identifikátor, o ktorom v zásade ani nemáme pochybnosti, avšak
osobným údajom je tiež aj „informačný obsah“ viažuci sa ku konkrétnej osobe. Je potrebné upozorniť na
to, že samotný fakt, že na základe zmieneného „informačného obsahu“ neviete v danom okamihu
vyjadriť konkrétne meno osoby, ktorej sa tieto informácie týkajú, ešte nemusí jednoznačne znamenať,
že nejde o informačný obsah majúci povahu osobného údaja.
Ako príklad by sme mohli uviesť adresu IP. V zmysle rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci Breyer
verzus Deustchland, kde sa posudzovalo to, či aj IP adresa môže byť považovaná za osobný údaj.
 

Článok je skrátený, viac informácií nájdete v príspevku

GDPR: Rozmer osobných údajov, o ktorom ste nevedeli

Súvisiace odborné články

Nariadenie o ochrane osobných údajov a nový zákon o ochrane osobných údajov účinné od mája 2018
Zodpovedná osoba podľa zákona o ochrane osobných údajov verzus Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov
Sprostredkovateľ podľa nových predpisov o ochrane osobných údajov
Vzťah medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa predpisov účinných od 25. 5. 2018
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~Filip-Petrinec
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=11518175
https://www.epi.sk/odborny-clanok/nariadenie-o-ochrane-osobnych-udajov-a-pripravovany-novy-zakon-o-ochrane-osobnych-udajov-ucinne-od-maja-2018-pmpp-12-13-2017.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/zodpovedna-osoba-podla-zakona-o-ochrane-osobnych-udajov-verzus-nariadenie-europskeho-parlamentu-a-rady-o-ochrane-fyzickych-osob-pri-spracuvani-osobnych-udajov-a-o-volnom-pohybe-tychto-udajov.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/sprostredkovatel-podla-novych-predpisov-o-ochrane-osobnych-udajov.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/vztah-medzi-prevadzkovatelom-a-sprostredkovatelom-podla-predpisov-ucinnych-od-25-5-2018.htm


Trendy v Compliance na rok 2018: 3 oblasti, kde firmy musia viac zabrať
GDPR: Kedy ste povinní vypracovať DPIA – Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov?

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov
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https://www.epi.sk/odborny-clanok/trendy-v-compliance-na-rok-2018--3-oblasti-kde-firmy-musia-viac-zabrat.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/gdpr--kedy-ste-povinni-vypracovat-dpia--posudenie-vplyvu-na-ochranu-osobnych-udajov.htm
https://www.epi.sk/zz/2018-18

