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Zákonom sa má dosiahnuť súlad vnútroštátneho právneho poriadku pre oblasť ochrany osobných
údajov s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 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) (Ú. v. EÚ L 119,4.5.2016), ktoré sa začne
uplatňovať od 25. mája 2018. Nariadenie ruší smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o
ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281,
23.11.1995) v znení (Ú. v. ES L 284, 31.10.2003) (ďalej len „smernica 95/46“).
V súčasnosti sa osobné údaje v omnoho väčšej miere spracúvajú tak v rámci verejného, ako aj
súkromného sektora a vykonáva sa ich „prenos“ prostredníctvom informačno - komunikačných
technológií.
Zmeny nastali aj v oblasti uchovávania osobných údajov; osobné údaje sú uchovávané postupne stále
viac v elektronickej podobe prostredníctvom tzv. „cloudových služieb“. Úložiská osobných údajov, tzv.
„cloudy“, sa často nachádzajú mimo územia Európskej únie alebo Európy. Návrh zákona prináša
komplexnú, prepracovanú a precizovanú úpravu práv dotknutých osôb.
Spracúvanie osobných údajov je potrebné a nevyhnutné aj na účely zabezpečenia činnosti orgánov
verejnej moci spojených s plnením ich funkcií podľa zákona. Je potrebné zabezpečiť ochranu osobných
údajov v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky a ústavnými garanciami.
Schválený návrh zákona zachováva zásady spracúvania osobných údajov doteraz uplatňované v zákone
č. 122/2013 Z. z.
Nová právna úprava výslovne stanovuje, že súhlas dotknutej osoby musí byť jasne oddeliteľný od iných
podmienok a dojednaní a tiež, že súhlas dotknutej osoby je možné kedykoľvek odvolať bez uvedenia
dôvodu. Zároveň sa stanuje veková hranica pre zákonné spracúvanie osobných údajov detí v súvislosti s
ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Novým legislatívnym rámcom sa posilňujú práva dotknutých osôb. Vyžaduje sa informačná povinnosť
smerom k dotknutej osobe v širšom rozsahu, ktorá umožňuje jednoduchší výkon práv dotknutých osôb.
Návrhom zákona sa zrušujú administratívne povinnosti prevádzkovateľov spojené so spracúvaním
osobných údajov plnené ex ante, pred začatím spracúvania, a to oznamovacia povinnosť, povinnosť
osobitnej registrácie a evidenčná povinnosť. Nahrádzajú sa novými inštitútmi, ktoré zdôrazňujú
materiálne, nie formálne zabezpečenie súladu spracúvania osobných údajov s právnymi predpismi a
spočívajú v prijatí resp. realizácii opatrení na zaistenie bezpečnosti osobných údajov primeraných
rizikám, ktoré sú s konkrétnymi spracovateľskými operáciami spojené (záznamy o spracovateľských
činnostiach, posúdenie vplyvu na ochranu údajov). Vo vzťahu k úradu a dotknutým osobám sa
stanovuje nová povinnosť, oznamovať zistené a preukázané porušenie ochrany osobných údajov zo
strany prevádzkovateľov. Návrhom zákona sa tiež zrušuje povinnosť úspešného absolvovania skúšky
pred úradom na výkon funkcie zodpovednej osoby, i keď podmienka odborných kvalít a spôsobilosti
osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby ostáva zachovaná. Stanovujú sa prípady, kedy je určenie
zodpovednej osoby obligatórne.

Návrh nového zákona o ochrane osobných údajov schválený

Stránka 1 / 2

https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~_redakcia


Návrh zákona reflektuje tiež existenciu nových nástrojov zaistenia bezpečnosti osobných údajov v
zariadeniach, v ktorých sú dnes už bežne spracúvané osobné údaje (napríklad mobilné telefóny, tablety,
počítačové programy, mobilné aplikácie), ide o tzv. špecificky navrhnutú a štandardnú ochranu údajov,
primerané politiky ochrany osobných údajov, certifikáciu a prijatie a dodržiavanie schválených kódexov
správania. Návrh zákona splnomocňuje úrad na vydanie vykonávacích podzákonných predpisov, ktorými
sa ustanovia podrobnosti týkajúce sa výkonu niektorých činností úradu alebo stanovia spresňujúce
informácie; vykonávacími predpismi sa nebudú ukladať nové práva, povinnosti a právomoci nad rámec
navrhovaného zákona.
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