Ste pripravení na kontrolu
Úradu na ochranu osobných
údajov?

Ste pripravení na kontrolu Úradu na ochranu osobných
údajov?
Príprava v súvislosti s implementáciou GDPR bola náročná a dátum účinnosti 26. 5. 2018 mnohých
podnikateľov prekvapil. Prinášame vám možnosť preveriť si, či ste alebo budete pripravení, ak by došlo vo
vašej spoločnosti ku kontrole zo strany Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len
„Úrad“).

Kedy môže Úrad prísť na kontrolu?
1.

Ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov,

2.

na návrh dotknutej osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach,

3.

aj bez oznámeného porušenia, avšak na základe bežnej kontrolnej činnosti Úradu podľa plánu kontrol,

4.

ak začnete konanie pred Úradom v súvislosti s konzultáciami týkajúcimi sa vášho nového produktu alebo
služby, ak by sa tieto mali dotýkať osobných údajov, Úrad má v takom prípade možnosť rovno uskutočniť
aj kontrolu.

Na ktorýkoľvek z týchto prípadov treba byť pripravený. Sankcie spojené s GDPR môžu dosiahnuť
astronomické sumy. Čo teda znamená byť pripravený na kontrolu zo strany Úradu?

Čo konkrétne musíte spĺňať a ako splnenie tejto povinnosti preukážete?
Povinnosť podľa
GDPR

Obsah

Splnenie
povinností
podľa čl. 5 (2) a čl.
24

Preukázanie vhodných technických a
organizačných opatrení, ktoré
spoločnosť prijala.

Dokumenty, ktoré je potrebné predložiť 1

/
 Upozornenie na ochranu osobných
údajov, podmienky ochrany osobných
údajov najčastejšie formou
Informačného memoranda na interné
a externé účely (väčšinou na intranete
alebo webe).
 Súhlasy a záznamy o ich udelení.
 Postupy na výkon práv dotknutých
osôb.
 Postupy pri porušení ochrany osobných
údajov.
 Postupy na informovanie dotknutých
osôb a Úradu v prípade porušenia
ochrany osobných údajov.
 Evidencia zmlúv o poverení
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Pre účely ilustrácie sme použili názov dokumentu, s ktorým sa stretávame najčastejšie. Podstatný je však obsah dokumentu, ktorý musí
spĺňať kritériá požiadaviek podľa GDPR.
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spracúvania osobných údajov
sprostredkovateľom, prípadne
subsprostredkovateľom.
Postupy v prípade prenosu údajov do
tretích krajín (vrátane záväzných
vnútropodnikových pravidiel).
Zmluvná dokumentácia v nadväznosti
na spracovanie/prevádzkovanie
osobných údajov so záväzkom
mlčanlivosti (pracovnoprávne, B2B).
Poučenia a pravidelné školenia
oprávnených osôb, ktoré spracúvajú
osobné údaje pod dohľadom
prevádzkovateľa, resp.
sprostredkovateľa.
Postupy pri monitorovaní interných
a externých subjektov v priestoroch
prevádzkovateľa.
Ustanovenie zodpovednej osoby
s uvedením kontaktu na ňu a jej
oznámenie Úradu.
Pravidelné revízie politiky a opatrení na
zabezpečenie súladu so Zákonom
o ochrane osobných údajov a GDPR.
Posúdenie správnosti pôvodných
súhlasov so spracúvaním osobných
údajov (v niektorých prípadoch sú
súhlasy získavané od dotknutej osoby,
pričom spracúvanie prebieha na
základe iného právneho titulu).

Záznamy
o spracovateľských
činnostiach

Každý prevádzkovateľ
a sprostredkovateľ podľa čl. 30 je
povinný viesť záznamy. Úrad na
svojom webovom sídle zverejnil vzor
záznamu. Skontrolujte si, či Váš
záznam zodpovedá požiadavkám
vzoru publikovaného Úradom.

 Záznam o spracovateľských
činnostiach a ich aktualizácia.

Posúdenie vplyvu
na ochranu údajov

Pokiaľ dochádza vo vašej spoločnosti
k spracúvaniu, ktoré môže viesť
k vysokému riziku vzhľadom na
ochranu osobných údajov,
prevádzkovateľ vykoná posúdenie
vplyvu na ochranu údajov. V GDPR
v čl. 35 (3) sú vyslovene definované 3
prípady, keď spracúvanie môže viesť
k vysokému riziku a takéto posúdenie
je nutné. To však nemusí byť konečné

 DPIA-Analýza rizík pri spracovaní
osobných údajov a ich mitigácia
prostredníctvom opatrení.
 Predchádzajúce konzultácie s Úradom
a splnenie opatrení uložených Úradom.
 Postup na zabezpečenie opätovného
posúdenia v prípade, že nastanú
zákonom predpokladané skutočnosti.
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číslo. V prvom rade je potrebné robiť
posúdenie vplyvu pri akejkoľvek
spracovateľskej operácii, ktorá môže
viesť k riziku. Úrad je tiež oprávnený
vydať zoznam ďalších
spracovateľských operácii, pri ktorých
bude posúdenie vyžadovať. Úrad je
povinný podľa GDPR konzultovať
proces tvorby takéhoto posúdenia.
Špecificky
navrhnutá
a štandardná
ochrana osobných
údajov

Pri uvádzaní nového produktu alebo
služby na trh, ako je spomenuté
vyššie, v prípadoch, že posúdenie
vplyvu na ochranu údajov nie je nutné,
je možné vytvoriť obdobný dokument.
Tvorba takejto dokumentácie môže byť
jednoduchšia ako posúdenie vplyvu na
ochranu údajov a v prípade potreby sa
môže stať skvelým nástrojom
preukázania vašej pripravenosti na
ochranu osobných údajov v
danom produkte alebo službe.

 Privacy by design and default.
 DPIA-Analýza rizík pri spracovaní
osobných údajov a ich mitigácia
prostredníctvom opatrení.
 Nastavenie čo najvyššieho štandardu
ochrany osobných údajov od začiatku
projektu.

Oprávnený záujem
ako dôvod
zákonného
spracúvania

Správna analýza oprávneného
záujmu, od ktorej sa ďalej odvíjajú
všetky podmienky spracúvania
osobných údajov vrátane lehôt na
spracovanie.
V prípade, že ako právny základ
spracúvania je identifikovaný
oprávnený záujem prevádzkovateľa, je
nutné brať do úvahy tieto 4 kritériá:
 správnu identifikáciu oprávneného
záujmu,
 preukázanie, že spracúvanie je
potrebné na dosiahnutie účelu,
 posúdenie, či nad takýmto
záujmom neprevažujú práva
a slobody dotknutej osoby,
 limitácia osobných údajov len na
nevyhnutné – zásada
minimalizácie.
Následné splnenie si informačných
povinností.

 Právna analýza spracovateľských
operácií.
 Minimalizácia využívania súhlasov ako
právnych základov pre spracúvanie
osobných údajov medzi subjektmi
s nerovným postavením (zamestnanec
a zamestnávateľ).
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Schopnosť preukázať Úradu dodržiavanie ustanovení GDPR je kľúčovým prvkom ochrany osobných
údajov. Vaša spoločnosť by mala byť schopná ju preukázať Úradu minimálne v rozsahu dokumentácie, ktorá
bude obsahovať vyššie spomenuté odporúčané atribúty.
Úrad tiež vydal ako pomôcku dokument s názvom 30 krokov súladu s novou právnou úpravou ochrany
osobných údajov. Je však potrebné podotknúť, že tento dokument nie je manuálom, ale len zhrnutím hlavných
požiadaviek GDPR a Zákona na ochranu osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii:

JUDr. Lucie Schweizer

JUDr. Darina Parobeková, LL. M.

lucie.schweizer@r-c.sk

darina.parobekova@r-c.sk

Oblasť Compliance, do ktorej patrí aj problematika GDPR, je vo svete vnímaná ako podstatná súčasť
fungovania každej úspešnej spoločnosti. V kancelárii Ružička Csekes sa venujeme tejto oblasti prakticky od
jej začiatkov. Náš Compliance tím poskytuje poradenstvo v oblasti hodnotenia právnych rizík v súvislosti s
procesmi KYC, KYE, bezpečnosťou IT vrátane kybernetickej bezpečnosti, spracovaním osobných údajov
vrátane GDPR, riadením dokumentov obchodného tajomstva a otázkami ľudských zdrojov.
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Ružička Csekes s.r.o.
Informácie podľa zákona č. 136/2010 Z.z.
Spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva.

Sídlo:
Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Tel. číslo: +421 (0)2/32 33 34 44
Fax. číslo: +421 (0)2/32 33 34 43
Email: office-ba@r-c.sk
IČ DPH: SK2022827620

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58431/B, IČO: 36 863 360.
Zapísaná do zoznamu Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „SAK”) dňa 4. júna 2009.
Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb) v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o
advokácii v znení neskorších predpisov vzniklo na základe zápisu spoločnosti do príslušného zoznamu vedeného SAK so sídlom
Kolárska 4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika.
Spoločnosť poskytuje advokátske služby v súlade s ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z.z. v platnom znení a v súlade s príslušnými
predpismi SAK na základe zmlúv s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom. V prípade poskytovania služby pre zahraničné osoby
je príslušným súdom slovenský súd príslušný podľa miesta sídla spoločnosti v súlade so slovenskými právnymi predpismi.
Zodpovednosť za škodu spôsobenú spoločnosťou pri poskytovaní právnych služieb je upravená zákonom č. 586/2003 Z.z.
Zodpovednosť spoločnosti za škodu je poistená poisťovateľom Starr International (Europe) Ltd. Sídlo poisťovateľa: 30 Frenchurch
Avenue, Londýn, EC3M 5AD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, registračné číslo: 09654797, zastúpená na základe
plnomocenstva: Starr Underwritting Agents Limited, so sídlom 30 Frenchurch Avenue, Londýn, EC3M 5AD, Spojené kráľovstvo Veľkej
Británie a Severného Írska, konajúca v SR prostredníctvom organizačnej zložky Starr Underwritting Agents Limited Slovakia, organizačná
zložka. Organizačná zložka je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 3941/B,
s registrovaným sídlom na adrese: Panenská 5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Poistená činnosť: poskytovanie právnych a
odborných služieb, č. z.: 7707024612. Limit poistného plnenia: 15 000 000,- eur na jednu a spolu na všetky poistné udalosti počas doby
trvania
Spoločnosť poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s
vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. v platnom znení.
Sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti možno uplatniť v mieste sídla spoločnosti.
Ďalšie informácie o spoločnosti možno získať v mieste jej sídla.

www.r-c.sk

