Ochrana osobných údajov
Čo je GDPR?
GDPR je skratka výrazu „General Data Protection Regulation“. Ide o Nariadenie
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 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).
Predmetné všeobecné nariadenie o ochrane údajov platí od 25. mája 2018.
Všeobecným nariadením o ochrane údajov sa stanovujú pravidlá ochrany fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a pravidlá týkajúce sa voľného pohybu osobných údajov.
Chránia sa ním základné práva a slobody fyzických osôb, najmä ich právo na ochranu
osobných údajov.
Všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov
vykonávané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami a na spracúvanie
inými než automatizovanými prostriedkami v prípade osobných údajov, ktoré tvoria
súčasť informačného systému alebo sú určené na to, aby tvorili súčasť informačného
systému.
Všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov v
rámci činnosti prevádzky prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v Únii, a to bez
ohľadu na to, či sa spracúvanie vykonáva v Únii alebo nie. Všeobecné nariadenie o
ochrane údajov sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktorý nie
je usadený v Únii, ale na mieste, kde sa na základe medzinárodného práva verejného
uplatňuje právo členského štátu.
Vymedzenie niektorých pojmov
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba (dotknutá 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.
Spracúvanie osobných údajov 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.
Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné
podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný
alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.
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Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný
subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných
údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie
alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho
určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.
Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo
iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný
subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.
Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v
súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov.
Spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade
s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.
Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný
subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na
základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené
spracúvaním osobných údajov.
Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a
jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo
jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov,
ktoré sa jej týka.
Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému
alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných
údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup
k nim.
Údaje týkajúce sa zdravia sú osobné údaje týkajúce sa fyzického alebo duševného zdravia
fyzickej osoby, vrátane údajov o poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti, ktorými sa
odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave.
Aké sú zásady spracúvania osobných údajov?
Osobné údaje musia byť:
a) spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej
osobe (zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť)
b) získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej
spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie na účely
archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či
štatistické účely sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi (obmedzenie účelu)
c) primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely,
na ktoré sa spracúvajú (minimalizácia údajov)
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d) správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby
sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa
spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia (správnosť)
e) uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy,
kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu
uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom
záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely za
predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných
týmto nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb (minimalizácia
uchovávania)
f) spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane
ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou,
zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo
organizačných opatrení (integrita a dôvernosť).
Kto je prevádzkovateľom?
Spoločnosť SKL 48 s.r.o., so sídlom Na piesku 8, 821 05 Bratislava, IČO 47236906,
spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri OS BA I, oddiel Sro,
vložka č. 77903/B, zastúpená konateľom spoločnosti JUDr. Jurajom Ploskuňákom.
V postavení prevádzkovateľa spoločnosť SKL 48 s.r.o. určila účel a prostriedky
spracúvania osobných údajov, spracúva osobné údaje za podmienok uvedených vo
všeobecnom nariadení o ochrane údajov.
Prevádzkovateľa je možné kontaktovať listovou zásielkou na vyššie uvedenú adresu
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu zodpovednej osoby.
Zodpovedná osoba prevádzkovateľa
Spoločnosť SKL 48 s.r.o. má určenú zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy podľa
všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zodpovednú osobu môžete kedykoľvek
kontaktovať, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov
alebo požadujete uplatniť svoje práva v súlade s všeobecným nariadením o ochrane
údajov.
Zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov spracúvaných
spoločnosťou SKL 48 s.r.o. môžete kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy
zodpovednaosoba@skl48.sk.
V prípade, že sa na zodpovednú osobu obrátite so svojou žiadosťou, je potrebné v
žiadosti uviesť svoje meno, priezvisko a adresu bydliska. Spoločnosť SKL 48 s.r.o.
prostredníctvom svojej zodpovednej osoby Vám poskytne na základe žiadosti informácie
do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Uvedenú lehotu možno predĺžiť o ďalších 60 dní,
pričom o odklade Vás bude spoločnosť SKL 48 s.r.o. informovať.
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Spoločnosť SKL 48 s.r.o. dodržiava pravidlá o ochrane osobných údajov v zmysle
všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Ochrana osobných údajov je pre SKL 48 s.r.o.
dôležitá a z toho dôvodu prijíma spoločnosť SKL 48 s.r.o. vhodné technické a organizačné
opatreniami, ktoré zaisťujú bezpečnosť spracúvania osobných údajov tak, aby nedošlo k
ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo
akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania. Tieto prijaté opatrenia
spoločnosť SKL 48 s.r.o. pravidelne kontroluje, aktualizuje a prispôsobuje podľa
najnovších poznatkov stavu techniky. Osobné údaje spoločnosť SKL 48 s.r.o. spracúva a
uchováva len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.
Prístup k osobným údajom majú výlučne osoby, ktoré spoločnosť SKL 48 s.r.o. poverila na
spracúvanie osobných údajov a tieto poverené osoby ich spracúvajú na základe
definovaných pokynov spoločnosti a v súlade s prijatou bezpečnostnou politikou
spoločnosti.
Aké práva má dotknutá osoba?
Dotknutá osoba má nasledujúce práva:
Právo na prístup k údajom
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa (spoločnosť SKL 48 s.r.o.)
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ
takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným
údajom a informácie o:
a) účele spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné
údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej
organizácii (ak je to možné),
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej
určenia,
e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej
osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať
spracúvanie osobných údajov,
f) práve podať v zmysle Nariadenia sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na
ochranu osobných údajov SR, resp. práve podať v zmysle Zákona návrh na začatie
konania o ochrane osobných údajov,
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
(vrátane informácií o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných
dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu).
Právo na opravu
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ (spoločnosť SKL 48 s.r.o.) bez
zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na
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účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných
osobných údajov.
Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ (spoločnosť SKL 48 s.r.o.) bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je naplnený niektorý
z nasledovných dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe
verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené
dôvody na spracúvanie,
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva
Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa
článku 8 ods. 1 Nariadenia alebo § 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.
Toto právo sa neuplatňuje, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné napríklad na
uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti,
alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na
účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či
na štatistické účely, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych
nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ (spoločnosť SKL 48 s.r.o.) obmedzil
spracúvanie osobných údajov, ak namieta napr. správnosť osobných údajov, pokiaľ ide o
jeden z týchto prípadov:
a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia
umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe
verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a to až do overenia, či oprávnené dôvody
na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Právo na prenosnosť údajov
Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo získať
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom,
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bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje
priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky
možné.
Právo na prenosnosť osobných údajov je možné uplatniť za predpokladu, že sa
spracúvanie
a) zakladá na právnom základe súhlas alebo zmluva, a
b) vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Právo namietať
V prípade, ak je právny základ spracúvania osobných údajov splnenie úlohy realizovanej
vo verejnom záujme alebo oprávnený záujem, má dotknutá osoba právo namietať proti
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je
založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má
právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.
Právo na odvolanie súhlasu
V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby,
dotknutá osoba má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na
súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Ak sa ktokoľvek domnieva, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spoločnosťou SKL 48
s.r.o. spracúvajú, má právo podať návrh na začatie konania (právo podať sťažnosť)
dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná
12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
Návrh musí obsahovať informácie podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov, najmä
údaj o tom, kto ho podáva, proti komu návrh smeruje, predmet návrhu s označením práv,
ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy na podporu tvrdení
uvedených v návrhu.

