
Vážený klient, v nasledujúcom texte Vás uvádzame základné pojmy z Nariadenia 
( GDPR) a nového zákona o ochrane osobných údajov, ako aj odpovede na niektoré Vaše 
otázky, ktoré sa určite pri zoznamovaní sa s novou právnou úpravou objavili. 

Vysvetlenie pojmov:

„osobné  údaje“  sú  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;

„spracúvanie“  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;

„obmedzenie  spracúvania“  je  označenie  uchovávaných  osobných  údajov  s  cieľom 
obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;

„profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré 
pozostáva  z použitia  týchto  osobných  údajov  na  vyhodnotenie  určitých  osobných 
aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov 
dotknutej  fyzickej  osoby  súvisiacich  s výkonnosťou  v práci,  majetkovými  pomermi, 
zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo 
pohybom;

„pseudonymizácia“ je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje 
už  nebolo  možné  priradiť  konkrétnej  dotknutej  osobe  bez  použitia  dodatočných 
informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na 
ne  technické  a  organizačné  opatrenia  s  cieľom  zabezpečiť,  aby  osobné  údaje  neboli 
priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;

„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;

„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;
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„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;

10. „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;

11. „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;

12. „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;

13. „genetické  údaje“  sú  osobné  údaje  týkajúce  sa  zdedených  alebo  nadobudnutých 
genetických  charakteristických  znakov  fyzickej  osoby,  ktoré  poskytujú  jedinečné 
informácie  o  fyziológii  alebo  zdraví  tejto  fyzickej  osoby  a  ktoré  vyplývajú  najmä 
z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby;

14. „biometrické  údaje“  sú  osobné údaje,  ktoré  sú  výsledkom osobitného technického 
spracúvania,  ktoré  sa  týka  fyzických,  fyziologických  alebo  behaviorálnych 
charakteristických  znakov  fyzickej  osoby  a  ktoré  umožňujú  alebo  potvrdzujú 
jedinečnú identifikáciu tejto  fyzickej  osoby,  ako napríklad vyobrazenia  tváre  alebo 
daktyloskopické údaje;

15. „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;

16.   „hlavná prevádzkareň“ je

a) - pokiaľ ide o prevádzkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte, 
miesto jeho centrálnej správy v Únii s výnimkou prípadu, keď sa rozhodnutia o účeloch 
a  prostriedkoch  spracúvania  osobných  údajov  prijímajú  v inej  prevádzkarni 
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prevádzkovateľa v Únii a táto iná prevádzka má právomoc presadiť vykonanie takýchto 
rozhodnutí, pričom v takom prípade sa za hlavnú prevádzkareň považuje prevádzkareň, 
ktorá takéto rozhodnutia prijala;

- pokiaľ ide o sprostredkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte, 
miesto jeho centrálnej správy v Únii, alebo ak sprostredkovateľ nemá centrálnu správu 
v  Únii,  prevádzkareň  sprostredkovateľa  v  Únii,  v  ktorej  sa  v  kontexte  činností 
prevádzkarne  sprostredkovateľa  uskutočňujú  hlavné  spracovateľské  činnosti,  a  to  v 
rozsahu,  v  akom sa  na  sprostredkovateľa  vzťahujú  osobitné  povinnosti  podľa  tohto 
nariadenia;

17. „zástupca“  je  fyzická  alebo  právnická  osoba  usadená v Únii,  ktorú  prevádzkovateľ 
alebo sprostredkovateľ písomne určil podľa článku 27 a ktorá ho zastupuje, pokiaľ ide 
o jeho povinnosti podľa tohto nariadenia;

18. „podnik“  je  fyzická  alebo právnická  osoba  vykonávajúca  hospodársku činnosť  bez 
ohľadu na jej  právnu formu vrátane partnerstiev alebo združení,  ktoré pravidelne 
vykonávajú hospodársku činnosť;

19. „skupina podnikov“ je riadiaci podnik a ním riadené podniky;

20. „záväzné  vnútropodnikové  pravidlá“  je  politika  ochrany  osobných  údajov,  ktorú 
dodržiava prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ usadený na území členského štátu 
na účely prenosu alebo súborov prenosov osobných údajov prevádzkovateľovi alebo 
sprostredkovateľovi  v  jednej  alebo  viacerých  tretích  krajinách  v  rámci  skupiny 
podnikov alebo podnikov zapojených do spoločnej hospodárskej činnosti;

21. „dozorný orgán“ je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa 
článku 51;

22. „dotknutý dozorný orgán“ je dozorný orgán, ktorého sa spracúvanie osobných údajov 
týka, pretože:

a) prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je usadený na území členského štátu tohto 
dozorného orgánu;

dotknuté  osoby  s  pobytom v  členskom štáte  tohto  dozorného orgánu sú  podstatne 
ovplyvnené alebo budú pravdepodobne podstatne ovplyvnené spracúvaním; alebo

c) sťažnosť sa podala na tento dozorný orgán;

23 „cezhraničné spracúvanie“ je buď:

a)  spracúvanie  osobných  údajov,  ktoré  sa  uskutočňuje  v  Únii  v  kontexte  činností 
prevádzkarní prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vo viac ako jednom členskom 
štáte,  pričom prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú usadení vo viac ako jednom 

CB Media, s.r.o, Zborov nad Bystricou 384, 02303 Zborov nad Bystricou, +421 907 109 083 l 0907 025 707 
l e-mail: cbmedia@cbmedia.sk l www.cbmedia.sk l IČO: 46814523, IC DPH: SK2023597906  

Bankové spojenie: IBAN: SK02 1100 0000 0029 2088 1831 SWIFT: TATRSKBX



členskom štáte; alebo

b) spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii kontexte činností jedinej 
prevádzkarne  prevádzkovateľa  alebo  sprostredkovateľa  v  Únii,  ale  ktoré  podstatne 
ovplyvňuje  alebo  pravdepodobne  podstatne  ovplyvní  dotknuté  osoby  vo  viac  ako 
jednom členskom štáte

24. „relevantná a odôvodnená námietka“ je námietka voči návrhu rozhodnutia, či došlo k 
porušeniu  tohto  nariadenia,  alebo  či  je  plánované  opatrenie  vo  vzťahu  k 
prevádzkovateľovi  alebo  sprostredkovateľovi  v  súlade  s  týmto  nariadením,  ktoré 
musí jasne preukázať závažnosť rizík, ktoré predstavuje návrh rozhodnutia, pokiaľ 
ide o základné práva a slobody dotknutých osôb a prípadne voľný pohyb osobných 
údajov v rámci Únie;

25.  „služba  informačnej  spoločnosti“  je  služba  vymedzená  v  článku  1  bode  1  
písm.   b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535   (19  
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https://www.slov-lex.sk/pravo-eu/-/celex/32016R0679#ntr19-L_2016119SK.01000101-E0019

