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1. ÚČEL 

Smernica upravuje zásady ochrany osobných údajov pre všetkých zamestnancov Domova sociálnych
služieb Pohorelská Maša (ďalej len DSS), v oblasti  ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia
Európskeho  Parlamentu  a Rady  EÚ  č.  2016/679  (GDPR)  a  zákona  č.  18/2018  Z.  z.  o  ochrane
osobných údajov.

Smernica upresňuje a aplikuje závery vyplývajúce z Posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov a
vymedzuje rozsah bezpečnostných opatrení z hľadiska ochrany osobných údajov. S touto smernicou
musia byť oboznámení všetci zamestnanci DSS  a iné oprávnené osoby so vzťahom k DSS.

Zamestnanec nerešpektovaním uvedených pravidiel poruší svoje povinnosti, čím dôjde k porušeniu
pracovnej disciplíny a následne sa vyvodia opatrenia v zmysle Kolektívnej zmluvy.

V  prípade  nelegálneho  chovania  sa  zamestnanec  vystavuje  nebezpečenstvu  trestného  postihu  a
zamestnávateľ si vyhradzuje právo upozorniť na takéto chovanie príslušné orgány. Od zamestnancov
sa pri zisťovaní možného zneužitia výpočtovej techniky očakáva spolupráca s administrátorom IT. 

2. SKRATKY A POJMY

Použité skratky
Pojem/Skratka Vysvetlenie
OS Organizačná smernica

GDPR
General Data Protection Regulation  - Nariadenie Európskeho Parlamentu 
a Rady EÚ č. 2016/679

ZO Zodpovedná osoba
IT Informačné technológie
IS Informačný systém
OÚ Osobný údaj
DO Dotknutá osoba
DSS Domov sociálnych služieb

Vymedzenie základných pojmov

Osobné údaje

sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej 
fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na
základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je 
napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo 
online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík 
alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, 
genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú 
identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Zodpovedná osoba
osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní 
úlohy podľa tohto zákona.

Oprávnená osoba
fyzická  osoba,  ktorá  spracováva  osobné  údaje  a je  poverená
prevádzkovateľom spracúvať tieto údaje v jeho mene.

Dotknutá osoba dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Úrad

je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý sa podieľa
na  ochrane  základných  práv  fyzických  osôb  pri  spracúvaní  osobných
údajov a  ktorý  vykonáva dozor  nad ochranou osobných údajov vrátane
dozoru nad ochranou osobných údajov spracúvaných príslušnými orgánmi
pri plnení úloh na účely trestného konania, ak nie je v § 81 ods. 7 a 8
ustanovené inak. Sídlom úradu je Bratislava.

Osobitná kategória 
osobných údajov

sú  údaje,  ktoré  odhaľujú  rasový  pôvod  alebo  etnický  pôvod,  politické
názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových
organizáciách,  genetické  údaje,  biometrické  údaje,  údaje  týkajúce  sa
zdravia  alebo  údaje  týkajúce  sa  sexuálneho  života  alebo  sexuálnej
orientácie fyzickej osoby. 
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Spracúvanie 
osobných údajov

spracovateľská  operácia  alebo  súbor  spracovateľských  operácií  s
osobnými údajmi  alebo so súbormi osobných údajov,  najmä získavanie,
zaznamenávanie,  usporadúvanie,  štruktúrovanie,  uchovávanie,  zmena,
vyhľadávanie,  prehliadanie,  využívanie,  poskytovanie  prenosom, šírením
alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie,
vymazanie,  bez  ohľadu  na  to,  či  sa  vykonáva  automatizovanými
prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami. 

Prevádzkovateľ

každý,  kto  sám  alebo  spoločne  s  inými  vymedzí  účel  a  prostriedky
spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene;
prevádzkovateľ  alebo  konkrétne  požiadavky  na  jeho  určenie  môžu  byť
ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je
Slovenská  republika  viazaná,  ak  takýto  predpis  alebo  táto  zmluva
ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Sprostredkovateľ každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Tretia strana
každý,  kto  nie  je  dotknutou  osobou,  prevádzkovateľ,  sprostredkovateľ
alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa
alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

Informačný systém

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  základe  alebo
geografickom základe.

3. POSTUP

Čl. I
Zásady ochrany osobných údajov

Zásada zákonnosti (§ 6)
Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných 
práv dotknutej osoby.

Zásada obmedzenia účelu (§ 7)
Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a 
nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie 
osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na 
štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom8) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany 
práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov (§ 8)
Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný
účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti (§ 9)
Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať 
primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z 
hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Zásada minimalizácie uchovávania (§ 10)
Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby 
najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa
môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel 
historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu8) a ak sú dodržané 
primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8.

Zásada integrity a dôvernosti (§ 11)
Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a 
organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred 
neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, 
náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
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Zásada zodpovednosti (§ 12)
Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za 
súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento 
súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Zákonnosť spracúvania (§ 13)
(1) Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto 
právnych základov:

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden
konkrétny účel,

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou
je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe
žiadosti dotknutej osoby,

c) spracúvanie  osobných  údajov  je  nevyhnutné  podľa  osobitného  predpisu  alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života,  zdravia alebo majetku
dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,

e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo

f) spracúvanie  osobných  údajov  je  nevyhnutné  na  účel  oprávnených  záujmov
prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú
záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je
dotknutou osobou dieťa;  tento  právny základ sa nevzťahuje  na spracúvanie  osobných
údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

(2) Právny základ na spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 písm. c) a e) musí byť ustanovený
v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika 
viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých 
osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. 
Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, 
preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel 
zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, 
ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú.

(3) Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, nie 
je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, prevádzkovateľ na zistenie 
toho, či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje 
pôvodne získané, okrem iného musí zohľadniť

a) akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali,  a účelom
zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov,

b) okolnosti,  za  akých sa osobné údaje získali,  najmä okolnosti  týkajúce sa vzťahu medzi
dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

c) povahu  osobných  údajov,  najmä  či  sa  spracúvajú  osobitné  kategórie  osobných  údajov
podľa § 16 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo
priestupku podľa § 17,

d) možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a
existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

Čl. II
Záznamy o spracovateľských činnostiach

Zoznam záznamov o     spracovateľských činnostiach formou automatizovaných informačných  
systémov

Názov Informačného systému Stručná charakteristika IS

IS PaM Vedenie  personálnej  a mzdovej  agendy  pre  pracovno-
právne,  mzdové  účely  a pre  účely  nemocenského,
zdravotného, sociálneho a dôchodkového zabezpečenia,
dane z príjmu zo závislej činnosti zamestnancov a osôb
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pracujúcich  pre  prevádzkovateľa  na  základe  dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Vedenie PaM agendy prostredníctvom SW HUMANET.

IS Účtovné doklady
Vedenie  účtovnej  agendy,  evidencia  účtovníctva v SW
ISPIN.

IS Evidencia pošty
Evidencia  a spracovanie  prichádzajúcej a odchádzajúcej
pošty prostredníctvom SW FABASOFT.

IS Elektronická pošta

Evidencia  a spracovávanie  odchádzajúcej
a prichádzajúcej  elektronickej  pošty,  komunikácia  medzi
adresátom a jeho poštovým serverom.

IS Sociálna agenda

Vedenie  administratívy,  evidencia  prijímateľov  sociálnej
služby prostredníctvom SW SEDD.

Vedenie  a správa  poradovníka  čakateľov  na
poskytovanie  sociálnej  služby  prostredníctvom  registra
sociálnej pomoci, ktorý sa nachádza na webovom portáli
VUC.  

IS Marketing

Propagácia  spoločnosti  prostredníctvom  web  stránky
www.dsspohorelskmasa.sk,  sociálnej  siete  Facebook
(stránka DSS Pohorelská Maša) a YouTube.

Ostatné marketingové a propagačné činnosti spoločnosti.

IS Kamerový systém 

Kamerový  systémom za účelom  bezpečnosti a ochrany
zdravia prijímateľa sociálnej služby v dočasnej sociálnej
izolácii ,,Bezpodnetová  miestnosť",  v ktorej  je  potrebné
zabezpečiť  kontrolu  dotknutej  osoby  v pravidelnom
intervale (15 minút).

Politika  prístupu  k jednotlivým  informačným  systémom  pri  personálnych  zmenách  je
u automatizovaného IS riadená podaním oznámenia emailom vedúceho zamestnanca príslušného
úseku  kedy  príslušné  požiadavky  realizuje  útvar  výpočtovej  techniky  na  základe  žiadosti.
U neautomatizovaných IS sú prístupové práva dané pracovným zaradením. 

Zoznamzáznamov o     spracovateľských činnostiach formou neautomatizovaných informačných  
systémov

Charakteristické  údaje  pre  neautomatizované  informačné  systémy:  sú  tvorené  papierovými
dokumentmi, kartotékami a tlačovými výstupmi z automatizovaných IS.

Názov Informačného systému Stručná charakteristika IS

IS PaM (kartotéka)

Evidencia BOZP a PO, prideľovania OOPP zamestnancom.

Evidencia uchádzačov o zamestnanie.

Vedenie  a sledovanie  dochádzky  zamestnancov  –  kniha
príchodov a odchodov.

Vedenie  administratívnej  agendy  (prezenčné  listiny,
organizačné  normy,  smernice,  príkazy,  rozhodnutia,
záznamy o oboznámení sa s dokumentom).

Vedenie evidencie zodpovedných osôb, oprávnených osôb,
vybavovanie  podaní  dotknutých  osôb,  kontrolné  zistenia,
ďalšie v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

IS Účtovné doklady (kartotéka)
Evidencia  a vedenie  účtovnej  agendy,  podklady  pre
účtovníctvo. 

IS Evidencia návštev
Evidencia návštev, fyzických osôb pri vstupe do priestorov
prevádzkovateľa.

IS Sociálna agenda (kartotéka)
Vedenie  administratívy,  evidencia  prijímateľov  sociálnej
služby formou osobných spisov.

IS Zdravotná dokumentácia Evidencia  zdravotnej  dokumentácie  prijímateľa  sociálnej
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služby určená pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.

IS Oddelenie riaditeľstva

Evidencia zmlúv a zakladateľských dokumentov. 

Vedenie evidencie zodpovedných osôb, oprávnených osôb,
vybavovanie  podaní  dotknutých  osôb,  kontrolné  zistenia,
ďalšie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
EÚ 2016/679  GDPR (General Data Protection Regulation)
a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vedenie  právnej agendy, evidencia sťažností, menovanie
zodpovednej  osoby,  anonymné  podnety,  adresné,
s obsahom osobných údajov, mailová komunikácia.

Podľa článku 30 Nariadenia GDPR a § 37 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je
prevádzkovateľ  povinný  viesť  záznam  o spracovateľských  činnostiach,  za  ktoré  je  zodpovedný,
prostredníctvom formulára „Záznam o spracovateľských činnostiach  – vzor“ (príloha č. 05).  

Každý identifikovaný IS resp. skupina podobných IS má vypracovaný samostatný formulár  Záznam
o spracovateľských činnostiach. Jednotlivé záznamy sú vedené zodpovednou osobou v centrálnej
„databáze evidencií spracovateľských činností“ (príloha č. 04).

Čl. III
Bezpečnostná politika (Privacy policy / GDPR Ready)

Oblasť bezpečnostnej politiky má za cieľ poskytnúť usmernenie pre riadenie a podporu informačnej
bezpečnosti  v súlade  s bezpečnostnými  požiadavkami  a relevantnými  legislatívnymi  požiadavkami,
ktorú  tvorí  samostatná  príloha  tejto  smernice  „Bezpečnostná politika  /  Privacy  policy  /  GDPR
Ready“ (príloha č. 01a/b). 
Tieto dokumenty sú zverejnené na web stránke DSS. Aktuálnosť zabezpečuje zodpovedná osoba. 

Čl. IV
Ciele bezpečnosti ochrany osobných údajov     

Domov  sociálnych  služieb  Pohorelská  Maša deklaruje  na  účely  vypracovania  zásad  ochrany
osobných údajov strategické ciele  bezpečnosti,  ktoré  sú deklarované v samostatnej  prílohe  „Vízia
bezpečnosti osobných údajov“ (príloha č. 02). Ciele vypracováva tím GDPR a schvaľuje riaditeľ
DSS. Distribúcia dokumentu je zabezpečená prostredníctvom systému manažérstva kvality podľa ISO
9001:2015. 

Čl. V
Posúdenie (analýza) vplyvu na ochranu osobných údajov (DPIA)

DPIA je najnáročnejšou povinnosťou na správnu právnu dokumentáciu,  ktorú  zavádza Nariadenie
GDPR.  Posúdenie  vzniku  tejto  povinnosti,  či  potrebu  aktualizácie  už  existujúcej  „DPIA
dokumentácie“ (  príloha  č.  03)  je  potrebné  kontinuálne  sledovať  a zabezpečovať  vo  vzťahu  ku
všetkým novo začatým spracovateľským operáciám, ktoré sa plánujú spustiť aj v budúcnosti, a to ešte
vo fáze ich prípravy (napr. vývoj  novej smart  aplikácie, nové funkcie vo vernostných programoch,
rozširovanie a/alebo centralizácia väčších kamerových systémov, spustenie nových služieb apod.).
Pozitívom je, že dokumentácia DPIA je z hľadiska princípov založených na riziku zapracovaného do
GDPR  viac  adresné  a prehľadné.  Správne  zvládnutie  povinností  spojených  s vykonávaním  DPIA
a nadväzných  procesov  si  vyžaduje  zapojenie  kvalifikovanej  zodpovednej  osoby  alebo  vhodne
profilovaného sprostredkovateľa. 
Domov  sociálnych  služieb  Pohorelská  Maša  sa  rozhodol  povinnosťou  poveriť  sprostredkovateľa
ROVNANE consulting, s.r.o. vykonať DPIA.
Postup  hodnotenia  potenciálnych  rizík  a nebezpečenstiev  je  uvedený  v „Posúdenie  vplyvu  na
ochranu osobných údajov (DPIA)“ (príloha č. 03). Hodnotenie rizík a nebezpečenstiev informačnej
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bezpečnosti vypracováva zodpovedná osoba v spolupráci s vedúcimi zamestnancami spoločnosti a IT
technikom. Riziká prehodnocuje minimálne 1 x ročne resp. vždy pri:

 zmene činnosti spoločnosti,
 zmene technológie (napr. pribudnutie nového pracoviska), 
 zmene IS, hardvéru a softvéru
 zmene providera
 pri výskyte chýb vo výsledkoch dátového spracovania
 pri výskyte informačného incidentu a prieniku

Čl. VI
Sprostredkovateľ / Prevádzkovateľ a sprostredkovateľská zmluva

Prevádzkovateľ je podľa článku 28 nariadenia GDPR a § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. oprávnený
poveriť  spracúvaním  osobných  údajov  sprostredkovateľa.  Pri  výbere  sprostredkovateľa  je
prevádzkovateľ  povinný  dbať  na  odbornú,  technickú,  organizačnú  a personálnu  spôsobilosť
sprostredkovateľa. Taktiež jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.  Na
účely poverenia sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov sa súhlas dotknutej osoby
nevyžaduje. 
Poverenie  sprostredkovateľa  sa  vykonáva  písomnou  sprostredkovateľskou  zmluvou
(príloha  č.  06). Zmluvu  sú  prevádzkovateľ  a sprostredkovateľ  povinní  uzavrieť  pred  začatím
spracúvania  osobných  údajov.  Najneskôr  v  deň  začatia  spracúvania  osobných  údajov
sprostredkovateľom.
Nariadenie GDPR v súvislosti s ustanovením sprostredkovateľa ustanovilo tieto obsahové náležitosti
sprostredkovateľskej zmluvy:

 predmet a dobu spracúvania,
 povahu a účel spracúvania,
 typ osobných údajov,
 kategórie dotknutých osôb,
 povinnosti a práva sprostredkovateľa.

V sprostredkovateľskej zmluve musí byť tiež zakomponované, že sprostredkovateľ:

 spracúva osobné údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa,
 zabezpečí, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú

dôvernosť informácií,
 implementoval primerané bezpečnostné opatrenia (napr. pseudonymizáciu, šifrovanie

a pod.),
 pri  zapojení  ďalšieho  sprostredkovateľa  zostáva  plne  zodpovedný  voči

prevádzkovateľovi,
 pomáha prevádzkovateľovi zabezpečiť plnenie povinností podľa GDPR,
 vymaže  alebo  vráti  všetky  osobné  údaje  prevádzkovateľa  po  ukončení

poskytovania služieb.

Zodpovedná  osoba  vedie  Evidenciu  sprostredkovateľov (príloha  č.  07). Evidencia  musí  byť
priebežne aktualizovaná.

4. ODKAZY A POZNÁMKY

Súvisiace normy a predpisy

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR)
Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
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Interné súvisiace dokumenty

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov 
Smernica č. 31 Práva dotknutých osôb
Smernica č. 32 Ochrana osobných údajov v oblasti ľudských zdrojov
Smernica č. 33 Bezpečnostné opatrenia pre oblasť IT
Smernica č. 34 Identifikácia, evidencia a nahlasovanie bezpečnostných incidentov
Smernica č. 42 Kamerový systém 

Poznámky

Tento dokument pre GDPR nadobúda účinnosť a platnosť 15.10.2021.
Nadobudnutím účinnosti tohto dokumentu zaniká platnosť Smernice č. 30 Zásady ochrany osobných 
údajov z 31.10. 2019.

5. ROZDEĽOVNÍK

1 x manažérka kvality, 
1 x riaditeľka

6. PRÍLOHY

Príloha č. 01a – Bezpečnostná politika Privacy policy
Príloha č. 01b – Vyhlásenie o ochrane OÚ (GDPR Ready)
Príloha č. 02 – Vizia bezpečnosti osobných údajov
Príloha č. 03 – Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (DPIA)
Príloha č. 04 – Zoznam záznamov o spracovateľskej činnosti
Príloha č. 05 – Záznamy o spracovateľských činnostiach
Príloha č. 06 – Zmluva o sprostredkovaní osobných údajov
Príloha č. 07 – Evidencia sprostredkovateľov
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