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1. ÚČEL  

Účelom Smernice je objasniť práva dotknutých osôb, povinnosti prevádzkovateľa poskytovať informácie 
dotknutým osobám, prístup k osobným údajom a  právo na začatie konania v zmysle Nariadenia 
Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov. 
  
 

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.  

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. 
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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. 

Porušením ochrany 
osobných údajov 

porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému 
zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, 
uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, 
alebo k neoprávnenému prístupu k nim. 

 

 

 

3. POSTUP 

Čl. I 
Práva dotknutých osôb 

 
 

Dotknutá osoba má právo: 

1. Získať od prevádzkovateľa 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 (§ 21) a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii 
spracúvaných osobných údajov; 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; dobe uchovávania osobných údajov,  ak to nie je možné, informáciu o 
kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov (§ 22) 
týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie (zabudnutie) (§ 23) alebo obmedzenie ich 
spracúvania (§ 24), alebo o práve na prenos osobných údajov (§ 26) alebo o práve namietať 
spracúvanie osobných údajov (§ 27); práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 
č. 18/2018 Z.z.; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii 
automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona 
č. 18/2018 Z.z.; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o 
použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných 
údajov pre dotknutú osobu. 

 

2. Na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej 
týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie 
neúplných osobných údajov.  

 

3. Na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak 
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho 
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, 
 
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov 
a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, 
 
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje 
ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo 
 
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a 
to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými 
dôvodmi dotknutej osoby. 
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Čl. II 

Postup vybavovania žiadosti dotknutej osoby na uplatnenie jej práv 
 

Dotknutá osoba si môže kedykoľvek uplatniť právo dotknutej  osoby prostredníctvom formulára Žiadosť 
dotknutej osoby na uplatnenie jej práv (príloha č. 05 a 06). 

V Žiadosti musí byť uvedené titul, meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa 
a dátum narodenia a status dotknutej osoby. Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie 
dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené 
pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá túto žiadosť podáva. Ak Prevádzkovateľ preukáže, že 
dotknutú osobu nie je schopný identifikovať, môže v súlade s čl. 11 ods. 2 GDPR odmietnuť konať na 
základe tejto žiadosti pri výkone práv dotknutej osoby.  

Dotknutá osoba uvedie požadovaný spôsob vybavenia žiadosti (v listinnej forme, e-mailom, ústne) 
a vyznačí právo, ktoré si v zmysle GDPR svojou žiadosťou uplatňuje. 

Jednotlivé žiadosti eviduje zodpovedná osoba a rieši tím GDPR, konečné rozhodnutie je dané členom 
predstavenstva spoločnosti.  Za týmto účelom vedie zodpovedná osoba Evidenciu Žiadostí uplatnenia 
práv dotknutých osôb (príloha č.04) 

 
 
 

Čl. III 
Informačná povinnosť prevádzkovateľa 

 
Informačná povinnosť prevádzkovateľa musí byť v súlade s týmito pravidlami: 
 

 Informácie by mali byť stručné 
Prevádzkovateľ by mal informácie podávať dotknutej osobe čo najefektívnejšie a stručne. 
Nemal by dotknutú osobu zahlcovať zbytočnými informáciami (napr. ustanoveniami zákona 
a ich citáciami). Pri čítaní dlhých textov dochádza k informačnej únave, a môže sa stať, že 
dotknutá osoba nedočíta celý text, a neprečíta si niektoré dôležité informácie o spracúvaní jej 
osobných údajov. 
 
 Informácie musia byť ľahko dostupné 
Dotknutá osoba by nemala informácie príliš dlho hľadať, obzvlášť pri uverejnení informácií 
o spracúvaní osobných údajov na webe. Do sekcie o ochrane osobných údajov by sa mala 
dostať prostredníctvom priameho odkazu. 

 

 Jednoduchá formulácia 
Informácie dotknutej osobe o spracúvaní jej osobných údajov by mali byť formulované 
jednoducho, teda ľudskou rečou a nie právnym jazykom. Nemali by obsahovať veľa 
právnických, technických, ani odborných výrazov. Musia byť zrozumiteľné aj pre jednoduchého 
človeka.  

 

 Informácie musia byť poskytnuté včas 
Prevádzkovateľ by mal informovať dotknutú osobu dostatočne skoro, najlepšie ešte pred 
začatím spracúvania jej osobných údajov. 
 

 Informovanie dotknutej osoby o zmenách 
Ak nastane zásadná zmena v povahe spracovania osobných údajov, informácia o zmene musí 
byť dotknutej osobe poskytnutá ešte pred uskutočnením tejto zmeny. Treba zabezpečiť, aby 
dotknutá osoba zmenu zaregistrovala a neprehliadla, a aby mala dostatočne dlhý čas na 
posúdenie zmeny a prípadné využitie svojho práva odvolať súhlas so spracovaním osobných 
údajov alebo práva namietať spracúvanie jej osobných údajov. 
 

         Informovanie dotknutej osoby bezodplatne 
Informácie podľa § 19 a 20 a oznámenia a opatrenia prijaté podľa § 21 až 28 a 41 sa poskytujú 
bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä 
pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525#paragraf-19
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525#paragraf-21
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525#paragraf-41
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administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci 
administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne 
náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. 
 

 Výnimka z informačnej povinnosti 
Prevádzkovateľ si nemusí splniť informačnú povinnosť iba vtedy, ak dotknutá osoba už dané 
informácie preukázateľne má. 

Aké informácie musí prevádzkovateľ poskytnúť dotknutej osobe: 

1. získané od dotknutej osoby (čl. 13 GDPR) – osobné údaje poskytne dotknutá osoba vedome 
alebo sú získané jej monitorovaním kamerami alebo iným spôsobom, 

2. nie sú získané od dotknutej osoby (čl. 14) – sú získané od iného prevádzkovateľa, inej 
dotknutej osoby alebo z verejne dostupných zdrojov. 

Ak sú osobné údaje získané od dotknutej osoby, prevádzkovateľ musí dotknutej osobe 
poskytnúť tieto informácie (príloha č. 1): 

 totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, 

 kontaktné údaje zodpovednej osoby, 

 účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania, 

 ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, 
v informáciách musia byť uvedené, aké oprávnené záujmy sleduje prevádzkovateľ alebo 
tretia strana, 

 príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú, 

 v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje 
do tretej krajiny, 

 doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie, 

 existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa 
dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, 
alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov, 

 ak je spracúvanie založené na súhlase dotknutej osoby, súčasťou informácií musí byť 
existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť 
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, 

 právo podať sťažnosť dozornému orgánu, 

 existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, ako aj význam a 
predpokladané dôsledky takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu, 

 informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou 
požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá 
osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto 
údajov. 

Ak osobné údaje nie sú získané od dotknutej osoby, prevádzkovateľ musí dotknutej osobe 
poskytnúť tieto informácie: 

 totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu 
prevádzkovateľa, 

 kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby, 

 účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania, 

 ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, 
v informáciách musia byť uvedené, aké oprávnené záujmy sleduje prevádzkovateľ alebo 
tretia strana, 

 príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú, 

 v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje 
do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, 

 doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie, 

 existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa 
dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, 
alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov, 
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 ak je spracúvanie založené na súhlase dotknutej osoby, súčasťou informácií musí byť 
existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť 
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, 

 právo podať sťažnosť dozornému orgánu, 

 existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, ako aj význam a 
predpokladané dôsledky takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu, 

 kategórie dotknutých osobných údajov, 

 z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú 
z verejne prístupných zdrojov. 

Informačná povinnosť sa neviaže len na okamih získavania osobných údajov. Prevádzkovateľ je 
povinný oznámiť dotknutým osobám každú zmenu, a zabezpečiť túto povinnosť od získania až po 
výmaz osobných údajov. 

Poskytnutie informácií je realizované na personálnom oddelení prostredníctvom Poskytnutia 
informácií dotknutej osoby– zamestnanci (prílohy č. 01). Ak záznam z poskytnutia informácií 
zamestnancom slúži Potvrdenie o oznámení informácií dotknutej osobe (príloha č. 02).  

Prevádzkovateľ vystaví Potvrdenie o oznámení informácií dotknutej osobe (príloha č. 02) 
prostredníctvom zodpovednej osoby alebo oprávnenej osoby o tom, že  oznámil informácie 
o spracúvaní osobných údajov DO podľa článku 15 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 
2016/679 (GDPR) a § 21 zákona č. 18/2018  Z.z. o  ochrane osobných údajov. 

Poskytnutie informácií dotknutým osobám je realizované prostredníctvom Poskytnutia informácií 
dotknutej osoby – uchádzač o zamestnanie (prílohy č. 03a) a Poskytnutia informácií dotknutej 
osoby – prijímateľ sociálnej služby, zákonný zástupca, opatrovník, iný rodinný príslušník, 
dodávateľ, návšteva (prílohy č. 03b). Táto informácia je zverejnená na web stránke spoločnosti 
www.dsspohorelskamasa.sk a vizualizovaná na návštevnej nástenke.  

 
  

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  

 
Interné súvisiace dokumenty 

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov  
Smernica č. 30 - Zásady ochrany osobných údajov 
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. 31 - Práva dotknutých osôb 
z 31. 10. 2019. 

 

 
5. ROZDEĽOVNÍK 

1 x manažérka kvality,  
1 x riaditeľka 

 
6. PRÍLOHY 

Príloha č. 01 – Poskytované informácie dotknutej osoby – zamestnanci 

http://www.dsspohorelskamasa.sk/


 Vydanie č.: 3 
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Príloha č. 02 – Potvrdenie o oznámení informácií dotknutej osobe 
Príloha č. 03a – Informácie o spracovaní osobných údajov – uchádzač o zamestnanie 
Príloha č. 03b – Informácie o spracovaní osobných údajov – prijímateľ sociálnej služby, zákonný 
zástupca, opatrovník, iný rodinný príslušník, dodávateľ, návšteva 
Príloha č. 04 – Evidencia žiadostí uplatnenia práv dotknutých osôb 
Príloha č. 05 – Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv zamestnanec 
Príloha č. 06 – Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv zákazníci, dodávatelia a návštevy 
Príloha č. 07 – Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s pandémiou ochorenia 
                        COVID-19 
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