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1. ÚČEL  

Smernica upravuje niektoré práva a povinnosti 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 internej smernice Pracovného poriadku. 
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.  

Spracúvanie 
osobných údajov 

spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými 
údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, 
zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, 
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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 
Povinnosti prevádzkovateľa 

 
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť: 
1. vypracovanie a pravidelnú aktualizáciu Analýzy DPIA (Posúdenie vplyvu na ochranu 

osobných údajov) pokiaľ je aktualizácia potrebná, 
2. vypracovanie a aktualizáciu záznamov o spracovateľskej činnosti DSS, v ktorých sú osobné 

údaje v elektronickej alebo papierovej forme, 
3. proces získavania osobných údajov, ich poskytovanie, sprístupňovanie, prípadne zverejňovanie, 
4. posúdenie pred začatím spracúvania osobných a citlivých údajov v informačnom systéme, či ich 

spracúvaním nevzniká nebezpečenstvo narušenia práv a slobôd dotknutých osôb, 
5. zistenie narušenia práv a slobôd dotknutých osôb pred začatím spracúvania  alebo porušenia 

zákonných ustanovení v priebehu spracúvania osobných údajov zodpovedná osoba 
bezodkladne oznámi riaditeľovi DSS,  

6. posúdenie, či osobné údaje svojim obsahom a rozsahom zodpovedajú účelu spracúvania, resp. 
či sú s daným účelom zlučiteľné, 

7. zabezpečovanie aktuálnosti spracúvaných osobných údajov a na ich likvidáciu (ak bol splnený 
účel spracúvania, alebo sa nedajú opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a aktuálne),  

8. rozhodnutie, či daným spracúvaním môže byť poverený sprostredkovateľ, ak je záujem na tom, 
aby spracúvanie vykonával, 

9. určenie, ktoré podmienky, ustanovené Nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov, je potrebné pri spracúvaní osobných údajov aplikovať, 

10. preverenie, či možno vykonávať prenos osobných údajov do tretích krajín, ak sa požaduje, 
11. zabezpečenie a organizáciu pravidelných školení zamestnancov ohľadom ochrany osobných 

údajov a  informačnej bezpečnosti, 
12. poučenie zamestnancov DSS a tretích strán o svojich právach a povinnostiach predtým, ako 

získajú prístup k osobným údajom 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. II 
Manipulácia s osobnými údajmi 
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a) Každý zamestnanec, ktorý príde do styku s osobnými údajmi (tzv. oprávnená osoba)  musí byť 
poučený podľa  čl. 29 a čl. 32 ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 
(GDPR)  a § 36 a § 39 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Toto poučenie 
musí byť v súlade s jeho pracovnou náplňou. Záznam o poučení oprávnenej osoby                    
(príloha č. 1) vykonáva bezpečnostný manažér, zodpovedná osoba alebo ním poverená osoba. 

b) Osobné údaje a personálne údaje môžu byť ukladané a prenášané len zabezpečeným spôsobom. 
c) Zabezpečenie osobných údajov sa vykonáva nasledovnými opatreniami: 
 

1. Dokumenty na papieri a na pamäťových médiách musia byť ukladané v uzamykateľnej skrini, 
ktorá je umiestnená v uzamykateľnej miestnosti. Vstup do tejto miestnosti je povolený len 
vedúcemu personálneho oddelenia a ním určeným zamestnancom. 

2. Prenášanie papierových dokumentov s personálnymi údajmi je možné len v uzavretých a 
nepriehľadných schránkach alebo obaloch. 

3. Miestnosti, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje musia byť v neprítomnosti zamestnanca 
uzamknuté. Miestnosti musia byť vybavené zábranným opatrením (prepážkou), ktorá zamedzí 
neoprávneným osobám nahliadať do dokumentov a na obrazovky počítačov, alebo odcudziť 
média a dokumenty. Obrazovky počítačov musia byť umiestnené tak, aby nepovolané osoby 
z nich nemohli prečítať osobné údaje.  

4. Zakazuje sa zhotovovať (tlačiť) dokumenty s osobnými údajmi na iných zariadeniach než na 
zariadeniach, ktoré sú umiestnené v zabezpečených priestoroch v správe správcu 
personálnych údajov. 

5. Zakazuje sa zanechávanie dokumentov s osobnými údajmi v tlačových zariadeniach napr. 
kopírkach, tlačiarňach alebo faxoch bez dozoru.  

6. Zamestnanci sú povinní dodržiavať pravidlo čistého stola – nenechávať v neprítomnosti, najmä 
po skončení pracovnej doby, na stole dokumenty s osobnými údajmi. 

7. Poskytovať a sprístupňovať osobné údaje cez telefón je zakázané.  
 

d) Pri získavaní a spracúvaní osobných údajov sú zamestnanci povinní dodržiavať nasledovné 
záväzné pravidlá: 

 
1. Pri získavaní osobných údajov do jednotlivých IS osobných údajov v rámci DSS vyžadovať od 

fyzických osôb len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné pre účel ich spracúvania. 
2. Získavať a spracúvať osobné údaje môže len ten zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmluvy 

a náplne práce je poverenou a poučenou oprávnenou osobou. 
3. Pri získavaní a spracúvaní osobných údajov, je zamestnanec povinný zabezpečiť ochranu 

osobných údajov tak, že získavať a spracúvať osobné údaje môže len v prítomnosti 
oprávnených osôb. V prípade, ak v mieste získavania alebo spracúvania osobných údajov sa 
nachádza aj ďalšia neoprávnená osoba, je oprávnená osoba povinná prijať opatrenia k tomu, 
aby tieto údaje nemohli byť známe tejto neoprávnenej osobe a zabrániť tomu, aby táto 
neoprávnená osoby mohla do písomností obsahujúcich osobné údaje nahliadnuť a pod. 

4. Oprávnená osoba kontroluje a overuje správnosť a aktuálnosť osobných údajov po ich získaní 
a zaradení v informačnom systéme osobných údajov. 

5. Zakazuje sa, aby zamestnanci získavali osobné údaje fyzických osôb pod zámienkou iného 
účelu alebo inej činnosti, než účelu na ktorý sú získavané. 

6. Vykonávať povolené spracovateľské operácie podľa poučenia oprávnenej osoby  
len so správnymi, úplnými a podľa potreby aktualizovanými osobnými údajmi vo vzťahu k účelu 
spracúvania,  

7. Nesprávne a neúplné osobné údaje je bez zbytočného odkladu povinná opraviť alebo doplniť; 
nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne 
a úplné je povinná blokovať, kým sa rozhodne o ich likvidácií. 

8. Pred získavaním osobných údajov od dotknutej osoby ju oboznámiť s názvom a sídlom 
spoločnosti, účelom spracúvania osobných údajov, rozsahom spracúvania osobných údajov, 
predpokladanom okruhu tretích strán pri poskytovaní osobných údajov alebo príjemcov pri 
sprístupňovaní osobných údajov, forme zverejnenia, ak sa osobné údaje zverejňujú a tretie 
krajiny, ak sa predpokladá, alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční cezhraničný prenos 
osobných údajov. 

9. Poučiť dotknutú osobu o dobrovoľnosti, alebo povinnosti poskytnutia osobných údajov 
a o existencii práv dotknutých osôb. 

10. Zabezpečiť preukázateľný súhlas so spracúvaním osobných údajov zamestnancov (príloha 
č. 3) v informačnom systéme DSS, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej 
osoby podľa čl. 7 Nariadenia GDPR a § 14 zák. č 18/2018 Z.z. 



 Vydanie č.: 3 

 

 

Smernica č. 32 – Ochrana osobných údajov v oblasti ľudských zdrojov Strana 6 z 7 
 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

POHORELSKÁ MAŠA

 

11. Zabezpečiť preukázateľný súhlas so  spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov 
(príloha č. 4) v informačnom systéme spoločnosti, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe 
súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 9 Nariadenia GDPR a § 16 zák. č 18/2018 Z.z.  

12. Preukázať príslušnosť oprávnenej osoby k DSS hodnoverným dokladom (napr. služobným 
preukazom). 

13. Získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, 
skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií len vtedy, ak 
to osobitný zákon výslovne umožňuje bez súhlasu dotknutej osoby alebo na základe písomného 
súhlasu dotknutej osoby, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. 

14. Chrániť prijaté dokumenty a súbory pred stratou a poškodením a zneužitím, odcudzením, 
neoprávneným sprístupnením, poskytnutím alebo inými neprípustnými formami spracúvania. 

15. Vykonať likvidáciu osobných údajov, ktoré sú súčasťou už nepotrebných pracovných 
dokumentov (napr. rôzne pracovné súbory, pracovné verzie dokumentov v listinnej podobe) 
rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné 
údaje nedali reprodukovať; to neplatí vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sú súčasťou obsahu 
registratúrnych záznamov spoločnosti. 

e) Podľa § 79 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov sú všetci zamestnanci  povinní   
zachovávať  mlčanlivosť o osobných údajoch,  s ktorými prídu do styku aj náhodne. Tie  nesmú 
využiť ani pre  osobnú potrebu a  bez súhlasu riaditeľa DSS  ich nesmú zverejniť,  nikomu poskytnúť 
a ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sú povinní zachovať aj po skončení spracovávania osobných 
údajov alebo po skončení pracovného pomeru. Prevádzkovateľ predloží zamestnancovi na podpis  
Dohodu o zachovaní mlčanlivosti (príloha č. 2). 
 

Každý zamestnanec je zodpovedný za fyzickú bezpečnosť svojho pracoviska a zverených mu 
pracovných prostriedkov. Pri odchode z pracoviska je povinný uzamknúť pracovisko, uzavrieť okná 
a prekontrolovať zariadenia či nemôžu spôsobiť požiar alebo inú haváriu. Ak zamestnanec nemôže túto 
povinnosť splniť, oznámi to ihneď svojmu nadriadenému alebo bezpečnostnému správcovi. 

 
 

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. 31 Práva dotknutých osôb 
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. 32 – Ochrana osobných údajov 
v oblasti ľudských zdrojov z 31. 10. 2019. 
 

 
5. ROZDEĽOVNÍK 

1 x manažérka kvality,  
1 x riaditeľka 

6. PRÍLOHY 

Príloha č. 01 – Záznam o poučení oprávnenej osoby 
Príloha č. 02 - Dohoda o zachovaní mlčanlivosti 
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Príloha č. 03 - Súhlas so spracovaním osobných údajov zamestnancov 
Príloha č. 04 - Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov 
Príloha č. 05 - Zoznam oprávnených osôb 
Príloha č. 06 - Súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzačov o zamestnanie 
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