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Úvod 

Nová právna úprava ochrany osobných údajov prijatá Európskym 

parlamentom a Radou Európskej únie - nariadenie o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov, známe pod skratkou GDPR (angl. 

General Data Protection Regulation),1 sa začala uplatňovať 25. mája 2018. 
GDPR nahradilo predchádzajúcu právnu úpravu ochrany osobných údajov 

prijatú na úrovni Európskej únie (ďalej len „EÚ“) vo forme smernice.2 Na 

rozdiel od smernice, ktorá nie je priamo uplatniteľná v členských štátoch a 

ktorej účelom je len harmonizovať (vzájomne zblížiť) právnu úpravu 
členských štátov, nariadenie je právny akt EÚ, ktorý unifikuje právnu 

úpravu členských štátov, má všeobecnú platnosť, je záväzný vo svojej 

celistvosti a priamo uplatniteľný vo všetkých členských štátoch EÚ. Nová 

úniová právna úprava ochrany osobných údajov zavádza unifikované 
pravidlá ochrany osobných údajov. Vo viacerých ustanoveniach GDPR sa 

uvádza, že podrobnosti (predmetnej úpravy) má upraviť vnútroštátny 

predpis. Z tohto dôvodu bol v Slovenskej republike prijatý nový zákon o 

ochrane osobných údajov3 ako vnútroštátny akt vykonávajúci určité 
ustanovenia GDPR. V prípade rozporu vnútroštátnej úpravy s právom EÚ 

sa má, podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ,4 prednostne uplatniť právna 

úprava EÚ. Hlavným zámerom novej právnej úpravy spracúvania 

osobných údajov je zabezpečiť vyššiu mieru ochrany dôstojnosti a 

základných práv fyzických osôb, predovšetkým základného práva na 
súkromie a ochranu osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov. Jej 

cieľom je vrátiť dotknutým osobám kontrolu nad spracúvaním ich 

osobných údajov a odstrániť prekážky voľného pohybu osobných údajov v 

EÚ. Zmeny, ktoré zavádza boli prijaté kvôli súčasnému digitálnemu veku, 
v ktorom žijeme, digitalizácii a informatizácii spoločnosti a rozmáhaniu sa 

internetu, sociálnych médií a cloudových služieb. GDPR zavádza nový 

právny rámec ochrany osobných údajov v rámci EÚ v záujme zvýšenia 

štandardov ochrany súkromia ako reakcie na tieto nové technológie.  

 
1 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). Ú. v. EÚ 
L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88. 
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane 
fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Ú. v. ES 

L 281, 23.11.1995, s. 31 – 50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV). Mimoriadne 
vydanie v slovenskom jazyku: Kapitola 13, Zväzok 015 S. 355 – 374. 
3 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  
4 Pozri, napr.: Rozsudok z 15.júla 1964, Flaminio Costa v E.N.E.L., 6/64, EU:C:1964:66; 
rozsudok zo 17.decembra 1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr- und 
Vorratsstelle für Getreideund Futtermittel (Internationale Handelsgesellschaft), 11/70, 
EU:C:1970:114; rozsudok z 5.marca 1980, 243/1978, Simmenthal SpA proti Komisii 
Európskych spoločenstiev, EU:C:1970:114  
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V záujme zvýšenia úrovne ochrany súkromia a zodpovedného 

spracúvania osobných údajov zo strany rôznych spoločností/subjektov 

GDPR posilňuje už predchádzajúcou právnou úpravou priznané práva 
osôb, ktorých osobné údaje rôzne spoločnosti/subjekty spracúvajú 

a zavádza niektoré nové práva.  

 

Európske fórum pacientov (angl. European Patients’ Forum) už od 
predstavenia návrhu GDPR v roku 2012 obhajovalo vyvážený prístup 

ochrany súkromia pacientov za súčasnej možnosti zdieľania údajov o 

pacientoch v záujme zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a pre vedecké 

účely. Výsledná podoba GDPR poskytuje občanom viac práv, umožňuje im 
byť lepšie informovanými o použití ich osobných údajov a zavádza 

jasnejšiu zodpovednosť fyzických a právnických osôb využívajúcich osobné 

údaje.  

 
Táto analýza ponúka prehľad práv viažucich sa na základné právo na 

ochranu osobných údajov, podľa novej právnej úpravy ochrany osobných 

údajov, ktorých sa pacienti môžu dovolávať voči poskytovateľom 

zdravotnej starostlivosti, ktorí spracúvajú ich osobné údaje. Poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti a medicínsky výskum čelia mnohým výzvam 
súvisiacim s ochranou citlivých údajov pacientov. Táto analýza ponúka aj 

prehľad toho, ako sa nová právna úprava ochrany osobných údajov 

dotýka poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.  

 
Rôzne subjekty pôsobiace v rámci poskytovania zdravotnej 

starostlivosti, napr. zdravotnícke organizácie ako súkromné a verejné 

nemocnice, ale aj výrobcovia lekárskych pomôcok, alebo poskytovatelia 

zdravotného poistenia, musia svoju činnosť prispôsobiť nielen novej 
právnej úprave ochrany osobných údajov, ale rovnako tak aj požiadavkám 

kybernetickej bezpečnosti. GDPR ponúka bezpečnostné riešenia, z ktorých 

môžu mať prospech. 
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1 Vecná pôsobnosť novej právnej úpravy 

ochrany osobných údajov 

1.1 Vecná pôsobnosť GDPR 

GDPR 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. GDPR sa nevzťahuje na spracúvanie 

osobných údajov: 
a) v rámci činnosti, ktorá nepatrí do pôsobnosti práva Únie, 

b) členskými štátmi pri vykonávaní činností patriacich do rozsahu 

pôsobnosti kapitoly 2 hlavy V. Zmluvy o Európskej únii5 (t. j. 

Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ), 

c) fyzickou osobou v rámci výlučne osobnej alebo domácej činnosti, 
d) príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich 

vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania, alebo výkonu trestných 

sankcií vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a jeho 

predchádzania [na činnosť týchto orgánov sa vzťahuje Smernica EP 
a Rady (EÚ) 2016/680, tzv. „policajná smernica“,6 pozn.]. 

 

1.2 Právne režimy uplatňované na činnosti, na 

ktoré sa GDPR nevzťahuje 

Spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti, ktorá nepatrí do 

pôsobnosti práva Únie, sa riadi právnou úpravou členského štátu. Členské 

štáty sú oprávnené určiť svoj vlastný národný režim spracúvania osobných 
údajov na činnosti nepatriace do pôsobnosti práva EÚ. V Slovenskej 

republike je tento národný režim obsiahnutý v I. až III. časti nového 

zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú do veľkej miery 

inšpirované/prevzaté z GDPR. 

 
5 Zmluva o Európskej únii (konsolidované znenie 2016), Ú. v. ES C 202, 7.6.2016 
6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely 
predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na 
účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení 
rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV. Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89 – 131 (BG, 
ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)  
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Na spracúvanie osobných údajov členskými štátmi pri vykonávaní 

činností patriacich do rozsahu pôsobnosti Spoločnej zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky EÚ (v Slovenskej republike ide napr. o spracúvanie 
osobných údajov Slovenskou informačnou službou a Vojenským 

spravodajstvom) sa neuplatňuje žiaden z troch vyššie uvedených 

základných režimov ochrany osobných údajov (GDPR, policajná smernica, 

všeobecná národná úprava ochrany osobných údajov). Členské štáty majú 
možnosť prijať v týchto oblastiach osobitnú právnu úpravu spracúvania 

osobných údajov.  

Žiaden z troch základných režimov ochrany osobných údajov sa 

neuplatňuje ani na spracúvanie osobných údajov fyzickou osobou v rámci 
jej výlučnej osobnej alebo domácej činnosti. Výlučná osobná alebo 

domáca činnosť fyzickej osoby nepodlieha žiadnej právnej úprave ochrany 

osobných údajov.7 

Na spracúvanie osobných údajov príslušnými orgánmi na účely 
predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo 

stíhania, alebo výkonu trestných sankcií vrátane ochrany pred ohrozením 

verejnej bezpečnosti a jeho predchádzania sa uplatňuje tzv. policajná 

smernica, ktorej obsah a ciele sú implementované do IV. časti nového 

zákona o ochrane osobných údajov. Ide napr. o spracúvanie osobných 
údajov policajným zborom, vojenskou políciou, zborom väzenskej a 

justičnej stráže, finančnou správou, prokuratúrou a súdmi, avšak len ak sa 

spracúvanie týka účelov trestného konania. Ak sa týka iných účelov, 

uvedené orgány sa riadia režimom podľa GDPR alebo národným režimom. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
7 Pozri, napr.: Rozsudok z 11.decembra 2014, František Ryneš v. Úrad pre ochranu 
osobných údajov, C-212/13, EU:C:2014:2428. 
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2 Základné pojmy 

Základné pojmy na účely GDPR a nového zákona o ochrane osobných 

údajov vymedzuje čl. 4 GDPR a § 5 nového zákona o ochrane osobných 

údajov. Pre účely tejto analýzy spomedzi nich vyberáme:  

 
Osobný údaj – akákoľvek informácia týkajúca 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 - 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. 

 
Subjektom ochrany osobných údajov je fyzická osoba, ktorej sa 

osobné údaje týkajú. Napr. subjektom ochrany osobných údajov sú 

pacienti, ak sa ich osobné údaje spracúvajú s cieľom poskytnutia 

zdravotnej starostlivosti alebo na vedecké účely.  
 

Prevádzkovateľ - fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, 

agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a 

prostriedky spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ je subjekt, 
ktorý spracúva osobné údaje, určuje účel(-y) ich spracúvania a 

prostriedky spracúvania. Prevádzkovateľom osobných údajov svojich 

pacientov sú napr. praktickí lekári pre dospelých, praktickí lekári pre deti 

a dorast. 

 
Sprostredkovateľ - fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, 

agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa. 

 
Príjemca - 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 



6 

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. 

 

Genetické údaje - 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. 

 
Biometrické údaje - 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. 

 

Údaje týkajúce sa zdravia - 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. 

 

Porušenie ochrany osobných údajov - 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. 
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3 Zásady spracúvania osobných údajov 

podľa GDPR 

Zásady spracúvania osobných údajov podľa GDPR a nového zákona 

o ochrane osobných údajov sú predmetom samostatnej analýzy, ktorá sa 

im venuje podrobnejšie. Z dôvodu, že práva, ktoré GDPR a nový zákon 
o ochrane osobných údajov priznávajú dotknutým osobám, vychádzajú 

z týchto zásad. V záujme komplexnosti tejto analýzy uvádzame výpočet 

a stručnú charakteristiku týchto zásad.  

 

Osobné údaje musia byť podľa čl. 5 GDPR a prvej hlavy druhej časti 
nového zákona o ochrane osobných údajov (§§ 6 – 18): 

 

• spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo 

vzťahu k dotknutej osobe („zásada zákonnosti, spravodlivosti a 
transparentnosti“), 

 

• 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 v súlade s čl. 89 ods. 1 GDPR nepovažuje za 

nezlučiteľné s pôvodnými účelmi („zásada obmedzenia účelu“), 
 

• primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný 

vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („zásada 

minimalizácie údajov“), 

 
• správne a podľa potreby aktualizované – prevádzkovateľ musí prijať 

všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že osobné údaje, ktoré 

spracúva a ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa 

spracúvajú, sa bezodkladne vymažú alebo opravia („zásada 
správnosti“), 

 

• 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 v 

súlade s čl. 89 ods. 1 GDPR za predpokladu prijatia primeraných 

technických a organizačných opatrení vyžadovaných týmto 
nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb („zásada 

minimalizácie uchovávania“), 
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• 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 („zásada integrity a dôvernosti“). 

 

Za rešpektovanie uvedených zásad zodpovedá prevádzkovateľ, t. j. 
subjekt, ktorý spracúva osobné údaje o dotknutej osobe. Prevádzkovateľ 

musí vedieť preukázať súlad svojich spracovateľských operácií s 

uvedenými zásadami („zásada zodpovednosti“). 
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4 Zdravotné údaje ako citlivé údaje 

Okrem všeobecnej úpravy ochrany osobných údajov, ktorá sa uplatňuje 

na všetky typy osobných údajov, GDPR definuje 3 typy „zdravotných 

údajov“, ktoré si vyžadujú osobitnú ochranu. Za zdravotné údaje sa 

považujú: 
• údaje týkajúce sa zdravia - 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, 
• genetické údaje - 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, a  

• biometrické údaje - 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.  

 

GDPR ich klasifikuje ako citlivé osobné údaje a vo všeobecnosti 
zakazuje akékoľvek ich spracúvanie. Pre citlivé údaje, kategóriu osobných 

údajov, ktorých spracúvanie s ohľadom na ich povahu nesie vysokú mieru 

rizika zásahu do základných práv a slobôd dotknutých osôb, GDPR ako aj 

nový zákon o ochrane osobných údajov stanovujú osobitný režim. Citlivosť 
týchto údajov sa zohľadňuje v osobitných povinnostiach prevádzkovateľov, 

ktoré musia pri spracúvaní týchto údajov splniť.  

 

Podľa čl. 9 ods. 1 GDPR, resp. § 16 ods. 1 nového zákona o ochrane 
osobných údajov sa zakazuje spracúvanie osobných údajov, ktoré 

odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo 

filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a 

spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu 

identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov 
týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. 

Z uvedeného ustanovenia GDPR, resp. nového zákona ochrane osobných 

údajov vyplýva, že za tzv. citlivé údaje sa považujú aj zdravotné údaje - 

biometrické údaje, genetické údaje a údaje týkajúce sa zdravia. Za citlivé 
údaje podľa novej právnej úpravy sa už nepovažuje rodné číslo alebo 

fotografia.  
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GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov stanovujú aj výnimky, 

kedy je prevádzkovateľ oprávnený osobitnú kategóriu osobných údajov – 

citlivé údaje, spracúvať. Tieto výnimky, resp. podmienky, za ktorých 
možno citlivé údaje spracúvať, upravuje čl. 9 ods. 2 GDPR, resp. § 16 ods. 

2 nového zákona o ochrane osobných údajov. Ak chce prevádzkovateľ 

spracúvať citlivé údaje, právny základ pre ich spracúvanie musí hľadať v 

čl. 9 ods. 2 GDPR, resp. § 16 ods. 2 nového zákona o ochrane osobných 
údajov a nie v čl. 6 GDPR, resp. § 13 nového zákona o ochrane osobných 

údajov, ktoré vymedzujú podmienky zákonného spracúvania osobných 

údajov (právne základy spracúvania osobných údajov) vo všeobecnosti. 

Spracúvať citlivé údaje možno napr. v prípade, ak dotknutá osoba 
vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na 

jeden alebo viacero určených účelov, alebo v prípade, ak ich spracúvanie 

je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby 

alebo inej fyzickej osoby vtedy, ak dotknutá osoba nie je fyzicky alebo 
právne spôsobilá vyjadriť svoj súhlas, alebo ak sa spracúvanie týka 

osobných údajov, ktoré dotknutá osoba preukázateľne zverejnila (napr. na 

sociálnej sieti), ako aj v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné z dôvodov 

verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana proti 

závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia alebo zabezpečenie vysokej 
úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov alebo 

zdravotníckych pomôcok, na základe práva Únie alebo práva členského 

štátu, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv 

a slobôd dotknutej osoby, najmä profesijné tajomstvo. Citlivé údaje 
možno spracúvať aj v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na účely 

preventívneho alebo pracovného lekárstva, posúdenia pracovnej 

spôsobilosti zamestnanca, lekárskej diagnózy, poskytovania zdravotnej 

alebo sociálnej starostlivosti alebo liečby, alebo riadenia systémov a 
služieb zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti na základe práva Únie 

alebo práva členského štátu alebo podľa zmluvy so zdravotníckym 

pracovníkom. Takéto spracúvanie podlieha určitým podmienkam a 

zárukám. Na uvedené účely sa citlivé údaje môžu spracúvať, len ak tieto 

údaje spracúva odborník, alebo ak sa spracúvajú v rámci zodpovednosti 
odborníka, ktorý podlieha povinnosti zachovávať profesijné tajomstvo 

podľa práva Únie alebo práva členského štátu alebo podľa pravidiel, ktoré 

stanovili príslušné vnútroštátne orgány, alebo ak údaje spracúva iná 

osoba, ktorá tiež podlieha povinnosti mlčanlivosti podľa práva Únie alebo 
práva členského štátu alebo pravidiel, ktoré stanovili príslušné 

vnútroštátne orgány. Podrobnosti k zákonnosti spracúvania osobných 

údajov (k právnym základom spracúvania osobných údajov) pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti sú predmetom samostatnej analýzy.  
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5 Práva pacientov týkajúce sa spracúvania 

ich osobných údajov pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti 

Súvisiace ustanovenia: recitál 39, 58, 59, 60 a 64, články 11, 13 - 22, 

34, 92 GDPR  

Súvisiace predpisy: §§ 19 – 30 nového zákona o ochrane osobných 
údajov  

 

Významným aspektom ochrany osobných údajov pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti sú práva dotknutej osoby – pacienta, resp. 
prijímateľa zdravotnej starostlivosti. Nová právna úprava ochrany 

osobných údajov posilňuje a spresňuje existujúce práva a katalóg práv 

dotknutých osôb rozširuje o nové práva. Zámerom posilnenia a rozšírenia 

práv dotknutej osoby je „vyvážiť“ nerovný vzťah dotknutej osoby a 
prevádzkovateľa. Dotknutým osobám sa poskytuje väčšia kontrola nad ich 

osobnými údajmi.  

 

Dotknutej osobe patria tieto práva: 

 
• právo na informácie o spracúvaní osobných údajov,  

 

• právo na prístup k osobným údajom - jednoduchší prístup k 

osobným údajom – vrátane poskytovania ďalších informácií o 
spôsobe spracúvania údajov a zaistenia, že tieto informácie budú 

dostupné jasným a zrozumiteľným spôsobom (v rámci poskytovania 

zdravotnej starostlivosti sa to týka napr. oznámenia o výsledkoch 

vyšetrenia, resp. poskytnutia zdravotných údajov pacientovi; 
výsledky dosiahnuté na základe rôznych analýz vstupných údajov 

v rámci vedeckého výskumu sa jednak nemusia pacientovi 

poskytnúť a jednak bolo by aj značne problematické poskytnúť ich 

jasným a zrozumiteľným spôsobom), 

 
• právo na opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných 

osobných údajov, 

 

• právo na prenosnosť osobných údajov – uľahčenie prenosu 
osobných údajov medzi poskytovateľmi služieb; toto právo zahŕňa aj 

právo dostať osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a poslať 

ich inému prevádzkovateľovi,  
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• právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – ak si osoba už 

neželá, aby boli jej osobné údaje spracúvané a ak neexistuje 

oprávnený dôvod ich spracúvania/vedenia, prevádzkovateľ má 
povinnosť osobné údaje vymazať, 

 

• právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na 

marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou 
situáciou dotknutej osoby,  

 

• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v 

osobitných prípadoch,  
 

• právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho 

rozhodovania vrátane profilovania – právo domáhať sa, aby 

rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa 
týkajú dotknutej osoby alebo ju výrazne ovplyvňujú, pričom 

vychádzajú z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie 

počítače,  

 

• právo vedieť, že osobné údaje dotknutej osoby boli 
napadnuté – prevádzkovateľ (spoločnosti a organizácie vrátane 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti) musí urýchlene informovať 

osoby o závažných porušeniach ochrany ich osobných údajov, 

prevádzkovateľ má tiež povinnosť o tomto porušení informovať 
príslušný dozorný orgán ochrany údajov,  

 

• právo na transparentnosť informácií, oznámenia a postupy 

výkonu práv dotknutej osoby. 
 

Uvedené práva sa uplatňujú v rámci celej EÚ , bez ohľadu na to, kde 

sa osobné údaje dotknutej osoby spracúvajú a kde sídli subjekt, ktorý 

osobné údaje spracúva (prevádzkovateľ). Tieto práva sa uplatňujú aj 

vtedy, ak osobné údaje spracúva subjekt, ktorý má sídlo mimo EÚ, avšak 
pôsobí v EÚ. Jednotlivé práva sú založené na aktívnom prístupe dotknutej 

osoby s výnimkou práva na informácie, ktoré možno označiť za pasívne 

právo, pri ktorom prevádzkovateľ vyvíja aktivitu smerom k dotknutej 

osobe, aby jej poskytol právnou úpravou požadovaný rozsah informácií.  
 

Dotknutá osoba uplatňuje svoje práva u prevádzkovateľa 

(poskytovateľa zdravotnej starostlivosti), ktorý spracúva jej osobné údaje. 

Ak má poskytovateľ úradníka pre ochranu osobných údajov, dotknutá 
osoba môže svoju žiadosť adresovať aj tomuto úradníkovi. Prevádzkovateľ 

musí na žiadosť dotknutej osoby odpovedať bez zbytočného odkladu 

najneskôr do jedného mesiaca. Ak prevádzkovateľ nevyhovie žiadosti, 

musí uviesť dôvod, pre ktorý tak učinil. Pri uplatňovaní práv môže byť 
dotknutá osoba vyzvaná, aby poskytla informácie na potvrdenie jej 

totožnosti (napr. kliknutie na overovací odkaz, zadanie používateľského 

mena alebo hesla). 
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5.1 Právo na informácie o spracúvaní osobných 

údajov 

Informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré je prevádzkovateľ 

povinný poskytnúť dotknutej osobe, majú za cieľ zvýšiť transparentnosť 

spracovateľských aktivít a umožniť dotknutej osobe efektívne uplatňovať 

práva, ktoré má. Iba informovaná osoba je v pozícii vykonávať kontrolu 
nad alebo ovplyvniť zaobchádzanie s jej osobnými údajmi. Preto právo na 

informácie a jemu zodpovedajúce povinnosti prevádzkovateľa zohrávajú 

v rámci ochrany osobných údajov kľúčovú úlohu. Všetka komunikácia 

prevádzkovateľa s dotknutou osobou je spravovaná zásadou 
transparentnosti. V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou nová 

právna úprava značne rozširuje informačné povinnosti prevádzkovateľa 

voči dotknutej osobe. Rovnako správne pokuty, ktoré možno uložiť za ich 

porušenie, nová právna úprava podstatne zvyšuje (až do 20 mil. EUR, 
alebo 4 % celkového svetového ročného obratu podniku za predchádzajúci 

účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia – čl. 83 ods. 5, písm. b) 

GDPR). 

 
Ak dotknutá osoba (pacient) poskytne svoje osobné údaje 

prevádzkovateľovi (poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti), musí od 

neho dostať určité informácie, okrem iných, o právnom základe a účeloch 

ich spracúvania. Táto povinnosť je daná bez ohľadu na to, či osobné údaje 

boli získané priamo od dotknutej osoby alebo od iného subjektu (v 
závislosti od skutočnosti, od koho prevádzkovateľ získal osobné údaje, sa 

rozsah informačnej povinnosti mierne líši). Informácie by mali byť 

dotknutej osobe poskytnuté stručne, transparentne, čitateľne a mali by 

byť napísané jasným a jednoduchým jazykom. 
 

Informácie o zamýšľanom spracúvaní osobných údajov by mali byť 

dotknutej osobe poskytnuté pri ich získavaní, t. j. v čase, keď dotknutá 

osoba poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi (čl. 13 ods. 1 
GDPR). Ak má prevádzkovateľ osobné údaje o dotknutej osobe z iného 

zdroja, je povinný dotknutej osobe poskytnúť informácie o spracúvaní jej 

osobných údajov v primeranej lehote, najneskôr do 1 mesiaca, v závislosti 

od okolností konkrétneho prípadu (čl. 14 ods. 3 GDPR).  

 
V prípade, ak poskytovateľ získava osobné údaje od dotknutej osoby, 

je povinný jej poskytnúť nasledujúce informácie:  

a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných 

prípadoch zástupcu prevádzkovateľa, 
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby, 

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

základ spracúvania, 

d) oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, 
ak právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je 
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oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana 

(čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR),  

e) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú, 
f) v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa 

preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácie, a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia 

Komisie o primeranosti alebo odkaz na primerané alebo vhodné 
záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli 

poskytnuté. 

 

Okrem toho má prevádzkovateľ, v záujme zabezpečenia spravodlivého  
a transparentného spracúvania, poskytnúť dotknutej osobe pri získavaní 

osobných údajov aj informácie : 

a) o dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, 

kritériách na jej určenie, 
b) o existencii 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,  

c) ak právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je súhlas 
dotknutej osoby, o existencii práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať; 

d) o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, 

e) 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, 

f) o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a 

informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných 
dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. 

 

V prípade, ak poskytovateľ nezískal osobné údaje od dotknutej osoby, 

je povinný dotknutej osobe poskytnúť nasledujúce informácie:  

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

b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby, 

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

základ spracúvania, 
d) kategórie dotknutých osobných údajov, 

e) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú, 

f) v relevantnom prípade aj informáciu, že prevádzkovateľ zamýšľa 

preniesť osobné údaje príjemcovi v tretej krajine alebo 
medzinárodnej organizácii a informáciu o existencii alebo 

neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo odkaz na 

primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, 

alebo kde boli poskytnuté.  
Okrem toho má prevádzkovateľ poskytnúť dotknutej osobe tieto ďalšie 

informácie potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného 

spracúvania so zreteľom na dotknutú osobu: 
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a) doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, 

kritériá na jej určenie, 

b) oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, 
ak právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je 

oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana 

(čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR),  

c) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným 
údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo 

vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, a práva namietať proti 

spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov, 

d) ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas 
dotknutej osoby, existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať,  

e) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, 

f) z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o 

tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, 
g) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a 

informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných 

dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. 

 

Prevádzkovateľ má poskytnúť vyššie uvedené informácie: 
a) v primeranej lehote po získaní osobných údajov, najneskôr však do 

jedného mesiaca, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých 

sa osobné údaje spracúvajú,  

b) ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou 
osobou, najneskôr v čase prvej komunikácie s touto dotknutou 

osobou, alebo  

c) ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu 

príjemcovi, najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát 
poskytnú. 

 

Ak chce prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje na iný účel, ako na 

ten, na ktorý boli osobné údaje získané, má povinnosť poskytnúť 

dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto 
inom účele a akékoľvek ďalšie relevantné informácie uvedené vyššie. 

V záujme zamedzenia vzniku dodatočných nákladov v prípade takejto 

zmeny účelu spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľ môže vopred 

(v čase získania osobných údajov) dotknutej osobe oznámiť budúce 
možné účely spracúvania osobných údajov. 

 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa sa neuplatňuje v rozsahu, v 

akom dotknutá osoba už má dané informácie (čl. 13 ods. 4 GDPR). 
 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa v prípade, ak osobné údaje 

nezískal od dotknutej osoby, sa neuplatňuje v rozsahu, v akom: 

a) dotknutá osoba má už dané informácie; 
b) sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si 

vyžadovalo neprimerané úsilie, najmä v prípade spracúvania na 

účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo 
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historického výskumu či na štatistické účely, na ktoré sa vzťahujú 

podmienky a záruky podľa článku 89 ods. 1, alebo pokiaľ je 

pravdepodobné, že informačná povinnosť znemožní alebo závažným 
spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania. V takých 

prípadoch prijme prevádzkovateľ vhodné opatrenia na ochranu práv 

a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane 

sprístupnenia daných informácií verejnosti, 
c) sa získanie alebo poskytnutie výslovne stanovuje v práve Únie alebo 

v práve členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, a v 

ktorom sa stanovujú primerané opatrenia na ochranu oprávnených 

záujmov dotknutej osoby, alebo 
d) v prípade, keď osobné údaje musia zostať dôverné na základe 

povinnosti zachovávania profesijného tajomstva upravenej právom 

Únie alebo právom členského štátu vrátane povinnosti zachovávať 

mlčanlivosť vyplývajúcej zo štatútu. 
 

5.2 Právo na prístup k osobným údajom 

Nová právna úprava ochrany osobných údajov spresňuje obsah, 

podmienky, obmedzenia a lehoty na výkon práva na prístup k osobným 
údajom. Dotknutá osoba má právo žiadať a získať od prevádzkovateľa 

potvrdenie o tom, či o nej spracúva alebo nie akékoľvek osobné údaje, 

ktoré sa jej týkajú. Ak jej osobné údaje spracúva, potom má dotknutá 

osoba právo získať prístup k týmto údajom, dostať ich kópiu a akékoľvek 

príslušné doplňujúce informácie (napr. dôvod spracúvania jej osobných 
údajov, kategóriu použitých osobných údajov atď., viď nižšie). 

Prevádzkovateľ by mal poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré spracúva 

o dotknutej osobe, bezplatne. Doplňujúce kópie môžu podliehať 

opodstatnenému poplatku. Keď sa žiadosť zasiela elektronicky (napr. cez 
e-mailovú poštu) a pokiaľ dotknutá osoba nepožaduje inak, informácie by 

sa mali poskytnúť v bežne používanej elektronickej podobe. 

 

Dotknutá osoba má právo na tieto informácie (čl. 15 ods. 1 GDPR):  
a) účely spracúvania,  

b) kategórie dotknutých osobných údajov, 

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú 

osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách 

alebo medzinárodné organizácie, 
d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov 

alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie, 

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných 

údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo 
obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto 

spracúvaniu, 

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, 
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g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek 

dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj, 

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a v 
týchto prípadoch informácie o použitom postupe, ako aj význame a 

predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú 

osobu. 

  
Dotknutá osoba by mala mať právo na prístup k osobným údajom 

a vykonávať toto právo jednoducho a v primeraných intervaloch, aby si 

bola vedomá zákonnosti spracúvania a mohla si ju overiť. Pacienti ako 

dotknuté osoby tak majú právo na prístup k údajom týkajúcim sa ich 
zdravia, napríklad k údajom v ich lekárskych záznamoch obsahujúcich 

informácie ako diagnóza, výsledky vyšetrení, posudky ošetrujúcich lekárov 

a akákoľvek poskytnutá terapia alebo uskutočnené zákroky. Dotknutá 

osoba by mala mať právo vedieť a byť informovaná najmä o účeloch 
spracúvania osobných údajov, podľa možnosti o dobe spracúvania 

osobných údajov, o príjemcoch osobných údajov, o postupe v každom 

automatickom spracúvaní osobných údajov a aspoň v prípadoch, v ktorých 

sa spracúvanie opiera o profilovanie, o následkoch takéhoto spracúvania 

(pozri: recitál 63 GDPR). Uvedené informácie by mali byť dotknutej osobe 
poskytnuté v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko prístupnej 

forme, nie neskôr ako do 1 mesiaca od prijatia žiadosti o prístup 

k osobným údajom. 

 
Pomerne častým problémom v praxi pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti je situácia, keď poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 

(ošetrujúci lekár) oznamuje zdravotné údaje pacientovi (napr. to, že má 

nejakú chorobu alebo diagnózu, napr. rakovinu, či neplodnosť) v čakárni 
plnej iných osôb, ktoré tak tieto zdravotné údaje počujú. Poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti je pritom povinný zachovávať mlčanlivosť 

o zdravotných údajoch pacienta. Podľa čl. 9 ods. 3 GDPR sa zdravotné 

údaje nevyhnutné napríklad na účely preventívneho lekárstva, posúdenia 

pracovnej spôsobilosti zamestnanca, lekárskej diagnózy, poskytovania 
zdravotnej starostlivosti alebo liečby, môžu spracúvať, len ak tieto údaje 

spracúva odborník, alebo ak sa spracúvajú v rámci zodpovednosti 

odborníka, ktorý podlieha povinnosti zachovávať profesijné tajomstvo 

podľa práva Únie alebo práva členského štátu alebo podľa pravidiel, ktoré 
stanovili príslušné vnútroštátne orgány (napr. lekárske komory), alebo ak 

údaje spracúva iná osoba, ktorá tiež podlieha povinnosti mlčanlivosti 

podľa práva Únie alebo práva členského štátu alebo pravidiel, ktoré 

stanovili príslušné vnútroštátne orgány. V takejto situácii možno tiež 
namietať nerešpektovanie jednej zo zásad spracúvania osobných údajov, 

a to zásadu dôvernosti spracúvaných osobných údajov, podľa ktorej 

osobné údaje majú byť spracúvané spôsobom, ktorý okrem iného zaručuje 

primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred náhodnou 
stratou, a to prostredníctvom primeraných technických alebo 

organizačných opatrení (porovnaj: čl. 5 ods. 1, písm. f) GDPR). 
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5.3 Právo na opravu 

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje, ktoré o nej 
prevádzkovateľ spracúva, sú nesprávne, neúplné alebo nepresné, môže 

požiadať prevádzkovateľa, aby opravil jej osobné údaje. Prevádzkovateľ 

musí osobné údaje opraviť bez zbytočného odkladu (v zásade do jedného 

mesiaca), alebo písomne odôvodniť, prečo tejto žiadosti nemožno 

vyhovieť.  
 

Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej 

osoby alebo zmluvy, dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa, aby 

jej poskytol osobné údaje, ktoré o nej spracúva. Taktiež môže požiadať, 
aby jej osobné údaje boli priamo zaslané inej 

spoločnosti/prevádzkovateľovi, ktorej/ktorého služby by dotknutá osoba 

chcela využiť, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné.  

 
So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba tiež právo na 

doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom 

poskytnutia doplnkového vyhlásenia.  

 
Právo na opravu reflektuje zásadu správnosti (čl. 5, písm. d) GDPR a § 

9 nového zákona o ochrane osobných údajov), podľa ktorej spracúvané 

osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované, aby 

nespôsobili dotknutej osobe ujmu.  

 
Úlohou prevádzkovateľa je aj bez žiadosti dotknutej osoby prijať 

primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje, 

ktoré prevádzkovateľ spracúva na určitý účel a ktoré sú nesprávne, boli 

vymazané alebo opravené. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za 
spracúvanie nesprávnych osobných údajov, ak mu takéto nesprávne údaje 

poskytla samotná dotknutá osoba, pokiaľ mu osobitný predpis 

nestanovuje povinnosť overiť správnosť získaných údajov.  

 

5.4 Právo namietať proti spracúvaniu osobných 

údajov 

Na základe osobitných okolností podľa čl. 21 GDPR má dotknutá osoba 
právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov. Tomuto právu 

zodpovedá povinnosť prevádzkovateľa zdržať sa ďalšieho spracúvania 

dotknutou osobou označených osobných údajov. Právo namietať 

spracúvanie osobných údajov prináleží dotknutej osobe vtedy, ak sa 

domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov zo strany prevádzkovateľa 
obmedzuje jej práva, resp. do nich zasahuje. Dotknutá osoba má právo 

kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti 
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spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a požiadať 

prevádzkovateľa (spoločnosť/organizáciu), aby prestal(-a) spracúvať jej 

osobné údaje.  
 

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov prináleží dotknutej 

osobe, ak: (i) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie 

úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci 
zverenej prevádzkovateľom (t. j. na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1, 

písm. e) GDPR, alebo § 13 ods. 1, písm. e) nového zákona o ochrane 

osobných údajov); (ii) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na 

účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany (t. j. na 
právnom základe podľa čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR, alebo § 13 ods. 1, 

písm. f) nového zákona o ochrane osobných údajov) a (iii) spracúvanie 

osobných údajov sa realizuje na účel priameho marketingu vrátane 

profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.  
 

Dôsledkom namietania spracúvania osobných údajov je to, že 

prevádzkovateľ viac nesmie spracúvať osobné údaje dotknutej osoby, 

pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré 

prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo 
dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych 

nárokov. Ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu osobných údajov 

na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ musí vždy, bez výnimky, 

prestať spracúvať jej osobné údaje a vyhovieť jej žiadosti bez žiadania 
poplatku. 

 

Prevádzkovateľ však môže aj naďalej spracúvať osobné údaje, napriek 

námietkam dotknutej osoby, v týchto prípadoch: 
• pri spracúvaní osobných údajov na účely vedeckého/historického 

výskumu a štatistiky,  

• ak je spracúvanie nutné pre výkon úlohy, ktorá sa realizuje vo 

verejnom záujme, 

• pri spracúvaní na základe oprávneného záujmu alebo na výkon 
úlohy vo verejnom záujme, ak môže dokázať, že má oprávnené 

dôvody, ktoré prevažujú záujmy, práva a slobody dotknutej osoby 

(v tejto súvislosti sa vyžaduje uskutočniť test proporcionality). 

 
Ako príklad kedy pacient, resp. pacientka môže namietať spracúvanie 

určitých osobných údajov voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, 

možno uviesť situáciu, ak konkrétny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 

(špecialista, napr. interný lekár), ktorý spracúva osobné údaje 
o pacientovi, resp. pacientke, z dôvodu verejného záujmu v oblasti 

verejného zdravia, resp. zabezpečenia kvalitnej zdravotnej starostlivosti, 

či lekárskej diagnózy alebo liečby, má k dispozícii v zdravotnej 

dokumentácii, ktorú prípadne poskytuje ďalším lekárom, údaje 
o pacientovi, resp. pacientke, týkajúce sa napr. jeho/jej gynekologických 

vyšetrení (napr. o umelom prerušení tehotenstva) alebo psychiatrických 

vyšetrení (napr. o stavoch úzkosti), či rôznych diagnóz alebo hospitalizácie 
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na protialkoholickom liečení, pričom tieto diagnózy alebo liečenia sa 

uvádzajú aj pri rôznych ďalších vyšetreniach na iných oddeleniach, hoci 

dotyčný pacient, resp. pacientka netrpia žiadnou gynekologickou alebo 
psychiatrickou diagnózou, a uvedené údaje nie sú potrebné pre 

ošetrujúceho lekára. Pacient, resp. pacientka v takýchto prípadoch môžu 

namietať spracovanie údajov o liečeniach a diagnózach, ktoré nie sú 

potrebné pre ošetrujúceho lekára, ale ktoré sa aj napriek tomu 
automaticky objavia v správe o vyšetrení. 

 

5.5 Právo na vymazanie osobných údajov (právo 

„na zabudnutie“) 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa vymazanie 

osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to bez zbytočného odkladu. 

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné 
údaje, ak je splnený niektorý z týchto 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 a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, 

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu jej osobných údajov a 

neprevažujú žiadne nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie 

alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na 

účely priameho marketingu, 
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne, 

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná 

povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému 

prevádzkovateľ podlieha, 
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej 

spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 a 2 GDPR. 

 

Prevádzkovateľ je povinný vymazať osobné údaje so zreteľom na 
dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení. Má podniknúť 

primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval 

prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že 

dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné 

údaje, ich kópiu alebo repliky.  
 

Dotknutá osoba sa nemôže dovolávať práva na vymazanie, pokiaľ je 

spracúvanie potrebné: 

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie (t. j. práva 
na vymazanie sa nemožno dovolávať, napr. voči tlačovým médiám), 

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie 

podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému 

prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo 
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verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej 

prevádzkovateľovi, 

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia (pokiaľ je 
spracúvanie nevyhnutné na účely preventívneho alebo pracovného 

lekárstva, posúdenia pracovnej spôsobilosti zamestnanca, lekárskej 

diagnózy, poskytovania zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti 

alebo liečby, alebo riadenia systémov a služieb zdravotnej alebo 
sociálnej starostlivosti, alebo pokiaľ je spracúvanie nevyhnutné z 

dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je 

ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia alebo 

zabezpečenie vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej 
starostlivosti a liekov alebo zdravotníckych pomôcok, na základe 

práva Únie alebo práva členského štátu, ktorým sa stanovujú 

vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej 

osoby, najmä profesijné tajomstvo, ako aj pokiaľ ide o citlivé údaje. 
Tieto údaje spracúva odborník, alebo ak sa spracúvajú v rámci 

zodpovednosti odborníka, ktorý podlieha povinnosti zachovávať 

profesijné tajomstvo podľa práva Únie alebo práva členského štátu), 

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo 

historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je 
pravdepodobné, že uplatnenie práva na vymazanie osobných údajov 

znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov 

takéhoto spracúvania,  

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych 
nárokov. 

 

5.6 Právo na obmedzenie spracúvania osobných 

údajov 

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ pozastavil 

spracovateľské operácie s jej osobnými údajmi, t. j., aby jej osobné údaje 

„len“ uchovával, ale ďalej nepoužíval.  
 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil 

spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:  

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, počas obdobia 

umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, 
spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti 

vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich 

použitia, 

b) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, 
ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie 

alebo obhajovanie právnych nárokov, 

c) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov podľa 

článku 21 ods. 1 GDPR , a to až do overenia, či oprávnené dôvody 
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na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi 

dotknutej osoby. 

 
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov si dotknutá osoba 

môže uplatniť napr. v prípadoch, keď nie je jasné, či a kedy sa osobné 

údaje musia vymazať. Toto právo možno uplatniť, keď: 

- je presnosť daných údajov spochybnená, 
- dotknutá osoba nechce vymazať údaje, 

- údaje viac nie sú potrebné na pôvodný účel, ale nemôžu byť ešte 

vymazané z právnych dôvodov, 

- sa rozhoduje o námietke proti spracovaniu. 
 

„Obmedzenie“ znamená, že osobné údaje môžu byť, s výnimkou 

ukladania, spracúvané len so súhlasom dotknutej osoby alebo na 

preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo 
na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov 

dôležitého verejného záujmu EÚ alebo členského štátu EÚ. Ak sa 

obmedzenie zruší, dotknutá osoba musí byť o tomto zrušení vopred 

informovaná.  

 
Prevádzkovateľ má povinnosť oznámiť každému príjemcovi, ktorému 

boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných 

údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné 

alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ má povinnosť o 
týchto príjemcoch informovať dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba 

požaduje. 

 

5.7 Právo na prenosnosť údajov 

Ide o nové právo priznané novou právnou úpravou ochrany osobných 

údajov. Jeho cieľom je uľahčiť dotknutým osobám premiestňovanie, 

kopírovanie alebo preskupovanie vlastných osobných údajov z jedného 

informačného prostredia do druhého, resp. od jedného prevádzkovateľa  
k druhému.  

 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a 

ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom  

a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu 
prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto 

osobné údaje poskytli, bránil, a to v prípade, ak: (i) sa spracúvanie 

zakladá na súhlase dotknutej osoby (podľa čl. 6 ods. 1, písm. a) alebo čl. 

9 ods. 2, písm. a) GDPR), alebo je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej 
zmluvnou stranou je dotknutá osoba (podľa čl. 6 ods. 1, písm. b)) a (ii) ak 

sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. 
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Z uvedeného vyplýva, že žiadosť o uplatnenie práva na prenosnosť 

údajov sa môže týkať iba osobných údajov žiadateľa, ktoré poskytol 

prevádzkovateľovi. Údaje, ktoré sú anonymné alebo ktoré sa netýkajú 
dotknutej osoby, nepatria do rozsahu pôsobnosti žiadosti. Do tohto 

rozsahu však patria pseudonymné údaje, ktoré možno jednoznačne dať do 

súvisu s dotknutou osobou (napr. keď táto osoba poskytne príslušné 

informácie umožňujúce jej identifikáciu, pozri čl. 11 ods. 2 GDPR). 
 

Právo na prenosnosť údajov sa vzťahuje na (resp. za „údaje poskytnuté 

dotknutou osobou“ možno považovať): (i) údaje aktívne a vedome 

poskytnuté dotknutou osobou (napríklad meno, vek, adresa bydliska, 
atď.) a (ii) údaje získané sledovaním, ktoré poskytla dotknutá osoba na 

základe používania služby alebo zariadenia (napr. údaje o histórii 

vyhľadávania, prevádzkové údaje a lokalizačné údaje danej osoby, alebo 

pulz sledovaný príslušným zariadením).  
 

Oproti tomu na údaje vytvorené prevádzkovateľom (resp. ním 

vyvodené alebo odvodené údaje na základe údajov poskytnutých 

dotknutou osobou) sa právo na prenosnosť údajov nevzťahuje. Napríklad 

výsledok posudzovania zdravotného stavu pacienta alebo aj profil 
vytvorený v súvislosti s riadením určitých rizík nemožno ako také 

považovať za údaje „poskytnuté“ dotknutou osobou. Hoci tieto údaje môžu 

byť súčasťou profilu uchovávaného prevádzkovateľom, a hoci sú vyvodené 

alebo odvodené z analýzy údajov poskytnutých dotknutou osobou 
(napríklad prostredníctvom jej činností), zvyčajne sa nepovažujú za údaje 

„poskytnuté dotknutou osobou“, a preto sa na ne právo na prenosnosť 

údajov nevzťahuje.8 O kategóriu osobných údajov, ktoré by bolo možné 

považovať za prenositeľné, nepôjde ani v prípade údajov vytvorených 
zamestnávateľom, ktoré sa týkajú „zdravotného profilu“ uchádzača o 

zamestnanie alebo zamestnanca na základe analýzy údajov 

zhromaždených z lekárskych prehliadok. Prevádzkovateľ nemusí vyhovieť 

žiadosti dotknutej osoby o prenosnosť „vyvodených“ údajov. Mal by však 

vyhovieť žiadosti o prenosnosť všetkých ostatných osobných údajov, ktoré 
mu dotknutá osoba poskytla prostredníctvom technických prostriedkov 

zabezpečovaných prevádzkovateľom.9 

 
8 Dotknutá osoba však môže v takýchto prípadoch uplatniť právo na prístup k osobným 
údajom podľa čl. 15 GDPR a od prevádzkovateľa požadovať vydanie potvrdenia o tom, či 
spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k 
týmto osobným údajom, ako aj právo na informácie o „existencii“ automatizovaného 

rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR, a aspoň v týchto 
prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a 
predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. 
9 To znamená všetky údaje o dotknutej osobe získané sledovaním počas jej činností na 
účel, na ktorý sa tieto údaje zbierajú, ako je najmä história transakcií alebo evidencia 
prístupu. Za údaje „poskytnuté“ dotknutou osobou by sa takisto mali považovať údaje 
získané prostredníctvom sledovania a zaznamenávania dotknutej osoby (napríklad 
aplikáciami na zaznamenávanie tepu alebo technológiami používanými na sledovanie 
správania na internete), i keď tieto údaje neboli prenesené aktívne alebo vedome. 



24 

Za „poskytnuté údaje“ možno považovať aj osobné údaje, ktoré súvisia 

s činnosťou dotknutej osoby alebo vyplývajú zo sledovania správania 

jednotlivca. Nemožno za ne však považovať údaje, ktoré sú výsledkom 
následnej analýzy tohto správania. Oproti tomu všetky osobné údaje, 

ktoré vytvoril prevádzkovateľ v rámci spracúvania osobných údajov, napr. 

prostredníctvom procesu personalizácie alebo odporúčaní, kategorizáciou 

alebo profilovaním používateľa, sú údajmi, ktoré boli odvodené alebo 
vyvodené z osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou a na ktoré 

sa právo na prenosnosť údajov nevzťahuje. 

 

Ako príklad osobných údajov, ktoré vo všeobecnosti patria do rozsahu 
práva na prenosnosť údajov, možno ešte uviesť zoznam liekov alebo 

zdravotníckych pomôcok nakúpených určitou osobou prostredníctvom 

internetu alebo prípadné liečebné alebo terapeutické postupy prehrané 

prostredníctvom služby pre ich prenos, pretože sa spracúvajú na základe 
plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. 

 

Je potrebné neopomenúť skutočnosť, že právo na prenosnosť údajov sa 

uplatňuje iba vtedy, ak sa spracúvanie údajov vykonáva 

automatizovanými prostriedkami, a preto sa nevzťahuje na spracovateľské 
operácie v papierovej podobe. 

 

Právo na prenosnosť osobných údajov nemožno uplatniť, ak je 

spracúvanie osobných údajov založené na inom právnom základe ako je 
súhlas alebo spracúvanie na základe zmluvy.10 Toto právo sa teda 

neuplatňuje vo vzťahu k akýmkoľvek osobným údajom, ktoré 

prevádzkovateľ spracúva, ale len na tie údaje, na ktoré dotknutá osoba 

poskytla súhlas, alebo na tie, ktorých spracúvanie je potrebné na plnenie 
zmluvy.  

 

Právo na prenosnosť osobných údajov znamená právo dotknutej osoby: 

a) získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré prevádzkovateľovi 

poskytla, 
b) preniesť osobné údaje bez obmedzení k ďalšiemu prevádzkovateľovi 

bez toho, aby jej v tom pôvodný prevádzkovateľ bránil, 

c) požadovať od prevádzkovateľa, aby on preniesol jej osobné údaje k 

inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné,  
d) naďalej pokračovať vo využívaní „služieb“ pôvodného 

prevádzkovateľa.  

 
10 Pozri: recitál 68 a čl. 20 ods. 3 GDPR, podľa ktorých právo na prenosnosť údajov sa 
nevzťahuje na prípady, keď je spracúvanie údajov potrebné na splnenie úlohy 
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej 
prevádzkovateľovi, alebo ak prevádzkovateľ vykonáva svoje verejné úlohy, či ak je 
spracúvanie potrebné na plnenie jeho zákonnej povinnosti. Prevádzkovatelia teda v 
týchto prípadoch nemajú povinnosť zabezpečovať prenosnosť údajov. Vhodným 
opatrením z ich strany je však vytvorenie procesov na automatické odpovedanie na 
žiadosti o uplatnenie práva na prenosnosť v súlade so zásadami, ktorými sa toto právo 
riadi. 
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5.8 Právo na neúčinnosť automatizovaného 

individuálneho rozhodovania vrátane 

profilovania (profilovanie a automatizované 

individuálne rozhodovanie) 

Uvedené právo reflektuje súčasný stav, keď rôzne počítačové algoritmy 

dokážu spracúvať veľké množstvo rozličných vstupných údajov o osobách, 

ako aj samé získavať vstupné údaje z rôznych zdrojov (napr. online 

prostredia), dať ich do vzájomnej, ľudskými schopnosťami 
nepostrehnuteľnej súvislosti a na základe toho vyprodukovať nové údaje, 

a to všetko vo veľmi krátkom čase. Profilovania a automatizované 

spracúvanie sú modernými prostriedkami pri rozhodovaní v mnohých 

oblastiach vrátane poskytovania zdravotnej starostlivosti a výskumu v 
oblasti zdravotníctva. Prevádzkovateľ pri nich zväčša zadáva do systému 

určité vstupné údaje (osobné údaje v rôznom rozsahu), ktoré príslušný 

algoritmus, resp. aplikácia aj po zohľadnení ďalších údajov získaných 

samotným príslušným algoritmom, resp. aplikáciou vyhodnocujú a na 
základe vyhodnotenia vygenerujú určitý výsledok. Profilovanie  

a automatizované spracúvanie však nedokážu zohľadňovať okolnosti 

osobitného prípadu, hodné osobitného zreteľa, a tak sa v konkrétnom 

prípade môžu javiť ako nesprávne. Nová právna úprava ochrany osobných 

údajov (čl. 22 ods. 1 GDPR, § 28 ods. 1 nového zákona o ochrane 
osobných údajov) preto priznáva dotknutej osobe 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. 
Rozhodnutie má právne účinky na dotknutú osobu vtedy, ak spôsobuje 

vznik, zmenu alebo zánik jej práv alebo povinností, resp. jej znemožňuje 

výkon jej práv (napr. práva na poskytnutie zdravotnej starostlivosti). 

Okrem toho spracúvanie môže výrazne ovplyvniť dotknutú osobu, ak 
ovplyvňuje jej okolnosti, správanie alebo voľby. Automatizované 

spracovanie zdravotných údajov alebo profilovanie pacientov môže 

napríklad viesť k odmietnutiu poskytnutia zdravotnej starostlivosti, resp. 

určitej liečby či terapie, ktorú neodporučí výsledok automatizovaného 

spracúvania alebo profilovania.  
 

Pod profilovaním sa rozumie 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 (čl. 4 ods. 4 GDPR, § 5, písm. g) nového zákona  
o ochrane osobných údajov). 
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K profilovaniu dochádza vtedy, keď sa hodnotia osobné vlastnosti 

dotknutej osoby na vytvorenie prognóz o nej, a to aj vtedy, keď sa 

neprijme žiadne rozhodnutie. Napríklad, ak spoločnosť alebo organizácia 
posudzuje jej charakteristiky (napr. jej vek, pohlavie, výšku) alebo ju 

zaraďuje do určitej kategórie. K rozhodovaniu založenému výlučne na 

automatizácii dochádza vtedy, keď sa rozhodnutia o dotknutej osobe 

prijímajú pomocou technológií a bez akéhokoľvek ľudského zásahu. 
Dokonca sa môžu prijať bez profilovania. Automatické rozhodnutie môže 

byť uskutočnené s použitím profilovania alebo aj bez neho. Profilovanie 

možno realizovať aj bez automatického rozhodovania.  

 
Profilovanie a automatizované rozhodovanie sú bežnou praxou  

v mnohých sektoroch, ako sú bankovníctvo a financie, dane či zdravotná 

starostlivosť. Môže byť účinnejšie, ale môže byť aj menej transparentné a 

môže obmedzovať výber dotknutej osoby. Profilovanie a automatizované 
spracúvanie nie sú a priori zakázané. Musia však byť predvídateľné  

a uskutočňovať sa na základe legislatívnych pravidiel.  

 

Rozhodnutia založené výlučne na automatizácii sú povolené, t. j. 

dotknutá osoba nemá právo žiadať vylúčenie automatizovaného 
rozhodovania vo vzťahu k svojej osobe, ak je automatizované 

spracúvanie: 

• nevyhnutné (t. j. ten istý cieľ nie je možné dosiahnuť iným 

spôsobom) pre uzavretie zmluvy medzi dotknutou osobou a 
prevádzkovateľom alebo pre vykonávanie takejto zmluvy,  

• vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej 

zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú 

zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a 
oprávnených záujmov dotknutej osoby (napr. automatizované 

spracúvanie osobných údajov na účely monitorovania podvodov a 

daňových únikov a ich predchádzania alebo na zaistenie bezpečnosti 

a spoľahlivosti služby poskytovanej prevádzkovateľom ),  

• založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby. 
 

Dotknutá osoba v tých prípadoch neostáva bez ochrany. Síce nemôže 

žiadať vylúčenie automatizovaného rozhodovania, no môže požiadať 

prevádzkovateľa o preverenie výsledku prostredníctvom ľudského zásahu 
(tzv. právo na ľudský zásah), má právo vyjadriť sa k takémuto 

výsledku/rozhodnutiu, a tiež právo takéto rozhodnutie napadnúť. 

Prevádzkovateľ má pri automatizovanom rozhodovaní povinnosť prijať 

vhodné ochranné opatrenia s cieľom chrániť práva a slobody dotknutej 
osoby. Má tiež povinnosť informovať dotknutú osobu o existencii 

automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, a 

tiež o tom, že má právo na ľudský zásah, ako aj informovať o zavedených 

požadovaných procesných postupoch umožňujúcich domôcť sa zrušenia 
rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní osobných 

údajov. Informačná povinnosť prevádzkovateľa sa vzťahuje aj na možnosť 

namietať proti takémuto rozhodnutiu.  
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Pri rozhodnutiach založených na algoritme (automatizovanom 

rozhodovaní) sa nesmú použiť osobitné kategórie údajov, tzv. citlivé 

osobné údaje. Automatizované rozhodovanie, ktoré spracúva tzv. citlivé 
údaje je prípustné len vtedy, ak sa uplatňuje na základe výslovného 

súhlasu dotknutej osoby (čl. 9 ods. 2, písm. a) GDPR, § 16 ods. 2, písm. 

a) nového zákona o ochrane osobných údajov) alebo z dôvodu verejného 

záujmu (čl. 9 ods. 2, písm. g) GDPR, § 16 ods. 2, písm. g) nového zákona 
o ochrane osobných údajov), a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia 

zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby. 
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6 Obmedzenia práv dotknutých osôb 

V práve EÚ alebo práve členského štátu, ktorému prevádzkovateľ alebo 

sprostredkovateľ podliehajú, sa prostredníctvom legislatívneho opatrenia 

môže obmedziť rozsah práv a povinností ustanovených v GDPR, pokiaľ 

jeho ustanovenia zodpovedajú právam a povinnostiam ustanoveným v 
článkoch 12 až 22 GDPR, ak takéto obmedzenie rešpektuje podstatu 

základných práv a slobôd a je nevyhnutným a primeraným opatrením v 

demokratickej spoločnosti s cieľom zaistiť:  

a) národnú bezpečnosť, 
b) obranu, 

c) verejnú bezpečnosť, 

d) predchádzanie trestným činom, ich vyšetrovanie, odhaľovanie alebo 

stíhanie alebo výkon trestných sankcií vrátane ochrany pred 
ohrozením verejnej bezpečnosti a jeho predchádzanie, 

e) iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Únie alebo 

členského štátu, najmä predmet dôležitého hospodárskeho alebo 

finančného záujmu Únie alebo členského štátu vrátane peňažných, 
rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia a sociálneho 

zabezpečenia, 

f) ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní, 

g) predchádzanie porušeniam etiky pre regulované profesie, ich 

vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie, 
h) monitorovaciu, kontrolnú alebo regulačnú funkciu spojenú, hoci aj 

príležitostne, s výkonom verejnej moci v prípadoch uvedených v 

písmenách a) až e) a g), 

i) ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných, 
j) vymáhanie občianskoprávnych nárokov. 

 

V rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti možno práva pacientov 

viažuce sa na ochranu osobných údajov obmedziť s cieľom zaistiť ochranu 
verejného zdravia, napríklad právo na prenosnosť osobných údajov 

dotknutej osoby (pacienta) možno obmedziť tak, že pacientovi nebudú 

poskytnuté všetky jeho zdravotné údaje v strojovo čitateľnom formáte (z 

dôvodu faktickej nemožnosti) a poslané inému prevádzkovateľovi. 
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7 Povinnosti prevádzkovateľa 

(poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) 

pri uplatňovaní práv dotknutej osoby 

Prevádzkovateľovi v záujme preukázania splnenia povinnosti podľa čl. 

12 GDPR a § 29 nového zákona o ochrane osobných údajov, t. j. 

povinnosti prijať vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť dotknutej osobe 
určité informácie, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, a to v 

stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, 

formulované jasne a jednoducho, možno odporučiť prijatie vnútornej 

dokumentácie k uplatňovaniu práv dotknutých osôb, v ktorej by sa mali 
jasne a zrozumiteľne uviesť nasledujúce informácie: 

1. kontaktné údaje osoby poverenej vybavovaním žiadostí  

a poskytovaním informácií k uplatňovaniu práv dotknutej osoby 

(meno, priezvisko, adresa na doručovanie, emailová adresa, 
telefónne číslo, fax) – týmito úlohami môže byť poverená tzv. 

zodpovedná osoba podľa čl. 38 ods. 4 GDPR a § 45 ods. 4 nového 

zákona o ochrane osobných údajov,  

 

2. spôsob a formu spätnej reakcie, napr. že odpovede na žiadosti k 
uplatňovaniu práv a informácie budú poskytnuté vo forme, v akej 

bola podaná žiadosť (písomne, elektronicky, alebo ústne), pokiaľ 

dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob,  

 
3. lehotu na vybavenie žiadosti, ktorá je podľa čl. 12 ods. 3 GDPR a § 

29 ods. 3 nového zákona o ochrane osobných údajov jeden mesiac 

od doručenia žiadosti, vrátane poučenia o tom, kedy a z akých 

dôvodov možno lehotu predĺžiť (lehotu možno v odôvodnených 
prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o 

ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane, pričom o predĺžení lehoty 

musí byť dotknutá osoba informovaná a musia jej byť oznámené aj 

dôvody predĺženia lehoty),  

 
4. informáciu o zavedení a výške poplatkov za vybavenie žiadosti  

a poskytnutie informácii. Žiadosti sa vybavujú a informácie 

poskytujú primárne bezplatne. Primeraný poplatok zohľadňujúci 

administratívne náklady možno požadovať za druhú a ďalšiu kópiu 
dokumentov. Poplatok možno zaviesť aj za vybavenie žiadosti, ktorá 

je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná. Zjavnú 

neopodstatnenosť a neprimeranosť žiadosti má preukázať 

prevádzkovateľ,  
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5. iné opatrenia na uplatňovanie práv dotknutej osoby a opatrenia 

uľahčujúce výkon jej práv, napr. či umožňuje uplatňovanie práv aj 

elektronicky, resp. online.  
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Záver 

Nová právna úprava ochrany osobných údajov prináša nové výzvy pre 

manažment osobných údajov zo strany poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti a subjekty uskutočňujúce zdravotnícky výskum. 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a subjekty uskutočňujúce 
zdravotnícky výskum musia získať výslovný súhlas na spracúvanie 

zdravotných údajov, ak ich spracúvanie nemôžu realizovať na inom 

právnom základe. GDPR požaduje zabezpečenie osobitných práv 

dotknutým osobám. Ich povinnosťou je mať vytvorený systém, ktorý 
umožní realizáciu osobitných práv pacientov slúžiacich na ochranu ich 

osobných údajov. Tento systém kladie požiadavky na reorganizáciu 

osobných údajov, inštaláciu nových softvérov a nastavenie nových politík 

ich spracúvania. Bezpečnosť systémov spravujúcich osobné údaje je pre 
efektívne uplatňovanie práv dotknutých osôb v dobe narastajúcich 

kybernetických útokov kľúčová. Prevádzkovatelia musia používať 

zariadenia umožňujúce adekvátnu ochranu bezpečnosti osobných údajov, 

ktoré spracúvajú.  
 

Aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a subjekty 

uskutočňujúce zdravotnícky výskum konali v súlade s GDPR, musia 

rešpektovať viaceré požiadavky. Všetky osobné údaje pacientov musia 

získavať v súlade s čl. 5 GDPR, t. j. musia ich napr.: (i) zhromažďovať na 
konkrétne, legitímne a výslovné účely a nespracovávať ich spôsobom, 

ktorý je s nimi nezlučiteľný; (ii) spracovávať zákonne, spravodlivo a 

transparentným spôsobom; (iii) zabezpečiť ich adekvátnu ochranu; (iv) 

spracovávať adekvátne a obmedzene, len pokiaľ je to nevyhnuté na 
dosiahnutie sledovaných legitímnych cieľov, ako aj napr. (vii) ich 

aktualizovať. 

 

Za porušenie povinností podľa GDPR možno prevádzkovateľovi, 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo subjektom uskutočňujúcim 

zdravotnícky výskum, uložiť pokutu. Výška uloženej pokuty závisí od 

viacerých faktorov. Maximálna výška pokuty je 20 miliónov EUR alebo 4 

% ročného príjmu. Ak suma 4 % ročného príjmu poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti alebo subjektu uskutočňujúceho zdravotnícky výskum je 
vyššia ako 20 miliónov EUR, pokuta sa uloží vo výške rovnajúcej sa 4 % 

ročného príjmu.  

 

 
 

 

 



32 

Bibliografia 

Všeobecne záväzné právne predpisy 

[1] 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) Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 

88.  

[2] Zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  

[3] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 

2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej 

starostlivosti. Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45 – 65 (BG, ES, CS, DA, DE, 

ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)  

[4] Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich 

vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných 

sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového 

rozhodnutia Rady 2008/977/SVV. Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89 – 131.  

[5] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, 

týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore 

elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických 

komunikáciách). Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37 – 47 (ES, DA, DE, EL, 

EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV). Mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku: 

Kapitola 13 Zväzok 029 S. 514 – 524.  

[6] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. 

decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie 

osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe 

takýchto údajov. Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1 – 22 (ES, DA, DE, EL, EN, 



33 

FR, IT, NL, PT, FI, SV). Mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku: Kapitola 

13 Zväzok 026 S. 102 – 124.  

[7] Nariadenie Komisie (EÚ) č. 611/2013 z 24. júna 2013 o opatreniach 

uplatniteľných na oznamovanie prípadov porušenia ochrany osobných 

údajov na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o 

súkromí a elektronických komunikáciách. Ú. v. EÚ L 173, 26.6.2013, s. 2 

– 8.  

[8] Zmluva o Európskej únii (konsolidované znenie). Ú. v. ES C 202, 

7.6.2016, články 2, 3 ods. 6, 4 a 5  

[9] Zmluva o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie). Ú. v. ES C 

202, 7.6.2016, články 6, 9 a 168  

 

Metodické pokyny a usmernenia 

[1] Usmernenia WP 29 o transparentnosti podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 

(WP 260)  

[2] Usmernenie WP 29 o práve na prenosnosť údajov prijaté 13. decembra 

2016 v znení, ktoré bolo prijaté 5. apríla 2017 (WP 242 rev.01)  

[3] Usmernenie WP 29 č. 242 rev. 01 k právu na prenosnosť osobných 

údajov z 13. decembra 2016, revidované v apríli 2017  

[4] Stanovisko WP 29 č. 251 k automatizovanému individuálnemu 

rozhodovaniu a profilovaniu z 3. októbra 2017  

[5] Usmernenie WP 29 o automatizovanom individuálnom rozhodovaní a 

profilovaní na účely nariadenia (EÚ) 2016/679 (WP 251)  

 

Iná použitá literatúra 

[1] HUDECOVÁ, I. – CYPRICHOVÁ, A. – MAKATURA, I. a kol.: Nariadenie o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký 

komentár. Bratislava: EURO KODEX, 2018. ISBN: 978-80-8155-077-5 



34 

[2] VALENTOVÁ, T. – BIRNSTEIN, M. – GOLAIS, J.: GDPR/Všeobecné 

nariadenie o ochrane osobných údajov. Zákon o ochrane osobných 

údajov. Praktický komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-

80-8168-852-2  

[3] VALENTOVÁ, T. – ŽUĽOVÁ, J. – ŠVEC, M.: Nové pravidlá ochrany 

osobných údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a 

nariadenia GDPR. Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o., 2018. ISBN:978-

80-8168-792-1  

[4] VOIGT, P. – von dem BUSSCHE, A.: The EU General Data Protection 

Regulation (GDPR). A Practical Guide. Cham: Springer International 

Publishing AG, 2017. ISBN: 978-3-319-57958-0  

[5] PATTYNOVÁ, J. - SUCHÁNKOVÁ, L. – ČERNÝ, J. a kol.: Obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů (GDPR). Data a soukromí v digitálním světe. 

Komentář. Praha: Leges, 2018. ISBN: 978-80-7502-288-2  

 

  



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


