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Úvod
Vzťahy vznikajúce v nadväznosti na ochranu osobných údajov sú
obdobne ako iné kategórie právnych vzťahov determinované najmä
obsahom týchto vzťahov, no nemenej podstatnými sú i subjekty, medzi
ktorými tieto vzťahy s určitým obsahom vznikajú.
Od subjektov, vzťahov a ich iniciatívnosti, teda od toho, či si uplatnia
alebo neuplatnia svoje práva, závisí samotná existencia celého vzťahu. Pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti možno identifikovať viacero
subjektov, medzi ktorými vznikajú vzťahy rôznorodého charakteru, medzi
inými to môže byť i právny vzťah týkajúci sa ochrany osobných údajov
jednej zo strán tohto vzťahu. Zároveň však v nadväznosti na ochranu
osobných údajov dotknutej osoby vznikajú i ďalšie vzťahové roviny.
Právny vzťah, ktorého objektom sú osobné údaje je obligatórnou
zložkou komplexu právnych vzťahov vznikajúcich pri zabezpečovaní
zdravotnej starostlivosti a jej poskytovaní konkrétnym poskytovateľom
konkrétnemu pacientovi. Osobné údaje sú signifikantnou zložkou
poskytovania zdravotnej starostlivosti, keďže sú spravidla podmienkou
poskytnutia adekvátnej zdravotnej starostlivosti.
Vo všeobecnosti možno identifikovať pri ochrane osobných údajov dva
subjekty. Na jednej strane vzťahu s určitými právami a povinnosťami je
prevádzkovateľ a na strane druhej, rovnako s určitými právami
a povinnosťami, je dotknutá osoba.
Vzťah medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou je primárnym
vzťahom pri ochrane osobných údajov dotknutej osoby. Na tento primárny
vzťah sa môžu upínať sekundárne vzťahy, a teda do primárneho vzťahu
vstupujú vedľajšie subjekty, napr. sprostredkovateľ, subdodávateľ,
tretia strana, príjemca.
V tejto analýze podrobne rozvedieme jednotlivé subjekty, ktoré sa
môžu ocitnúť v právnych vzťahoch, ktorých dôvodom vzniku sú osobné
údaje a ich ochrana.
Niektoré subjekty sa musia v takýchto vzťahoch objaviť. Aby sme
vôbec mohli uvažovať o osobných údajoch, tak musí existovať osoba –
subjekt, ktorej sa tieto osobné údaje týkajú. Na druhej strane vzťahu musí
byť prevádzkovateľ. Čiže ochrana osobných údajoch je vždy minimálne
o dvoch subjektoch, o prevádzkovateľovi, ktorý osobné údaje spracúva
a o dotknutej osobe, ktorá tieto osobné údaje vlastní.
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Niektoré subjekty sa naopak nemusia v konkrétnom právnom vzťahu
vyskytnúť, i keď v praxi sú vzťahy bez vedľajších subjektov skôr
výnimkou.
Postupne v analýze priblížime vzťah jednotlivých vedľajších subjektov
k hlavnému právnemu vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou
osobou. Zároveň premietneme pre účely oblasti zdravotníctva postavenie
jednotlivých subjektov.
Postavenie subjektov v rámci ochrany osobných údajov je regulované
viacerými právnymi predpismi, ktoré majú rôznu právnu silu a sú nielen
vnútroštátneho charakteru, ale aj nadnárodné, presahujúce svojou
právnou záväznosťou právny poriadok SR. Tento aspekt zohráva v rámci
tejto analýzy signifikantnú úlohu, keďže naším zámerom je rozanalyzovať
postavenie subjektov podľa súčasnej právnej úpravy, ktorá je
viacúrovňová. Poukážeme zároveň na problémy vznikajúce v aplikačnej
praxi a riešenia, ktoré poskytuje legislatívna úprava. Naznačíme možnosti
riešenia legislatívnej úpravy do budúcnosti. V rámci našej analýzy
podrobíme hodnoteniu nielen všeobecne záväznú právnu úpravu
analyzovanej problematiky, ale aj dokumenty interného charakteru,
najmä metodické usmernenia a vnútropodnikové dokumenty k predmetnej
problematike.
Na najnižšom stupienku z hľadiska právnej sily stoja metodické
usmernenia príslušných orgánov ústrednej štátnej správy a následne
i vnútroorganizačné smernice, ktoré sú záväzné len pre zamestnancov
príslušnej organizácie. Pre účely tejto analýzy sme podrobili skúmaniu
príslušné metodické usmernenia ústredného orgánu štátnej správy
v oblasti ochrany osobných údajov, t. j. Úrad na ochranu osobných údajov
SR. Ostatným metodickým usmernením k vymedzeniu subjektov v oblasti
ochrany osobných údajov je metodické usmernenie č. 2/2013
k základným pojmom - osoby pri spracúvaní osobných údajov, ktoré bolo
aktualizované naposledy k 17. decembru 2014. Od účinnosti Všeobecného
nariadenia na ochranu osobných údajov (ďalej Nariadenia GDPR)
a nového zákona o ochrane osobných údajov ešte nedošlo k prijatiu
nového metodického usmernenia, resp. k aktualizácii metodického
usmernenia z roku 2013, čo nemožno považovať za optimálny stav.
Pri porovnaní právnych úprav pred účinnosťou európskeho nariadenia
GDPR a po ňom je zreteľné, že vymedzenie jednotlivých subjektov nebolo
zásadnejšie pozmenené. Je to logické, keďže v procese nakladania
s osobnými údajmi majú jednotlivé subjekty svoj ustálený status
a zaužívané označenie. Istými kozmetickými úpravami prešli jednotlivé
definície. V tejto analýze na to poukážeme. Bolo by však vhodné, aby
i interné predpisy reflektovali tieto zmeny, keďže z našej skúsenosti
vyplynulo, že práve interné normy ústredných orgánov štátnej správy sú
tým prvotným zdrojom informácií, po ktorom siahajú ich adresáti. Je

2

prirodzené, že pre bežného tuzemského adresáta práv a povinností
obsiahnutých v právnych normách je európska legislatíva vzdialená.
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1 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti –
prevádzkovateľ
Prevádzkovateľ – tento pojem používa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o ochrane osobných údajov“) i 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 (ďalej len „nariadenie GDPR“ alebo
„nariadenie“).
Pojem „prevádzkovateľ“ je potrebné objasniť vo vzťahu k poskytovaniu
zdravotnej starostlivosti, keďže právne predpisy týkajúce sa regulácie
zdravotnej starostlivosti tento pojem nepoužívajú a vzhľadom na odlišný
objekt regulácie, ktorým je poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
používajú iný terminologický aparát.
Prevádzkovateľ podľa § 5 písm. o):
• je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky
spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom
mene.
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je vymedzený v zákone č.
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Podľa ustanovenia § 4 zákona sú
vymedzené viaceré kategórie poskytovateľov. Sú to:
1. Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje
zdravotnú starostlivosť na základe:
- povolenia (§ 11 zákona) alebo povolenia na poskytovanie
lekárenskej starostlivosti podľa zákona č. 362/2011 Z. z.
o liekoch a zdravotníckych pomôckach,
- živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní, alebo
2. fyzická osoba – podnikateľ, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na
základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, alebo
3. fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje
zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie
prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na prevádzkovanie
kúpeľnej liečebne podľa zákona o zdravotnej starostlivosti.
Pre potreby tejto analýzy budeme vychádzať z najfrekventovanejších
foriem poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorými je poskytovateľ
v podobe právnickej osoby – obchodnej spoločnosti alebo poskytovateľ
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podnikateľ – fyzická osoba. Kvôli výhodám plynúcim z možnosti založenia
osobitného subjektu pre realizáciu podnikania v oblasti zdravotnej
starostlivosti, sú najfrekventovanejšími právnické osoby – obchodné
spoločnosti.
V rámci procesov poskytovania zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti v pozícií prevádzkovateľa. (Pozn. Pre účely tejto
analýzy budeme pojmy prevádzkovateľ a poskytovateľ používať ako
synonymá).
Z vyššie uvedenej definície vyplývajú viaceré znaky, ktoré musia byť
splnené, aby sme mohli hovoriť o tom, že ide o vzťah medzi
prevádzkovateľom a dotknutou osobou v oblasti ochrany osobných údajov,
a to:
• vymedzenie účelu a prostriedkov spracúvania osobných údajov –
pre oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti je účel vymedzený
v osobitnom zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti –
neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je
vedenie zdravotnej dokumentácie a vytváranie elektronických
zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke osoby.
Keďže zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave
osoby,
o zdravotnej
starostlivosti
a o službách
súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe, tak je zreteľné,
že účelom zberu údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je
práve tvorba dokumentácie o dotknutých osobách, t. j. pacientoch.
• objektom spracovávania sú osobné údaje a nie akékoľvek údaje
(pre vymedzenie osobných údajov odkazujeme na analýzu práv
dotknutých osôb) – teda ak prevádzkovateľ zhromažďuje údaje,
ktoré nemajú charakter osobných údajov, nespadajú pod osobitný
režim.
• spracovávanie osobných údajov vo vlastnom mene (napr.
lekár zamestnaný v zdravotníckom zariadení nespracúva údaje
pacientov vo vlastnom mene, keďže je v zamestnaneckom pomere
ku zdravotníckemu zariadeniu. Na druhej strane lekár realizujúci
zdravotnú starostlivosť ako fyzická osoba - podnikateľ podľa § 2 ods.
2 písm. b) Obchodného zákonníka zhromažďuje osobné údaje vo
vlastnom mene).
Vyššie uvedené znaky musia byť naplnené súčasne a kumulatívne.
To znamená, že ak chýba jeden z týchto znakov, nejde o prevádzkovateľa
podľa zákona o ochrane osobných údajov (môže ísť o jednorazové
náhodné zbieranie údajov, pre súkromné účely, etc.). Zároveň treba
zdôrazniť, že pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetkých
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pričom nezáleží na veľkosti
poskytovateľa. To znamená, že ochrane osobných údajov musí venovať
pozornosť tak menší poskytovateľ – súkromná ambulancia, ako aj väčšie
zdravotnícke zariadenie.
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Definičné znaky vymedzenia osoby prevádzkovateľa nepodliehali
v súvislosti s ich vymedzením zásadnejším zmenám v legislatívnej úprave.
Nový zákon o ochrane osobných údajov prijatý v nadväznosti na
Nariadenie GDPR nezaviedol zásadnejšie zmeny, keďže i Nariadenie GDPR
akcentuje štandardizované vymedzenie subjektu prevádzkovateľa.
Definícia pojmu prevádzkovateľ ostala oproti úprave obsiahnutej
v Smernici
o ochrane
osobných
údajov
nezmenená.
Doterajšie
vymedzenie pojmu sa ukázalo ako funkčné a postačujúce, preto nebolo
potrebné prijať v tomto smere žiadne úpravy.1 Tuzemská úprava
zareagovala len drobnými odchýlkami vo vymedzení tohto pojmu.
V základnej definícií bol pojem „podmienky spracúvania“ zamenený za
pojem „prostriedky spracúvania“, čo možno považovať za užší pojem.
Vymedzenie
subjektu
prevádzkovateľa
v oblasti
poskytovania
zdravotnej starostlivosti nespôsobuje zásadnejší problém, keďže priamo
Nariadenie GDPR a tuzemská zákonná úprava stanovuje tieto podmienky
a určuje ich kogentným spôsobom, teda nemožno sa odchýliť od týchto
ustanovení. V dobe spracovania tejto analýzy bolo k dispozícií len
metodické usmernenie (metodické usmernenie č. 2/2013 k základným
pojmom – osoby pri spracúvaní osobných údajov) prijaté v nadväznosti na
predchádzajúci zákon o ochrane osobných údajov, ktoré obsahuje drobné
odchýlky vo vymedzení pojmu prevádzkovateľ.

1.1 Práva a povinnosti prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ nesie zodpovednosť za dodržiavanie základných zásad
spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so
zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad
preukázať na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov. GDPR
zmenilo koncepčné nazeranie na povinnosti prevádzkovateľa a zakotvilo
predpoklady
pre
objektívnu
zodpovednosť
prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ ako profesionál nesie zodpovednosť za zákonný spôsob
nakladania s osobnými údajmi.
V rámci procesu nakladania s osobnými údajmi pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti prichádzajú do kontaktu s údajmi okrem
samotného poskytovateľa aj iné subjekty, a to najmä subjekty v pozícii
zamestnancov poskytovateľa (lekár, zdravotná sestra, iní zdravotnícki
zamestnanci). Často je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti formálne
zodpovedný za dodržiavanie požiadaviek zákona, avšak reálne
dodržiavanie je zverené osobám v postavení zamestnancov.

1

Hudecová, Cyprichová, Makatura a kol.: Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov/GDPR. Bratislava, Eurokódex, 2018, ISBN 978-80-8155077-5; s. 84 a nasl.
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Vo vzťahu k nim má prevádzkovateľ povinnosť zabezpečiť, aby boli pri
nakladaní s údajmi dodržiavané všetky zákonné podmienky. Tieto osoby
zároveň nemožno stotožňovať s osobou sprostredkovateľa, i keď do určitej
miery plnia v procese nakladania s osobnými údajmi sprostredkovateľskú
funkciu.
Zákon prevádzkovateľovi ukladá široké spektrum povinností:
• prijať vhodné technické (bezpečnostné) a organizačné opatrenia:
špecificky navrhnutá alebo štandardná ochrana osobných údajov
(„privacy by design“ alebo „privacy by default“);
• ustanovenie zodpovednej osoby (zodpovednej osobe sa bližšie
venuje osobitná analýza);
• informačná povinnosť vo vzťahu k dotknutej osobe (poskytnúť
dotknutej osobe ustanovené informácie);
• povinnosť viesť záznamy o spracovateľských činnostiach, za ktoré je
prevádzkovateľ zodpovedný;
• spolupracovať s úradom pri výkone jeho činností a úloh;
• oznamovacia povinnosť týkajúca sa bezpečnostných incidentov
(dozorujúcemu orgánu, t. j. úradu a dotknutej osobe).
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2 Vhodné technické a organizačné
opatrenia
Prijatie vhodných technických a organizačných opatrení je spojené
s povinnosťou prevádzkovateľa zabezpečiť spracúvanie osobných údajov
takým spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov,
vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním
a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.
Vhodné technické a organizačné opatrenia a ich aplikáciu Nariadenie
GDPR i zákon o ochrane osobných údajov spája s kvalitatívnou
a kvantitatívnou stránkou spracúvania údajov, to znamená, že závisia od
povahy, rozsahu, kontextu a účelov spracúvania.
Technické opatrenia – činnosti smerujúce k minimalizovaniu rizík
prostredníctvom nasadenia prostriedkov technologickej povahy.
Organizačné opatrenia – činnosti smerujúce k minimalizovaniu rizík
pri zbere dát prostredníctvom zmien procesov a úpravou dokumentácie.
V rámci organizačných opatrení treba osobitne uviesť aj personálne
opatrenia, t. j. opatrenia vo vzťahu ku zamestnancom – vyškolenie
zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu s údajmi.
V súvislosti s prijatím technických a organizačných opatrení Nariadenie
GDPR zaviedlo novinku, a to tzv. privacy by design a privacy by default.
Ochrana údajov v súlade s princípom by design znamená špecificky
navrhnutú ochranu osobných údajov a dotknutých osôb zohľadňujúcu celý
životný cyklus zhromažďovaných údajov.V prípade prevádzkovateľa
v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti to znamená reflektovať
špecifickosť
spracúvania
údajov
v predmetnej
sfére.
Povinnosť
prevádzkovateľa aplikovať špecificky navrhnutú ochranu údajov znamená
špecificky zabudovať zásady spracúvania osobných údajov, a teda právo
na ochranu osobných údajov v predstihu pred budúcim spracovaním, a to
už v návrhu aplikácie, služby a produktu, ktoré budú určené alebo
založené na spracovaní osobných údajov.2 Špecificky navrhnutá ochrana
osobných
údajov
spočíva
v prijatí
primeraných
technických
a organizačných opatrení, najmä vo forme pseudonymizácie, v účinnom

2

Hudecová, Cyprichová, Makatura a kol.: Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov/GDPR. Bratislava, Eurokódex, 2018, ISBN 978-80-8155077-5; s. 304 a nasl.
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zavedení primeraných záruk ochrany osobných údajov a dodržiavaní
základných zásad ochrany osobných údajov podľa § 6-12 zákona.
Prevádzkovateľ je povinný pri špecificky navrhnutej ochrane osobných
údajov zohľadniť najnovšie poznatky ochrany osobných údajov, náklady
na vykonanie opatrení na ochranu údajov, povahy, rozsah, kontext a účel
spracúvania osobných údajov a riziká spracúvania osobných údajov
s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou, ktoré spracúvanie osobných
údajov predstavuje pre práva dotknutej osoby.
Súkromie by default znamená štandardne a trvalo udržateľným
spôsobom
vykonávať
ochranu
údajov
vo
všetkých
procesoch
a spracovateľských operáciách v čase samotného spracúvania. To
znamená, že prevádzkovateľ prijme primerané technické a organizačné
opatrenia na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny
účel, so zámerom minimalizácie množstva získaných údajov a bez
možnosti štandardného prístupu neobmedzeného počtu fyzických osôb
k týmto údajom.
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti si splní vo vzťahu k ochrane
osobných údajov svoju zákonnú povinnosť, ak postupuje oboma vyššie
ilustrovanými spôsobmi. V hľadáčiku všetkých prevádzkovateľov by mali
byť základné zásady spracúvania osobných údajov – v kontexte vyššie
spomenutých princípov je to najmä zásada minimalizácie údajov – to
znamená, že spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné
a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa
spracovávajú. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí postupovať
zákonným spôsobom, a teda od dotknutých osôb vyžadovať len údaje,
ktoré nevyhnutne potrebuje na poskytnutie konkrétneho úkonu zdravotnej
starostlivosti. Teda je potrebné citlivo zvážiť, či konkrétne penzum
vyžadovaných údajov už nejde nad rámec vyššie spomenutej potreby.
V rámci vykonaného prieskumu sme sa stretli s tým, že často sú
vyžadované údaje, ktorých relevancia môže byť otázna. Druhým
rozmerom tohto aspektu je uchovávanie údajov a následný prístup
k údajom. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby prístup k údajom
mali len oprávnené osoby. To je problematické v súvislosti s rozsahom
uchovávaných údajov a relevancie prístupu spektra osôb k celému
rozsahu údajov. Tento problém vyvstáva najmä vo väčších zariadeniach
zdravotnej starostlivosti, t. j. najmä nemocniciach. V praxi sa preukázalo,
že niektorí prevádzkovatelia nevenovali adekvátnu pozornosť novej úprave
v kontexte nových zásad príznačných pre spracovávanie údajov. Teda
údaje sa zhromažďovali podľa zaužívaných pravidiel nastavených podľa
predchádzajúcej právnej úpravy a nedošlo k ich korekcii v kontexte novej
regulácie, ktorá explicitne dbá na určité zásady. Výpočet týchto zásad
v predchádzajúcej úprave absentoval, resp. niektoré implicitne vyplývali
z právnej regulácie (napr. zásada zákonnosti, zásada obmedzenia účelu).
Nová právna úprava explicitne pomenovala zásady, ktoré musia
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prevádzkovatelia pri nakladaní s údajmi rešpektovať.3 Nebudeme sa
podrobnejšie venovať obsahu týchto zásad, keďže to nie je zámerom tejto
analýzy, avšak poukážeme na tie, ktoré v praxi spôsobujú problémy
prevádzkovateľom, resp. prevádzkovatelia si ich nemusia dostatočne
uvedomovať.
Dôležitými
z hľadiska
dodržiavania
povinností
prevádzkovateľov sú všetky zásady, avšak zvlášť chceme v kontexte
našich zistení reagovať na zásadu minimalizácie údajov. Zásada
minimalizácie údajov obmedzuje každého prevádzkovateľa spracovávať
údaje v určitom rozsahu. Tento rozsah je determinovaný primeranosťou,
relevantnosťou a obmedzením na nevyhnutný rozsah, ktorý je daný
účelom spracúvania. Pre účely zdravotníctva to možno rozšifrovať tak, že
poskytovateľ spracúva údaje so zreteľom na účel ich spracúvania. Teda
nemôže automaticky vyžadovať a spracúvať údaje bez akéhokoľvek
rozsahového obmedzenia. Stretli sme sa však so stavom, že určité
penzum údajov sa spracovávalo v nadväznosti na právny stav pred
účinnosťou novej právnej úpravy, a následne nedošlo k prehodnoteniu
spektra spracúvaných údajov. V praxi je hranica medzi údajmi, ktoré sú
spracúvané v kontexte zásady minimalizácie údajov a údajmi, ktoré sú už
nad rámec, veľmi tenká.
Na preukázanie splnenia vyššie komentovaných povinností môže
prevádzkovateľ použiť schválený kódex správania, ktorý vypracúva
združenie
zastupujúce
kategóriu
prevádzkovateľov
alebo
sprostredkovateľov,
alebo
iný
subjekt
zastupujúci
kategóriu
prevádzkovateľov. Pre účely tejto analýzy to budú rôzne združenia alebo
asociácie združujúce poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V čase
spracúvania tejto analýzy bola identifikovaná iniciatíva Národnej asociácie
na ochranu osobných údajov, ktorá zriadila v spolupráci s viacerými
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti expertnú skupinu na prípravu
jednotného kódexu správania pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
v súlade s GDPR.4
Preukázať splnenie povinností je možné aj prostredníctvom
certifikátu, ktorý vydáva certifikačný subjekt alebo Úrad na ochranu
osobných údajov. Certifikačné subjekty v súčasnosti na Slovensku zatiaľ
nie sú, preto táto právomoc je momentálne len v rukách Úradu.

3

Článok 5 GDPR, § 6 a nasl. ZoOOÚ
Bližšie: https://www.nanoou.sk/kodex-spravania-pre-poskytovatelov-zdravotnejstaroslitovsti
4
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3 Informačná a oznamovacia povinnosť
Informačnú povinnosť prevádzkovateľa možno vo vzťahu k dotknutej
osobe chápať vo viacerých rovinách.
V prvom rade, ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase
dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný si takýto súhlas zaobstarať.
Súhlas dotknutej osoby je jedným z právnych základov pre zákonnosť
spracúvania osobných údajov. Je však nevyhnutné, aby samotnému
súhlasu predchádzalo splnenie si informačnej povinnosti zo strany
prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu
jasným, zrozumiteľným spôsobom a v ľahko dostupnej podobe a tak, aby
súhlas bol odlíšiteľný od iných skutočností.
Povinnosť informovať dotknutú osobu a ďalšie subjekty je výrazná
i v ďalších procesoch spracovávania osobných údajov.
Prevádzkovateľ je povinný na požiadanie dotknutú osobu informovať:
1. pri získavaní osobných údajov je povinný oznámiť:
• identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu
prevádzkovateľa, ak bol poverený;
• kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená;
• účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje
určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov;
• identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje;
• informáciu o prenose údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácií;
• dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je dostatočne možné,
tak o kritériách jej určenia.
2. pri získavaní údajov je dotknutú osobu povinný informovať
o osobitných právach súvisiacich s jeho osobnými údajmi:
• práve požadovať na prístup k osobným údajom;
• práve na opravu osobných údajov;
• práve na výmaz osobných údajov alebo o práve na obmedzenie
spracúvania osobných údajov;
• práve namietať spracúvanie osobných údajov;
• práve na prenosnosť osobných údajov;
• práve odvolať kedykoľvek súhlas;
• práve podať návrh na začatie konania o konanie osobných údajov;
• práve byť informovaný o existencii automatizovaného individuálneho
rozhodovania vrátane profilovania – v týchto prípadoch je
prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe informáciu
o použitom postupe, ako aj o význame automatizovaného
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rozhodovania a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania
osobných údajov pre dotknutú osobu.
Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej
osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto poručenie ochrany
osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
Oznamovaciu povinnosť má prevádzkovateľ aj vo vzťahu k Úradu na
ochranu osobných údajov, ktorému je povinný oznámiť porušenie ochrany
osobných údajov najneskôr do 72 hodín po tom, ako sa o ňom dozvedel.
Túto povinnosť nemá len v tom prípade, ak nie je pravdepodobné, že
porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva fyzickej
osoby.
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4 Sankcie za porušenie povinností
Sankcie predstavujú zákonom predvídaný spôsob trestu za
nedodržanie povinností, ktoré ukladá zákonodarca ukladá všetkým,
ktorým spracúvajú osobné údaje. Nová európska úprava priniesla zmeny
aj v oblasti trestania za nedodržanie povinností.
Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti ako prevádzkovateľovi
môže byť udelená pokuta až do výšky 10 000 000,- EUR za nesplnenie
alebo porušenie:
• spracovávania osobných údajov bez potreby identifikácie (§ 18
zákona o ochrane osobných údajov);
• všeobecných povinností prevádzkovateľa (§ 31 – 35 zákona) – napr.
porušenie povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prijať
vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie
spracúvania osobných údajov zákonným spôsobom;
• vedenia záznamu o spracovateľských činnostiach (pozri osobitnú
analýzu);
• mlčanlivosti o osobných údajoch, ktoré spracúva (§ 79 zákona
o ochrane osobných údajov);
• poskytnutia súčinnosti úradu pri výkone jeho úloh (§ 109 zákona
o ochrane osobných údajov).
Sankcie môžu byť uložené aj iným subjektom než prevádzkovateľovi,
a to sprostredkovateľovi za porušenie obdobných povinností ako
prevádzkovateľ, keďže jeho pozícia v procese spracúvania osobných
údajov je obdobná ako samotného prevádzkovateľa. Ďalej aj
certifikačnému subjektu alebo monitorujúcemu subjektu za porušenie
povinností, ktoré im zveruje zákon.
Pokutu až do výšky 20 000 000,- EUR môže úrad uložiť každému, kto:
• nesplnil alebo porušil niektorú zo základných zásad spracúvania
osobných údajov – napr. porušenie zásady zákonnosti, zásadu
minimalizácie osobných údajov, etc.;
• nesplnil alebo porušil niektoré z práv dotknutej osoby – napr.
porušenie informačnej povinnosti voči dotknutej osobe;
• nesplnil alebo porušil niektorú z povinností pri prenose osobných
údajov príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii;
• nesplnil alebo porušil niektorú z povinností zákonného spracúvania
osobných údajov;
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•

nesplnil úradom uložené opatrenie
vykonanie nariadeného opatrenia. 5

5

na

nápravu

a lehotu

Prevzaté: Pohorelá, P.: Ukladanie pokút podľa GDPR. Dostupné na:
https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/pokuty-podla-gdpr.
Citované: 28. 2. 2019.
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5 Spoloční prevádzkovatelia
Spoločnými prevádzkovateľmi sú dvaja alebo viacerí prevádzkovatelia,
ktorí si dohodou určia účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.
V dohode sú zároveň povinní transparentne určiť zodpovednosť každého
z nich za plnenie povinností a úloh v súlade so zákonom. V dohode musí
byť určené kontaktné miesto pre dotknutú osobu.
Spoločná správa osobných údajov je efektívnou predovšetkým pre
menších
prevádzkovateľov
a pre
prevádzkovateľov
s obdobným
predmetom činnosti, ktorí zhromažďujú obdobné údaje. Spravidla pri
menších
prevádzkovateľoch
bude
mať
dohoda
o spoločných
prevádzkovateľoch viac zmluvných strán ako len štandardné dvojstranné
zmluvy.
Ako bolo vyššie uvedené, dôvodom pre spoločnú správu osobných
údajov v zdravotníctve je spravidla efektívnosť spoločnej správy údajov.
Tento dôvod bude rozhodujúci nepochybne nielen v zdravotníctve, ale
v každej sfére aktivít, pri ktorých dochádza zároveň k nakladaniu
s údajmi. Poskytovanie služieb v oblasti zdravotníctva je neodmysliteľne
prepojené so zberom údajov, pričom však procesy spojené s nakladaním
s údajmi
si vyžadujú určitú kvalitu
stanovenú
zákonodarcom.
Zabezpečenie zákonom stanovej kvality nakladania s osobnými údajmi je
povinnosťou každého prevádzkovateľa podľa zákona o ochrane osobných
údajov. Jednou z ciest ako zabezpečiť splnenie tejto povinnosti je
i spoločné zabezpečenie tejto povinnosti pre viacerých prevádzkovateľov.
Títo môžu byť prepojení na základe spoločného predmetu činnosti, ktorý
determinuje i sféru ochrany osobných údajov. To znamená, že napríklad
pôjde o zdravotnícke zariadenia poskytujúce starostlivosť v rovnakom
alebo podobnom segmente zdravotníctva (zubné ambulancie). Rovnako
spoločné prevádzkovanie prichádza do úvahy, ak sú prevádzkovatelia
spojení na personálnom základe (napríklad jedna osoba figuruje vo
viacerých obchodných spoločnostiach, ktorých predmetom činnosti je
zdravotná starostlivosť). V takom prípade je efektívne spoločné
prevádzkovanie.
Spoloční prevádzkovatelia si musia určiť spoločného zástupcu, ktorý
bude kontaktným bodom pre komunikáciu smerom k dotknutým osobám
a ďalším subjektom.
Bez ohľadu na stanovenie takejto osoby však môže dotknutá osoba
uplatňovať svoje práva u každého prevádzkovateľa a voči každému
prevádzkovateľovi.
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6 Sprostredkovateľ
Sprostredkovateľ je subjekt, ktorý sa môže, ale zároveň aj nemusí
vyskytnúť v konkrétnej reťazi vzťahov pri zabezpečovaní ochrany
osobných údajov. Už z označenia tohto subjektu vyplýva, že jeho funkcia
je „niečo“ sprostredkovať, pričom však z podstaty inštitútu vyplýva, že
sprostredkovanie je len možnosť, a nie povinnosť. Teda, povedané inými
slovami, prevádzkovateľ sa môže rozhodnúť, či využije alebo nevyužije
prostredníka/sprostredkovateľa pri zabezpečovaní ochrany osobných
údajov. Závisí to nepochybne najmä od možnosti a schopnosti
prevádzkovateľa postarať sa o spracúvanie osobných údajov sám. Jeho
možnosti a schopnosti ovplyvňuje množstvo faktorom na jeho strane, ale
aj na strane konkrétneho sprostredkovateľa. Pri výbere sprostredkovateľa
by mal prevádzkovateľ zohľadňovať odborné znalosti, technickú,
organizačnú a personálnu spôsobilosť, ako aj schopnosť zabezpečiť
bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.
Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa,
ktorý
rozhoduje
o účele
a dôvode
spracúvania.
Vzťah
medzi
prevádzkovateľom a sprostredkovateľom je vzťahom obchodným, keďže
sprostredkovateľ vykonáva tieto činnosti pre prevádzkovateľa ako
profesionál – odborník. Za sprostredkovateľa sa nepovažuje
zamestnanec prevádzkovateľa. Ten, ak nakladá s osobnými údajmi, tak
v mene prevádzkovateľa, ako keby s nimi nakladal on sám (napr. lekár
zamestnaný v zdravotníckom zariadení nakladá s osobnými údajmi
v mene svojho zamestnávateľa, teda prevádzkovateľa, rovnako to platí
pre ďalší personál). Následne vzťah tohto zamestnanca a prevádzkovateľa
sa spravuje pri zabezpečovaní adekvátnej ochrany spracovávaných údajov
uzatvorenou pracovnou zmluvou a príslušnými právnymi predpismi. Ak
príslušný zamestnanec poruší svoje povinnosti a týmto dôjde o porušeniu
ochrany osobných údajov pacienta, tak toto porušenie je pričítateľné
samotnému
prevádzkovateľovi,
nie
konkrétnemu
zamestnancovi.
Postihnuteľnosť jeho konania (alebo nekonania) sa bude následne riešiť
podľa pravidiel pracovného práva.
Ako sme vyššie uviedli, sprostredkovateľ vystupuje pri správe osobných
údajov
ako
profesionál
a vzťah
medzi
prevádzkovateľom
a sprostredkovateľom je osobitným zmluvným vzťahom. Tento vzťah sa
spravidla riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov o sprostredkovateľskej zmluve (§ 642 a nasl.
Obchodného zákonníka), i keď označenie tejto zmluvy nemusí byť priamo
sprostredkovateľská. V praxi sú frekventovanejšie označenia: napr.
zmluva o spracúvaní osobných údajov.6 Tento jav je pochopiteľný, keďže
6

Centrálny register zmlúv: www.crz.gov.sk
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sprostredkovateľská zmluva môže evokovať sprostredkovanie rôznorodých
záležitostí, kým označenie zmluva o ochrane osobných údajov, prípadne
zmluva o spracúvaní osobných údajov, je jednoznačnejšie.

6.1 Sprostredkovateľská

zmluva

–

zmluva

o spracúvaní osobných údajov
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sa spravidla uzatvára ako
sekundárny sprievodný právny vzťah, to znamená, že dôvodom
zmluvného vzťahu prevádzkovateľa a sprostredkovateľa nemusí byť
priamo ochrana osobných údajov, ale vyplýva z hlavného záväzkového
vzťahu. V praxi sa často ustanovenia sprostredkovateľskej zmluvy môžu
subsumovať do ustanovení tej hlavnej zmluvy.
V praxi je sprostredkovateľská zmluva teda spravidla naviazaná na
ďalší vzťah, ktorý podmieňuje potrebu uzatvorenia zmluvy o spracovaní
osobných údajov. Napríklad nemocnica má uzavretú zmluvu o poskytovaní
účtovných a poradenských služieb, ktorej realizácia je podmienená
prístupom k určitému penzu osobných údajov, preto je potrebné, aby
nemocnica uzavrela so subjektom okrem predmetnej zmluvy aj zmluvu
o spracovaní osobných údajov, resp. aby v hlavnej zmluve nechýbalo
poverenie na spracovávanie osobných údajov vo vymedzenom rozsahu.
Z hľadiska právneho to možno hodnotiť tak, že zmluva o spracovaní
osobných údajov je v určitých prípadoch podmienkou uzatvorenia iného
kontraktu.
Poskytovateľ
zdravotnej
starostlivosti
uzatvára
pre
zabezpečenie plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti množstvo kontraktov
rôznorodého charakteru. Niektoré kontrakty môžu byť priamo previazané
s osobnými údajmi, ktoré sú v dispozičnej kompetencii poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti. V kontexte toho je potrebné spracúvanie
predmetných
údajov
zmluvne
ošetriť
prostredníctvom
sprostredkovateľskej zmluvy. Ako vyplýva z uvedeného, sprostredkovateľ
môže vstúpiť do vzťahu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti buď
nepodmienene, t. j. zmluva o sprostredkovaní sa uzatvorí samostatne,
neviaže sa na ďalší kontrakt, ani ho nepodmieňuje, alebo podmienene,
v prípadoch, ktoré sme vyššie ilustrovali.
Zmluva o spracúvaní osobných údajov musí podľa § 34 ods. 3 zákona
o ochrane osobných údajov obsahovať:
• identifikáciu zmluvných strán;
• účel, na ktorý sa údaje spracúvajú;
• určenie osobných údajov, ktoré sa budú spracúvať;
• vymedzenie okruhu dotknutých osôb – napr. pacienti;
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•
•
•
•

podmienky spracúvania osobných údajov vrátane zoznamu
povolených operácií s osobnými údajmi;
súhlas
prevádzkovateľa
na
spracúvanie
osobných
údajov
sprostredkovateľom prostredníctvom inej osoby (subdodávateľ);
deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený začať so
spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa;
vyhlásenie prevádzkovateľa, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na
jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť
a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.

Ako vyplýva z dikcie zákona, vyššie vymenované náležitosti zmluvy
o spracúvaní osobných údajov sú kogentného charakteru, teda musia byť
uvedené v zmluve pod sankciou neplatnosti.
Obsahové náležitosti konkrétnej zmluvy budú závisieť od toho, v akej
forme sa zmluva uzavrie, či ako samostatná zmluva oddelená od hlavnej
zmluvy alebo ako súčasť hlavnej zmluvy.
Zároveň nie je vylúčené, že jeden poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
bude mať uzatvorené viaceré sprostredkovateľské zmluvy s rôznymi
sprostredkovateľmi. Nie všetky tieto zmluvy sa musia týkať osobných
údajov pacientov, dotknutými osobami môžu byť aj iné osoby, s ktorými
je poskytovateľ v určitom právnom vzťahu (napr. zamestnanci). Nás
v rámci tejto analýzy zaujímajú predovšetkým zmluvy, ktorých objektom
je spracovanie osobných údajov dotknutých osôb – pacientov. Pri analýze
dostupných zdrojov (zmluvy zverejnené v Centrálnom registri zmlúv) sme
v súvislosti so sprostredkovateľskými zmluvami ohľadne osobných údajov
pacientov
„natrafili“
najmä
na
zmluvy,
v ktorých
stranou
sprostredkovateľa boli subjekty, ktoré poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti poskytovali služby v oblasti evidencii určitých zložiek
zdravotnej starostlivosti (prenájom počítačového programu k evidencii
hospitalizácií, operačných výkonov, atď.).

6.2 Práva a povinnosti sprostredkovateľa
•

spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov
prevádzkovateľa – táto povinnosť je úzko spätá so zodpovednosťou
oboch strán, t. j. prevádzkovateľa i sprostredkovateľa. Na
vymedzenie deliacej čiary medzi zodpovednosťou prevádzkovateľa
a sprostredkovateľa je potrebné, aby boli všetky pokyny
prevádzkovateľa udelené sprostredkovateľovi jasné, presné, určité
a zdokumentované.7 Zodpovednosť na strane sprostredkovateľa

7

Hudecová, Cyprichová, Makatura a kol.: Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov/GDPR. Bratislava, Eurokódex, 2018, s. 319 a nasl.
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•

•
•

vzniká jednoznačne vtedy, ak spracúva osobné údaje nad rámec
dohody s prevádzkovateľom.
zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje
zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť – v prípade, ak sprostredkovateľ
spracúva osobné údaje prostredníctvom ďalších osôb, najmä svojich
zamestnancov, je potrebné, aby boli zaviazané zachovávať
dôvernosť informácií, ku ktorým majú v súvislosti so spracovávaním
údajov prístup.
prijať primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie
bezpečnosti spracúvania osobných údajov,
dodržiavať podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa –
sprostredkovateľ je oprávnený zapojiť ďalší medzičlánok do procesu
spracovávania údajov, t.j. ďalšieho sprostredkovateľa len so
súhlasom prevádzkovateľa.

Za porušenie svojich povinností je sprostredkovateľ sankcionovateľný
obdobne
ako
prevádzkovateľ.
Vzťah
medzi
prevádzkovateľom
a sprostredkovateľom sa riadi osobitnou zmluvou, čiže nedodržanie jednak
zákonných povinností alebo povinností nad rámec zákona dohodnutých
v zmluve, je sankcionovateľné.
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7 Dotknutá osoba – pacient
Vzťah medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom,
teda pre účely ochrany osobných údajov prevádzkovateľom a dotknutou
osobou, sa spravuje Nariadením GDPR, zákonom o ochrane osobných
údajov aprávnymi predpismi regulujúcimi sféru zdravotníctva. Vo vzťahu
k dotknutej osobe má prevádzkovateľ množstvo povinností, ktoré sme
vyššie uviedli a dotknutá osoba – pacient má viacero oprávnení, ktoré
korešpondujú s povinnosťami prevádzkovateľa.
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa
spracúvajú. To znamená, že dotknutou osobou nemôže byť právnická
osoba. V rámci zdravotníctva budú dotknutou osobou najmä pacienti,
avšak v prípade prevádzkovateľov zamestnávajúcich zamestnancov sú
dotknutými osobami aj tieto osoby, prípadne i ďalšie osoby. Pre účely
tejto analýzy nás nebudú ďalšie osoby zaujímať a sústredíme svoju
pozornosť len na pacientov v pozícií dotknutej osoby.
Osoba pacienta ako dotknutej osoby má so zreteľom na ochranu
osobných údajov svoje špecifiká najmä v tom, že o pacientovi je potrebné
za určitých okolností zbierať aj osobitné kategórie osobných údajov. Nová
úprava prijatá podľa vzoru GDPR zakazuje spracúvanie osobitných
kategórií osobných údajov, pričom medzi osobitnými kategóriami sú
zaradené aj údaje súvisiace so zdravotným stavom osôb – t. j. genetické
údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce
sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Pre
spracúvanie týchto kategórií osobných údajov platí všeobecný zákaz, ak
nie je naplnená výnimka predvídaná zákonom. Dôvodom výnimky môže
byť napríklad účel plnenia osobitných práv prevádzkovateľa v oblasti
verejného zdravotného poistenia. Ďalším dôvodom pre spracúvanie
osobitných kategórií údajov je zabezpečenie verejného záujmu v oblasti
verejného zdravia, ako je ochrana proti závažným cezhraničným
ohrozeniam zdravia alebo zabezpečenia vysokej úrovne kvality
a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti, liekov, dietetických potravín alebo
zdravotníckych pomôcok.
Vymedzenia dotknutej osoby sa nová právna úprava zásadnejšie
nedotkla. Status dotknutej osoby je determinovaný tým, že do jej
právneho statusu je zasiahnuté tým, že sa o nej zhromažďujú určité
údaje. V oblasti zdravotníctva je tento zásah viac senzitívny, vzhľadom na
charakter údajov, ktoré sú o dotknutej osobe zhromažďované. Zároveň je
tento zásah determinovaný v oblasti zdravotníctva právnou reguláciou
poskytovanej služby. Dotknutá osoba tým, že reflektuje na služby
v oblasti zdravotníctva sa ex lege vzdáva určitého komfortu anonymity
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a odovzdáva ako istú protihodnotu aj svoje osobné údaje, ktoré sú
nevyhnutné pre poskytnutie určitej služby.
Dotknutú osobu vymedzuje okrem zákonnej úpravy aj metodické
usmernenie č. 2/2013, ktoré sa však neodlišuje od zákonného vymedzenia
účinného v súčasnosti. V praxi môžu vyvstať otázniky, či určitá osoba je
pacient, a teda dotknutá osoba pre účely tejto analýzy. Právne predpisy sa
vzhľadom na relatívnu jasnosť vymedzenia osoby pacienta zákonnou
definíciou nezapodievajú. Diskutabilný by mohol byť status určitých osôb,
ktorým je vykonávaný úkon zdravotnej starostlivosti, avšak nie sú
objektom poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa § 2 ods. 1 zákona
č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Príkladom môže byť darca
krvi alebo orgánu. Domnievame sa však, že i keď zákon explicitne
nehovorí o pacientovi, tak aj v tomto prípade pôjde o pacienta a pre naše
účely o dotknutú osobu. V praxi v súvislosti s vymedzením osoby pacienta
– dotknutej osoby nevznikajú nejasnosti.
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8 Príjemca, tretia strana
Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na
to, či je treťou stranou. Príjemcom je každý, komu boli osobné údaje
poskytnuté alebo sprístupnené. Príjemcom môže byť aj tretia strana.
Príjemcom však nie je orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné
údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika (SR) viazaná. To znamená, že príjemcom
nie sú ústredné orgány štátnej správy, ministerstvá, ani samotný Úrad na
ochranu osobných údajov nie je príjemcom. Rovnako príjemcom nie sú ani
orgány verejnej moci pôsobiace vo sfére zdravotníctva, t. j. Úrad pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstvo zdravotníctva SR,
úrady samosprávy, etc. Nie sú príjemcami za podmienky, že spracúvajú
osobné údaje na základe osobitných právnych predpisov. Tieto subjekty
sú v pozícií tretích strán.
Osoby príjemcov sú často zvlášť identifikované v informácii
o spracúvaní osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zverejňujú na svojich webových
stránkach informáciu o príjemcoch osobných údajov, ktoré sú vo vzťahu
k dotknutým osobám a ich osobným údajom zvlášť relevantné. Treba
povedať, že pri našom prieskume sme identifikovali viacero nesprávnych
informácií o kategóriách príjemcov. Vo viacerých prípadoch boli
príjemcovia zamenení s tretími stranami a bežne sa medzi príjemcov
zaradzujú ústredné orgány štátnej správy.
Príjemcom sú napríklad zdravotné poisťovne, ktorým sa osobné údaje
poskytujú na účely úhrady poskytnutých služieb z verejného zdravotného
poistenia. Príjemcom údajov môžu byť aj zmluvní partneri
prevádzkovateľa na osobitné účely (napr. právne služby, audítorské
služby, služby v oblasti informačných technológií, etc.).
Treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou – pacientom,
prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo inou fyzickou osobou, ktorá
na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva
osobné údaje.
Treťou stranou sú orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy,
iný orgán verejnej moci alebo právnické alebo fyzické osoby, ktorým
prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje, a ktoré tieto osobné údaje ďalej
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spracúvajú
systéme.

ako

prevádzkovateľ

vo

8

svojom

vlastnom8

informačnom

Dostupné na: https://www.ui42.sk/blog/gdpr-nove-pravidla-pri-ochrane-osobnychudajov-na-webe-avcms, citované: 26.1.2020.
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9 Pracovná zdravotná služba
Inštitút pracovnej zdravotnej služby (ďalej len PZS) upravuje zákon č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V zmysle novely zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
platnej od 1.8.2014 sú všetci zamestnávatelia povinní zabezpečiť
zdravotný dohľad pre všetkých svojich zamestnancov. Nedodržanie tejto
povinnosti je považované za správny delikt na úseku verejného
zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci, za čo príslušný orgán
verejného zdravotníctva (ďalej RÚVZ) uloží pokutu od 150,- do 20 000,EUR .
Pracovná zdravotná služba je odborná poradenská služba v oblasti
ochrany zdravia pri práci, ktorá vykonáva zdravotný dohľad – teda
činnosti, ktoré sa týkajú pracovných podmienok, pracovného prostredia,
spôsobu vykonávania práce z hľadiska vplyvu na zdravie a posudzovanie
zdravotnej spôsobilosti na prácu, vrátane výkonu preventívnych
lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci.
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť PZS na svoje náklady pre
všetkých zamestnancov, vo všetkých odvetviach hospodárstva, vo
verejnom či súkromnom sektore, vo veľkých či malých podnikoch. Túto
povinnosť majú aj fyzické osoby, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby,
t. j. samostatne zárobkovo činné osoby.

9.1 Účel a náplň PZS
•
•

•
•

hodnotí
faktory
práce
a pracovného
prostredia
a spôsob
vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie
zamestnanca;
hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri
práci, podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre
zamestnávateľa, navrhuje pre zamestnávateľa opatrenia na zníženie
alebo odstránenie rizika;
vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska
zdravotných rizík, podporuje prispôsobovanie práce a pracovných
podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia;
poskytuje
primerané
poradenstvo
zamestnávateľovi
a zamestnancovi pri ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom
faktorov práce a pracovného prostredia;
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•
•

zúčastňuje sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia
zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok;
vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na účel
posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu. 9

9.1.1

Vykonávanie PZS

PZS je možné zabezpečiť buď vlastnými zamestnancami alebo
dodávateľským spôsobom. PZS vykonávajú:
• lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné
lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo
a klinická toxikológia, špecializačnom odbore pracovné lekárstvo,
špecializačnom
odbore
preventívne
pracovné
lekárstvo
a toxikológia, špecializačnom odbore služby zdravia pri práci alebo
v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo;
• verejný zdravotník, alebo
• zdravotnícki pracovníci v tíme PZS.
Ak je PZS vykonávaná vlastnými zamestnancami, tak vzťah sa riadi
právnymi predpismi pracovného práva a uzavretou pracovnou zmluvou.
Tento spôsob však v praxi môže predstavovať pre zamestnávateľov
výraznú záťaž, a to najmä pre zamestnávateľov z mimomedicínskej
oblasti, ktorí nemajú vo svojom zamestnaneckom stave zamestnancov so
zákonom vyžadovanou kvalifikáciou pre výkon PZS.
V praxi je v súčasnosti frekventovanejšia druhá možnosť zabezpečenia
PZS, a to vyššie spomenutým dodávateľským spôsobom.

9.1.2

Subjekty vykonávajúce PZS

Subjekty vykonávajúce PZS dodávateľským spôsobom musia mať na to
príslušné oprávnenie, ktoré udeľuje Úrad verejného zdravotníctva SR.
Bližšie požiadavky sú uvedené v zákone, nie je zámerom tejto analýzy
venovať pozornosť týmto aspektom poskytovania pracovnej zdravotnej
služby.
Držiteľ oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu je povinný po celý čas
vykonávania činnosti PZS zabezpečiť, aby boli splnené zákonné
povinnosti, najmä je povinný:

9

Prevzaté: Seneši, N.: Zdravotná služba bude povinná pre všetkých zamestnávateľov od
roku 2015. Dostupné na: https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnostipodnikatela/povinna-zdravotna-sluzba-2015, citované: 28.2.2019.
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•
•

•
•
•

zabezpečiť
zdravotníckych
pracovníkov
v minimálnom
tíme
pracovnej
zdravotnej
služby,
s ktorými
má
uzatvorený
pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah,
zabezpečiť podľa podmienok na pracovisku a zdravotného rizika pri
práci ďalších zdravotníckych pracovníkov v tíme pracovnej
zdravotnej služby, s ktorými má uzatvorený pracovnoprávny vzťah,
obdobný pracovný vzťah alebo iný zmluvný vzťah,
vykonávať odborné činnosti v súlade so zistenými a preukázateľnými
informáciami o vykonávanej práci a o pracovisku s dôrazom na
ochranu zdravia zamestnancov;
vykonávať činnosť pracovnej zdravotnej služby nestranne;
viesť dokumentáciu o vykonávaní odborných činností a ďalšiu
dokumentáciu aj ďalšie činnosti.

Vzťah medzi zamestnávateľom a držiteľom oprávnenia je osobitným
vzťahom, ktorého obsahom je prenesenie povinností zamestnávateľa
vykonávať PZS na iné subjekty, t. j. držiteľov oprávnenia. Právny vzťah,
ktorý vzniká, je spravidla regulovaný Obchodným zákonníkom, keďže
v prípade držiteľov oprávnenia ide o podnikateľov podnikajúcich na tomto
úseku, prípadne vykonávajúcich túto činnosť v rámci širšej podnikateľskej
platformy aj v oblasti zdravotníctva.

9.1.3 Obsah PZS
Obsahom tohto vzťahu je na strane poskytovateľa PZS výkon tejto
služby, a to najmä:
• dohľad nad prácou a pracovným prostredím, t. j. najmä dohľad
nad stavom pracovného prostredia; zisťovanie nebezpečenstiev
a hodnotenie faktorov práce, vyhodnotenie meraní rizikových
faktorov
pracovného
prostredia
a spracovanie
hodnotenia
zdravotných rizík; spracovanie kategorizácie pracovných činností,
vypracovanie návrhov na zaradenie prác do kategórií z hľadiska
pracovných rizík; vypracovanie návrhov na zlepšovanie pracovných
podmienok a vyhodnocovanie vplyvu nových zariadení a technológií
zo zdravotného hľadiska; poskytovanie poradenstva a podpory
v oblasti
zabezpečovania
PZS;
vzdelávanie
zamestnancov
v oblastiach súvisiacich s PZS (napr. poskytnutie prvej pomoci);
spolupráca pri príprave a spracovaní interných predpisov v súvislosti
s PZS; spolupráca s orgánmi poskytovateľa vo veci PZS
a s príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva.
• dohľad nad zdravím zamestnancov – t. j. zabezpečenie
lekárskych preventívnych prehliadok; zabezpečenie ďalších aktivít
súvisiacich so zabezpečovaním zdravia zamestnancov.
Obsahom právneho vzťahu na strane objednávateľa je povinnosť
uhradiť dohodnutú odmenu, keďže sa spravidla jedná o odplatný
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záväzkový vzťah. Okrem úhrady odplaty je objednávateľ povinný
poskytnúť súčinnosť nevyhnutnú na to, aby pracovná zdravotnú služba
mohla byť poskytovateľom zrealizovaná.

9.2 PZS a spracúvanie osobných údajov
Je zrejmé, že pri zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby „hrajú“
údaje dôležitú úlohu. Na to, aby poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby
mohol poskytnúť dojednaný výkon v adekvátnej kvalite, je nevyhnutné,
aby disponoval potrebnými údajmi.
Právnym titulom pre nakladanie s údajmi je uzavretie zmluvy
o spracúvaní osobných údajov, pričom na vzťah medzi objednávateľom
služby pracovná zdravotná služba a poskytovateľom služby PZS sa budú
v časti spracovanie osobných údajov aplikovať príslušné ustanovenia
Nariadenia
GDPR
a
zákona
o ochrane
osobných
údajov
o sprostredkovateľovi.
Poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby je v časti zmluvného záväzku
s objednávateľom v sprostredkovateľskej pozícií. Tou časťou zmluvného
záväzku je spracovanie osobných údajov osôb, ktorých sa poskytovanie
pracovnej zdravotnej služby týka, teda zamestnancov objednávateľa.
Vzťah medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom spracovania
osobných údajov je pri poskytovaní pracovnej zdravotnej služby daný
zákonnou povinnosťou, ktorú vyššie v tomto dokumente analyzujeme.
Objednávateľ ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich
zamestnancov,
prípadne
aj
ďalších
osôb
(napr.
uchádzačov
o zamestnanie, spolupracujúcich osôb a ďalších osôb na základe
osobitných pracovnoprávnych vzťahov). Poskytovateľ vstupuje uzavretím
zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zároveň aj do pozície
sprostredkovateľa, keďže poskytovanie PZS je podmienené prístupom
k osobným údajom subjektov, ktorí sú v pozícií objektu služby PZS.
Oprávnenie na spracovanie osobných údajov udelené objednávateľom ako
prevádzkovateľom treba považovať v prípade PZS za nevyhnutnú
podmienku realizácie služby.
Poskytovateľ PZS ako sprostredkovateľ má spracúvať osobné
údaje dotknutých osôb za účelom zabezpečenia činností potrebných na
plnenie svojich povinností súvisiacich s vykonávaním PZS. V súvislosti
s tým objednávateľ ako prevádzkovateľ oprávni poskytovateľa ako
sprostredkovateľa na spracovávanie osobných údajov všetkých dotknutých
osôb. Súčasťou hlavnej zmluvy je spravidla osobitné ustanovenie
o spracúvaní osobných údajov a v rámci neho sú vymedzené zákonné
požiadavky, t. j. najmä účel spracúvania, rozsah spracovávaných údajov,
doba spracovávania údajov okruh dotknutých osôb, spôsob spracovávania
27

údajov, etc. Nemožno vylúčiť ani to, že zmluva o spracovaní osobných
údajov bude uzavretá v osobitnej forme formálne odčlenená od hlavnej
zmluvy. Tento spôsob je však v praxi menej frekventovaný, keďže
zmluvná klauzula o poverení na spracovanie osobných údajov je
nepochybne racionálnejšia.
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Národné

centrum

zdravotníckych

informácií
V rámci systému zdravotníckych údajov zastáva osobitné postavenie
Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej Národné centrum,
NCZI) ako štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je
Ministerstvo zdravotníctva SR. Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon č.
153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národné
centrum
vykonáva
úlohy
v oblasti
informatizácie
zdravotníctva, správy národného zdravotníckeho systému, štandardizácie
zdravotníckej
informatiky,
zdravotníckej
štatistiky
a poskytovania
knižnično-informačných služieb v oblasti lekárskych vied a zdravotníctva.
Z hľadiska údajov a nakladania s nimi sú najvýznamnejšími oprávnenia
v oblasti ich správy. Národné centrum je správcom a prevádzkovateľom
národného zdravotníckeho informačného systému, pričom prevádzku
národného zdravotníckeho informačného systému zabezpečuje národné
centrum
v spolupráci
s poskytovateľmi
zdravotnej
starostlivosti
a zdravotnými poisťovňami.
Národné centrum pri svojej činnosti získava osobné údaje dotknutých
osôb jednak priamo od konkrétnej dotknutej osoby, ako aj od tretích strán
(napr. od zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
atď.). Údajovú základňu Národného centra tvoria údaje z národných
zdravotníckych administratívnych registrov, ktorými sú Národný register
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, Národný register zdravotníckych
pracovníkov a Národných register organizácií zaobchádzajúcich s liekmi.
Do údajovej základne spadajú aj údaje z národných zdravotných
registrov, údaje zo zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav
populácie a štatistické výkazy v zdravotníctve.
S ohľadom na dotknuté osoby, v našom prípade pacientov, zohrávajú
významnú úlohu vyššie spomenuté národné zdravotné registre, ktoré sú
zriaďované na základe zákona (§ 4 ods. 1 zákona o národnom
zdravotníckom informačnom systéme). Sú to špecifické informačné
systémy, ktoré vytvárajú prostredie pre zhromažďovanie, spracovávanie
a analyzovanie údajov o hromadne sa vyskytujúcich a spoločensky
závažných skupinách chorôb v SR (napr. Národný onkologický register,
Národný register diabetes mellitus, Národný register vrodených chýb
a ďalšie).
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Národné centrum vymedzuje svoju pôsobnosť vo vzťahu k zriadeným
registrom. Pri niektorých, resp. pri väčšine registrov zastáva pozíciu
prevádzkovateľa, a to znamená, že priamo zhromažďuje a spracováva
údaje do týchto registrov.10Vzťah medzi Národným centrom a dotknutým
osobami je priamy, t. j. bez participácie sprostredkovateľa. Účel
spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých
osôb, o ktorých sa údaje spracúvajú, ako aj účel ich poskytovania,
zoznam údajov, ktoré možno poskytnúť, a tretie strany, ktorým sa
poskytujú údaje z národných zdravotných registrov upravuje zákon
v osobitnej prílohe č. 2 pre každý register zvlášť.
V prípade vymedzených registrov (v súčasnosti sú to dva registre)
vstupuje do vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou
sprostredkovateľ,
ktorého
Národné
centrum
poverilo
zberom
a spracovaním údajov.
Je zreteľné, že zber údajov do vyššie uvedených národných registrov je
determinovaný verejným záujmom. Argumenty získavané abstrahovaním
z týchto údajov sú nevyhnutné pre aplikáciu efektívnejších postupov
v stratégii zdravotnej politiky. Aj napriek tomuto musia zhromažďované
informácie spĺňať zákonné požiadavky na ochranu osobných údajov.
Spracúvané osobné údaje a dôverné štatistické údaje z národných
zdravotných registrov sa poskytujú a sprístupňujú len v rozsahu podľa
zákona o NCZI. Spracúvané osobné údaje z národných registrov sa
poskytujú v anonymizovanej podobe MZ SR na účely výkonu zdravotníckej
politiky a Ministerstvu financií SR na analytické účely.11 Možnosť využitia
údajov z registrov je spojená s výraznou ochranou postavenia jednotlivca,
pacienta. Z registrov možno publikovať súhrnné údaje o výskyte určitého
ochorenia, avšak nie údaje konkrétnych pacientov.
Prístup k údajom z národných zdravotných registrov majú zdravotnícki
pracovníci v obmedzenom rozsahu. Východiskovými informáciami pre
využívanie nikdy nie sú individuálne údaje o zdravotnom stave
jednotlivých pacientov uchovávané v registroch. Údaje slúžia pre
abstrahovanie indikátorov zdravotného stavu a zdravotnej starostlivosti.12
Práve uvedené indikátory sú určujúce pre napĺňanie účelu národných
registrov.

10

Pre zoznam registrov pozri: http://www.nczisk.sk/Registre/Narodne-zdravotneregistre/Pages/default.aspx
11
§ 4 ods. 3 zákona o NCZI
12
Prevzaté: http://www.nczisk.sk/Registre/Narodne-zdravotneregistre/Pages/default.aspx
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Záver
V procese spracúvania osobných údajov vystupujú subjekty, ktoré
majú osobitné postavenie a význam. V tejto analýze sme postupne
rozviedli najdôležitejšie subjekty a poukázali na súčasnú právnu úpravu
ich postavenia. Ak sme vynechali niektorý subjekt, napr. zodpovednú
osobu, tak len kvôli tomu, že jej je venovaná osobitná analýza.
Zodpovedná osoba má špecifické postavenie v rámci systému spracúvania
osobných údajov, keďže ako samostatný subjekt vystupuje v rámci
spracovania osobných údajov prevádzkovateľom, resp. v jeho zastúpení.
Ustanovenie zodpovednej osoby je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa
v zákonom vymedzených prípadoch.
Ostatné subjekty, ktoré sme analyzovali v tomto dokumente, vstupujú
do vzájomných relácií, najčastejšie vo vzťahu k prevádzkovateľovi alebo
dotknutej osobe, ktoré sú na opačných stranách vzťahu pri zabezpečovaní
ochrany osobných údajov. Najvýznamnejšiu pozornosť venujeme
samotnej osobe prevádzkovateľa a procesu spracovania údajov z jeho
pohľadu, jeho povinnostiam. V tejto fáze výskumu dochádzame k záveru,
že prevádzkovatelia v oblasti zdravotníckej starostlivosti spravidla
využívajú služby špecializovaných subjektov, ktorí im zabezpečujú
profesionálnu ochranu spracúvaných osobných údajov.
Do procesov týkajúcich sa osobných údajov medzi prevádzkovateľom
a dotknutou osobou vstupujú aj osobitné subjekty. Tieto subjekty nie sú
obligatórnou súčasťou vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou
osobou, ale zvlášť v oblasti zdravotníctva sú frekventované vedľajšie
subjekty, a to spravidla na základe osobitných právnych predpisov, ktoré
prevádzkovateľovi ukladajú povinnosti vo vzťahu k týmto osobitným
subjektom (napr. orgány verejnej moci, zdravotné poisťovne, atď.).
Vedľajšie subjekty, najmä v pozícií príjemcov sa do vzťahu medzi
prevádzkovateľom a dotknutou osobou včleňujú na základe právnych
vzťahov, ktoré nadväzujú na primárne vzťahy týkajúce sa zabezpečovania
zdravotnej starostlivosti. Môže ísť napríklad o vzťahy vyplývajúce
z vymáhania neuhradených pohľadávok prevádzkovateľa voči pacientom.
Na primárny vzťah sa naviažu vzťahy so subjektami, ktorým sa poskytujú
osobné údaje pacientov, sú to najmä súdne orgány, exekútorské úrady,
Centrálny register pohľadávok štátu a ďalšie.
V súvislosti s vymedzením subjektov v rámci procesov ochrany
osobných údajov dochádza v praxi k zamieňaniu niektorých z nich, pričom
však niektoré subjekty môžu byť zároveň v rôznych pozíciách (napr. jeden
subjekt je príjemcom, ale zároveň i treťou osobou). Pri subjektoch
príjemca
a tretia
osoba
však
zároveň
najčastejšie
dochádza
k nesprávnemu vymedzeniu. Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že tretia
osoba spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ vo vlastnom
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informačnom systéme. Vo viacerých prípadoch sme v zásadách na
spracovanie osobných údajov natrafili na to, že subjekty boli zaradené
v kategórií príjemcov, i keď sú to z právneho hľadiska tretie osoby.
Zásadný problém vidíme i v tom, že k súčasne účinnej právnej úprave
nebolo doposiaľ aktualizované metodické usmernenie. Poukazujeme na to
na viacerých miestach tejto analýzy. Je diskutabilný právny status tohto
metodického usmernenia, keďže treba povedať, že Nariadenie GDPR
a nový zákon o ochrane osobných údajov zaviedli viaceré zmeny do
regulácie ochrany osobných údajov. Vymedzenie subjektov je dôležité,
keďže fakticky do vzťahov týkajúcich sa osobných údajov pacientov
vstupujú viaceré subjekty, ktoré v určitej kvalite nakladajú s týmito
údajmi. Je preto potrebné, aby pacient mal informácie, kde – u koho končia jeho údaje a ako je s nimi nakladané. Metodické usmernenie č.
2/2013 sme v tejto analýze analyzovali, poukazovali na zmeny, ku ktorým
došlo v súvislosti s novou právnou úpravou, avšak domnievame sa, že
toto metodické usmernenie stratilo svoju právnu silu s novým Nariadením
GDPR a novým zákonom o ochrane osobných údajov, ktoré zrušilo
predchádzajúci zákon i všetky podzákonné právne predpisy, či
vnútropodnikové usmernenia a smernice, ktoré sa viažu k predmetnému
zákonu. Vymedzenie subjektov v Nariadení GDPR a zákone však z nášho
pohľadu nespôsobuje zásadnejšie problémy.
Dôsledná realizácia ochrany osobných údajov, tak ako ju legislatívne
zakotvilo Nariadenie GDPR a vnútroštátna právna úprava, je do veľkej
miery
závislá
i od
ďalších,
najmä
materiálnych
podmienok
determinovaných aj ďalšími normami patriacimi do právneho rámca
regulujúceho sféru zdravotníctva. Na jednej strane nová regulácia ochrany
osobných údajov vyžaduje od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
v postavení prevádzkovateľov zabezpečenie ochrany osobných údajov
dotknutých osôb v zákonom stanovenej kvalite. Na druhej strane však
sme boli pri praktickom overovaní situácie konfrontovaní s tým, že
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ukladajú ďalšie právne predpisy
povinnosti, ktoré sťažujú súbežné dodržiavanie ustanovení o ochrane
osobných údajov.
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