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Úvod
So sprístupňovaním osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti úzko súvisí problematika zverejňovania informácií dotknutým
osobám (pacientom, návštevníkom zdravotníckeho zariadenia), resp. tretím
osobám o spôsobe spracúvania osobných údajov, základných právach
dotknutých osôb ako aj kontaktu a postupu v prípade riešenia úniku údajov,
resp. iného incidentu, ktorý má, resp. potencionálne môže mať dopad na
práva dotknutých osôb.
Predložená analýza pozostáva z troch častí, ktoré sa navzájom
dopĺňajú. V rámci prvej časti sa venujeme povinnosti prevádzkovateľa
poskytnúť dotknutej osobe dostatočné a všeobecne záväznými predpismi
stanovené množstvo informácií o spôsobe spracúvania jej osobných údajov.
Táto časť je rozdelená podľa toho, či sa osobné údaje získavajú od dotknutej
osoby alebo od inej ako dotknutej osoby. V rámci poskytovania informácií
pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby sa bližšie venujeme
otázke tretích krajín a automatizovanému spracovaniu. Naopak, pri
poskytovaní informácií pri získavaní osobných údajov od inej ako dotknutej
osoby podrobnejšie rozoberáme kategórie údajov, oprávnené záujmy a
zdroje údajov.
Druhá časť tejto analýzy predstavuje analytický materiál zameraný
na informácie o spracúvaní osobných údajov uvedené poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti na svojich webových sídlach. Analýza je rozdelená
do dvoch častí. V prvej časti objasňujeme metodologický postup pri analýze
webových sídel. Druhá časť obsahuje výsledky analýzy, ktoré sú zhrnuté
v rámci výslednej tabuľky a diskusiu k jednotlivým častiam informačnej
povinnosti.
V rámci tejto analýzy sa súčasne zameriame aj na otázku otvorených
údajov (open data) a vymedzíme postavenie osobných údajov v rámci tejto
otázky. V rámci kapitoly sa bližšie zameriavame na otázku možnosti
použitia osobných údajov v zdravotníctve ako otvorených údajov pre ďalšiu
analýzu.
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1 Právna úprava poskytovania informácií
o osobných údajoch
Právna úprava poskytovania informácií o osobných údajov a prístupu
k osobným údajom je upravená v nasledujúcich ustanoveniach:
•
•

§19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej
len „zákon o OOÚ“) a
čl. 13 a nasl. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
č. 2016/679 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, ďalej aj „GDPR“
alebo „Nariadenie“).

Nariadenie zachováva pri práve dotknutej osoby na informácie
rozlišovanie dvoch situácií, a to podľa skutočnosti, či boli osobné údaje
získané prevádzkovateľom priamo od dotknutej osoby (čl. 13 Nariadenia)
alebo od inej osoby ako dotknutej osoby (čl. 14 Nariadenia). Ak napríklad
prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa,
pôjde o prvú situáciu (osobné údaje získané od dotknutej osoby), pretože
sprostredkovateľ koná v mene prevádzkovateľa. O druhú situáciu (osobné
údaje nezískané od dotknutej osoby) pôjde najmä v prípade, ak
prevádzkovateľ získa osobné údaje poskytnutím od iného prevádzkovateľa
alebo od inej dotknutej osoby.1
Pri poskytovaní informácií v zmysle vyššie uvedenej právnej úpravy sa
informácie musia poskytnúť pre všetky dotknuté osoby stručne,
zrozumiteľne, transparentne, ľahko prístupným spôsobom, jednoduchým
jazykom tak, aby ich dokázala dotknutá osoba ľahko pochopiť aj s ohľadom
na adresáta informácií, ktorým môže byť aj dieťa. Prevádzkovateľ musí v
zmysle Nariadenia dbať na to, že aj kvalita, prístupnosť a zrozumiteľnosť
poskytovaných informácií dotknutej osobe sú rovnako dôležité ako skutočný
obsah informácie, ktorú musí dotknutej osobe poskytnúť.2

1

BERTHOTY, J. a kol.: Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Praha: C. H.
Beck, 2018. s. 267.
2
HUDECOVÁ, I. – CYPRICHOVÁ, A. – MAKATURA, I. a kol.: Nariadenie o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EURO KODEX,
2018. s. 213.
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1.1 Poskytovanie informácií pri získavaní osobných
údajov od dotknutej osoby
Táto časť sa týka údajov, ktoré dotknutá osoba poskytne
prevádzkovateľovi vedome, napríklad vyplnením online formulára, ako aj
na osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú a ktoré o nej
prevádzkovateľ získava pozorovaním (napr. monitorovaním kamerami,
GPS, Wifi sledovaním pod.).
Z ust. § 19 ods. 1 a ods. 2 zákona o OOÚ vyplývajú taxatívne vymedzené
informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe,
ak osobné údaje získava priamo od nej a poskytnutím ktorých sa má
zabezpečiť informovanosť dotknutej osoby a transparentnosť spracúvania
jej osobných údajov. Pričom tieto údaje je prevádzkovateľ povinný
poskytnúť už sám z vlastnej iniciatívy a nie až na základe žiadosti alebo
výzvy dotknutej osoby.
Zároveň je v prípade získavania osobných údajov od dotknutej osoby
nevyhnutné, aby tieto informácie o zamýšľanej spracovateľskej operácií boli
dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov,
respektíve v dostatočnom časovom predstihu a to jasne, zrozumiteľne
a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne
oboznámiť a porozumela im. 3 Tieto informácie sa poskytujú písomne alebo
inými prostriedkami, vrátane v prípade potreby, elektronickými
prostriedkami.
Rovnako má prevádzkovateľ voči dotknutej osobe informačnú povinnosť
ohľadom spracúvania osobných údajov na iný účel, ako na ten, na ktorý
dané osobné údaje pôvodne získal. To znamená, že prevádzkovateľ je
povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o zamýšľanom účele
spracúvania, na ktorý chce osobné údaje dotknutej osoby, ktorými už
disponuje ďalej spracúvať ešte pred zamýšľaným spracúvaním na tento
nový zamýšľaný účel. V prípade ak už dotknutá osoba informáciami o
spracúvaní osobných údajov disponuje (napríklad jej už boli skoršie
prevádzkovateľom poskytnuté) prevádzkovateľ jej ich opätovne poskytovať
nemusí, poskytne jej iba tie, ktorými dotknutá osoba ešte nedisponuje. 4
Pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby sa navyše poskytuje
aj informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo
zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie

3

SOTOLÁŘ, J. a kol. Zákon o ochrane osobných údajov ( komentár s judikatúrou). Košice:
SOTAC, s.r.o., 2018. s 146.
4
Dôvodová správa k zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Dostupné na
internete: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=443222
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zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj
možné následky neposkytnutia takýchto údajov.
Zákonodarca ponecháva výber spôsobu plnenia informačnej povinnosti
v plnej miere na prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ by mal zvoliť, v
závislosti od okolností daného spracúvania, spôsobu získavania osobných
údajov, taký spôsob poskytnutia informácií, aby bol schopný v súlade so
zásadou zodpovednosti a transparentnosti preukázať, že Nariadením
požadované informácie boli v určenej lehote dotknutej osobe poskytnuté. V
prípade, ak prevádzkovateľ získava osobné údaje online, informácie by mali
byť dotknutej osobe poskytnuté online.5 Medzi konkrétne varianty splnenia
informačnej povinnosti môžeme zaradiť napríklad zverejnenie dokumentu
na webovom sídle poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zverejnenia
tlačenej verzii dokumentu na tabuli, resp. nástenke ak ju poskytovateľ má,
zaslanie prostredníctvom e-mailovej adresy, prípadne ak poskytovateľ
spracúva osobné údaje svojich pacientov cez aplikáciu (napríklad
objednávanie prostredníctvom aplikácie) môže si splniť informačnú
povinnosť aj zverejnením dokumentu priamo v tejto aplikácií.
V nasledujúcej tabuľke (Tabuľka č. 1) sú uvedené údaje, ktoré sú
súčasťou informačnej povinnosti zo strany prevádzkovateľa, ak osobné
údaje sú získané od dotknutej osoby.
Tabuľka č. 1
Informačná povinnosť prevádzkovateľa v prípade, ak osobné údaje sú
získané od dotknutej osoby
Informácia
Totožnosť
a kontaktné údaje

Kontakt na
zodpovednú
osobu
Účely spracovania
a právne základy

Oprávnené
záujmy

GDPR
totožnosť a kontaktné údaje
prevádzkovateľa a v
príslušných prípadoch zástupcu
prevádzkovateľa (čl. 13 ods. 1
písm. a)
kontaktné údaje prípadnej
zodpovednej osoby (čl. 13 ods.
1 písm. b)
účely spracúvania, na ktoré sú
osobné údaje určené, ako aj
právny základ spracúvania (čl.
13 ods. 1 písm. c)
ak sa spracúvanie zakladá na
článku 6 ods. 1 písm. f),
oprávnené záujmy, ktoré
sleduje prevádzkovateľ alebo
tretia strana (čl. 13 ods. 1
písm. d)
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Zákon o OOU
identifikačné údaje a
kontaktné údaje
prevádzkovateľa a zástupcu
prevádzkovateľa, ak bol
poverený (§19 ods. 1 písm. a)
kontaktné údaje zodpovednej
osoby, ak je určená (§19 ods.
1 písm. b)
účel spracúvania osobných
údajov, na ktorý sú osobné
údaje určené, ako aj právny
základ spracúvania osobných
údajov (§19 ods. 1 písm. c)
prevádzkovateľa alebo tretej
strany, ak sa osobné údaje
spracúvajú podľa
§ 13 ods. 1 písm. f) (§19 ods.
1 písm. d)

HUDECOVÁ, I. – CYPRICHOVÁ, A. – MAKATURA, I. a kol.: Nariadenie o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EURO KODEX,
2018. s. 218.
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Informácia
Príjemcovia
Tretie krajiny

Doba uchovávania

Práva dotknutej
osoby

Práva odvolania
udeleného
súhlasu

Právo podať
sťažnosť

GDPR
príjemcovia alebo kategórie
príjemcov osobných údajov, ak
existujú (čl. 13 ods. 1 písm. e)
v relevantnom prípade
informácia o tom, že
prevádzkovateľ zamýšľa
preniesť osobné údaje do tretej
krajiny alebo medzinárodnej
organizácii a informácia o
existencii alebo neexistencii
rozhodnutia Komisie
o primeranosti alebo, v prípade
prenosov uvedených v článku
46 alebo 47 či v článku 49
ods. 1 druhom pododseku
odkaz na primerané alebo
vhodné záruky a prostriedky
na získanie ich kópie, alebo
kde boli poskytnuté (čl. 13
ods. 1 písm. f)

doba uchovávania osobných
údajov alebo, ak to nie je
možné, kritériá na jej určenie
(čl. 13 ods. 2 písm. a)
existencia práva požadovať od
prevádzkovateľa prístup k
osobným údajom týkajúcim sa
dotknutej osoby a práva na ich
opravu alebo vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania,
alebo práva namietať proti
spracúvaniu, ako aj práva na
prenosnosť údajov (čl. 13 ods.
2 písm. b)

ak je spracúvanie založené na
článku 6 ods. 1 písm. a) alebo
na článku 9 ods. 2 písm. a),
existencia práva kedykoľvek
svoj súhlas odvolať bez toho,
aby to malo vplyv na
zákonnosť spracúvania
založeného na súhlase
udelenom pred jeho odvolaním
(čl. 13 ods. 2 písm. c)
právo podať sťažnosť
dozornému orgánu (čl. 13 ods.
2 písm. d)
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Zákon o OOU
identifikácia príjemcu alebo
kategóriu príjemcu, ak existuje
(§19 ods. 1 písm. e)
informácia o tom, že
prevádzkovateľ zamýšľa
preniesť osobné údaje do
tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácii,
identifikáciu tretej krajiny
alebo medzinárodnej
organizácie, informáciu o
existencii alebo neexistencii
rozhodnutia Európskej komisie
(ďalej len „Komisia“) o
primeranosti alebo odkaz na
primerané záruky alebo
vhodné záruky a prostriedky
na získanie ich kópie alebo
informáciu o tom, kde boli
sprístupnené, ak
prevádzkovateľ zamýšľa
prenos podľa § 48 ods. 2, § 49
alebo § 51 ods. 1 a 2. (§19
ods. 1 písm. f)
doba uchovávania osobných
údajov; ak to nie je možné,
informácie o kritériách jej
určenia (§19 ods. 2 písm. a)
právo požadovať od
prevádzkovateľa prístup k
osobným údajom týkajúcich sa
dotknutej osoby, právo na
opravu osobných údajov,
právo na vymazanie osobných
údajov alebo právo na
obmedzenie spracúvania
osobných údajov, právo
namietať spracúvanie
osobných údajov, ako aj právo
na prenosnosť osobných
údajov (§19 ods. 2 písm. b)
právo kedykoľvek svoj súhlas
odvolať (§19 ods. 2 písm. c)

právo podať návrh na začatie
konania podľa § 100 (§19 ods.
2 písm. d)

Informácia
Povaha
poskytovania
osobných údajov

Existencia
automatizovaného
rozhodovania

1.1.1

GDPR
informácia o tom, či je
poskytovanie osobných údajov
zákonnou alebo zmluvnou
požiadavkou, alebo
požiadavkou, ktorá je potrebná
na uzavretie zmluvy, či je
dotknutá osoba povinná
poskytnúť osobné údaje, ako
aj možné následky
neposkytnutia takýchto údajov
(čl. 13 ods. 2 písm. e)
existencia automatizovaného
rozhodovania vrátane
profilovania uvedeného v
článku 22 ods. 1 a 4 a aspoň
v týchto prípadoch zmysluplné
informácie o použitom
postupe, ako aj význame a
predpokladaných dôsledkoch
takéhoto spracúvania pre
dotknutú osobu (čl. 13 ods. 2
písm. f)

Zákon o OOU
Informácia o tom, či je
poskytovanie osobných údajov
zákonnou požiadavkou alebo
zmluvnou požiadavkou alebo
požiadavkou, ktorá je potrebná
na uzavretie zmluvy, a o tom,
či je dotknutá osoba povinná
poskytnúť osobné údaje, ako
aj o možných následkoch
neposkytnutia osobných
údajov (§19 ods. 2 písm. e)
existencia automatizovaného
individuálneho rozhodovania
vrátane profilovania podľa § 28
ods. 1 a 4; v týchto prípadoch
poskytne prevádzkovateľ
dotknutej osobe informácie o
použitom postupe, ako aj o
význame a predpokladaných
dôsledkoch takého spracúvania
osobnýc
h údajov pre
dotknutú osobu (§19 ods. 2
písm. f)

Tretie krajiny

Akýkoľvek prenos osobných údajov, ktoré sa spracúvajú alebo sú
určené na spracúvanie po prenose do tretej krajiny, sa uskutoční len vtedy,
ak prevádzkovateľ dodržiava podmienky stanovené v Nariadení vrátane
podmienok následných prenosov osobných údajov z predmetnej tretej
krajiny do inej tretej krajiny. Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť, aby sa
neohrozila úroveň ochrany fyzických osôb zaručená Nariadením.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa môže uskutočniť, ak
Európska komisia rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré
určené sektory v danej tretej krajine zaručujú primeranú úroveň ochrany.
Na takýto prenos nie je nutné žiadne osobitné povolenie.
Ak neexistuje rozhodnutie Komisie podľa predchádzajúceho odseku,
tak prevádzkovateľ môže uskutočniť prenos osobných údajov do tretej
krajiny len vtedy, ak poskytne primerané záruky, a za podmienky, že
dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne
prostriedky nápravy. Primerané záruky sa môžu ustanoviť bez toho, aby sa
dozorný orgán žiadal o akékoľvek osobitné povolenie, prostredníctvom
záväzných vnútropodnikových pravidiel v súlade s článkom 47 Nariadenia;
štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijala Komisia v súlade s
postupom preskúmania uvedeným v článku 93 ods. 2 Nariadenia;
štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijal dozorný orgán, a ktoré
6

schválila Komisia podľa postupu preskúmania uvedeného v článku 93 ods.
2 Nariadenia; schváleného kódexu správania podľa článku 40 Nariadenia
spolu so záväznými a vymáhateľnými záväzkami prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa v tretej krajine spočívajúcimi v uplatňovaní primeraných
záruk, a to aj pokiaľ ide o práva dotknutých osôb, alebo schváleného
certifikačného mechanizmu podľa článku 42 spolu so záväzným a
vymáhateľným záväzkom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v tretej
krajine spočívajúcim v uplatňovaní primeraných záruk, a to aj pokiaľ ide o
práva dotknutých osôb.
Výnimky pre osobitné situácie sa spravujú čl. 49 Nariadenia. Práve
o tom, či sa takýto prenos uskutočňuje alebo zamýšľa a akým spôsobom je
zabezpečená zodpovedajúca úroveň ochrany osobných údajov
má
prevádzkovateľ informovať dotknutú osobu náležitým spôsobom.
Z informácií dostupných na webových sídlach poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti vyplýva, že prenos údajov do tretích krajín neuskutočňujú
a teda aj informácia o prenose údajov v zásade u nich absentuje.
Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti môže odrádzať pri prenose
osobných údajov do tretích štátov už aj samotné nariadenie. V praxi môže
dôjsť k situácii, že príjmu menej výhodnú ponuku týkajúcu sa napríklad
laboratórnych testov, kedy dôjde k prenosu osobných údajov medzi
niektorým z členských štátov, než by mali uskutočňovať prenosy mimo
Európskej únie. Na základe tohto možno konštatovať, že nariadenie
predstavuje v určitom ohľade vplyv aj na ekonomické správanie
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

1.1.2

Automatizované rozhodovanie

Pokiaľ je súčasťou spracovateľských operácií prevádzkovateľa aj
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl.
22 Nariadenia, poskytne prevádzkovateľ dotknutým osobám zmysluplné
informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných
dôsledkoch takého spracúvania pre dotknutú osobu.6
Dotknutá osoba by mala byť informovaná najmä o skutočnostiach, že
jej
osobné
údaje
sú
spracúvané
formou
automatizovaného
individuálneho rozhodovania a tiež akým spôsobom automatizované
individuálne rozhodovanie prebieha. Zároveň by mala byť informovaná aj o
skutočnostiach súvisiacich s významom a predpokladanými dôsledkami
takého rozhodnutia.

6

Podrobnejšie sa problematikou automatizovaného individuálneho rozhodovania a
profilovania zaoberá usmernenie pracovnej skupiny WP 29 číslo WP 51 transparentnosti
podľa nariadenia č. 2016/679 z 3. októbra 2017.
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Rozhodnutím založeným na automatizovanom spracúvaní osobných
údajov je také rozhodnutie, ktoré je za využitia spracúvania osobných
údajov dotknutej osoby vykonané a vydané bez zásahu človeka.
Môže ísť o posúdenie nároku na príspevok iba na základe zadania
stanovených parametrov a následného automatizovaného vyhodnotenia
nároku aplikáciou alebo na to určeným algoritmom.
Dochádza teda ku generovaniu takého rozhodnutia zo strany
prevádzkovateľa, ktoré je riadené algoritmom, to znamená, že sa vopred
nastavia parametre, ktoré dotknutá osoba odovzdá a ktoré sa do algoritmu
zadajú tzv. vstupné dáta, následne celý proces vyhodnocovania prebehne
bez ľudského zásahu, automatizovane.
V praxi sa stretávame s takýmito postupmi čoraz častejšie napríklad
pri vyhodnocovaní toho, či určitá osoba spĺňa kritéria. Napríklad, či má
dostatočné príjmy na to, aby dosiahla na bankový produkt, zároveň
algoritmus je schopný jej osobné údaje porovnať s osobnými údajmi ľudí v
databázach, ktorí sú voči bankám dlžníkmi. Všetko je vykonávané
automatizovane, na základe nastavenia algoritmov. V budúcnosti by to bolo
možné využívať napríklad na stanovenie diagnózy. Za použitia vopred
stanovených parametrov, ktorými by v tomto prípade boli rôzne príznaky
by došlo k automatizovanému vyhodnoteniu na to určeným algoritmom.
Automatizované rozhodovanie zasahuje do práv dotknutej osoby vo
veľkej miere je preto potrebné, aby boli práva dotknutej osoby zaistené a
aby v prípadoch automatizovaného rozhodovania mala dotknutá osoba
právo sa voči takému automatizovanému rozhodovaniu vyjadriť a právo
napadnúť dané rozhodnutie. V prípade, ak by sa dotknutá osoba musela
automaticky takému rozhodnutiu podrobiť a nemohla by proti nemu
protestovať, bol by to závažný a veľmi zásadný zásah do jej práv, ktorý by
z hľadiska práv a povinností bol veľmi nevyvážený.7
Je preto potrebné zaistiť, aby dotknutá osoba mohla voči takémuto
automatizovanému rozhodnutiu namietať a požiadať prevádzkovateľa o
preverenie jeho výsledku, ktoré bude vykonané inak, ako algoritmom, teda
automatizovane, najlepšie formou kontroly prostredníctvom oprávnenej
osoby prevádzkovateľa; teda ľudským, neautomatizovaným, zásahom do
inak automatizovanej schémy tvorby rozhodovania. 8
Čo sa týka úpravy automatizovaného rozhodovania a profilovania
nemocnicami a zdravotníckymi zariadeniami nachádzajúcimi sa na území
Slovenskej republiky, tak zo skúmaných zdravotníckych zariadení iba v 5
7

SOTOLÁŘ, J. a kol. Zákon o ochrane osobných údajov ( komentár s judikatúrou). Košice:
SOTAC, s.r.o., 2018. s 171.
8
Dôvodová správa k zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Dostupné na
internete: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=443222

8

prípadoch sa v ich pravidlách ochrany osobných údajov zverejnených online
na internete (informačná povinnosť voči dotknutým osobám) nachádza
zmienka o automatizovanom rozhodovaní. Z toho však Univerzitná
nemocnica Martin uvádza, že „Automatizované rozhodovanie vrátane
profilovania Univerzitná nemocnica Martin nevykonáva“9
a napríklad
Nemocnica s Poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove má nasledovnú úpravu:
„Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému
rozhodovaniu vrátane profilovania.“10 Z uvedeného vyplýva, že takéto
spracúvania osobných údajov dotknutých osôb v zásade poskytovatelia
zdravotnej starostlivosti nevykonávajú.

1.2 Poskytovanie informácií pri získavaní osobných
údajov od inej ako dotknutej osoby
Nariadenie priamo a taxatívne vymedzuje informácie11, ktoré má
prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe, ak osobné údaje
nezískal priamo od nej a poskytnutím ktorých sa má zabezpečiť
informovanosť dotknutej osoby a transparentnosť spracúvania jej osobných
údajov.
V záujme zachovania práv dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný
transparentne informovať dotknuté osoby o rozsahu informácií, ktoré
poskytuje dotknutej osobe podľa čl. 13 ods. 1 nariadenia, okrem informácie
o oprávnenom záujme prevádzkovateľa alebo tretej strany. V záujme
zabezpečenia spravodlivého a transparentného spracúvania poskytne
prevádzkovateľ dotknutým osobám aj ďalšie doplňujúce informácie. Oproti
ďalším doplňujúcim informáciám, ktoré je prevádzkovateľ povinný
poskytnúť dotknutým osobám, ak získava osobné údaje od nich, poskytuje
v tomto prípade navyše aj informáciu o oprávnených záujmoch
prevádzkovateľa alebo tretej strany, informáciu o zdroji osobných údajov,
prípadne informáciu o tom, či osobné údaje pochádzajú z verejne
prístupných zdrojov. Naopak, prevádzkovateľ v tomto prípade neposkytuje
dotknutým osobám informácie, či poskytnutie osobných údajov je zákonné,
zmluvné, dobrovoľné alebo povinné, ani o možných následkoch
neposkytnutia osobných údajov.
Časový okamih plnenia informačnej povinnosti prevádzkovateľa v
prípade, ak osobné údaje nezískal od dotknutej osoby, ale z iného zdroja,
je odlišný v porovnaní so situáciou, keď prevádzkovateľ získava osobné
údaje priamo od dotknutej osoby. V súlade so zásadou spravodlivosti by
9

Dostupné na internete: https://www.unm.sk/informacna-povinnost-univerzitnejnemocnice-martin
10
Dostupné na internete: http://www.nsp-bardejov.sk/
11
Kategóriám týchto údajov sa venujeme v časti 1.2.1.

9

mal prevádzkovateľ pri rozhodovaní o načasovaní poskytnutia informácií
dotknutej osobe zvážiť jej primerané očakávania, účinky, ktoré na ňu
spracúvanie môže mať, ako aj schopnosť dotknutej osoby uplatniť si svoje
práva v súvislosti s daným spracúvaním.12 Prevádzkovateľ by mal vedieť
zdôvodniť a preukázať, prečo informácie poskytol v danom konkrétnom
okamihu. Prevádzkovateľ by ich teda mal dotknutej osobe poskytnúť v
primeranej lehote po získaní osobných údajov od inej ako dotknutej osoby
alebo je prevádzkovateľ povinný plniť si informačnú povinnosť voči
dotknutej osobe najneskôr v čase prvej komunikácie s ňou, alebo v čase,
keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú plánujú poskytnúť ďalšiemu
príjemcovi. 13
Povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie, ktoré
stanovuje Nariadenie v čl. 14 nie je absolútna. Nariadenie stanovuje
taxatívne prípady a podmienky, kedy prevádzkovateľ nemá povinnosť
poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa odsekov 1 až 4, ak osobné
údaje prevádzkovateľ nezískal priamo od dotknutej osoby. Ide o prípady,
ak dotknutá osoba už informácie má, ak zaznamenanie alebo poskytnutie
osobných údajov je stanovené osobitným predpisom, alebo medzinárodnou
zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo ak sa poskytnutie
informácií dotknutej osobe prevádzkovateľom sa ukáže ako nemožné alebo
by si vyžiadalo zo strany prevádzkovateľa vynaloženie neprimeraného
úsilia. V tejto súvislosti by sa mal zohľadniť počet dotknutých osôb, vek
údajov a všetky prijaté primerané záruky.
V nasledujúcej tabuľke (Tabuľka č. 2) sú uvedené údaje, ktoré sú súčasťou
informačnej povinnosti zo strany prevádzkovateľa, ak osobné údaje nie sú
získané od dotknutej osoby.
Tabuľka č. 2
Informačná povinnosť prevádzkovateľa v prípade, ak osobné údaje nie sú
získané od dotknutej osoby
Informácia
Totožnosť
a kontaktné údaje

Kontakt na
zodpovednú
osobu
Účely spracovania
a právne základy

GDPR
totožnosť a kontaktné údaje
prevádzkovateľa a v
príslušných prípadoch zástupcu
prevádzkovateľa (čl. 14 ods. 1
písm. a)
kontaktné údaje prípadnej
zodpovednej osoby (čl. 14 ods.
1 písm. b)
účely spracúvania, na ktoré sú
osobné údaje určené, ako aj

12

Zákon o OOU
identifikačné údaje a
kontaktné údaje
prevádzkovateľa a zástupcu
prevádzkovateľa, ak bol
poverený (§20 ods. 1 písm. a)
kontaktné údaje zodpovednej
osoby, ak je určená (§20 ods.
1 písm. b)
účel spracúvania osobných
údajov, na ktorý sú osobné

HUDECOVÁ, I. – CYPRICHOVÁ, A. – MAKATURA, I. a kol.: Nariadenie o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EURO
KODEX, 2018. s. 229.
13
Dôvodová správa k zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Dostupné na
internete: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=443222
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Informácia

GDPR
právny základ spracúvania (čl.
14 ods. 1 písm. c)

Kategórie údajov

kategórie dotknutých osobných
údajov (čl. 14 ods. 1 písm. d)

Príjemcovia

príjemcovia alebo kategórie
príjemcov osobných údajov, ak
existujú (čl. 14 ods. 1 písm. e)
v relevantnom prípade
informácia o tom, že
prevádzkovateľ zamýšľa
preniesť osobné údaje do tretej
krajiny alebo medzinárodnej
organizácii a informácia o
existencii alebo neexistencii
rozhodnutia Komisie
o primeranosti alebo, v prípade
prenosov uvedených v článku
46 alebo 47 či v článku 49
ods. 1 druhom pododseku
odkaz na primerané alebo
vhodné záruky a prostriedky
na získanie ich kópie, alebo
kde boli poskytnuté (čl. 14
ods. 1 písm. f)

Tretie krajiny

Doba uchovávania

Oprávnené
záujmy

Práva dotknutej
osoby

Práva odvolania
udeleného
súhlasu

doba uchovávania osobných
údajov alebo, ak to nie je
možné, kritériá na jej určenie
(čl. 14 ods. 2 písm. a)
ak sa spracúvanie zakladá na
článku 6 ods. 1 písm. f),
oprávnené záujmy, ktoré
sleduje prevádzkovateľ alebo
tretia strana (čl. 14 ods. 2
písm. b)
existencia práva požadovať od
prevádzkovateľa prístup k
osobným údajom týkajúcim sa
dotknutej osoby a práva na ich
opravu alebo vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania,
alebo práva namietať proti
spracúvaniu, ako aj práva na
prenosnosť údajov (čl. 14 ods.
2 písm. c)

ak je spracúvanie založené na
článku 6 ods. 1 písm. a) alebo
na článku 9 ods. 2 písm. a),
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Zákon o OOU
údaje určené, ako aj právny
základ spracúvania osobných
údajov (§20 ods. 1 písm. c)
kategórie spracúvaných
osobných údajov (§20 ods. 1
písm. d)
identifikáciu príjemcu alebo
kategóriu príjemcu, ak existuje
(§20 ods. 1 písm. e)
informáciu o tom, že
prevádzkovateľ zamýšľa
preniesť osobné údaje do
tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácii,
identifikáciu tretej krajiny
alebo medzinárodnej
organizácie, informáciu o
existencii alebo neexistencii
rozhodnutia Európskej komisie
(ďalej len „Komisia“) o
primeranosti alebo odkaz na
primerané záruky alebo
vhodné záruky a prostriedky
na získanie ich kópie alebo
informáciu o tom, kde boli
sprístupnené, ak
prevádzkovateľ zamýšľa
prenos podľa § 48 ods. 2, § 49
alebo § 51 ods. 1 a 2. (§20
ods. 1 písm. f)
dobe uchovávania osobných
údajov; ak to nie je možné,
informácie o kritériách jej
určenia (§20 ods. 2 písm. a)
prevádzkovateľa alebo tretej
strany, ak sa spracúvajú
osobné údaje podľa § 13 ods.
1 písm. f) (§20 ods. 2 písm. b)
práve požadovať od
prevádzkovateľa prístup k
osobným údajom týkajúcich sa
dotknutej osoby, o práve na
opravu osobných údajov, o
práve na vymazanie osobných
údajov alebo o práve na
obmedzenie spracúvania
osobných údajov, o práve
namietať spracúvanie
osobných údajov, ako aj o
práve na prenosnosť osobných
údajov (§19 ods. 2 písm. c)
práve kedykoľvek svoj súhlas
odvolať (§19 ods. 2 písm. d)

Informácia

Právo podať
sťažnosť
Zdroj údajov

Existencia
automatizovaného
rozhodovania

GDPR
existencia práva kedykoľvek
svoj súhlas odvolať bez toho,
aby to malo vplyv na
zákonnosť spracúvania
založeného na súhlase
udelenom pred jeho odvolaním
(čl. 14 ods. 2 písm. d)
právo podať sťažnosť
dozornému orgánu (čl. 14 ods.
2 písm. e)
z akého zdroja pochádzajú
osobné údaje, prípadne
informácie o tom, či údaje
pochádzajú z verejne
prístupných zdrojov (čl. 14
ods. 2 písm. f)
existencia automatizovaného
rozhodovania vrátane
profilovania uvedeného v
článku 22 ods. 1 a 4 a aspoň
v týchto prípadoch zmysluplné
informácie o použitom
postupe, ako aj význame a
predpokladaných dôsledkoch
takéhoto spracúvania pre
dotknutú osobu (čl. 14 ods. 2
písm. g)

Zákon o OOU

práve podať návrh na začatie
konania podľa § 100 (§19 ods.
2 písm. e)
zdroji, z ktorého pochádzajú
osobné údaje, prípadne
informácie o tom, či
pochádzajú z verejne
prístupných zdrojov (§20 ods.
2 písm. f)
existencii automatizovaného
individuálneho rozhodovania
vrátane profilovania podľa § 28
ods. 1 a 4; v týchto prípadoch
poskytne prevádzkovateľ
dotknutej osobe informácie o
použitom postupe, ako aj o
význame a predpokladaných
dôsledkoch takého spracúvania
osobných údajov pre dotknutú
osobu (§19 ods. 2 písm. f)
(§20 ods. 2 písm. g)

V praxi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti môže k takému to
získavaniu osobných údajov od inej ako dotknutej osoby dochádzať
v prípade, ak sa dotknutá osoba nenachádza pri vedomí, resp. jej zdravotný
stav je tak zlý, že nemôže komunikovať a poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti sa jej identifikačné údaje a údaje týkajúce sa jej zdravia
dozvie, či od blízkej osoby alebo od iného prevádzkovateľa (napr. záchranná
zdravotná služby, polícia), často však vo vzťahu k splneniu si informačnej
povinnosti pôjde práve o výnimky z jej poskytnutia.
Vzhľadom na to, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti si túto
informačnú povinnosť môže riadne splniť jedine s prihliadnutím na daného
pacienta a okolnosti a rozsah získania osobných údajov, nie je možné
pripraviť jeden generálny dokument, ale je nevyhnutné každé takéto
informovania dotknutej osoby individualizovať.

1.2.1

Kategórie údajov

Kategórie dotknutých osobných údajov sú v porovnaní s čl. 13
Nariadenia novou informáciou, ktorú musí prevádzkovateľ dotknutej osobe
poskytnúť, a to z dôvodu, že dotknutá osoba nemá vedomosť o tom, aké
kategórie osobných údajov prevádzkovateľ spracúva, keďže osobné údaje
12

neboli získané od nej. Pod kategóriou dotknutých osobných údajov sa
nerozumie len uvedenie, že ide o bežné osobné údaje alebo osobitnú
kategóriu osobných údajov alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za
trestné činy a priestupky. Článok 9 Nariadenia upravuje viacero „kategórií“
osobných údajov. Za kategóriu osobných údajov môžeme podľa čl. 9
Nariadenia považovať napríklad „osobné údaje odhaľujúce rasu“, „osobné
údaje týkajúce sa zdravia“, „osobné údaje odhaľujúce politické názory“,
„genetické údaje“ a pod. Pri údajoch nespadajúcich pod článok 9 prichádza
do úvahy napr. kategória „identifikačné údaje“, „kontaktné údaje“ a pod. V
záujme transparentného spracúvania môže prevádzkovateľ v situácii, kde
je to možné, uviesť aj presný zoznam osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania (napr. meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu,
telefónne číslo, rodné číslo, email a pod.). 14
V prípade poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pôjde najčastejšie
o nasledujúce kategórie osobných údajov:
• identifikačné údaje,
• kontaktné údaje,
• osobné údaje týkajúce sa zdravia.

1.2.2

Oprávnené záujmy

Oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany je jedným z
legitímnych právnych základov, ktoré definuje Nariadenie v čl. 6 ods. 1
písm. f). Nariadenie teda definuje oprávnený záujem ako „spracúvanie,
ktoré je nevyhnutné na
účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
prevádzkovateľ alebo tretia strana... “15
Už zo samotnej definície oprávneného záujmu podľa Nariadenia je
zrejmé, že ho možno uplatniť na širší kontext účelov spracúvania, než len
na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo
tretej strany. Samozrejme, súčasne platí, že také spracúvanie nebude
považované za zákonné, ak budú prevažovať záujmy alebo základné práva
a slobody dotknutej osoby. Osobitný zreteľ kladie Nariadenie na posúdenie
dôsledkov spracúvania osobných údajov, ak je dotknutou osobou dieťa. Pri
tomto právnom základe sa teda vyžaduje vykonanie
tzv.
testu
proporcionality, a to ešte pred samotným začatím spracúvania osobných
údajov, ktorý v rámci svojho trojkrokového testu predpokladá
kumulatívne splnenie podmienok, a to po prvé sledovanie legitímneho
záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany, po druhé nevyhnutnosť
14

Porov. HUDECOVÁ, I. – CYPRICHOVÁ, A. – MAKATURA, I. a kol.: Nariadenie o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Veľký komentár. Bratislava: EURO
KODEX, 2018. s. 226.
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Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 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
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spracúvania osobných údajov na realizáciu sledovaného legitímneho
záujmu a po tretie podmienku, že neprevažujú základné práva a slobody
osoby, ktorej sa ochrana údajov týka nad záujmom prevádzkovateľa alebo
tretej strany.16
V prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov
oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany podľa čl. 6 ods. 1
písm. f) Nariadenia, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe
informácie o konkrétnych oprávnených záujmoch, ktoré takým spracúvaním
sleduje.
V prípade, ak ide o spracúvanie osobných údajov na účel priameho
marketingu, je zároveň povinný dotknutej osobe poskytnúť aj informácie o
práve namietať také spracúvanie osobných údajov.17
Veľmi často vyskytujúcim sa oprávneným záujmom poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti je ochrana majetku a osôb, ktorý sa vyskytuje
najmä v súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb
prostredníctvom kamerového systému či skvalitneným a personifikáciou
služieb.

1.2.3

Zdroj údajov

Informácia, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne
informácia o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov
predstavuje v porovnaní s čl. 13 Nariadenia novú a logickú požiadavku
(informáciu), pretože prevádzkovateľ nezískal osobné údaje od dotknutej
osoby a preto má dotknutá osoba právo vedieť zdroj ich získania. Recitál 61
Nariadenia uvádza „ak sa z dôvodu použitia viacerých zdrojov nemohol
dotknutej osobe poskytnúť pôvod osobných údajov, mala by sa poskytnúť
všeobecná informácia“. To však platí iba v prípadoch, keď sú rôzne
informácie o jednej dotknutej osobe zisťované z viacerých zdrojov. Tento
princíp nemožno uplatniť vtedy, keď sú iba kombinované rôzne databázy,
ktoré však obsahujú rovnaké informácie o rôznych dotknutých osobách.
Všeobecná informácia by mala obsahovať povahu zdroja, napríklad
verejné/súkromné zdroje; typ organizácie/ odvetvie/sektor. Konkrétny
zdroj osobných údajov by mal byť poskytnutý vždy, ak je to možné (aj
napriek skutočnosti, že je to časovo náročné). V prípade informácie o zdroji
je prevádzkovateľ povinný uviesť túto informáciu v takom rozsahu, v akom
ňou disponuje.

16

Bližšie pozri rozsudok SD EÚ vo veci C-13/16 zo 4. mája 2017, bod 28
VALENTOVÁ, T. – BIRNSTEIN, M. – GOLAIS, J.: GDPR/Všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár. Bratislava:
Wolters Kluwer, 2018. s. 154.
17
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Takýmto zdrojom informácií odkiaľ poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti mohol získať obdobné údaje o dotknutej osobe budú zvyčajne
iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí disponujú údajmi
dotknutej osoby a ktorí sú oprávnení ich ďalej poskytnúť za účelom
riadneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe.
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2 Informácie
zdravotnej

uvedené

poskytovateľmi

starostlivosti

na

svojich

webových sídlach
V rámci tejto kapitoly sa zameriame na analýzu webových sídel
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Cieľom analýzy je vzhľadom na
poskytované informácie určiť stav aplikácie informačnej povinnosti
prevádzkovateľa (poskytovateľa zdravotnej starostlivosti). Analýza sa
obmedzuje len na informácie zverejnené na webových sídlach
prevádzkovateľov – nemocníc a nerozoberá splnenie informačnej povinnosti
inými spôsobmi (napr. informačný plagát pri vstupe do priestorov
prevádzkovateľa).

2.1 Metodológia zberu a vyhodnotenia údajov
Zber údajov prebiehal v mesiacoch jún a júl 2018. Pri analýze sa
vychádzalo z databázy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – nemocníc
zverejnenom na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR18. Vstupom
pre samotnú analýzu boli údaje 95 nemocníc a ich webových sídel.
Informácie súvisiace s ochranou osobných údajov boli uvedené len pri 54
nemocníc, ktoré boli následne podrobnejšie analyzované. Zákon o ochrane
osobných údajov ani Nariadenie neupravujú formu a spôsob splnenia si
informačnej povinnosti. Určujú len obsahové náležitosti tohto oznámenia.
Skutočnosť, že 41 (43 %) nemocníc nemá zverejnenú informácie súvisiace
s ochranou osobných údajov, neznamená, že by nemali splnenú informačnú
povinnosť. Väčšina 54 (57 %) poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nemocníc považovalo daný spôsob zverejnenia za najúčinnejší. Podľa nášho
názoru je v tomto smere nutné uvažovať vždy o viacerých spôsoboch
splnenia si informačnej povinnosti.
Pre samotnú analýzu sme si určili konkrétne skúmané atribúty. Tie
nám následne pomôžu pri samotnej analýze spôsobu, ako je plnená
informačná povinnosť zo strany prevádzkovateľa – nemocníc. Prvú
kategóriu atribútov o nemocniciach tvoria základné identifikačné údaje
nemocníc ako aj informácie o dátume analýzy:
• názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
• Kraj a mesto,
• IČO,
• kontaktné údaje (webové sídlo, emailová adresa),
18
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•

dátum zberu.

Druhú kategóriu atribútov tvoria tie, ktoré priamo súvisia s uvedením
samotnej informácie, jej formy, a pod. V rámci analýzy boli určené tieto
atribúty:
a) uvedenie informácie o ochrane osobných údajov s hodnotami
„ÁNO“ a „NIE“,
b) uvedenie informácie o právach dotknutých osôb s hodnotami
„ÁNO“ a „NIE“,
c) umiestnenie odkazu na webovom sídle obsahujúcom informácie
k ochrane osobných údajov s hodnotami „Horné menu“, „Dolné
menu“, „Na oboch miestach“ a s hodnotami „Prvá úroveň menu“,
„Druhá úroveň menu“, „Ďalšia úroveň menu“.
d) uvedenie informácie o právach dotknutých osôb s hodnotami
„ÁNO“ a „NIE“,
e) existencia formulára na uplatnenie práv dotknutej osoby
s hodnotami „ÁNO“ a „NIE“,
Posledná kategória atribútov zohľadňuje
informácie, ktoré
poskytujete prevádzkovateľ - nemocnica dotknutým osobám na svojom
webovom sídle:
a) uvedenie totožnosti a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v
príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa s hodnotami „ÁNO“
a „NIE“,
b) uvedenie kontaktných údajov prípadnej zodpovednej osoby
s hodnotami „ÁNO“ a „NIE“,
c) uvedenie účelov spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako
aj právny základ spracúvania s hodnotami „ÁNO“ a „NIE“,
d) uvedenie informácie o príjemcovi alebo kategórii príjemcov
osobných údajov, ak existujú s hodnotami „ÁNO“ a „NIE“,
e) uvedenie informácie o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť
osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej
organizácii s hodnotami „ÁNO“ a „NIE“,
f) uvedenie
informácie
o existencii
práva
požadovať
od
prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej
osoby s hodnotami „ÁNO“ a „NIE“,
g) informáciu o existencii práva kedykoľvek svoj súhlas so
spracovaním osobných údajov odvolať s hodnotami „ÁNO“ a „NIE“,
h) informáciu 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 s hodnotami „ÁNO“ a „NIE“,
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i) uvedenie informácie o práve na opravu alebo vymazanie osobných
údajov alebo obmedzenie spracúvania s hodnotami „ÁNO“ a „NIE“,
j) uvedenie informácie o práva namietať proti spracúvaniu
s hodnotami „ÁNO“ a „NIE“,
k) uvedenie
informácie
o
existencii
automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania s hodnotami „ÁNO“ a „NIE“.

2.2 Výsledky analýzy údajov
Prvá časť analýzy sa venovala spôsobu a forme splnenia informačnej
povinnosti. V rámci analýzy sme sa zamerali na miesto umiestnenia odkazu
na konkrétnu webovú stránku obsahujúcu informácie o ochrane osobných
údajov konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Umiestnenie je
dôležité najmä s možnosťou prístupu k týmto informáciám. Najčastejšie
umiestnenie je horné menu (druhá úroveň menu). Niektorí poskytovatelia
uvádzali odkazy do oznamov o cookies.
Druhá časť analýzy bola venovaná samotnému obsahu splnenia
informačnej povinnosti. Výsledky analýzy splnenia informačnej povinnosti
prevádzkovateľa (nemocnice) na svojom webovom sídle sú uvedené
v Tabuľke č. 3. Prvý stĺpec zobrazuje kategóriu informácie v zmysle čl. 13
ods. 1 Nariadenia, resp. §19 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
Druhý stĺpec obsahuje popis informácie. V rámci tabuľky uvádzame len
popis v zmysle čl. 13 ods. Nariadenia. Tretí stĺpec obsahuje percentuálne
vyjadrenie pomeru poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – nemocníc,
ktorí splnili informačnú povinnosť pri danej informácií k tým, ktorí ju
nesplnili. Ako sme uviedli v predchádzajúcej kapitole, celkový počet
analyzovaných nemocníc je 54.
Tabuľka 3
Splnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa na svojom webovom
sídle
Informácia

Popis

Totožnosť
a kontaktné údaje

totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa
a v príslušných prípadoch zástupcu
prevádzkovateľa (čl. 13 ods. 1 písm. a)
kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby
(čl. 13 ods. 1 písm. b)

Kontakt na
zodpovednú
osobu
Účely spracovania
a právne základy

účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje
určené, ako aj právny základ spracúvania (čl.
13 ods. 1 písm. c)
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Splnenie
informačnej
povinnosti (%)
94,4%
(51/54)
94,4%
(51/54)
92,59%
(50/54)

Informácia
Oprávnené
záujmy
Príjemcovia
Tretie krajiny

Doba uchovávania
Práva dotknutej
osoby

Práva odvolania
udeleného
súhlasu

Právo podať
sťažnosť
Povaha
poskytovania
osobných údajov

Existencia
automatizovaného
rozhodovania

Popis
ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1
písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje
prevádzkovateľ alebo tretia strana (čl. 13 ods.
1 písm. d)
príjemcovia alebo kategórie príjemcov
osobných údajov, ak existujú (čl. 13 ods. 1
písm. e)
v relevantnom prípade informácia o tom, že
prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné
údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii a informácia o existencii alebo
neexistencii rozhodnutia Komisie
o primeranosti alebo, v prípade prenosov
uvedených v článku 46 alebo 47 či v článku
49 ods. 1 druhom pododseku odkaz na
primerané alebo vhodné záruky a prostriedky
na získanie ich kópie, alebo kde boli
poskytnuté (čl. 13 ods. 1 písm. f)
doba uchovávania osobných údajov alebo, ak
to nie je možné, kritériá na jej určenie (čl. 13
ods. 2 písm. a)
existencia práva požadovať od
prevádzkovateľa prístup k osobným údajom
týkajúcim sa dotknutej osoby a
práva na ich opravu alebo vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania, alebo

Splnenie
informačnej
povinnosti (%)
92,59 %
(50/54)
61,11 %
(33/54)
44,44 %
(24/54)

92,59 %
(50/54)
77,78 %
(42/54)
96,30 %
(52/54)

práva namietať proti spracúvaniu, ako aj
práva na prenosnosť údajov (čl. 13 ods. 2
písm. b)
ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1
písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a),
existencia práva kedykoľvek svoj súhlas
odvolať bez toho, aby to malo vplyv na
zákonnosť spracúvania založeného na súhlase
udelenom pred jeho odvolaním (čl. 13 ods. 2
písm. c)
právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl.
13 ods. 2 písm. d)

75,93 %
(41/54)

informácia o tom, či je poskytovanie osobných
údajov zákonnou alebo zmluvnou
požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je
potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá
osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj
možné následky neposkytnutia takýchto
údajov (čl. 13 ods. 2 písm. e)
existencia automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania uvedeného v článku 22
ods. 1 a 4 a aspoň v týchto prípadoch
zmysluplné informácie o použitom postupe,
ako aj význame a predpokladaných
dôsledkoch takéhoto spracúvania pre
dotknutú osobu (čl. 13 ods. 2 písm. f)

53,7 %
(29/54)
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88,89 %
(48/54)

85,19 %
(46/54)

62,96 %
(34/54)

Ako je možné vidieť v rámci Tabuľky č. 3, žiadna iná informácia nebola
uvedená v rámci informačnej povinnosti u všetkých poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti – nemocníc. Keďže zber údajov bol vykonaný po
25.5.2018, kedy vstúpilo do účinnosti Nariadenie, výsledky potvrdzujú
hypotézu, že bez záväzného odporúčania s modelovým príkladom,
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nevedia splniť informačnú povinnosť
v plnom rozsahu.
Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných
prípadoch zástupcu prevádzkovateľa uviedlo 94% poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti. V ostatných prípadoch sa informácia explicitne
neuviedla. Na tomto mieste je možné viesť diskusiu, či je potrebné to
uvádzať
v osobitnej
časti
webového
sídla,
ak
sú
informácie
o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti uvedené na inom mieste
webového sídla. Pre zachovanie právnej istoty by sme odporúčali
o explicitné uvedenie.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu uviedlo 94 %
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Všetci poskytovatelia uviedli aj
emailový kontakt (doménu emailového účtu), podľa ktorého bolo možné
analyzovať ďalšie aspekty ustanovenia zodpovednej osoby u poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti. 30 poskytovateľov si zvolilo internú zodpovednú
osobu, u 21 poskytovateľov bola zodpovedná osoba na základe zmluvného
vzťahu. Poskytovatelia si ako konkrétny emailový účet najčastejšie zvolili
tieto názvy: “dpo@”, “zodpovednaosoba@”, “gdpr@” alebo “oou@”.

Informáciu o účeloch spracovania a právnych základoch
a informáciu o oprávnených záujmoch sme analyzovali spoločne, keďže
oprávnený záujem úzko súvisí s účelom spracovania osobných údajov. Obe
informácie poskytlo 93% poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
V niektorých prípadoch boli uvedené informácie o informačných systémoch
a nie účeloch spracovania, čo možno vo väčšine prípadov považovať za
ekvivalentné vyjadrenie (informačný systém plní konkrétny účel
spracovania osobných údajov). Účely spracovania v prípade poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti je možné na základe analýzy rozdeliť do troch
kategórií:
a) účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
(účely súvisiace s hlavnou činnosťou prevádzkovateľa) – napr.
poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti pacientom,
poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom na lôžku,
preprava pacientov, poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
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b) účely súvisiace s podpornými činnosťami prevádzkovateľa –
napr. personálna a mzdová agenda zamestnancov, evidencia
uchádzačov o zamestnanie, právne vzťahy, kamerový systém,
správa registratúry, vybavovanie sťažností a pod.,
c) iné účely – napr. odborná prax („vedenie evidencie o fyzických
osobách – študentoch, žiakoch, zamestnancoch zdravotníckych
zariadení, ktorí sa zúčastnia na odbornej praxi“), klinické štúdie
a výskum.
Najčastejším (základným) právny základom je plnenie povinností
prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a odkaz na
viacero všeobecne záväzných právnych predpisov, napríklad:
•

•

•
•

•

zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhrade
za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v
znení neskorších predpisov,
zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti,
zdravotníckych
pracovníkoch,
stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, v znení neskorších
právnych predpisov,
zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 362/2011 Z. z. o lieku a zdravotníckych pomôckach v
znení neskorších predpisov.

Informáciu o príjemcovi alebo kategórii príjemcov osobných
údajov, ak existujú, malo uvedenú 61% poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti uprednostnili
uvedenie kategórií príjemcov ako ich individuálny výpočet. Medzi
najčastejšie kategórie môžeme zaradiť lekárov poskytujúcich lekársku
starostlivosť, zdravotné poisťovne, orgány štátnej správy a verejnej moci,
súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútorov, notárov, externých
dodávateľov (informačné technológie, spotrebný zdravotnícky materiál
a pod.) a sťažovateľov a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka.

Informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje
do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii uviedlo len
44 % poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Vo všetkých týchto
prípadoch žiaden poskytovateľ zdravotnej starostlivosti neprenáša alebo
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neplánuje prenášať údaje do tretích krajín. Najčastejším znením
informačnej povinnosti bolo: „Prevádzkovateľ nemá v úmysle prenášať
osobné údaje do tretích krajín, alebo medzinárodnej organizácie“.
Cezhraničný prenos údajov sa môže uskutočňovať u poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti v prípade potreby analýz odobraných vzoriek
v špecializovaných laboratóriách. Keďže nie sú známe tieto prenosy
mimo členské štáty EU, v zmysle právnej úpravy nejde o prenos do tretích
krajín. Iným príkladom môže byť prenos údajov do medzinárodnej
organizácie (napr. Svetová zdravotnícka organizácia - WHO). V prípade
WHO sa posielajú štatistické údaje, ktoré už nepovažujeme za osobné
údaje.

Informáciu o dobe uchovávania uviedlo 93% poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti. Vo väčšine prípadov sa poskytovatelia odvolávali
na ustanovenie § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z., podľa ktorého
prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby 20 rokov od
posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe. Analýzy
informačnej povinnosti ukázala skutočnosť, že väčšina poskytovateľov
nerozlišuje dobu uchovávania vzhľadom na právny základ spracúvania
osobných údajov. Dôležitým v tomto smere je právny základ – súhlas. Doba
uchovávania osobných údajov by mala byť najprísnejšie ohraničená
(ukončenie doby uchovávania po uplynutí účelu, pre ktorý bol súhlas
udelený, resp. po uplynutí primeranej lehoty po uplynutí predmetného
účelu).

Informáciu o právach dotknutej osoby možno rozdeliť do troch
samotných informačných povinností. Ako ukázala aj samotná analýza,
niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti s touto informačnou
povinnosť nepracovali vcelku, ale po jednotlivých častiach. Dôkazom tohto
sú aj rôzne percentuálne výsledky analýzy.

Právo odvolania udeleného súhlasu uviedlo v rámci informačnej
povinnosti 89% poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Vo viacerých
informáciách o ochrane osobných údajov sme sa stretli s textom: „Dotknutá
osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.“
Odvolať súhlas spôsobom, akým ho dotknutá osoba udelila je minimálna
požiadavka v prípade práva na odvolanie udeleného súhlasu. Pri tomto
znení už ale nie je jasné, ako konkrétne to má dotknutá osoba vykonať. Ak
bol súhlas udelený pomocou formulára, poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti by mal pre dotknutú osobu poskytnúť formulár na odvolanie
súhlasu, resp. iný pre dotknutú osobu prijateľnejší prostriedok (napr.
22

zaslanie emailovej správy). Forma písomného odvolania udeleného súhlasu
doručeného prevádzkovateľovi by bola v tomto prípade neekvivalentným
prostriedkom.

Informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu poskytlo
85 % poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Väčšina poskytovateľov
uviedla nasledujúci text, resp. jeho obdobné znenie: „môžete podať
sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421
/2/
3231
3214,
https://dataprotection.gov.sk,
e-mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk.“ Niektorí poskytovatelia uviedli len názov úradu,
jeho adresu a webové sídlo.

Informáciu 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 uviedlo 54%
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Poskytovatelia zdravotnej
starostlivosti sú v rámci svojej hlavnej činnosti špeciálnou kategóriou
prevádzkovateľov. Ich hlavná činnosť – poskytovanie rôznych foriem
zdravotnej starostlivosti je zákonnou požiadavkou. Okrem tohto títo
prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje aj na iné účely (napr. marketing,
resp. poskytovanie stravovacích služieb). Poskytnutie zdravotnej
starostlivosti a poskytnutie stravy majú odlišný právny základ, aj keď pri
oboch majú dotknuté osoby povinnosť poskytnúť údaje. Zaujímavou
otázkou v tomto smere je ale rozdielny následok neposkytnutia osobných
údajov a pozície prevádzkovateľa v tomto prípade.

Informáciu o existencia automatizovaného rozhodovania
poskytlo 63% poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V žiadnom prípade
nedochádzalo k automatizovanému rozhodovaniu. Najčastejšie ustanovenie
v rámci informačnej povinnosti znelo: „Prenos osobných údajov do tretích
krajín sa neuskutočňuje.“
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3 Osobné údaje a otvorené údaje
Otvorené údaje (OpenData) je názov pre paradigmu, v ktorej je možné
s údajmi voľne pracovať.19 Problematika konceptu tzv. open data – t.j.
otvorených údajov prekračuje slovenský právny poriadok a je regulovaná
a presadzovaná v európskom a medzinárodnom právnom prostredí.
Koncept open data súvisí so zverejňovaním údajov.
Vychádzame z nasledovnej definície „open data“: „otvorené údaje sú
údaje, ktoré môžu byť voľne použité, opakovane použiteľné a distribuované
kýmkoľvek podliehajúce požiadavke pripisovania a/alebo zdieľania bez
zmien.“20
Rozmeniac túto definíciu na „drobné“, tak za kľúčové charakteristické
znaky otvorených údajov možno považovať:
• dostupnosť údajov – údaje sú k dispozícií ako celok a ich obstaranie
nesmie prekročiť primerané náklady. Musia byť dostupné vo vhodnej
a modifikovateľnej podobe, pokiaľ možno musia byť k dispozícií na
stiahnutie na internete.
• opakované použitie a redistribúcia – údaje sa musia poskytovať
za podmienok, ktoré umožňujú opakované použitie a redistribúciu
vrátane premiešania s inými súbormi údajov.
• všeobecná participácia – každý musí byť schopný využívať,
opakovane používať a redistribuovať údaje – nesmie existovať žiadna
forma diskriminácie v prípade záujmu o údaje voči určitým osobám
alebo skupinám.21,22
Koncept otvorených dát nie je príznačný len pre tuzemsko, ale naopak
má medzinárodný rozmer. Súvisí s rozmachom informačných technológií,
s tzv. dátovým hospodárstvom a jeho intenzívnou podporou a využívaním.
Netreba si ho však zamieňať s inými inštitútmi, ktoré sme tu už mali pred
vyššie spomenutým fenoménom rozmachu informačných technológií, sú to
verejné registre, ktoré obsahujú určité penzum údajov a sú verejne
dostupné (napr. obchodný register alebo centrálny register zmlúv).
Koncept otvorených údajov súvisí s ďalším dôležitým znakom, a to je
interoperabilita, ktorá znamená schopnosť rôznych systémov a organizácií
19

Dostupné:
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/Metodicka_prirucka_pre_povinne_osoby.
pdf, stránka navštívená 14.2.2020
20
Definícia podľa https://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data/, stránka
navštívená 11.2.2020
21
Prevzaté: https://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data/, stránka
navštívená 11.2.2020
22
Obdobne je koncept open data definovaný aj: https://www.slovensko.sk/sk/zivotnesituacie/zivotna-situacia/_open-data-otvorene-data/, stránka navštívená 14.2.2020
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spolupracovať (vzájomne spolupracovať). V prípade otvorených údajov je
to schopnosť vzájomne spolupracovať alebo kombinovať rôzne súbory
údajov.
V tuzemských podmienkach je koncept open data realizovaný
prostredníctvom portálu otvorených dát, ktorý vznikol v rámci Iniciatívy pre
otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania
verejných
vecí
cez
zvyšovanie
transparentnosti,
efektivity
a zodpovednosti.23 Ústredný portál verejných služieb ľuďom - data.gov.sk
je katalóg obsahujúci rôzne datasety od povinných osôb v SR. Správcom je
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, avšak nezodpovedá za
údaje jednotlivých poskytovateľov a vlastníkov dát.24

3.1 Osobné údaje a otvorené údaje
Prijatie nariadenia GDPR vyvolalo v súvislosti s konceptom
otvorených údajov zbytočné odborné polemiky. Ten dôvod je najmä
skutočnosť, že v slovenskom právnom poriadku nemáme zadefinované tzv.
otvorené údaje priamo v zákone, i keď sa tento pojem bežne používa,
najmä v súvislosti s množstvom rôznorodých stratégií a iniciatív. Pojem
otvorené údaje sa vyskytuje aj v právnom predpise, a to v zákone č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Pojem „otvorené údaje“
používa zákon v súvislosti s povinnosťou sprístupniť údaje povinnou osobou
na účely ich opakovaného použitia v podobe a spôsobom, ktoré umožňujú
technické podmienky, prednostne však v elektronickej podobe a pokiaľ je
to možno a vhodné, tak ako otvorené údaje umožňujúce automatizované
spracovanie spolu s ich metaúdajmi.25
Problematickým je následne vzťah medzi osobnými údajmi
a otvorenými údajmi. Pojem „otvorené údaje“ používa v obmedzenom
rozsahu podzákonný predpis, výnos Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej
správy v znení neskorších zmien (ďalej len „výnos“). V ustanovení § 52
výnos definuje kvalitatívne štandardy pre označenie určitého údaja ako
otvoreného. So zreteľom na sektorovú príslušnosť predmetného
podzákonného predpisu je oklieštená aj jeho aplikovateľnosť, avšak treba
povedať, že v súlade s analógiou legis nepochybne prichádza do úvahy
analogické použitie tejto podzákonnej normy. V súlade s ustanovením § 1
Výnosu sa ustanovujú štandardy pre informačné systémy verejnej správy,

23

Pozri - Ústredný portál verejných služieb ľuďom. Dostupné na internete:
https://data.gov.sk/
24
Ibidem
25
§ 21g zákona o slobode informácií
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ktorými sú medzi inými aj dátové štandardy, vzťahujúce sa na údaje,
registre a číselníky.26
Štandardom pre označenie údaja ako otvoreného je:
a) poskytovanie údaja v datasete v kvalite poskytovaného datasetu
najmenej úrovne 3,
b) poskytovanie údaja otvoreným spôsobom použitia, ktorý je splnený,
ak
• sú právne aspekty prístupu k údaju a jeho používaniu explicitne
vysporiadané,
• je umožnené vytvorenie právnych vzťahov pre používanie údaja
aj
prostredníctvom
anonymného
vzdialeného
automatizovaného prístupu,
• je prístup k údaju umožnený všetkým osobám za rovnakých
podmienok, pričom tieto podmienky sú explicitne uvedené,
• je údaj možné použiť na nekomerčný aj komerčný účel, a je
možné ho kombinovať s inými údajmi, dopĺňať, opravovať,
modifikovať alebo použiť z datasetu bez povinnosti použitia
ostatných údajov datasetu,
• činnosti podľa predchádzajúcej odrážky sú bezodplatné.
c) najmä použitie licencie Creative Commons CC0 alebo CC-BY na
zabezpečenie podmienok otvoreného spôsobu použitia,
d) poskytovanie metaúdajov datasetu otvoreným spôsobom použitia
podľa písmen b) a c).27
Je dôležité zdôrazniť, že úplne postačuje, ak sa v datasete nachádza
jediný otvorený údaj, a v tom prípade už hovoríme o datasete s otvorenými
údajmi. Dataset je ucelená a samostatne použiteľná skupina súvisiacich
údajov vytvorených a udržiavaných na určitý účel, uložených spoločne
podľa rovnakej schémy a poskytovaných prostredníctvom súboru alebo
aplikačného rozhrania.28
Podmienky poskytovania otvorených údajov sú rozvedené
v ustanovení § 53 výnosu. Medzi podmienkami sú rôznorodé technické
požiadavky na zverejňovanie otvorených údajov, ale aj požiadavka na
evidenciu datasetu s otvorenými údajmi v centrálnom katalógu otvorených
údajov „data.gov.sk“.
Poskytovanie datasetu s otvorenými údajmi musí byť umožnené tak,
aby bolo umožnené zistiť pre každý údaj okamih alebo dobu, v ktorej bol
platný; zistiť po aktualizácií údajov, ktoré údaje boli zmenené; zistiť či je
dataset aktualizovaný v reálnom čase alebo v určitej periodicite a v akej;
odlíšiť chybné alebo nepresné údaje od správnych alebo presných údajov. 29
26

Pozri § 1 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z.z.
o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších zmien
27
§ 52 ods. 1 výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
28
§ 2 písm. r) výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
29
§ 53 ods. písm. g) výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
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Je však zreteľné, že nedorozumenie týkajúce sa na jednej strane
ochrany údajov a na strane druhej konceptu „otvárania dát“ pri súčasnom
plnení rovnakého cieľa môže existovať. Jedinou situáciou kedy dochádza
k vzniku trecej plochy medzi GDPR a konceptom open data je teda situácia,
keď otvorené údaje zahŕňajú aj osobné údaje.30

3.2 Otvorené údaje v oblasti zdravotníctva
Oblasť zdravotníctva má v súvislosti s otvorenými údajmi svoje
špecifiká, ktoré sú dané charakterom oblasti a okruhom dotknutých
právnych záujmov. V súvislosti s otvorenými údajmi sú v rámci
zdravotníckeho dátového systému prítomné určité prvky, ktoré naznačujú
určitú mieru otvorenosti a tento systém je niekde na pol ceste ku konceptu
otvorených údajov. Orgánom príslušným na spracovanie stanovených
okruhov zdravotníckych údajov je Národné centrum zdravotníckych
informácií (ďalej aj NCZI), ktoré vykonáva úlohy na úseku zdravotníckej
štatistiky a správy národných zdravotníckych administratívnych registrov
a národných zdravotných registrov. Vykonáva i ďalšie úlohy, ktoré však nie
sú relevantné so zreteľom na túto analýzu.
NCZI zbiera a spracováva vybrané údaje o zdravotnom stave
obyvateľstva, o sieti a činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
a iných organizáciách, o pracovníkoch, o ekonomike zdravotníctva, atď. 31
Získané a spracované údaje poskytuje v požadovanej forme, rozsahu
a štruktúre inštitúciám v rámci SR i zahraničným inštitúciám. Vykazovacia
povinnosť pritom vyplýva zo zákonnej úpravy, resp. z medzinárodných
záväzkov, ktorými je SR viazaná.
NCZI vedie národné zdravotné registre, ktorými sú špecifické
informačné systémy. Registre vytvárajú prostredie pre zhromažďovanie,
spracovávanie a analyzovanie údajov o hromadne sa vyskytujúcich
a spoločensky závažných skupinách chorôb v SR.32 Výstupy z Národných
zdravotných registrov sú prezentované najmä Ministerstvu zdravotníctva
SR, odbornej verejnosti a ostatným zainteresovaným rezortom. Informácie
zhromažďované v národných zdravotných registroch spĺňajú zákonné
kritériá na ochranu osobných údajov, pričom z registrov možno publikovať
len súhrnné údaje o výskyte sledovaného ochorenia, ale v žiadnom prípade

30

Pozri na internete: https://www.europeandataportal.eu/sk/highlights/protecting-dataand-opening-data, webová stránka navštívená 14.1.2020
31
Pozri na internete: http://www.nczisk.sk/Statisticke-zistovania/Pages/default.aspx,
webová stránka navštívená: 14.1.2020
32
Pozri
na
internete:
http://www.nczisk.sk/Registre/Narodne-zdravotneregistre/Pages/default.aspx, webová stránka navštívená: 14.1.2020
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nie údaje o jednotlivých pacientoch.33 Koncept otvorenosti údajov nenaráža
v tomto prípade na ochranu osobných údajov.
Portál otvorených dát realizuje v rámci už spomínanej Iniciatívy pre
otvorené vládnutie aj Ministerstvo zdravotníctva SR34 - Portál otvorených
dát v oblasti zdravotníctva bol realizovaný čiastočne aj prostredníctvom
Úradu verejného zdravotníctva SR ako súčasť Iniciatívy pre otvorené
vládnutie35. V rámci tejto analýzy sme však nemali možnosť pristúpiť
k ďalším dátam, keďže odkazy na datasety Úradu verejného zdravotníctva
neboli aktívne.36
Na úrovni Európskej únie existuje EU Open Portal Data37, v rámci
ktorého publikujú datasety aj viaceré inštitúcie z oblasti zdravotníctva.
Zvlášť intenzívne boli datasety publikované v období finalizácie tejto
analýzy v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

33

Pozri: http://www.nczisk.sk/Registre/Narodne-zdravotne-registre/Pages/default.aspx,
webová stránka navštívená: 14.1.2020
34
Pozri: https://www.health.gov.sk/?data-health-gov-sk.aspx. webová stránka
navštívená: 14.1.2020
35
Pozri: https://www.otvorenavlada.gov.sk, webová stránka navštívená: 14.1.2020
36

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2657&Itemid=12
7, webová stránka navštívená 14.1.2020
37
Pozri: https://data.europa.eu/euodp/en/about
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