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1 Úvod 

Etické kódexy sú písané v reakcii na súčasné podmienky a pozorovaním ich histórie vidíme, 

prečo sa stali potrebnými, a zvážime potrebu nových alebo revidovaných kódexov. Vo 

všeobecnosti uvádzame, že najvýznamnejšími etickými kódexmi sú ťažko vyhranené reakcie 

na závažné poruchy, najmä škandály v oblasti lekárskeho a behaviorálneho výskumu. Takéto 

narušenia znovu otvárajú otázky zodpovednosti, dôvery a inštitucionálnej legitimity, a preto si 

vyžadujú kodifikáciu nových sociálnych a politických opatrení. 

Prvé profesijné kódexy sa objavili po Norimberských procesoch, v reakcii na obranu pred 

súdom zo strany nacistickych vedcov a lekárov, že pre ich konanie neexistovala právna 

regulácia, ktorá bz ho zakazovala. Za tým účelom bola prijatá Ženevská Deklarácia. Ako sa 

biomedicínsky výskum posúval rýchlym tempom vpred, následne boli prijaté ďalšie 

medzinárodné multilaterálne zmluvy ako Helsinská Deklarácia, či Deklarácia z Tai Pei, 

Dohoda z Ovieda a ďalšie. Postupne zakotvili základné princípy pre zaobchádzanie s ľuďmi či 

už pri výskume alebo zdravotnej starostlivosti, medzi ne patria: rešpektovanie osôb,vyváženie 

rizika pre jednotlivcov s prínosom pre spoločnosť, starostlivý výber účastníkov, nezávislé 

preskúmanie výskumných návrhov, samoregulačné spoločenstvá odborníkov, financovanie 

závisí od dodržiavania etických noriem 

Profesijné organizácie, ktoré majú pre svojich členov etické kódexy, môžu mať pre tieto 

kódexy odlišné účely Tieto účely možno klasifikovať ako „dovnútra“ a „navonok“: 

 

Ciele smerujúce dovnútra profesie: 

• poskytovanie poradenstva, keď existujúce nevysvetlené normy a hodnoty nie sú 

dostatočné, to je usmernenie pre novú situáciu 

• znižovanie vnútorných konfliktov, to znamená posilňovanie pocitu spoločného účelu 

medzi členmi organizácie 

• uspokojenie vnútornej kritiky zo strany profesionálov 

• vytvoriť všeobecné pravidlá pre jednotlivcov a organizácie, ktoré zodpovedajú za 

dôležité ľudské statky 

• vypracovať usmernenia špecifické pre jednotlivé úlohy, ktoré ako všeobecné povinnosti 

zavádzajú všeobecné zásady 

• stanoviť štandardy správania sa voči kolegom, študentom, zamestnancom, 

zamestnávateľom, klientom 

• posilniť zmysel pre spoločné ciele medzi členmi organizácie 

• odstraňujú neetické správanie identifikáciou sankcií a vytvorením prostredia, v ktorom 

je hlásené neetické správanie potvrdené 

• poskytovať podporu jednotlivcom, ktorí čelia tlakom, aby sa správali neeticky 

 

Ciele smerujúce k verejnosti: 

• chrániť zraniteľné skupiny obyvateľstva, ktoré by mohli byť činnosťou povolania 

poškodené 

• chrániť / zlepšovať dobrú povesť a dôveru v povolanie 



• založiť toto povolanie ako odlišné morálne spoločenstvo hodné autonómie od vonkajšej 

kontroly a regulácie 

• poskytnúť základ pre očakávania verejnosti a hodnotenie povolania 

• slúži ako základ pre riešenie sporov medzi členmi profesie a medzi členmi a nečlenmi 

• vytvárať inštitúcie odolné voči vonkajším tlakom 

• reagovať na minulé škody spôsobené povolaním.1 

 

 
1 Frankel, Mark S. 1989. “Professional Codes: Why, How, and with What Impact?” Journal of Business Ethics 8 

(2-3): 109–15. 



2 Etické princípy 

Ak má zaobchádzanie s človekom spĺňať etické požiadavky, malo by napĺňať nasledujúce 

princípy, ktorých účelom je zachovanie a rešpektovanie ľudkskej dôstojnosti. Ide o princíp 

autonómie, beneficiencie (dobrej vole pri konaní), non-maleficiencie (bez úmyslu poškodiť) 

a spravodlivosti. Princíp autonómie umožnuje jednotlivcovi, aby jeho osobné rozhodnutie bolo 

rešpektované. Ak sa osoba rozhodne súhlasiť so spracovaním údajov, z tohto princípu vyplýva 

povinnosť spracovateľa osobných údajov zaobchádzať s údajmi spôsobom, ktorým je viazaný 

a na účel, ku ktorému sa voči dotknutej osobe zaviazal. Princíp beneficiencie a non-

maleficiencie predstavujú povinnosť maximalizovať prínos, ktorý je možné dosiahnuť 

a zároveň minimalizovať škodu, ktorá by pri konaní mohla nastať. Inými slovami, zbierať 

a spracúvať iba údaje, ktoré spracovateľ potrebuje pre dosiahnutie účelu , ktorý musí byť 

v súlade s právnou úpravou, ďalej zabezpečiť najvyššiu mieru ochrany údajov dotknutej osoby 

a zabezpečiť účinný proces zabránenia škodlivých následkov pri očakávateľných aj 

neočakávateľných scénároch vývoja. Nakoniec princíp spravodlivosti predstavuje nestrannosť 

a rovnosť pri spracovaní osobných údajov. Zabezpečenie ochrany údajov musí byť poskytnuté 

všetkým subjektom za rovnakých podmienok. 

 

• Princíp autonómie – imperatív prikazujúci dodržiavať princíp: každý má právo sami 

sa rozhodnúť o sebe samom. Vyplýva z povinnosti rešpektovať prirodzenú dôstojnosť 

a hodnotu každej osoby, čo je rovnako esenciálnou podmienkou vzťahu lekár 

(profesionál) – pacient.  

Z toho dôvodu je nutné umožniť pacientovi urobiť autonómne rozhodnutie vo vzťahu 

k výkonu poskytnutia zdravotnej starostlivosti a následného poskytnutia citlivých 

osobných údajov. V prípade ak by pacientove rozhodnutie vyústilo v odmietnutie prijať 

výkon poskytnutia zdravotnej starostlivosti, je jeho autonómnym rozhodnutím prijať aj 

následky z tohto rozhodnutia plynúce. Ak je autonómnym rozhodnutím pacienta prijať 

výkon poskytnutia zdravotnej starostlivosti, je nutné zo strany profesionála 

poskytujúceho službý zdravotnej starostlivosti dodržať nasledujúce princípy. 

 

• Princíp rovnosti a férovosti– imperatív prikazujúci dodržiavať princíp: každý má 

právo na rovnaké zaobchádzanie 

Tento princíp sa riadi hodnotami rovnosti, tolerancie, úcty k ostatným a spravodlivosti. 

Akákoľvek diskriminácia na základe veku, farby pleti, zdravotného postihnutia, 

etnicity, rodinného stavu, rodovej identity, národného pôvodu, rasy, náboženstva alebo 

viery, pohlavia, sexuálnej orientácie alebo akéhokoľvek iného nevhodného faktora je 

výslovným porušením prinípu rovnosti a férovosti. Nerovnosti medzi rôznymi 

skupinami ľudí môžu byť dôsledkom použitia alebo zneužitia informácií a technológií. 

Technológie by mali byť čo najinkluzívnejšie a najprístupnejšie. S poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti v súlade s princípom rovnosti a férovosti úzko súvisia 

nasledujúce princípy. 

 

• Princíp beneficiencie – princíp konania v dobrej vôli v prospech subjektu. 



Táto zásada týkajúca sa kvality života všetkých ľudí potvrdzuje povinnosť chrániť 

základné ľudské práva a rešpektovať rozmanitosť. Základným cieľom odborníkov v 

oblasti výpočtovej techniky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je minimalizovať 

negatívne následky výpočtovej techniky vrátane ohrozenia zdravia, bezpečnosti, 

osobnej bezpečnosti a súkromia. Počítačoví odborníci by mali zvážiť, či sa výrobky ich 

úsilia budú využívať spoločensky zodpovedným spôsobom, či budú zodpovedať 

sociálnym potrebám a či budú všeobecne prístupné. Odporúča sa, aby aktívne 

prispievali do spoločnosti zapojením sa do práce pre dobrovoľníkov alebo 

dobrovoľníkov. Ak sú záujmy viacerých skupín v konflikte, potrebám najmenej 

zvýhodnených by sa mala venovať zvýšená pozornosť a priorita. 

 

• Princíp neškodiť – imperatív za účelom predísť spôsobeniu ujmy inej osobe. 

V tomto dokumente, poškodiť, znamená negatívne následky pre všetky zúčastnené 

strany, najmä ak sú tieto dôsledky významné a nespravodlivé. Medzi príklady 

poškodenia patrí neoprávnená smrť, neoprávnená strata informácií a neoprávnené 

poškodenie majetku, povesti alebo životného prostredia. Dobre zamýšľané konanie 

vrátane toho, ktoré plní pridelené povinnosti, môže neočakávane viesť k poškodeniu. V 

takom prípade sú zodpovední povinní škodu čo najviac vrátiť alebo zmierniť. 

Predchádzanie neúmyselnému poškodeniu sa začína dôkladným zvážením možných 

dopadov na všetkých, ktorých sa rozhodnutia týkajú. 

Aby sa minimalizovala možnosť nepriameho poškodenia ostatných, odborníci v oblasti 

výpočtovej techniky by sa mali riadiť všeobecne uznávanými osvedčenými postupmi 

pri navrhovaní, vývoji a testovaní systému.  V práci má profesionál v oblasti výpočtovej 

techniky pri poskytovaní zdravotnej strarostlivosti dodatočnú povinnosť hlásiť 

akékoľvek príznaky systémových rizík, ktoré by mohli mať za následok vážne osobné 

alebo sociálne poškodenie. (tzv. whistleblowing). 

• Princíp integrity – imperatív prikazujúci vernosť záväzku, povinnosť plniť záväzok 

vyplývajúci z povinnosti v najlepšej možnej miere.  

Integrita v tomto prípade zahŕňa aj vyvarovanie sa konfliktu záujmov a požaduje 

postavenie poskytovania služby pri zdravotnej starostlivosti pred osobné záujmy. 

Integrita súvisí aj s odmietnutím sa zúčastňovať alebo zakrývať neetické praktiky alebo 

postupy. 

 

• Princíp čestnosti a dôveryhodnosti –imperatív prikazujúci neporušiť odôvodnené 

očakávania vyplývajúce z profesionálneho postavenia. 

Pri všetkých profesionálnych úkonoch je nutné iba zákonné a prostriedky v súlade s 

etickým uvážením a následne odmietnutie spolupracovať alebo mlčať proti činom tých, 

ktorí sa dopúšťajú podvodných, klamlivých alebo nezákonných konaní.  Čestnosť je 

nevyhnutnou súčasťou dôvery. Odborník v oblasti výpočtovej techniky pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti by nemal robiť úmyselne nepravdivé alebo zavádzajúce 

tvrdenia a mal by poskytovať úplné zverejnenie všetkých príslušných systémových 

obmedzení a možných problémov. Podobným porušením Kódexu je aj spracovanie 

údajov, falšovanie údajov a vedecké pochybenie. Ten, kto je profesionálne nečestný, je 

zodpovedný za všetky následné škody. Odborník pri použítí výpočtovej techniky pri 

výkone zdravotnej starostlivosti by mal byť úprimný k svojim kvalifikáciám a 



obmedzeniam spôsobilosti na vykonanie úlohy. Odborníci by mali byť otvorení 

všetkým okolnostiam, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov alebo by inak mohli 

narušiť nezávislosť ich úsudku. 

 

• Princíp rešpektu súkromia – imperatív rešpektovať priestor súkromia subjektu, z 

ktorého vyplýva právo rozhodovať o zbieraní, ukladaní, prístupe, použití či vymazaní 

jeho osobných údajov. 

Pri ochrane osobných údajov je kľúčové právo jednotlivca na súkromie a doktrínu 

dôvernosti pri spracúvaní a zverejňovaní informácií. Je dôležité uchovávať, chrániť a 

zabezpečiť osobné informácie o zdraví a iné informácie dôvernej povahy, berúc do 

úvahy príslušné stanovy a predpisy. „Súkromie“ je mnohostranný koncept a profesionál 

v oblasti výpočtovej techniky by sa mal stať oboznámený so svojimi rôznymi 

definíciami a formami. Moderné technológie umožňujú zhromažďovanie, 

monitorovanie a výmenu osobných informácií rýchlo, lacno a často bez vedomia 

postihnutých ľudí. Počítačoví odborníci by mali osobné údaje používať iba na legitímne 

účely a bez toho, aby boli porušené práva jednotlivcov a skupín. Vyžaduje si to prijatie 

bezpečnostných opatrení na zabezpečenie presnosti údajov, ako aj ich ochranu pred 

neoprávneným prístupom alebo náhodným zverejnením nevhodným jednotlivcom 

alebo skupinám. Odborníci na informačné a komunikačné technológie by mali stanoviť 

postupy, ktoré jednotlivcom umožnia skontrolovať svoje osobné údaje, opraviť 

nepresnosti a omedziť automatický zber údajov. 

V systéme by sa malo zhromažďovať iba nutne potrebné množstvo osobných 

údajov. Lehoty uchovávania a zneškodňovania týchto informácií by sa mali jasne 

definovať a presadzovať a osobné informácie zhromaždené na konkrétny účel by sa 

nemali používať na iné účely bez súhlasu jednotlivca (jednotlivcov). Keď sa 

zhromažďujú údaje, odborníci v oblasti výpočtovej techniky by mali venovať osobitnú 

pozornosť ochrane súkromia. Jednotlivci môžu byť ľahko identifikovateľní, keď sa zlúči 

niekoľko zbierok údajov, aj keď títo jednotlivci nie sú identifikovateľní v žiadnej z 

týchto zbierok izolovane. 

 

• Princíp transparentnosti – imperatív dodržiavať vopred stanovenú a zverejnenú 

reguláciu pri zbere, ukladaní, prístupem spracovaní či výmaze osobných údajov 

subjektu. 

Je nutné poznať a zverejniť rozsah všetkých údajov, ktoré sú zbierané pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti a overovať, či sú v súlade s regulačnými a 

dokumentačnými normami a požiadavkami a príslušnými úradnými dohovormi, 

pravidlami a usmerneniami o kódovaní. Odborníci na IKT by mali trvať na vysokej 

kvalite práce od seba a od kolegov. To zahŕňa rešpektovanie dôstojnosti 

zamestnávateľov, kolegov, klientov, používateľov a kohokoľvek, kto je prácou priamo 

alebo nepriamo ovplyvnený. Súčasťou procesu vysokej kvality je povinnosť pravidelne 

informovať tak pacienta ako aj inštitúciu o postupe pri spracúvaní osobných údajov. 

Odborníci by si mali byť vedomí závažných negatívnych dôsledkov, ktoré môžu 

vyplynúť z nízkej kvality, a mali by odolať akýmkoľvek podnetom na zanedbanie tejto 

zodpovednosti. 

 



• Princíp bezpečnosti – imperatív prikazujúci chrániť osobné údaje zhromaždené o 

subjekte pred stratou, neoprávneným vstupom, neoprávnenou zmenou či výmazom. 

 

Odborníci v oblasti IKT pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti by sa pri 

hodnotení, odporúčaní a prezentácii popisov a alternatív systému mali snažiť byť 

vnímaví, dôkladní a objektívni. Odborníci v oblasti výpočtovej techniky sú v pozícii, v 

ktorej im je zverená dôvera, a preto majú zodpovednosť za poskytovanie objektívnych 

a dôveryhodných informácií zamestnávateľom, klientom, používateľom a verejnosti. 

Mimoriadna pozornosť by sa mala venovať identifikácii a zmierňovaniu potenciálnych 

rizík v systémoch, ktoré sa menia. Systémy, ktorých budúce riziká sú nepredvídateľné, 

si vyžadujú časté prehodnocovanie rizika.  

Bezpečnosť súvisí úzko s dôvernosťou údajov a z nej vyplývajúcej povnnosti 

mlčanlivosti o osobných údajoch v elektronický záznamoch. Informácie zhromaždené a 

zaznamenané v súvislosti so starostlivosťou o pacienta sú dôverné bez ohľadu na formu, 

v ktorej sa zbiera alebo uchováva. 

Osoby, ktoré zhromažďujú alebo ukladajú informácie o pacientovi elektronicky, 

či už v ich samostatných systémoch vlastnej praxe alebo prostredníctvom zmlúv s 

poskytovateľmi služieb, musia zabezpečiť bezpečnosť osobných údajov, konkrétne 

zvoliť procesy, ktoré sú v súlade s prijatou legislatívou a bezpečnostnými postupmi. 

Túto ochranu je nutné zabezpečiť obmedzením vkladania údajov a umožneniu prístupu 

iba oprávnenému personálu, možnosťou monitorovať / auditovať prístup k záznamom, 

prijatím opatrení na zabezpečenie bezpečnosti a integrity údajov, a postupmi 

zameranými na získavanie záznamov, zdieľaním údajov a prístupom tretích strán v 

súlade s prijatou legislatívou a súčasnými etickými štandardmi. Predpokladom prístupu 

k výpočtovým a komunikačným zdrojom je oprávnenie k prístupu. 

Nikto nesmie bez súhlasu pristupovať k počítačovému systému, softvéru alebo údajom 

druhého ani používať ich. Pred použitím systémových zdrojov by sa mal dať primeraný 

súhlas, pokiaľ nejde o prevažujúci záujem o verejné blaho. Na podporu tohto 

ustanovenia by mal odborník v oblasti výpočtovej techniky podniknúť príslušné kroky 

na zabezpečenie zdrojov proti neoprávnenému použitiu. 

 

• Princíp možnosti prístupu – imperatív prikazujúci umožniť prístup subjektu k jeho 

osobným údajom a poskytnúť možnosť tieto údaje opraviť s ohľadom na správnosť a 

úplnosť. 

 

• Princíp najmenej intruzívnej možnosti – imepratív prikazujúci zvoliť najmenej 

škodlivý zásah do práva na súkromie subjektu a ich práva na spravovanie ich osobných 

údajov. 

 

Ochrana informácií získaných v súvislosti so starostlivosťou o pacienta je v 

zdravotnej starostlivosti základnou hodnotou. Zároveň je zásadné rešpektovanie 

súkromia pacientov z pohľadu autonómie pacienta a získania a udržania dôvery v 

inštitúciu. 

Ochrana osobných údajov pacientov zahŕňa niekoľko aspektov, vrátane osobného 

priestoru (fyzické súkromie), osobných údajov (informačné súkromie) a osobné voľby 

(autonómia rozhodnutia) a osobné vzťahy s rodinnými príslušníkmi a inými blízkymi. 



Profesionáli sa musia snažiť čo najviac chrániť súkromie pacientov vo všetkých 

prostrediach a mali by minimalizovať narušenie súkromia, keď sa musí súkromie 

pacienta vyvážiť inými faktormi, a informovať pacienta o závažnom porušení súkromia, 

ktorého by si pacient inak nebol vedomý. 

 

• Princíp zodpovednosti (bona fida, dobrovolnej zodpovednosti / accountability) – 

akékoľvek obmedzenie práva na súkromie a práva na kontrolu vlastných osobných 

údajov musí byť odôvodnené vopred a zákonným spôsobom, a v súlade s etickými 

hodnotami. Tento princíp zakotvuje tiež záväzok dopĺňať svoje odborné znalosti a prax 

prostredníctvom ďalšieho vzdelávania, výskumu, publikácií a prezentácií.  Kvalitná 

práca závisí od jednotlivcov a tímov, ktoré preberajú osobnú a organizačnú 

zodpovednosť za získanie a udržanie odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť sa 

začína technickými znalosťami a uvedomením si sociálneho kontextu, v ktorom sa práca 

môže vykonávať. Odborná spôsobilosť si vyžaduje zručnosti v reflexnej analýze na 

rozpoznávanie a orientáciu v etických výzvach. Zvyšovanie potrebných zručností by 

malo prebiehať a malo by zahŕňať nezávislé štúdium, konferencie, semináre a iné 

neformálne alebo formálne vzdelávanie.  

Tu aj záväzok postupovať podľa regulácie. Odborníci sa musia riadiť existujúcimi 

regionálnymi, vnútroštátnymi a medzinárodnými zákonmi. Musia sa dodržiavať aj 

politiky a postupy organizácií, ktorých sa zúčastňuje, ale súlad musí byť v rovnováhe s 

uznaním, že existujúce zákony a pravidlá sú niekedy nemorálne alebo nevhodné, a preto 

sa musia napadnúť. Ak sa človek rozhodne porušiť zákon alebo pravidlo, pretože je 

neetické alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, musí v plnej miere prevziať zodpovednosť 

za svoje konanie a za následky. 

 

• Princip efektívneho a bezpečného zdieľania-  

Zdieľanie údajov medzi oprávnenými organizácimi je kľúčoveé pre efektívne 

poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Uľahčenie presnej, úplnej a konzistentnej 

klinickej dokumentácie v rámci zdravotného záznamu je predpokladom pre fungujúcu 

zdravotnú starostlivosť. Kvalitná profesionálna práca v oblasti IKT pri výkone 

poskytovania zdravotnej starostlivosti závisí od profesionálneho preskúmania a kritiky. 

Pokiaľ je to vhodné, odborníci v oblasti výpočtovej techniky by mali vyhľadávať a 

využívať partnerské a zúčastnené strany.  

 

 

• Princíp zachovania mlčanlivosti 

Počítačoví odborníci by mali chrániť dôvernosť údajov.S údajmi používateľa, 

ktoré sa pozorujú počas bežných povinností pri prevádzke a údržbe systému, by sa malo 

zaobchádzať prísne dôverne, s výnimkou prípadov, keď je to dôkaz o porušení zákona, 

organizačných predpisov alebo kódexu. V týchto prípadoch by sa povaha alebo obsah 

týchto informácií nemali zverejňovať s výnimkou príslušných orgánov a odborník v 

oblasti výpočtovej techniky by mal premýšľať, či sú tieto zverejnenia v súlade s 

kódexom. 

Pacienti musia mať odôvodnený predpoklad dôverovať, že profesionáli budú 

dôverne chrániť zdieľané informácie. To je predpoklad pre poskytnutie citlivých 

osobných informácií, ktoré ich lekárovi umožnia čo najefektívnejšie poskytovať 



potrebné služby. Profesionáli na druhej strane majú etickú povinnosť zachovávať 

mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so starostlivosťou o pacienta. Vo 

všeobecnosti majú pacienti právo rozhodnúť, či a komu sú ich osobné zdravotné 

informácie zverejnené. Osobitný súhlas sa však nevyžaduje vo všetkých situáciách. Pri 

zverejňovaní osobných zdravotných informácií pacientov by profesionáli mali: 

a) obmedziť zverejnenie na nevyhnutné minimum informácií; a 

b) ak je to možné, informovať pacienta o zverejnení. 

Profesionáli môžu zverejňovať osobné zdravotné informácie bez osobitného súhlasu 

pacienta (alebo povolené náhradné, ak pacient nemá rozhodovaciu schopnosť): 

c) ostatným zdravotníckym pracovníkom na účely poskytovania starostlivosti alebo 

zdravotníckych činností; alebo 

d) príslušným orgánom, ak sa ich sprístupnenie vyžaduje zo zákona. 

e) iným tretím stranám situovaným na zmiernenie hrozby, ak podľa úsudku lekára 

existuje a 

primeraná pravdepodobnosť, že: 

i) pacient sa vážne poškodí; alebo 

ii) pacient spôsobí vážne fyzické poškodenie identifikovateľnej osobe alebo 

jednotlivcom. 

Pokiaľ ide o akékoľvek iné zverejnenie, lekári by mali získať súhlas pacienta (alebo 

oprávneného zástupcu) pred zverejnením osobných zdravotných informácií. 

 

 



3 Výzvy 

Výzvy, s ktorými sa musí profesionál pri spracúvaní osobných údajov vysporiadať: 

 

A) Problém zbierania a spracovania údajov 

 

• Ako dodržiavame požiadavku, aby údaje boli spracúvané iba v súlade s účelom, pre 

ktorý nám boli dané? 

• Aké dáta zbieram? Potrebujem ich vôbec?  

• Máme analýzu toho, čo sa deje s údajmi, ktoré zdieľa s 3. osobami? 

• Majú dotknuté subjekty vedomosť o údajoch, ktoré o nich zbieram? 

• Majú možnosť sa k nim vyjadriť/obmedziť? 

• Pristupujeme rovnako/nediskriminačne k tým, ktorý poskytli, tak ako k tým, ktorí 

obmedzili rozsah svojich údajov, ktoré zbieram? 

• Sú zrozumiteľné naše podmienky, alebo zneužívame technický a právnický jazyk? 

• Sú dotknutí poučení dostatočne ako sa narába a čo sa deje s ich údajmi? 

• Čo dostanem výmenou za poskytnutie mojich údajov? 

• Akú kontrolu mám nad disponovaním so svojimi dátami? 

 

B) Problém ukladania a skladovania údajov 

 

• Prijali sme opatrenia na bezpečné ukladanie údajov? Sú subjekty informované o 

tom, ako sú uchovávané a kto je zodpovedný? 

• Máme scenáre – worst scenario? Aké budú krátkodobé a dlhodobé dôsledky 

zneužitia údajov? 

• Aké postupy máme pripravené pre worst scenario prípady? Máme nejaké? 

• Dosiahli sme bezpečnú infraštruktúru prúdu údajov? Pr. Datacentrá. 

• Aké postupy používame pre bezpečnosť údajov? – Postup 

pseudonymizácie/anonymizácie údajov. Čomu tým chceme predísť? 

• Aké sú hrozby pri dlhodobom uchovávaní údajov? Ako dlho môžeme uchovávať 

konkrétne údaje? Ak nie je limitované zákonom, koľko je vhodné? 

• Máme plán a postup systematizovaného mazania údajov? 

• Máme postupy pre dotknuté osoby pre žiadosť na vymazanie, opravu a doplnenie 

údajov? 

 

C) Problém vymazávania nadbytočných údajov 

 

• Máme postupy pre zistenie nakoľko sú naše údaje usporiadané, spoľahlivé, 

pravdivé, aktuálne? – Dátový audit. 

• Ako vyhodnocujeme spoľahlivosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov? 

• Ak využívame viacero systémov s podobnými údajmi - Máme postupy pre zistenie 

kompatibility? Kto je oprávnený vykonať opravu? Ako zabezpečiť integritu údajov? 

Napr. pri prenose a po prenose. Každý zásah do údajov je zmena údajov – čo s tým? 

• Aké postupy máme prijaté pre tzv. scrubbing údajov – česanie. Aké riziká nám z 

nich vyplývajú? 

• Sú údaje, ktoré spracúvame relevantné pre problém, ktorý riešime? 



• Čo s údajmi, ktoré sú neaktuálne, nespoľahlivé? 

 

D) Problém vyhodnocovania citlivých osobných údajov a identifikovania možnej 

diskriminácie pri automatizovanom vyhodnocovaní 

 

• Máme postupy pre odhalenie možnej automatizovanej zaujatosti pri spracúvaní 

údajov? 

• Čo je vhodná a nevhodná zaujatosť? Čo hľadáme, na druhej strane, čo nesmieme 

dopustiť? 

• Aké metódy sme zvolili na odlíšenie? 

• Máme expertízu možných následkov, ak budú výsledky ovplyvnené 

automatizovanou predpojatosťou? 

• Ako môžu byť tieto výsledky zneužité? 

 

E) Problém transparentnosti spracovania a vyhodnocovania údajov 

 

• Aké informácie o skutočnostiach, ktoré mali vplyv pri vyhodnocovaní údajov je 

nutné poskytnúť verejnosti a dotknutým osobám ? 

• Ako preukázať, že modely, ktoré sme využili pre vyhodnocovanie sú v súlade s 

etikou? 

• Aké sú riziká nesprávneho vyhodnotenia údajov? 

• Aké dopady môže mať netransparentnosť konania? 

• Ako postupovať pri námietkach voči netransparentnosti? 

 

F) Výzvy pre vyhodnotenie zodpovednosti 

 

• Kto je poverený a kto je zodpovedný? Kto je zodpovedný, za ktorú úroveň 

spracovania údajov? 

• Máme vytvorené postupy a politiky pre vyvodzovanie zodpovednosti?  

• Každý musí vedieť, za ktorú fázu je zodpovedný on/ona. 

• Máme postup pre kontrolu? Kto, ako, kedy, aké oprávnenia? 

• Liberačné dôvody? 

• Pripustiť verejnú kontrolu? – teda zverejniť interné predpisy – transparentnosť, na 

druhej strane ohrozenie. 

 

G) Problém potrebnej prípravy osôb pracujúcich s osobnými údajmi 

 

• Ako prebieha oboznamovanie zamestnancov s ochranou osobných údajov? 

• Je zabezpečená ochrana údajov, aj po tom, ako opustia zodpovednosť našej 

inštitúcie? Máme mechanizmy pre kontrolu štandardu spolupracujúcich inštitúcií? 

 

 



4 Kódex a odporúčania organizácií 

Pri vypracovaní návrhu kódexu boli zohľadnené ustanovenia kódexov a odporúčaní 

nasledujúcich organizácií: 

 

ACDIS Code of Ethics 

https://acdis.org/membership/ethics 

 

AHIMA Code of Ethics 

http://bok.ahima.org/doc?oid=105098#.XpX8nMgzZPZ 

 

AMA: Code of Medical Ethics: Privacy, confidentiality & medical records 

https://www.ama-assn.org/delivering-care/ethics/code-medical-ethics-privacy-confidentiality-

medical-records 

 

World Medical Association – Medical Ethics 

https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/ 

 

A Code of Conduct for Health Research 

https://code-of-conduct-for-health-research.eu/ 

 

NAHQ Code of Ethics for Healthcare Quality Professionals and Code of Conduct 

https://nahq.org/about/code-of-ethics 

 

Ethical Principles for Research with Human Participants 

http://ethics.iit.edu/ecodes/node/3724 

 

An Ethical Approach to Data Privacy Protection 

https://www.isaca.org/resources/isaca-journal/issues/2016/volume-6/an-ethical-approach-to-

data-privacy-protection 

 

Declaration of Tai Pei 

https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-taipei/ 

 

Cybersecurity and Data Protection: Helping Healthcare Clients Protect Patient Information 

https://www.lexisnexis.com/lexis-practice-advisor/the-journal/b/lpa/posts/cybersecurity-and-

data-protection-helping-healthcare-clients-protect-patient-information 

 

Confidentiality: NHS Code of Practice 

https://www.gov.uk/government/publications/confidentiality-nhs-code-of-practice 

 

NORMEN - The norm for information security and privacy in health and care services is a 

unified set of information security requirements based on the legislation. 

https://ehelse.no/normen 
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“Building Digital Trust: The Role of Ethics in the Digital Age” from Accenture 

https://www.accenture.com/t20160613T024441Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF- 

22/Accenture-Data-Ethics-POV-WEB.pdf#zoom=50 

 

“Universal Principles of Data Ethics: 12 Guidelines for Developing Ethics Codes” from 

Accenture 

https://www.accenture.com/t20160629T012639Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF- 

24/Accenture-Universal-Principles-Data-Ethics.pdf#zoom=50 

 

Ethics Guidelines from AOIR (Association of Internet Researchers) 

https://aoir.org/ethics 

 

Code of Ethics and Professional Conduct of ACM (Association for Computing Machinery) 

https://www.acm.org/about-acm/acm-code-of-ethics-and-professional-conduct 

 

Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice of ACM (Association for 

Computing Machinery) and IEEE-Computer Society 

http://www.acm.org/about/se-code 

 

Code of Conduct of Data Science Association 

http://www.datascienceassn.org/code-of-conduct.html 

 

The Web Analyst’s Code of Ethics of the Digital Analytics Association 

https://www.digitalanalyticsassociation.org/codeofethics 

 

Report on “Ethics Codes: History, Context, and Challenges” from The Council for Big Data, 

Ethics, and Society 

http://bdes.datasociety.net/council-output/ethics-codes-history-context-and-challenges/ 

 

Code of Ethics and Professional Conduct of The Association of Clinical Research Practitioners 

https://www.acrpnet.org/about/code-of-ethics/ 

 

IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems 

(includes several IEEE P7000 Working Groups on Standards for Ethics in Data/AI Practice) 

http://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/autonomous_systems.html 

 

Open Data Institute, 'The Data Ethics Canvas' 

https://theodi.org/the-data-ethics-canvas 
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