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Preambula 

 

(1)  Spracúvanie osobných údajov o pacientoch zo strany poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti je nevyhnutnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti, plnenia 

zákonných a regulačných povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ochrany 

oprávnených záujmov pacientov. 

 

(2)  Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pomáhajú realizovať základné právo na ochranu 

zdravia podľa čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky a základné právo na prístup 

k preventívnej zdravotnej starostlivosti a právo využívať lekársku starostlivosť podľa 

čl. 35 Charty základných práv Európskej únie, ktoré prináležia každému a ktorých 

cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia. Pri napomáhaní 

realizovať uvedené základné práva v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti 

pritom spracúvajú veľmi citlivé osobné údaje o pacientoch – genetické údaje, 

biometrické údaje a údaje týkajúce sa zdravia. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

sa tak vystavujú veľkému riziku zásahu do základného práva na ochranu osobných 

údajov pacientov. 

 

(3)  Na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa vzťahuje špecifická právna regulácia 

vyplývajúca najmä zo Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve,1 Zákona o 

zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti2 a zo stavovských predpisov [názov príslušnej komory združujúcej 

zdravotníckych pracovníkov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, resp. subjektu 

zastupujúceho príslušnú kategóriu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti], ktorá 

odôvodňuje osobitný prístup poskytovateľov zdravotnej starostlivosti k ochrane 

osobných údajov pacientov podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov 

(GDPR)3 a Zákona o ochrane osobných údajov.4 

 

 (4)  Ochrana osobných údajov zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je 

základným predpokladom dodržania povinnosti zdravotníckych pracovníkov 

zachovávať mlčanlivosť. Porušením ochrany osobných údajov by povinnosť 

zachovávať mlčanlivosť mohla byť kompromitovaná. Ako garant mlčanlivosti, dôvery, 

odbornosti a etiky by poskytovateľ zdravotnej starostlivosti mal byť príkladom v oblasti 

ochrany osobných údajov. 

 

(5)  Vzťah medzi právami dotknutých osôb podľa GDPR a Zákona o ochrane osobných 

údajov na jednej strane a povinnosťou zdravotníckych pracovníkov, resp. 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zachovávať mlčanlivosť a chrániť záujmy 

pacientov na druhej strane musí byť zosúladený a vyvážený. Práva dotknutých osôb 

podľa GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov nie sú absolútne a výnimky z nich 

 
1 Zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
2 Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88. 
4 Zákon č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
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je potrebné prispôsobiť povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa 

existujúcich právnych predpisov v užšom slova zmysle a ich postaveniu a úlohám v 

spoločnosti v širšom slova zmysle. 

 

(6)  Cieľom Kódexu je podporiť vzťah dôvery medzi poskytovateľmi zdravotnej 

starostlivosti, resp. zdravotníckymi pracovníkmi a ich pacientmi, ako aj zvýšiť 

transparentnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti spracúvania 

osobných údajov o pacientoch a iných fyzických osobách. 

 

(7)  V súlade s článkom 24 ods. 3 GDPR sa môže dodržiavanie Kódexu použiť ako prvok 

na preukázanie splnenia povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

vyplývajúcich z GDPR. Pri rozhodovaní o uložení pokuty Úradom na ochranu osobných 

údajov a jej výške sa majú podľa článku 83 ods. 2 GDPR v každom jednotlivom prípade 

náležite zohľadniť viaceré skutočnosti, medzi ktoré patrí aj dodržiavanie Kódexu. 

 

VZHĽADOM NA VYŠŠIE UVEDENÉ SA [NÁZOV SUBJEKTU ZASTUPUJÚCEHO 

PRÍSLUŠNÚ KATEGÓRIU POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI] 

ROZHOD(O)L(-A) PRIJAŤ TENTO KÓDEX V NASLEDOVNOM ZNENÍ: 
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I. Úvodné ustanovenia 

 

1.1 Pôsobnosť Kódexu 

 

1.1.1 Tento Kódex sa vzťahuje na všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkov a členov [názov príslušnej komory združujúcej 

zdravotníckych pracovníkov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, resp. subjektu 

zastupujúceho príslušnú kategóriu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti] zapísaných 

v registri, ktorý vedie [názov príslušnej komory združujúcej zdravotníckych 

pracovníkov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, resp. subjektu zastupujúceho 

príslušnú kategóriu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti]. Na účely tohto Kódexu 

sa za poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa predchádzajúcej vety považuje 

(podľa § 4 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve): 

a) fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú 

starostlivosť na základe (i) povolenia (§ 11) alebo povolenia na poskytovanie 

lekárenskej starostlivosti podľa osobitného predpisu, (ii) živnostenského oprávnenia 

podľa osobitného predpisu, (iii) rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného 

odberového miesta, 

b) fyzická osoba-podnikateľ, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie 

na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10), alebo 

c) fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú 

starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov 

alebo povolenia na prevádzkovanie kúpeľnej liečebne podľa osobitného predpisu, 

pod podmienkou, že tieto subjekty majú na území Slovenskej republiky umiestnené 

zdravotnícke zariadenie a k spracúvaniu osobných údajov dochádza v kontexte činnosti 

tohto zdravotníckeho zariadenia bez ohľadu na to, či sa osobné údaje spracúvajú na 

území Slovenskej republiky alebo nie.5 

 

1.1.2 Tento Kódex sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov vykonávané 

poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, na ktoré sa nevzťahuje GDPR a Zákon o 

ochrane osobných údajov. 

 

1.2  Právna povaha Kódexu  

 

Tento Kódex má prispieť k správnemu uplatňovaniu GDPR, pričom berie do úvahy 

osobitné črty sektoru poskytovania zdravotnej starostlivosti a osobitné potreby malých 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorý predstavujú mikropodniky, malé a 

stredné podniky. Tento Kódex má zároveň prispieť k zjednodušeniu výkladu GDPR pre 

sektor poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

 

1.3  Vzťah Kódexu k právomoci Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky 

 
5 Tento Kódex by sa na uvedené osoby mal vzťahovať vždy, ak sa na spracúvanie osobných údajov, ktoré dané 

osoby vykonávajú, vzťahuje v zmysle GDPR slovenské právo. 
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1.3.1  Týmto Kódexom nie sú dotknuté právomoci Úradu na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky podľa GDPR alebo Zákona o ochrane osobných údajov vo vzťahu 

k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ako kontrolovaným subjektom alebo 

účastníkom konania. 

 

1.3.2   Napriek tomu, že dodržiavanie Kódexu poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti môžu 

použiť ako prvok na preukázanie súladu s GDPR, tento Kódex nezbavuje 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti povinnosti zabezpečiť súlad s GDPR alebo s 

inými predpismi na ochranu osobných údajov. Každý poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti je povinný zabezpečovať súlad s GDPR a inými predpismi na ochranu 

osobných údajov na vlastnú zodpovednosť a v súlade s týmto Kódexom. 

 

1.3.3  Týmto Kódexom nie je dotknutá možnosť dotknutých osôb obrátiť sa s akýmkoľvek 

podaním na Úrad na ochranu osobných údajov, [názov príslušnej komory združujúcej 

zdravotníckych pracovníkov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, resp. subjektu 

zastupujúceho príslušnú kategóriu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

v príslušnom gramatickom tvare] alebo na príslušný súd. 

 

1.4  Vzťah k iným právnym predpisom 

 

1.4.1    GDPR predstavuje všeobecne záväzný právny predpis Európskej únie v oblasti ochrany 

osobných údajov a vzťahuje sa aj na spracúvanie osobných údajov zo strany 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ak je daná jeho pôsobnosť. Na ochranu 

osobných údajov poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti sa vzťahujú aj ďalšie právne 

predpisy, ktoré dopĺňajú, precizujú alebo obmedzujú GDPR ako všeobecný predpis. 

 

1.4.2  V rozsahu spracúvania osobných údajov na účely uvedené v tomto Kódexe je 

všeobecným predpisom na ochranu osobných údajov GDPR, pričom: 

i. ustanovenia § 2, § 5, druhej a tretej časti Zákona o ochrane osobných údajov sa na 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nevzťahujú; a 

ii. ustanovenia § 1, § 3, § 4, štvrtej, piatej a šiestej časti Zákona o ochrane osobných 

údajov sa na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vzťahujú. 

 

1.5  Základné pojmy 

 

1.5.1  Osobný údaj 

Osobným údajom je akékoľvek informácia týkajúca sa identifikovanej alebo 

identifikovateľnej fyzickej osoby (tzv. dotknutá osoba). Poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti by pri určovaní osobných údajov nemali vychádzať z toho, že každý 

osobný údaj nemusí sám o sebe mať schopnosť identifikovať fyzickú osobu. Na to, aby 

šlo o osobný údaj, postačí, ak je možné určitú informáciu priradiť k fyzickej osobe, ktorá 

je identifikovaná alebo identifikovateľná. 

 

Príklad: E-mail, telefónne číslo alebo IP adresa nemusia ako také umožňovať 

identifikovať fyzickú osobu. Ak sa však tieto informácie týkajú konkrétnej 
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identifikovanej fyzickej osoby (napr. osoby, ktorú poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti pozná) alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, potom pôjde o osobné 

údaje. Osobné údaje nie sú obmedzené typologicky len na meno, priezvisko, rodné 

číslo, bydlisko a pod. Podľa definície osobných údajov môže ísť o akékoľvek 

informácie. Rozhodujúci nie je typ údaja, ale možnosť jeho priradenia (týkajúce sa) 

ku konkrétnej fyzickej osobe. 

 

1.5.2  Identifikovaná fyzická osoba 

Podľa Úradu na ochranu osobných údajov: „Fyzická osoba sa vo všeobecnosti môže 

považovať za identifikovanú vtedy, keď je v rámci skupiny osôb odlíšiteľná od všetkých 

ostatných príslušníkov skupiny, čiže dôjde k jednoznačnému určeniu jej identity.“6 

 

Príklad: Identifikovanou fyzickou osobou môže byť pre poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti jeho pacient alebo zamestnanec. Informácie, ktoré sa týkajú týchto osôb, 

sú osobnými údajmi (aj keby šlo o fyzickú osobu podnikateľa). Informácie týkajúce 

sa právnických osôb nie sú osobnými údajmi. 

 

1.5.3  Identifikovateľná fyzická osoba 

Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú je možné identifikovať prostriedkami, 

pri ktorých existuje primeraná pravdepodobnosť, že ich prevádzkovateľ alebo 

akákoľvek iná osoba využije, napríklad osobitným výberom, na priamu alebo nepriamu 

identifikáciu fyzickej osoby. Každá fyzická osoba je v teoretickej rovine 

identifikovateľná. Na posudzovanie, či je fyzická osoba identifikovateľná z pohľadu 

definície osobných údajov (t.j. či ide o osobné údaje), je rozhodujúci test primeranej 

pravdepodobnosti upravený v úvodnom recitály č. 26 GDPR. 

 

Príklad: Identifikovateľnou fyzickou osobou môže byť pre poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti dosiaľ neznáma osoba, ktorej identitu má poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti v záujme svojho pacienta pomôcť odhaliť (napr. osoba na kamerovom 

zázname). Informácie týkajúce sa identifikovateľnej osoby (napr. kamerový záznam) 

predstavujú osobné údaje. 

 

1.5.4   Genetické údaje 

Genetickými údajmi sú osobné údaje týkajúce sa zdedených alebo nadobudnutých 

genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné 

informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z 

analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby. 

 

1.5.5  Biometrické údaje 

Biometrickými údajmi sú osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického 

spracúvania, ktoré sa týka fyzických, fyziologických alebo behaviorálnych 

charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú 

identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako napríklad vyobrazenia tváre alebo 

daktyloskopické údaje. 

 
6 Metodické usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov č. 1/2013 k pojmu osobných údajov, 1.7.2013, s. 2. 
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1.5.6  Údaje týkajúce sa zdravia 

Údajmi týkajúcimi sa zdravia sú osobné údaje týkajúce sa fyzického alebo duševného 

zdravia fyzickej osoby, vrátane údajov o poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti, 

ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave. 

 

1.5.7  Spracúvanie osobných údajov 

Spracúvaním osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi 

alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, 

štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, 

využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, 

preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez 

ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými 

prostriedkami. 

 

1.5.8  Porušenie ochrany osobných údajov 

Porušením ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k 

náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu 

osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo 

neoprávnený prístup k nim. 

 

1.5.9  Test primeranej pravdepodobnosti 

Na zistenie toho, či je primerane pravdepodobné, že sa prostriedky použijú na 

identifikáciu fyzickej osoby, by sa mali zohľadniť všetky objektívne faktory, ako sú 

náklady a čas potrebný na identifikáciu so zreteľom na technológiu dostupnú v čase 

spracúvania, ako aj na technologický vývoj. Test primeranej pravdepodobnosti nie je 

splnený, keď je identifikácia dotknutej osoby zakázaná právnymi predpismi alebo 

prakticky neuskutočniteľná, napríklad preto, lebo by si vyžadovala neprimerane veľa 

času, financií alebo ľudských zdrojov, takže pravdepodobnosť identifikácie sa v 

skutočnosti javí ako zanedbateľná.7 Výsledkom aplikácie testu primeranej 

pravdepodobnosti môže byť v konkrétnom prípade aj záver, že spracúvané informácie 

nepredstavujú osobné údaje, pretože neexistuje primeraná pravdepodobnosť použitia 

prostriedkov na identifikáciu fyzickej osoby, ktorej sa tieto informácie týkajú. 

 

Príklad: Z trestného konania môže vyplynúť, že pacienta nie je možné identifikovať. 

Informácie týkajúce sa osoby, ktorú nie je možné identifikovať, by nemali byť 

považované za osobné údaje.8 

 
7 Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C 582/14 (Breyer proti Nemecku) z 19. októbra 2016, ods. 46. 
8 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v týchto prípadoch dopredu nevie určiť, či bude fyzická osoba 

identifikovaná alebo nie. Spracúvaním rôznych genetických údajov a údajov týkajúcich sa zdravia určitej fyzickej 

osoby však poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, resp. zdravotnícky pracovník zvyšuje pravdepodobnosť 

identifikácie tejto osoby. V prípade biometrických údajov vie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, resp. 

zdravotnícky pracovník na ich základe jednoznačne identifikovať určitú osobu. Odporúčaným postupom je preto 

v prípade rôznych údajov týkajúcich sa zdravia a genetických údajov považovať dané údaje za osobné údaje, 

pričom tento Kódex napomáha poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, resp. zdravotníckym pracovníkom, aby 

dodatočné povinnosti týkajúce sa spracúvania daných osobných údajov v čo najmenšej možnej miere zasahovali 

do ich povinností pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 
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1.5.10  Informačný systém  

Pojem informačný systém nemá v zmysle GDPR nič spoločné s IT systémom, 

počítačovým programom, databázou alebo aplikáciou. Informačný systém podľa článku 

4 ods. 6 GDPR je „akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné 

podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, 

decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.“ Tento 

pojem je v GDPR použitý výlučne v súvislosti s vecnou pôsobnosťou GDPR uvedenou 

v článku 2 ods. 1, a to na určenie, či osobné údaje spracúvané inými ako 

automatizovanými prostriedkami majú spadať pod pôsobnosť GDPR. Inými slovami, 

pojem informačný systém je podľa GDPR testom na posúdenie, či osobné údaje 

spracúvané manuálne (t. j. v papierovej alebo fyzickej podobe) majú spadať pod GDPR 

alebo nie. 

 

Príklad: Menovky na dverách alebo priestorové označenie kancelárií poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti obsahujúce napr. meno, priezvisko a titul lekára 

nepredstavujú informačný systém, pričom v takom prípade napriek tomu, že dané 

informácie napĺňajú definíciu osobných údajov, na ich spracúvanie v tejto podobe sa 

GDPR nevzťahuje.  Zdravotná dokumentácia, v ktorej poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti spracúva osobné údaje pacienta v papierovej podobe, už môže 

predstavovať informačný systém, a preto sa GDPR môže vzťahovať na dané 

spracúvanie. Ak sa papierové dokumenty obsahujúce osobné údaje naskenujú a pošlú 

e-mailom alebo uložia v počítači, vznikajú tým elektronicky spracúvané osobné údaje, 

na ktoré sa „výnimka“ informačného systému neaplikuje. Aplikácia GDPR na 

papierovú alebo spisovú agendu však nemá vplyv na zákonné a stavovské povinnosti 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov vo vzťahu k 

daným dokumentom a informáciám. 

 

1.5.11  Dotknutá osoba 

Dotknutá osoba je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej sa 

osobné údaje týkajú.  

 

Príklad: Pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je typicky dotknutou osobou 

pacient alebo zamestnanec (fyzické osoby). Vo vzťahu k zamestnancom alebo 

orgánom právnických osôb by mal poskytovateľ zdravotnej starostlivosti postupovať 

primerane podľa bodu 2.6 tohto Kódexu. 

 

II.  Postavenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri spracúvaní 

osobných údajov  

 

2.1  Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ako prevádzkovatelia 

 

2.1.1   Prevádzkovateľ je definovaný v GDPR ako fyzická alebo právnická osoba, orgán 

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

a prostriedky spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ určuje dôvody alebo ciele 
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spracúvania (prečo sa osobné údaje spracúvajú) a prostriedky – podmienky spracúvania 

osobných údajov (ako sa osobné spracúvajú). To, že je niekto prevádzkovateľ môže 

vyplývať priamo z právneho poriadku (právny predpis označí určitú entitu za 

prevádzkovateľa), nepriamo z právneho poriadku (právny predpis určitú entitu za 

prevádzkovateľa priamo neoznačuje, ale jednoznačne to z jej úloh vyplýva) alebo 

postavenie prevádzkovateľa reflektujú reálie spracúvania osobných údajov. 

 

Príklad: Typickým prevádzkovateľ je napríklad univerzita voči svojim študentom, 

zamestnávateľ voči svojim zamestnancom, advokát voči svojim klientom alebo štát 

voči svojim občanom. 

 

2.1.2 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže byť fyzická aj právnická osoba, ktorá 

poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia, živnostenského oprávnenia, 

rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta, licencie na výkon 

samostatnej zdravotníckej praxe alebo a základe povolenia na prevádzkovanie 

prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na prevádzkovanie kúpeľnej liečebne.  

 

 Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú prevádzkovatelia osobných údajov v zmysle 

osobných údajov, keďže sami vymedzujú účely a prostriedky spracúvania a na ich 

hlavnú činnosť, ktorou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti je potrebné spracúvať 

osobné údaje vrátane osobných údajov o zdravotnom stave pacienta. Postavenie 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako prevádzkovateľov vyplýva nepriamo z 

právneho poriadku najmä zo Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve a zároveň 

toto postavenie odzrkadľuje aj reálny stav pri spracúvaní osobných údajov. 

 

Príklad: Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytuje zdravotnú starostlivosť 

svojim pacientom, je v postavení prevádzkovateľa, nakoľko určil účel – poskytnutie 

zdravotnej starostlivosti a prostriedky spracúvania – aké údaje spracúva, koľko ich 

uchováva a napríklad aký software používa na ich uchovávanie. 

 

2.1.3  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nie je považovaný za prevádzkovateľa, ak získa 

osobné údaje náhodným spôsobom bez predchádzajúceho určenia účelov a prostriedkov 

spracúvania. Keďže ide o náhodný styk s osobnými údajmi, v takom prípade sa GDPR 

neaplikuje. Ak by však poskytovateľ zdravotnej starostlivosti dodatočne po náhodnom 

získaní osobných údajov určil účel a prostriedky spracúvania, tento bod neplatí. 

  

Príklad: Pacient si zabudne u lekára svoju výplatnú pásku od svojho zamestnávateľa. 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nespracúva tieto osobné údaje za svojim účelom 

za predpokladu, že bezodkladne o situácií informuje pacienta a výplatnú pásku mu 

vráti.  

 

Vo všeobecnosti môže ísť o situácie, kedy sú poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti 

poskytnuté osobné údaje omylom, nedopatrením, špekulatívnym spôsobom, alebo sú 
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mu poskytnuté také osobné údaje, o ktoré nežiadal a nemá záujem tieto osobné údaje 

ďalej spracúvať na žiadne účely. 

 

2.2  Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ako sprostredkovatelia 

 

2.2.1  Sprostredkovateľ je definovaný v GDPR ako fyzická alebo právnická osoba, orgán 

verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa. Status sprostredkovateľa predpokladá poverenie zo strany 

prevádzkovateľa, aby v jeho mene spracúval osobné údaje. Sprostredkovateľ neurčuje 

účely a vo všeobecnosti ani prostriedky spracúvania osobných údajov. To nebráni tomu, 

aby si sprostredkovateľ sám neurčil nepodstatné prostriedky spracúvania (angl., non-

essential means of processing) ako napríklad software, ktorým bude spracúvať osobné 

údaje v mene prevádzkovateľa. 

  

Príklad: Sprostredkovateľom je napríklad poskytovateľ programu na 

zaznamenávanie údajov, ktorý prevádzkovateľ využíva alebo iný poskytovateľ 

digitálnej služby prostredníctvom ktorého prevádzkovateľ osobné údaje spracúva. 

 

2.2.2 Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti spravidla nebudú sprostredkovateľmi. Pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti vystupujú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

štandardne ako prevádzkovatelia. Uvedené však neznamená, že poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti nemôže spracúvať osobné údaje v postavení sprostredkovateľa napr. pri 

iných účeloch spracúvania 

  

Príklad: Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže byť sprostredkovateľom 

napríklad  prípade klinického výskumu, ktorý je sponzorovaný externou inštitúciu. 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti síce pracuje priamo s osobnými údajmi svojich 

pacientov, ale účel (zmysel) a prostriedky výskumu vymedzila externá inštitúcia, ktorá 

je v postavení sprostredkovateľa. 

 

2.3 Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ako spoloční prevádzkovatelia  

 

2.3.1  V zmysle GDPR, ak dvaja alebo viacerí prevádzkovatelia spoločne určia účely a 

prostriedky spracúvania, sú spoločnými prevádzkovateľmi. Na aplikáciu inštitútu 

spoločných prevádzkovateľov nie je nevyhnutné výslovné spoločné určenie účelov 

alebo prostriedkov spracúvania, ale stačí, ak ide o dopĺňajúce (zbiehajúce – angl., 

converging decisions) sa rozhodnutia v rámci spracúvania osobných údajov, ktoré majú 

hmatateľný vplyv. Judikatúra aj doktrína na tento vzťah nazerajú mikroskopicky a je 

preto možné, že v niektorých prípadoch bude jedna entita sprostredkovateľ a zároveň aj 

spoločný prevádzkovateľ. 

 

Príklad: Spoločnými prevádzkovateľmi sú napríklad finančné inštitúcie, ktoré 

spoločne vedú databázu insolventných klientov. 
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2.3.2  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže vystupovať ako spoločný prevádzkovateľ 

ak spoločné s inou entitou určí účely a prostriedky spracúvania. Takáto situácia môže 

nastať v prípade, ak napríklad viacerí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujú 

zdravotnú starostlivosť v spoločnom zdravotníckom zariadení alebo zdravotnícke 

zariadenia spoločne so samostatnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 

poskytuje zdravotnú starostlivosť. Kľúčové teda je, či došlo ku spoločnému určeniu 

účelov a prostriedkov spracúvania. 

 

Príklad: Spoločných prevádzkovateľov môžu predstavovať napríklad poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti, ktorý má svojich pacientov, ale zdravotnú starostlivosť 

poskytuje v úzkej súčinnosti so zdravotníckym zariadením. Ak by ale zdravotnícke 

zariadenie bolo prevádzkovateľom a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, išlo by o 

vzťah prevádzkovateľ – príjemca, nakoľko účely a prostriedky určuje zdravotnícke 

zariadenie a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je len zamestnancom. 

 

2.3.3  Za spoločných prevádzkovateľov nemožno považovať zdravotníckych pracovníkov, 

ktorí si navzájom poskytujú údaje zo zdravotnej dokumentácie v zmysle § 24 Zákona o 

poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských 

organizáciách v zdravotníctve. Na tento účel je žiadajúca strana po obdržaní údajov 

príjemca osobných údajov podľa článku 4 bodu 9 GDPR a samostatný prevádzkovateľ. 

 

2.3.4  Spoloční prevádzkovatelia sú povinní uzatvoriť vzájomnú dohodu s náležitosťami 

uvedenými v článku 26 ods. 1 a 2 GDPR. Podľa článku 26 ods. 2 GDPR sa základné 

časti dohody spoločných prevádzkovateľov zverejnia. 

  

Príklad: Spoloční prevádzkovatelia môžu základné časti dohody spoločných 

prevádzkovateľov zverejniť na svojom webovom sídle v rámci podmienok ochrany 

súkromia. 

 

2.4  Zamestnanci poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

 

2.4.1 Zamestnanci a iní odborní zamestnanci poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

predstavujú pri spracúvaní osobných údajov osoby konajúce na základe poverenia 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

 

2.4.2 Podľa § 79 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov je poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti ako prevádzkovateľ povinný zaviazať mlčanlivosťou všetky fyzické 

osoby, ktoré uňho prídu do styku s osobnými údajmi, pričom povinnosť mlčanlivosti 

musí trvať aj po skončení pracovného pomeru daných osôb.  

 

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť na strane zamestnancov a iných osôb, ktoré sa 

podieľajú na poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vyplýva priamo z § 80 ods. 3 a nasl. 

Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a 

stavovských organizáciách v zdravotníctve.  
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Napriek tomu je odporúčaným postupom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

zavádzať povinnosť mlčanlivosti zamestnancov do interných predpisov. 

 

2.5  Pacienti 

 

2.5.1 Spracúvanie osobných údajov o pacientoch, ktorí sú fyzickými osobami, predstavuje 

spracúvanie osobných údajov zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti sú pacienti - fyzické osoby pre poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti dotknutými osobami. 

 

2.6 Iné fyzické osoby 

 

2.6.1 Inými fyzickými osobami sú fyzické osoby iné ako pacienti, pričom poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti je v nevyhnutnom rozsahu oprávnený spracúvať o týchto 

osobách osobné údaje na účely výkonu povolania. Pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti sú iné fyzické osoby pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

dotknutými osobami. 

 

Príklad: Inými fyzickými osobami ako pacient pre poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti môžu byť napríklad príbuzní pacienta, ktorí trpeli geneticky dedičnou 

chorobou a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v rámci vedenia zdravotnej 

dokumentácie túto skutočnosť zaznamenáva.  

 

Inou fyzickou osobou môže byť aj osoba, ktorá bola s pacientom v kontakte pri šírení 

nebezpečne nákazlivej choroby. 

 

III.  Účely a právne základy spracúvania osobných údajov  

 

3.1  Úvod 

 

3.1.1  Účel spracúvania osobných údajov objasňuje, z akých dôvodov sú osobné údaje 

spracúvané. O účele spracúvania rozhoduje prevádzkovateľ, alebo daný účel vyplýva 

prevádzkovateľovi z právneho predpisu. Pre regulované profesie je typické, že účely 

spracúvania vyplývajú z právnych predpisov aj napriek tomu, že dané predpisy môžu 

umožňovať určitú zmluvnú voľnosť pri uzatváraní vzťahov, ktoré sú regulované. 

 

3.1.2  Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vyplývajú viaceré účely spracúvania osobných 

údajov priamo z právnych predpisov, ktoré prikazujú alebo dovoľujú poskytovateľom 

zdravotnej starostlivosti spracúvať určité osobné údaje o svojich pacientoch, prípadne o 

iných fyzických osobách (napr. svojich zamestnancoch, alebo príbuzných pacienta, ktorí 

trpeli geneticky dedičnou chorobou a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v rámci 

vedenia zdravotnej dokumentácie túto skutočnosť zaznamenáva, prípadne osobách 

sprevádzajúcich pacientov, ktoré zaznamenajú bezpečnostné kamery poskytovateľa 
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zdravotnej starostlivosti, alebo osobách, ktoré boli s pacientom v kontakte pri šírení 

nebezpečne nákazlivej choroby). Aj keď v niektorých prípadoch právne predpisy 

výslovne neopisujú konkrétny účel spracúvania, pre určenie postavenia poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti ako prevádzkovateľa to nie je nevyhnutné. Postačuje, aby 

právny predpis vyžadoval od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti splnenie určitej 

povinnosti, alebo mu umožňoval určitým spôsobom konať. 

 

3.1.3 Od účelov spracúvania je potrebné odlišovať tzv. právny základ spracúvania, ktorý 

vysvetľuje, na základe akého právneho titulu sú osobné údaje spracúvané. Právny základ 

je okrem iného rozhodujúci pre určenie, či je konkrétne spracúvanie osobných údajov 

zákonné. 

 

3.1.4  Každý účel môže mať viacero právnych základov, vždy však minimálne jeden.9 Ak má 

účel viacero možných právnych základov, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je 

oprávnený spoľahnúť sa na ktorýkoľvek z nich a prispôsobiť mu splnenie všetkých 

súvisiacich povinností podľa GDPR. 

 

3.1.5  Účely spracúvania uvedené v tomto Kódexe predstavujú výber z najčastejšie 

používaných (typických) účelov spracúvania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú povinní pri zabezpečovaní súladu s GDPR 

dôsledne analyzovať skutočné účely spracúvania, ku ktorým u nich dochádza. 

 

3.2  Typické účely spracúvania osobných údajov 

 

Pri spracúvaní osobných údajov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti môže typicky 

dochádzať k spracúvaniu osobných údajov v rámci nasledovných účelov: 

 

Účely spracúvania  

 

Primárny právny základ  

 

Súvisiace predpisy  

 

Poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti a služieb 

súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti.  

Plnenie zákonnej povinnosti 

podľa článku 6 ods. 1 písm. c) 

GDPR, plnenie zmluvy podľa 

článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, 

prípadne ochrana životne 

dôležitých záujmov podľa 

článku 6 ods. 1 písm. d) GDPR, 

alebo verejný záujem podľa 

článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR. 

. 

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. 576/2004 

Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 

službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v 

 
9 Pracovná skupina zriadená podľa článku 29 vo svojom stanovisku č. 15/2001 k definícii súhlasu uvádza (str. 8): 

„Pri niektorých transakciách by sa mohli súčasne uplatňovať viaceré právne základy. Inými slovami, každé 

spracovanie údajov musí byť vždy v súlade s jedným alebo viacerými právnymi základmi. Týmto sa nevylučuje 

súbežné použitie rôznych základov za predpokladu, že sa použijú v správnej súvislosti.“ 
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znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 579/2004 Z. z. o 

záchrannej zdravotnej službe a 

o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších 

predpisov. Zákon č. 362/2011 

Z. z. o liekoch a zdravotníckych 

pomôckach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

 

Zabezpečenie súladu so 

všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a predpismi 

príslušnej komory združujúcej 

zdravotníckych pracovníkov 

poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plnenie zákonnej povinnosti 

podľa článku 6 ods. 1 písm. c) 

GDPR, plnenie zmluvy podľa 

článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, 

alebo verejný záujem podľa 

článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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. 576/2004 

Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 

službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších. 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. 153/2013 

Z. z. o národnom 

zdravotníckom informačnom 

systéme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Zákon č. 

317/2016 Z. z. o požiadavkách 

a postupoch pri odbere a 

transplantácii ľudského orgánu, 

ľudského tkaniva a ľudských 

buniek a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

(transplantačný zákon) v znení 

neskorších predpisov. Vnútorné 

predpisy príslušnej komory 

združujúcej zdravotníckych 
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Zabezpečenie kybernetickej 

bezpečnosti informačných 

technológií a sietí, 

monitorovanie kamerovým 

systémom na účely ochrany 

majetku a identifikácie fyzickej 

osoby pri jej vstupe do 

priestorov poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti, 

spracúvanie osobných údajov 

zamestnanca vrátane fotografie 

na intranete v záujme 

zabezpečenia efektívnej 

komunikácie v rámci 

fungovania poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plnenie zákonnej povinnosti 

podľa článku 6 ods. 1 písm. c) 

GDPR, alebo oprávnený záujem 

poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti alebo tretej strany 

podľa článku 6 ods. 1 písm. f) 

GDPR. 

pracovníkov poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti. Zákon 

č. 54 2019 Z. z. o ochrane 

oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti a o  

zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších 

predpisov. GDPR. 

 

 

Zákon č. 351/2011 Z. z. o 

elektronických komunikáciách 

v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 69/2018 Z. z. o 

kybernetickej bezpečnosti a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších 

predpisov. GDPR. 

 

Marketingové účely.  

 

Súhlas dotknutej osoby podľa 

článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR 

alebo oprávnený záujem 

poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti alebo tretej strany 

podľa článku 6 ods. 1 písm. f) 

GDPR.  

 

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. 351/2011 

Z. z. o elektronických 

komunikáciách v znení 

neskorších predpisov. Zákon č. 

147/2001 Z. z. o reklame 

a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Zákon č. 

250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa v znení neskorších 

predpisov. Zákon č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov. 
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Štatistické účely, archívne účely 

vo verejnom záujme a účely 

historického a vedeckého 

výskumu. 

 

Právny základ, ktorý 

umožňoval získavanie 

osobných údajov na pôvodné 

účely v zmysle režimu článku 

89 GDPR. 

 

Zákon č. 395/2002 Z. z. o 

archívoch a registratúrach a o 

doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

 

Personalistika a mzdy.  

 

Plnenie zákonnej povinnosti 

podľa článku 6 ods. 1 písm. c) 

GDPR, oprávnený záujem 

podľa článku 6 ods. 1 písm. f) 

GDPR, prípadne aj plnenie 

zmluvy podľa článku 6 ods. 1 

písm. b) GDPR.  

 

Zákon č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce 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 a ďalšie predpisy. 

 

Účtovné a daňové účely.  Plnenie zákonnej povinnosti 

podľa článku 6 ods. 1 písm. c) 

GDPR.  

Osobitné zákony v oblasti 

účtovníctva a správy daní. 

 

3.3  Bližšie vysvetlenie typických účelov spracúvania osobných údajov  

 

3.3.1  Vyššie uvedené účely spracúvania poskytujú rámcový prehľad o rôznych druhoch 

účelov spracúvania osobných údajov poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti tak, ako 

bývajú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti typicky vymedzované. Každý z účelov 

môže mať v praxi viacero rovín, podôb, právnych základov a môže zahŕňať rozličné 

spracovateľské operácie. Navyše, niektoré účely si môžu v konkrétnej situácii žiadať 

spresnenie alebo rozdelenie na viaceré samostatné účely spracúvania.  

 

Príklad: Marketingové účely sú pre prehľadnosť uvedené ako samostatný účel, v 

praxi sa však odporúča minimálne zasielanie newslettrov ako samostatný účel. 

Obdobne, účely týkajúce sa oprávnených záujmov je v praxi vhodné bližšie definovať 

a rozlišovať medzi jednotlivými oprávnenými záujmami ako medzi jednotlivými 

účelmi. Vyššie uvedené typické účely preto nemusia predstavovať úplný zoznam 

účelov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a mali by slúžiť len ako návod pre 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí by pri definovaní jednotlivých účelov 

mali zohľadniť aj nasledovné body. 

 

3.3.2 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, resp. výkon zdravotníckeho povolania môže 

zahŕňať spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné napr. pri nasledovných 

činnostiach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré vykonávajú zdravotnícki 

pracovníci: 
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a) poskytovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom 

predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja 

budúcich generácií, 

b) poskytovanie zdravotných úkonov týkajúcich sa prevencie, dispenzarizácie, 

diagnostiky, liečby, biomedicínskeho výskumu, ošetrovateľskej starostlivosti 

a pôrodnej asistencie, 

c) preprava podľa § 14 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, 

d) zabezpečovanie záchrannej zdravotnej služby, 

e) zabezpečovanie lekárskej posudkovej činnosti, 

f) zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami,  

g) výkon kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia ľudí a 

lekárskej posudkovej činnosti a výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, 

h) vykonávanie prehliadky mŕtveho tela, 

i) poskytovanie starostlivosti o osoby v detencii. 

  

3.3.3 Poskytovanie služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti môže 

zahŕňať spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné napr. pri nasledovných 

činnostiach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti: 

a) poskytovanie stravovania počas poskytovania ústavnej starostlivosti  
b) poskytovanie pobytu na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti, 
c) spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v 

elektronickej forme na účely zdravotného poistenia, 
d) štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na účely 

zdravotného poistenia, 
e) doprava, 
f) pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti, 
g) vypracovanie lekárskeho posudku, 
h) poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie podľa § 24 ods. 4 Zákona o 

zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti. 
 

3.3.4 Zabezpečovanie súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi 

[názov príslušnej komory združujúcej zdravotníckych pracovníkov poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti, resp. subjektu zastupujúceho príslušnú kategóriu 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti] môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov, 

ktoré je nevyhnutné napr. pri nasledovných činnostiach poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti:  

- vnútorné administratívne činnosti súvisiace s plnením úloh pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; 

- evidencia času, úkonov, správ o poskytnutej zdravotnej starostlivosti alebo odporúčaní 

lekára; 

- vedenie zdravotnej dokumentácie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti; 

- správa a kontrola záväzkového vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti; 

- správa a kontrola záväzkového vzťahu medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 

a zdravotnými poisťovňami;  
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- evidencia a správa úkonov v rámci výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zo strany Úradu pre dohľad nad 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti;     

- oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (whistleblowing).  

 

3.3.5 Ochrana oprávnených záujmov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti súvisí najmä 

so zabezpečením bezpečnosti priestorov, zariadení a softvérového vybavenia 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Oprávnený záujem môže slúžiť aj ako 

doplňujúci právny základ spracúvania osobných údajov na účely, ktoré síce právny 

predpis predpokladá, ale nedostatočne špecifikuje podmienky spracúvania osobných 

údajov. Typickým príkladom, kedy spracúvanie osobných údajov môže byť založené 

na právnom základe ochrany oprávnených záujmov, ale súčasne aj na iných právnych 

základoch, je napr. oblasť bezpečnosti osobných údajov v súvislosti s povinnosťou 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prijať primerané bezpečnostné opatrenia na 

ochranu osobných údajov podľa GDPR, pričom prijatie bezpečnostných opatrení môže 

predstavovať nielen ochranu oprávnených záujmov, ale aj povinnosť vyplývajúcu zo 

všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým je GDPR. Zvolenie právneho základu 

spracúvania údajov v obdobných prípadoch by malo byť ponechané na poskytovateľovi 

zdravotnej starostlivosti ako prevádzkovateľovi, ktorý rozhoduje o účeloch a 

prostriedkoch spracúvania, ako aj o tom, aký právny základ zvolí pre svoje spracúvanie 

osobných údajov. 

  

3.3.6 V rámci zabezpečenia bezpečnosti môže ochrana oprávnených záujmov poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti predstavovať napr. nasledovné činnosti: 

- fyzická ochrana priestorov zdravotníckych zariadení kamerovými systémami alebo 

strážnou bezpečnostnou službou; 

- zaznamenávanie a riadenie prístupov do elektronických systémov, aplikácií a 

webových stránok (logovanie); 

- používanie kryptografických riešení. 

 

3.3.7 Marketingové účely môžu zahŕňať spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné 

napr. pri nasledovných činnostiach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti: 

- posielanie newslettrov, zdravotných noviniek, pozvánok na odborné prednášky a 

semináre, sviatočných pozdravov; 

- marketingové prieskumy a prieskumy spokojnosti klientov; 

- zverejňovanie informácií o poskytnutej zdravotne starostlivosti vrátane referencií 

pacientov; 

- poskytovanie osobných údajov v rámci účasti v hodnoteniach, rebríčkoch alebo 

zoznamoch odporúčaných zdravotníckych zariadení. 

 

3.3.8  Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti získavajú osobné údaje spracúvané na vyššie 

uvedené účely najmä komunikáciou s pacientmi, písomnou korešpondenciou, 

telefonicky alebo elektronicky. V praxi môže dôjsť k situácii, kedy pacient poskytne 

poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti aj osobné údaje o iných fyzických osobách, 

ktoré poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí, alebo je oprávnený spracúvať 

v záujme poskytnutia adekvátnej zdravotnej starostlivosti alebo ochrany verejného 
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zdravia (napr. o príbuzných pacienta, ktorí trpeli geneticky dedičnou chorobou alebo o 

osobách, ktoré boli s pacientom v kontakte pri šírení nebezpečne nákazlivej choroby). 

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nezískavajú od fyzických osôb súhlas s 

poskytnutím ich osobných údajov, pretože ich oprávnenie spracúvať osobné údaje v 

rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti vyplýva zo zákona o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách 

v zdravotníctve a zákona o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 

 

3.3.8 Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú oprávnení požadovať od pacientov, prípadne 

iných fyzických osôb, poskytnutie dokladov ich totožnosti na overenie totožnosti alebo 

splnenie zákonných alebo zmluvných povinností poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti a sú oprávnení tieto doklady skenovať, kopírovať alebo inak 

zaznamenávať. 

 

3.4  Cookies  

 

3.4.1  Informácie získané interakciou s webovým prehliadačom návštevníka webovej stránky 

a/alebo používaním súborov cookies (IP adresa, operačný systém, čas navštívenia 

webovej stránky, geografická poloha, zobrazený obsah, história predchádzajúceho 

obsahu a pod.) môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti spracúvať prostredníctvom 

rôznych analytických nástrojov nasadených na svojich webových stránkach. Ide o 

ukladanie alebo získavanie prístupu k informáciám uloženým v koncovom zariadení 

užívateľa, ktoré je podľa § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách vo 

všeobecnosti10 podmienené získaním súhlasu užívateľov webových stránok na základe 

jasných a úplných informácií o účele ich spracovania, pričom za súhlas v zmysle daného 

ustanovenia sa považuje aj príslušné nastavenie webového prehliadača (napr. 

neblokovať súbory cookies). Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti by mal preveriť, či 

sú v súvislosti s jeho webovou stránkou používané obdobné nástroje alebo technológie 

a postupovať podľa nasledujúcich odporúčaní.  

 

Príklad: Existuje mnoho bezplatných online riešení na preverenie, či webová stránka 

používa cookies. Cez prehliadač Google Chrome je okrem toho možné zistiť ďalšie 

informácie týkajúce sa cookies. Kliknutím na pravé tlačidlo myši nad danou webovou 

stránkou (alebo CTR + U) je možné vyhľadať v kóde stránky „cookies settings“. Napr. 

„cookieSettings“:{„isRestrictiveCookiePolicyEnabled“:false} znamená, že webová 

stránka nevyužíva súhlas s používaním cookies. 

 

3.4.2  Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti používa súbory cookies, neznamená to 

automaticky, že tým dochádza k spracúvaniu osobných údajov.  

 

 
10 V zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách: „Povinnosť získania súhlasu sa nevzťahuje na 

orgán činný v trestnom konaní a iný orgán štátu. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, 

ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to 

bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej 

spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“ 
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Príklad: Ak webová stránka poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zbiera len 

základné anonymné údaje o počte navštívení, o čase a geografickej polohe bez 

primeranej pravdepodobnosti použitia prostriedkov poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti alebo tretej strany na identifikáciu fyzickej osoby (t.j. bez praktickej 

možnosti priradenia týchto informácií ku konkrétnym fyzickým osobám), nejde o 

spracúvanie osobných údajov. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 55 ods. 5 Zákona o 

elektronických komunikáciách. 

 

3.4.3  Vo všetkých prípadoch použitia cookies je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 

povinný informovať návštevníkov o používaní a účeloch cookies napr. prostredníctvom 

vzorových Podmienok ochrany súkromia uvedených v Prílohe č. 2 tohto Kódexu.  

 

3.4.4  Odporúčaným postupom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je limitovať rozsah 

informácií spracúvaných cez súbory cookies. Uvedené platí najmä vo vzťahu k IP 

adresám a tzv. advertising IDs,11 ktoré najviac zvyšujú pravdepodobnosť, že v danom 

prípade ide o spracúvanie osobných údajov. Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 

usúdi, že používaním cookies na jeho webovej stránke dochádza k spracúvaniu 

osobných údajov, je povinný zabezpečiť dodatočné povinnosti vyplývajúce z GDPR.  

 

IV.  Základné zásady spracúvania osobných údajov 

 

4.1  Úvod  

 

Zámerom tejto časti Kódexu je rámcovo vysvetliť sedem základných zásad spracúvania 

osobných údajov podľa článku 5 GDPR pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Z 

týchto základných zásad vyplývajú takmer všetky ďalšie povinnosti poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti ako prevádzkovateľov na jednej strane a zároveň všetky práva 

dotknutých osôb, pacientov, na strane druhej. Napriek tomu tieto ďalšie povinnosti a 

práva majú svoje limity a existujú z nich legitímne výnimky, ktoré nemožno vykladať 

ako porušenie základných zásad spracúvania, z ktorých vyplývajú. 

 

4.2 Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť  

 

4.2.1  Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti musia spracúvať osobné údaje zákonným 

spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe/pacientovi. 

Zákonný spôsob spracúvania znamená, že spracúvanie osobných údajov 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sa musí opierať aspoň o jeden z právnych 

základov spracúvania uvedených v GDPR. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je 

len jedným z týchto právnych základov a neslúži ako univerzálny právny základ. Z 

 
11 Ide najmä o identifikátory, ktoré používajú na identifikáciu užívateľa google a facebook. Aj keď poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti nemusí vedieť priradiť daný identifikátor ku konkrétnej osobe, z pohľadu definície 

osobných údajov stačí, aby existovala primeraná pravdepodobnosť použitia prostriedkov na identifikáciu u tretej 

strany (google a facebook). Na základe informácií získaných napr. z webovej stránky poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti môžu tieto spoločnosti následne zobraziť návštevníkom obdobný obsah na svojich alebo iných 

platformách, pretože vedia, že konkrétny užívateľ si na vymedzenom mieste a vo vymedzenom čase prehliadal 

stránky s obsahom poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
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povahy súhlasu vyplýva aj jeho odvolateľnosť, ktorá by znemožňovala dosiahnutie 

niektorých účelov spracúvania. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa v praxi oveľa 

viac spoliehajú na právne základy vyplývajúce z osobitných predpisov, plnenia zmluvy 

a ochrany oprávnených záujmov, kedy súhlas so spracúvaním osobných údajov nie je 

potrebný. Ako je vysvetlené nižšie, v niektorých prípadoch sa poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti na dosiahnutie sledovaného účelu spracúvania osobných údajov spoliehajú 

na viacero právnych základov súčasne.  

 

Príklad: Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti nespolieha na súhlas so spracúvaním osobných údajov svojich pacientov 

ani iných fyzických osôb. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracúva v rámci 

poskytovania zdravotnej starostlivosti osobné údaje týchto osôb bez ich súhlasu, 

pretože účel spracúvania pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vyplýva z  § 79 a 

§79a Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve a § 18 a nasl. Zákona 

o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti. Zároveň je však možné tvrdiť, že spracúvanie osobných 

údajov na účely výkonu povolania (poskytovanie zdravotnej starostlivosti) je možné 

považovať za nevyhnutné na plnenie zmluvy s dotknutou osobou. Poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti má voľnosť vybrať si v takýchto prípadoch vhodnejší režim 

právneho základu (aspoň jeden). Tento Kódex podporuje výber režimu splnenia 

zákonnej povinnosti, pretože daný režim zahŕňa aj iné fyzické osoby, s ktorými 

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá uzatvorenú zmluvu, nič však nebráni 

poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti spoliehať sa aj na iné právne základy, napr. 

plnenie zmluvy, ochrana životne dôležitých záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. d) 

GDPR alebo verejný záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. b), d) a e) GDPR. 

 

4.2.2  V prípade, kedy sa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spolieha na právny základ 

vyplývajúci z osobitných predpisov, nie je nevyhnutné, aby daný osobitný predpis 

určoval presné podmienky spracúvania osobných údajov. Naopak, v praxi je častým 

javom, že osobitné predpisy výslovne nespomínajú žiadne alebo len niektoré osobitosti 

spracúvania osobných údajov. Túto skutočnosť predpokladá aj GDPR, pretože v článku 

6 ods. 1 písm. c) podmieňuje použitie právneho základu vyplývajúceho z osobitného 

predpisu tým, že musí ísť o také spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na 

splnenie zákonnej povinnosti. GDPR ďalej pokračuje v článku 6 ods. 3 tým, že účel 

spracúvania sa v takomto prípade stanoví (v angličtine: shall be determined) buď v práve 

Únie alebo v práve členského štátu, ktorý sa vzťahuje na prevádzkovateľa. Nie je preto 

nevyhnutné, aby osobitný predpis výslovne alebo opisným spôsobom definoval znenie 

účelu. Postačí, ak z daného predpisu jednoznačne vyplýva povinnosť, ktorú má 

prevádzkovateľ splniť alebo oprávnenie spracúvať osobné údaje za určitým účelom 

predpokladaným daným predpisom. Presná formulácia znenia účelu je v takom prípade 

na prevádzkovateľovi, ktorý nesie bremeno preukázania, že takto stanovený účel 

vyplýva z daného právneho predpisu. 

 

4.2.3  Pod pojmom „právo členského štátu“ je potrebné chápať nielen právne predpisy so silou 

zákona, ale akékoľvek všeobecne záväzné právne predpisy. Pod pojmom „zákonná 
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povinnosť“ je potrebné chápať akúkoľvek právnu povinnosť (v angličtine: legal 

obligation), a teda môže ísť aj o povinnosť vyplývajúcu zo záväzných predpisov 

Slovenskej lekárskej komory. 

 

4.2.4  Ak sa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spolieha na právny základ vyplývajúci z 

osobitného predpisu, je možné, že účel spracúvania, ktorý tým poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti sleduje, môže zároveň predstavovať aj oprávnený záujem poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti alebo inej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak 

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti dokáže preukázať splnenie podmienok použitia 

právneho základu ochrany oprávnených záujmov, môže týmto spôsobom preukázať 

zákonnosť spracúvania osobných údajov vo väčšom rozsahu, ako je nevyhnutné na 

splnenie zákonnej povinnosti podľa daného právneho predpisu. 

 

4.2.5  Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa môžu spoliehať aj na právny základ „plnenia 

zmluvy“, ktorý je upravený v článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Pre použitie tohto 

právneho základu nie je rozhodujúce, akú podobu, formu alebo charakter má zmluva s 

dotknutou osobou a zároveň tento právny základ dovoľuje spracúvať osobné údaje v 

rámci tzv. predzmluvných vzťahov s dotknutou osobou. 

 

4.2.6  Pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti je špecifické, že plnenie zmluvných vzťahov 

zároveň podlieha regulácii podľa osobitných predpisov. V situácii, kedy je spracúvanie 

osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy a zároveň je nevyhnutné na splnenie 

zákonnej povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, sú poskytovatelia 

zdravotnej starostlivosti oprávnení spoľahnúť sa na ktorýkoľvek z týchto právnych 

základov a prispôsobiť tomu plnenie ďalších povinností podľa GDPR. 

 

4.2.7  Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa môžu pri spracúvaní osobných údajov na 

niektoré účely spoliehať na právny základ súhlasu dotknutej osoby/pacienta so 

spracúvaním jej osobných údajov. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti tak 

štandardne robia v prípadoch, kedy nie je možné spoľahnúť sa na iný právny základ, 

alebo ak taký súhlas výslovne vyžadujú právne predpisy. Súhlas môže byť udelený 

akýmkoľvek spôsobom bez ohľadu na to, či ide o písomný, elektronický, zvukový alebo 

zvukovo-obrazový súhlas, vždy však pri dodržaní podmienok uvedených v článku 7 

GDPR. Na to, aby bol súhlas poskytnutý slobodne, nesmie sa ním podmieňovať plnenie 

zmluvy vrátane poskytnutia služby, ak na také plnenie nie je daný súhlas nevyhnutný. 

 

4.2.8  Zásada spravodlivého a transparentného spracúvania vyžaduje, aby bola dotknutá osoba 

informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. Poskytovatelia 

zdravotnej starostlivosti napĺňajú zásadu spravodlivého a transparentného spracúvania 

informáciami, ktoré poskytujú svojim klientom a verejnosti napr. prostredníctvom 

podmienok spracúvania osobných údajov dostupných na webovom sídle, v inej 

zmluvnej dokumentácii, v komunikácii s pacientmi a zároveň prostredníctvom tohto 

Kódexu. Napriek tomu, že väčšina z týchto informácií je prístupná verejnosti, zásada 

spravodlivého a transparentného spracúvania nie je absolútna. Pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti je táto zásada 

obmedzená vo vzťahu k tým dotknutým osobám, voči ktorým má poskytovateľ 
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zdravotnej starostlivosti, resp. zdravotnícky pracovník, povinnosť zachovávať 

mlčanlivosť podľa § 80 ods. 2 až 6 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve. 

 

4.2.9  Na všeobecnú zásadu spravodlivého a transparentného spracúvania nadväzuje úprava 

informačných povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri získavaní 

osobných údajov v článkoch 13 a 14 GDPR, pri žiadosti dotknutej osoby podľa článku 

15 GDPR, ako aj všeobecné povinnosti upravené v článku 12 GDPR. Z týchto 

ustanovení vyplýva rad výnimiek, ktoré tento Kódex spresňuje vo vzťahu k 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v ďalších ustanoveniach.  

 

4.3  Obmedzenie účelu  

 

4.3.1  Zásada obmedzenia účelu vyžaduje, aby boli osobné údaje získavané na konkrétne 

určené, výslovne uvedené a legitímne účely a zakazuje osobné údaje ďalej spracúvať 

spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. 

 

Príklad: Tento Kódex podporuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby 

dotknutým osobám oznamovali súčasne všetky účely spracúvania, ku ktorým bude 

dochádzať napr. prostredníctvom Podmienok ochrany súkromia cez webovú stránku 

(viď Príloha č. 2 nižšie v texte tohto Kódexu). 

 

4.3.2  V článku 6 ods. 4 GDPR upravuje tzv. test zlučiteľnosti nového účelu spracúvania s 

pôvodným účelom spracúvania, na ktorý boli osobné údaje získané. Ak poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti získava osobné údaje od začiatku so zámerom ich súčasného 

spracúvania na viacero účelov v súlade so zásadou zákonnosti, spravodlivosti a 

transparentnosti (t. j. najmä pri existencii právneho základu daného spracúvania), tieto 

účely nepodliehajú testu zlučiteľnosti. Výsledkom testu zlučiteľnosti je, že pôvodný 

právny základ spracúvania môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti použiť aj na 

nový účel spracúvania, ako vysvetľuje úvodné ustanovenie č. (50) GDPR: „V takom 

prípade sa nevyžaduje žiadny iný samostatný právny základ, než je právny základ, ktorý 

umožňoval získavanie osobných údajov.“ Niektoré účely sú automaticky považované za 

zlučiteľné s pôvodnými účelmi. Ide o účely archivácie vo verejnom záujme (Zákon 

o archívoch a registratúrach), účely vedeckého alebo historického výskumu a štatistické 

účely upravené v článku 89 GDPR, pri ktorých nie je potrebné vykonávať test 

zlučiteľnosti podľa článku 6 ods. 4 GDPR. Článok 89 GDPR však nepredstavuje právny 

základ spracúvania osobných údajov na dané účely.  

 

Príklad: Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti získava osobné údaje pacientov na 

účely poskytovania zdravotnej starostlivosti, resp. výkonu zdravotníckeho povolania. 

Ak sa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti neskôr rozhodne spracúvať osobné údaje 

na štatistické účely alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, tieto ďalšie účely 

môže považovať za automaticky zlučiteľné s pôvodným účelom bez získavania 

osobitných právnych základov vo vzťahu k ďalším účelom za predpokladu splnenia 

záruk uvedených v článku 89 GDPR. 
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4.4  Minimalizácia údajov 

 

4.4.1  Zásada minimalizácie údajov vyžaduje, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

spracúvali len osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah 

nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú. Za porušenie tejto zásady sa 

považuje spracúvanie osobných údajov v excesívnom rozsahu, t. j. spracúvanie 

osobných údajov, ktoré nie sú potrebné na dosiahnutie účelov spracúvania. 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti by preto mal vedieť preukázať, že všetky 

spracúvané osobné údaje potrebuje na dosiahnutie sledovaných účelov spracúvania. 

 

4.4.2  Zásada minimalizácie údajov však neznamená, že každý poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti spracúva tie isté osobné údaje. Nevyhnutný rozsah spracúvaných osobných 

údajov sa vždy posudzuje podľa okolností konkrétneho prípadu poskytovania 

zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný okrem iného 

chrániť a presadzovať práva a záujmy pacienta, dôsledne využívať všetky právne 

prostriedky a uplatňovať v záujme pacienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia 

považuje za prospešné, pričom dbá na účinnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

Zásada minimalizácie údajov nesmie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

obmedzovať v odbornom posúdení, čo je alebo môže byť v záujme pacienta. 

Spracúvanie osobných údajov v rozsahu, ktorý je podľa poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti nevyhnutný na ochranu záujmov pacienta, je spracúvanie osobných údajov 

v súlade so zásadou minimalizácie údajov. 

 

4.4.3  Zásada minimalizácie údajov je okrem iného dotvorená aj povinnosťami týkajúcimi sa 

štandardne navrhnutej ochrany osobných údajov v článku 25 ods. 2 GDPR. 

 

4.5  Správnosť  

 

4.5.1  Zásada správnosti vyžaduje, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti spracúvali 

správne a podľa potreby aktualizované osobné údaje, pričom musia byť prijaté potrebné 

opatrenia s cieľom zabezpečiť, že osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, 

na ktoré sa spracúvajú, sa bezodkladne vymazali alebo opravili. Zásada správnosti však 

nesmeruje k absolútnej objektívnej správnosti spracúvaných osobných údajov, ale k 

správnosti osobných údajov z hľadiska účelov, na ktoré sú dané osobné údaje 

spracúvané. Niektoré účely môžu napr. vyžadovať, aby sa výslovne pokračovalo v 

spracúvaní objektívne nesprávnych osobných údajov (napr. v záujme boja proti 

kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti). Správnosť osobných údajov 

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti posudzujú z hľadiska účelov spracúvania.  

 

Príklad: Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti uchováva údaje o pacientovi, ktoré mu 

pacient poskytol. Pacient sa voči poisťovni domáha úhrady poistného plnenia za 

škodu spôsobenú na jeho zdraví. V záujme úspešného dovolania sa úhrady poistného 

plnenia pacient zámerne uvedie nesprávne údaje o svojej osobe. Po tom, čo sa 

o uvedenú situáciu pacienta začne zaujímať príslušný orgán činný v trestnom konaní 

z dôvodu podozrenia na spáchanie trestného činu poisťovacieho podvodu, pacient 

požiada poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, aby nesprávne údaje o ňom opravil. 
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Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nie je povinný dané osobné údaje opravovať, 

pretože z hľadiska účelu ich spracúvania (boja proti kriminalite alebo inej 

protispoločenskej činnosti) a prípadného následného súdneho konania tieto osobné 

údaje nemožno považovať za nesprávne, ale z také, ktoré slúžia ako dôkaz proti 

pacientovi v trestnom konaní. Ak, naopak, daný pacient požiada o opravu jeho 

trvalého bydliska alebo čísla jeho bankového účtu z dôvodu ich zmeny, poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti je povinný tieto nesprávne údaje o pacientovi opraviť, pretože 

z hľadiska napr. vyúčtovania úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti pôjde o nesprávne osobné údaje. 

 

4.5.2  Zásada správnosti preto predstavuje povinnosť, ktorá vyžaduje vynaloženie 

primeraného úsilia prevádzkovateľa na zabezpečenie správnosti spracúvaných 

osobných údajov a druhú stranu nezbavuje zodpovednosti poskytovať správne osobné 

údaje.  

 

Príklad: Je v súlade so zásadou správnosti, ak zmluva medzi poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti a pacientom obsahuje napr. povinnosť pacienta oznamovať zmeny jeho 

osobných údajov poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.  

 

4.5.3  Špecifikom poskytovania zdravotnej starostlivosti je, že poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti nesmie bez súhlasu pacienta overovať pravdivosť alebo úplnosť 

skutkových informácií poskytnutých pacientom (pričom tieto môžu obsahovať osobné 

údaje fyzických osôb). Ak má o ich pravdivosti alebo úplnosti dôvodné pochybnosti, 

poučí pacienta o možných právnych dôsledkoch takto získanej informácie.  

 

Príklad: Je v súlade so zásadou správnosti podľa GDPR, ak pacient vedome alebo 

nevedome poskytne poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti nesprávne osobné údaje 

a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ich v súlade s vyššie uvedenou povinnosťou v 

záujme pacienta spracúva na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti, resp. výkonu 

zdravotníckeho povolania. 

 

4.6  Minimalizácia uchovávania  

 

4.6.1  Zásada minimalizácie uchovávania vyžaduje, aby poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti uchovávali osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu 

dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje 

spracúvajú. Vzhľadom na to, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti spracúvajú 

osobné údaje súčasne na viacero účelov, nie je porušením tejto zásady, ak skončí jeden 

z účelov spracúvania, ale poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nepristúpi k vymazaniu 

osobných údajov z dôvodu, že tieto údaje potrebuje na iné prebiehajúce účely 

spracúvania. Ďalšie účely môžu byť vymedzené od momentu získania osobných údajov 

spoločne alebo neskôr počas spracúvania v súlade so zásadou obmedzenia účelu, ktorá 

dovoľuje spracúvanie na ďalšie účely prostredníctvom testu zlučiteľnosti nového účelu 

s pôvodnými účelmi. 
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4.6.2  Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by mali prijať interné pravidlá stanovujúce 

retenčné doby (doby uchovávania) osobných údajov na jednotlivé účely. Zásada 

minimalizácie uchovávania slúži ako pomôcka na stanovenie limitu, resp. hornej hranice 

retenčných dôb. Samotné retenčné doby však stanovuje prevádzkovateľ, pretože iba 

prevádzkovateľ vie posúdiť, dokedy je identifikácia dotknutých osôb potrebná na 

spracúvanie osobných údajov. V niektorých prípadoch môžu retenčné doby vyplývať z 

osobitných predpisov. Niektoré osobitné predpisy však stanovujú len minimálnu 

zákonnú dobu uchovávania (napr. povinnosť uchovávať najmenej 5 rokov), pričom 

retenčné doby môžu byť v daných prípadoch dlhšie. 

 

4.6.3  Účely archivácie vo verejnom záujme podľa článku 89 GDPR úzko súvisia aj so 

Zákonom o archívoch a registratúrach, pričom verejný záujem, ktorý sleduje tento 

predpis, je uchovanie archívnych dokumentov, ktoré majú trvalú dokumentárnu hodnotu 

pre poznanie dejín Slovenska a Slovákov. Spracúvanie osobných údajov na účely 

archivácie vo verejnom záujme môže zahŕňať okrem činnosti archívov aj tzv. správu 

registratúry pôvodcov registratúry, ktorými môžu byť aj poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti však nič nebráni plniť si 

povinnosti podľa Zákona o archívoch a registratúrach na základe právneho základu 

plnenia zákonných povinností mimo režimu podľa článku 89 GDPR. Zákon o archívoch 

a registratúrach ukladá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ako pôvodcom 

registratúry povinnosť evidovať došlé a vzniknuté registratúrne záznamy počas lehoty 

uloženia, ktorá predstavuje lehotu, počas ktorej poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

potrebujú registratúrne záznamy pre svoju činnosť. Primerané lehoty uloženia môže 

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti stanoviť sám a je pri tom oprávnený riadiť sa 

odporúčaniami a praxou Ministerstva vnútra SR. Lehoty uloženia podľa Zákona o 

archívoch a registratúrach nepredstavujú všeobecné doby uchovávania osobných údajov 

podľa GDPR, pretože lehoty uloženia podľa Zákona o archívoch a registratúrach sa 

týkajú len archivácie vo verejnom záujme a/alebo plnenia povinností podľa Zákona o 

archívoch a registratúrach a netýkajú sa iných účelov. Ak sa uplatňuje režim článku 89 

GDPR, lehoty uloženia nastupujú až po uplynutí dôb uchovávania podľa pôvodných 

účelov spracúvania. Registratúrne záznamy môžu, ale nemusia obsahovať osobné údaje 

dotknutých osôb vrátane kópií zmluvnej dokumentácie. Podľa GDPR sa na účely 

archivácie vo verejnom záujme vzťahujú primerané záruky práv a slobôd dotknutej 

osoby. Uvedenými zárukami sa zaistí zavedenie technických a organizačných opatrení 

najmä s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady minimalizácie údajov. Prijatý 

registratúrny poriadok a/alebo plán podľa Zákona o archívoch a registratúrach 

predstavuje také technické a organizačné opatrenia, ktoré sledujú dodržanie zásady 

minimalizácie. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by mali v podobných interných 

predpisoch obmedziť prístup k dokumentom uchovávaným na základe Zákona 

o archívoch a registratúrach. Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti postupuje podľa 

Zákona o archívoch a registratúrach, je povinný vymazať osobné údaje až vo 

vyraďovacom konaní podľa daného predpisu, pričom takýto postup je v súlade so 

zásadou minimalizácie uchovávania. 
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4.6.4  Zásada minimalizácie uchovávania je okrem iného dotvorená aj povinnosťami 

týkajúcimi sa štandardne navrhnutej ochrany osobných údajov v článku 25 ods. 2 

GDPR.  

 

4.7  Integrita a dôvernosť  

 

Zásada integrity a dôvernosti vyžaduje, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

spracúvali osobné údaje spôsobom, ktorý zaručuje primeranú úroveň bezpečnosti 

osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním 

a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných 

technických alebo organizačných opatrení. Táto zásada je dotvorená ďalšími 

povinnosťami týkajúcimi sa bezpečnosti osobných údajov, ktorým sa GDPR venuje v 

samostatnom oddiele 2 kapitoly IV, konkrétne v článkoch 32 až 34 GDPR, ako je bližšie 

vysvetlené v časti VII nižšie tohto Kódexu.  

 

4.8  Zodpovednosť 

 

4.8.1  Podľa zásady zodpovednosti sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zodpovední za 

súlad so základnými zásadami spracúvania osobných údajov podľa článku 5 ods. 1 

GDPR, pričom tento súlad musia vedieť preukázať. GDPR neupravuje spôsob 

preukazovania súladu so základnými zásadami spracúvania, ktorý je ponechaný na 

uvážení prevádzkovateľa.  

 

Príklad: V súlade so zásadou zodpovednosti môžu poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti preukázať splnenie základných zásad spracúvania osobných údajov: 

- zavedením primeraných politík ochrany osobných údajov podľa článku 24 ods. 2 

GDPR, zohľadňujúc pri tom prvky štandardnej a špecifickej ochrany osobných 

údajov podľa článku 25 GDPR; 

- uzatvorením zmlúv so sprostredkovateľmi alebo spoločnými prevádzkovateľmi podľa 

článkov 26 alebo 28 GDPR; 

- vedením záznamov o spracovateľských činnostiach podľa článku 30 GDPR; 

- spoluprácou s Úradom na ochranu osobných údajov pri výkone jeho úloh a 

právomocí podľa článku 31 GDPR; 

- prijatím primeraných bezpečnostných opatrení podľa článku 32, 33 a 34 GDPR; 

- posudzovaním a hodnotením účinnosti prijatých opatrení na zaistenie bezpečnosti 

spracúvania; 

- vykonaním posúdenia vplyvu a prípadnej predchádzajúcej konzultácie podľa článku 

35 a 36 GDPR; 

- pravidelným vzdelávaním zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajov; 

- vymenovaním zodpovednej osoby podľa článkov 37 až 39 GDPR; 

- dodržiavaním pravidiel a primeraných záruk pri cezhraničných prenosoch osobných 

údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií; 

- dodržiavaním schválených certifikačných mechanizmov, pečatí alebo značiek podľa 

článku 42 a nasl. GDPR; 

- dodržiavaním tohto Kódexu;  

- určením „oprávnených osôb“ najmä so zámerom obmedziť ich počet, ak je to možné;  
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- určením kontaktnej osoby, na ktorú sa môže dotknutá osoba obrátiť a ktorá vybavuje 

požiadavky dotknutých osôb;  

- v relevantnom prípade poskytnutím kontaktu na zodpovednú osobu; alebo 

- aj akýmkoľvek iným spôsobom.  

 

4.8.2 Tento Kódex poskytuje odporúčania týkajúce sa prijatia minimálnej internej 

dokumentácie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v časti XII nižšie tohto Kódexu. 

 

V.  Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov  

 

5.1  Všeobecné podmienky 

 

5.1.1 GDPR v článku 9 upravuje spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov tzv. 

citlivé osobné údaje. V zmysle výpočtu, ktorý článok 9 ods. 1 GDPR ponúka je za tieto 

údaje nutné považovať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, 

politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v 

odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na 

individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov 

týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. 

 

5.1.2 Vo všeobecnosti GDPR zakazuje spracúvanie citlivých osobných údajov. Zároveň 

článok 9 ods. 2 ustanovuje výnimky, kedy je možné citlivé osobné údaje spracúvať. 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní citlivých osobných údajov musí disponovať právnym 

základom pre spracúvanie osobných údajov podľa článku 6 GDPR a zároveň výnimkou 

podľa článku 9 ods. 2 GDPR. Predmetné výnimky nepredstavujú samostatné právne 

základy. Výnimkou môžu byť len situácie, kedy podmienky upravené v článku 9 ods. 2 

už obsahujú podmienky vyžadované právnym základom podľa článku 6 ods. 1 GDPR. 

Ako príklad je možné uviesť výslovný súhlas podľa článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, 

ktorý už obsahuje požiadavky na súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení 

s článkom 4 bodom 11 GDPR. 

 

5.1.3 Rodné číslo v zmysle osobitnej právnej úpravy sa nepovažuje za citlivý osobný údaj. 

Podmienky jeho spracúvania podliehajú ustanoveniu § 78 ods. 4 Zákona o ochrane 

osobných údajov: 

 

 „Pri spracúvaní osobných údajov možno využiť na účely identifikovania fyzickej 

osoby všeobecne použiteľný identifikátor podľa osobitného predpisu len vtedy, ak 

jeho využitie je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania. Súhlas so 

spracúvaním všeobecne použiteľného identifikátora musí byť výslovný a nesmie ho 

vylučovať osobitný predpis, ak ide o jeho spracúvanie na právnom základe súhlasu 

dotknutej osoby. Zverejňovať všeobecne použiteľný identifikátor sa zakazuje; to 

neplatí, ak všeobecne použiteľný identifikátor zverejní sama dotknutá osoba.“ 

 

5.2 Prípady spracúvania osobitných kategórií osobných údajov 
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5.2.1 Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti musia na naplnenie účelu poskytnutia 

zdravotnej starostlivosti v nevyhnutnej miere spracúvať citlivé osobné údaje, špecificky 

údaje o zdravotnom stave pacienta. Tieto údaje reguluje článok 9 GDPR uvedený vyššie 

a z tohto dôvodu sa poskytovatelia zdravotnej starostlivosti musia disponovať 

relevantnou a platnou výnimkou pre spracúvanie citlivých osobných údajov podľa 

článku 9 ods. 2 GDPR. 

 

5.2.2 Typicky sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti použije na spracúvanie citlivých 

osobných údajov výnimka podľa článku 9 ods. 2 písm. h) GDPR, ktorá ustanovuje 

možnosť tieto údaje spracúvať, ak spracúvanie je nevyhnutné na účely preventívneho 

alebo pracovného lekárstva, posúdenia pracovnej spôsobilosti zamestnanca, lekárskej 

diagnózy, poskytovania zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti alebo liečby, alebo 

riadenia systémov a služieb zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti na základe práva 

Únie alebo práva členského štátu alebo podľa zmluvy so zdravotníckym pracovníkom, 

a podlieha podmienkam a zárukám uvedeným v článku 9 ods. 3 GDPR. 

  

Táto výnimka je naviazaná na jednu podmienku, ktorú precizuje článok 9 ods. 3 GDPR. 

V zmysle daného ustanovenie je citlivé osobné údaje podľa článku 9 ods. 2 písm. h) 

možné spracúvať, ak tieto údaje spracúva odborník, alebo ak sa spracúvajú v rámci 

zodpovednosti odborníka, ktorý podlieha povinnosti zachovávať profesijné tajomstvo 

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

príslušné vnútroštátne orgány, alebo ak údaje spracúva iná osoba, ktorá tiež podlieha 

povinnosti mlčanlivosti podľa práva Únie alebo práva členského štátu alebo pravidiel, 

ktoré stanovili príslušné vnútroštátne orgány.  

 

V Slovenskej republike tieto záruky a podmienky poskytuje Zákon o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v 

zdravotníctve a Zákon o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti. 

 

5.2.3 Ďalšou možnosťou pre spracúvanie citlivých osobných údajov z pohľadu 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je článok 9 ods. 2 písm. c) GDPR, ktorá sa 

aplikuje na situácie ak spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých 

záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby v prípade, že dotknutá osoba nie je 

fyzicky alebo právne spôsobilá vyjadriť svoj súhlas. Túto výnimku ďalej precizuje 

recitál 46 GDPR: „Spracúvanie osobných údajov by sa malo rovnako považovať za 

zákonné, ak je potrebné na účely ochrany záujmu, ktorý je zásadný pre život dotknutej 

alebo inej fyzickej osoby. Spracúvanie osobných údajov na základe životne dôležitom 

záujme inej fyzickej osoby by sa malo uskutočniť v zásade len vtedy, keď sa takéto 

spracúvanie zjavne nemôže zakladať na inom právnom základe. Niektoré typy 

spracúvania môžu slúžiť na dôležité účely verejného záujmu aj životne dôležité záujmy 

dotknutej osoby, napríklad ak je spracúvanie nevyhnutné na humanitárne účely vrátane 



35 
 

monitorovania epidémií a ich šírenia alebo v humanitárnych núdzových situáciách, 

najmä v prípade prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou.“ 

 

Nemusí ísť nevyhnutne o situácie ohrozenia života. Na aplikáciu danej výnimky 

postačuje, ak je poskytnutie zdravotnej starostlivosti nevyhnutné pre zdravie pacienta. 

 

 Príklad: Túto výnimku je možné využiť v situáciách, ak by bol pacient v bezvedomí a 

je nevyhnutné mu poskytnúť zdravotnú starostlivosť. 

 

5.2.4 Nie je vylúčenie, že v osobitných prípadoch budú spracúvané citlivé osobné údaje na 

výnimke v podobe výslovného súhlasu podľa článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR. 

Spracúvanie osobitných kategórií je možné vykonávať aj na základe súhlasu Rozdielom 

výslovného súhlasu oproti súhlasu podľa článku 6 ods. 1 psím. a) GDPR je jeho 

výslovnosť. Podmienka výslovnosti smeruje k spôsobu vyjadrenia súhlasu dotknutou 

osobou. Výslovný súhlas je opakom konkludentného súhlasu, a teda ide o súhlas, ktorý 

je vyjadrený výslovným právnym úkonom (napr. podpisom alebo označením políčka), 

pričom zároveň zo znenia alebo spôsobu vyjadrenia výslovného súhlasu je dostatočne 

zrejmé, že sa vzťahuje (okrem iného) aj na osobitné kategórie osobných údajov. 

 

5.2.5 Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti participuje na výskume a citlivé osobné údaje 

svojich pacientov využíva na tieto účely, môže sa spoľahnúť na výnimku v podobe 

článku 9 ods. 2 písm. j) GDPR, ktorá umožňuje spracúvanie citlivých osobných údajov 

nevyhnutné na účely archivácie vo verejnom záujme, alebo na účely vedeckého alebo 

historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR na základe 

práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný 

cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu údajov a určujú vhodné a konkrétne opatrenia 

na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby. Môže ísť napríklad 

spracúvanie citlivých osobných údajov na vypracovanie štúdie uskutočňovanej vo 

verejnom záujme v oblasti verejného zdravia. 

 

Na využitie tejto výnimky musia byť splnené tri podmienky. V prvom rade musí ísť o 

jeden z účelov uvedených vyššie t.j. archivácie vo verejnom záujme, štatistiky alebo 

vedeckého výskumu. V druhom rade musí právny poriadok poskytovať špecifické 

ustanovenia týkajúce sa archivácie alebo výskumu. V právnom poriadku SR môžeme 

potrebné podmienky nájsť napríklad v prvej hlave štvrtej časti (biomedicínsky výskum) 

v rámci Zákona o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti. Podrobné právne úpravy vedeckého výskumu je nutné vnímať 

spolu s § 78 ods. 9 až 12 Zákona o ochrane osobných údajov. V treťom rade je nutné 

rešpektovať podstatu práva na ochranu osobných údajov, proporcionalitu a upraviť 

záruky pre práva a slobody dotknutých osôb. Prakticky je možné túto požiadavku 

naplniť minimálne spracúvaním údajov, ktoré sú nevyhnutné na daný výskum, 

uchovávať ich v neanonymizovanej podobe po najnevyhnutejšiu dobu a rešpektovať 

práva dotknutých osôb aj vo vedeckom výskume. 

 



36 
 

5.3  Údaje týkajúce sa zdravia 

 

5.3.1 Najfrekventovanejšou spracúvanou kategóriou citlivých osobných údajov u 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú údaje týkajúce sa zdravia. Tieto údaje 

priamo definuje GDPR ako osobné údaje týkajúce sa fyzického alebo duševného zdravia 

fyzickej osoby, vrátane údajov o poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti, ktorými 

sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave. Túto definíciu ďalej detailizuje recitál 

35 GDPR: „Osobné údaje týkajúce sa zdravia by mali zahŕňať všetky údaje týkajúce sa 

zdravotného stavu dotknutej osoby, ktoré poskytujú informácie o minulom, súčasnom 

alebo budúcom fyzickom alebo duševnom zdravotnom stave dotknutej osoby. Zahŕňajú 

aj informácie o fyzickej osobe získané pri registrácii na účely poskytovania služieb 

zdravotnej starostlivosti danej fyzickej osobe alebo pri poskytovaní cezhraničnej 

zdravotnej starostlivosti.“ 

 

5.3.2 Ak vezmeme do úvahy legislatívne vymedzenie, literatúru a výklad tak možno 

konštatovať, že údaje o zdravotnom stave predstavujú tri kategórie informácií. V prvom 

rade pôjde o „tradičné“ informácie o zdravotnom stave jednotlivca - údaje týkajúce sa 

zdravotného stavu jednotlivca v súčasnosti, ale aj budúcnosti vrátane rizika vzniku 

ochorenia (výsledky krvných testov, obezita, vyššia konzumácia alkoholických 

nápojov). V druhom rade možno hovoriť o informáciách získaných zo senzorických 

zariadení - údaje, ktoré ako také neodhaľujú informácie týkajúce sa zdravotného stavu 

jednotlivca, ale v kombinácií s inými majú takýto potenciál. Ako príklad možno uviesť 

údaje získané prostredníctvom mobilných aplikácií merajúcich počet urobených krokov 

počas určitého časového obdobia alebo rýchlosť chôdze. Za údaje týkajúce sa zdravia 

je nutné považovať aj všetky údaje spracúvané s cieľom odhaliť informácie týkajúce sa 

zdravotného stavu jednotlivca. 

 

5.3.3 Na to aby sme určité informácie mohli považovať za údaje týkajúce sa zdravia, je nutné 

aby spĺňali tri podmienky: 

-  ide o osobné údaje v zmysle článku 4 bod 1 GDPR, 

-  účelom spracúvania takýchto údajov je odhalenie informácií o zdravotnom stave 

jednotlivca,  

- postavenie prevádzkovateľa alebo poskytnutá služba priamo alebo nepriamo naznačuje 

vyššie uvedený účel spracúvania. 

 

Príklad: Za osobné údaje týkajúce sa zdravia možno považovať napríklad číslo, 

symbol alebo osobitný údaj, ktorý bol fyzickej osobe pridelený na individuálnu 

identifikáciu tejto fyzickej osoby na zdravotné účely; informácie získané na základe 

vykonania testov alebo prehliadok častí organizmu alebo telesných látok vrátane 

genetických údajov a biologických vzoriek; a akékoľvek informácie, napríklad o 

chorobe, zdravotnom postihnutí, riziku ochorenia, anamnéze, klinickej liečbe, alebo 

o fyziologickom alebo biomedicínskom stave dotknutej osoby bez ohľadu na zdroj 

týchto informácií, či už pochádzajú napríklad od lekára alebo iného zdravotníckeho 
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pracovníka, z nemocnice, zo zdravotníckej pomôcky alebo z vykonania diagnostického 

testu in vitro. 

 

5.4  Používanie citlivých osobných údajov 

 

Konkrétne prípady používania citlivých osobných údajov upravujú osobitné právne 

predpisy v oblasti zdravotníctva, z ktorých je možné vyčítať konkrétne účely, pod-účely 

či spracovateľské operácie.  

  

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže citlivé osobné údaje používať najmä na: 

- Diagnostiku a liečenie pacientov (poskytovanie zdravotnej starostlivosti) v súlade s § 4 

zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

- Vedenie zdravotnej dokumentácie a sprístupňovanie údajov z nej v súlade s treťou 

časťou zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

- Uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa § 12 ods. 1 zákona č. 

576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

- Plnenie poučovacej povinnosti a informovaného súhlasu podľa § 6 a § 6a zákona č. 

576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

- Plnenie povinností vo vzťahu ku komore, ktorej je poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti členom; 

- Participovanie na vedeckom výskume za podmienok v prvej hlave štvrtej časti 

(biomedicínsky výskum) v rámci zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 

službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 

- Vydávanie dokladov o úhrade za poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ak je súčasťou 

takéhoto dokladu jedinečný identifikátor pacienta v zmysle § 79 ods. 1 písm. o) zákona 

č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 

- Poskytovanie údajov o nebezpečne nákazlivých a prenosných ochoreniach povereným 

orgánom verejnej moci; 

- Zabezpečenie zberu údajov potrebných na určenie indikátorov kvality vo formáte 

určenom Ministerstvom zdravotníctva SR v zmysle § 7 ods. 4 písm. a) druhý bod a ods. 

5 až 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

- Poskytovanie údajov Národnému centru zdravotníckych informácií podľa osobitného 

predpisov  zmysle § 14 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom 

zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

- Na požiadanie príslušníka Policajného zboru vydať písomné vyjadrenie, či osoba, ktorá 

je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok 
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alebo liekov, zranená alebo ktorá upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, 

môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia podľa § 79 ods. 1 písm. zd) zákona 

č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 

- Vydávanie správ o poskytnutí zdravotnej starostlivosti v zmysle § 79 ods. 1 písm. ze) 

zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 

- Poskytnutie následnej zdravotnej starostlivosti osobe po poskytnutí cezhraničnej 

zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte Európskej únie a plnenie informačnej 

povinnosti o tomto úkone podľa § 79 ods. 1 písm. zh) zákona č. 578/2004 Z. z. o 

poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

- Oznamovanie údajov o potenciálnom darcovi orgánov určených na transplantáciu podľa 

osobitného predpisu národnej transplantačnej organizácii a príslušnému 

transplantačnému koordinátorovi transplantačného centra v zmysle druhej hlavy zákona 

č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

- Viesť evidenciu o svojich činnostiach podľa zákona č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a 

postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských 

buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon); 

- Iné činnosť v zmysle osobitných právnych predpisov. 

 

5.5  Používanie anonymných údajov 

 

5.5.1 GDPR sa nevzťahuje na spracúvanie anonymných osobných údajov. Prakticky ide o 

také údaje, z ktorých už nie je možné identifikovať dotknutú osobu. Poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti môže anonymné údaje spracúvať mimo režimu GDPR.  

 

5.5.2 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí vyhodnotiť riziko opätovnej identifikácie, 

ktoré musí byť pri anonymizovaných údajoch minimálne alebo žiadne. V prvom rade je 

potrebné posúdiť, aké údaje už sú verejne dostupné prípadne dostupné iným 

prevádzkovateľom  a či je ich možné skombinovať prípadne prepojiť. Druhým faktorom 

je možnosť pokusu opätovnej identifikácie (tzv. test motivovaného votrelca – angl. 

motivated intruder test). Motivovaný votrelec je osoba, u ktorej je pravdepodobná 

motivácia z anonymizovaných datasetov derivovať osobné údaje na základe jemu alebo 

verejne dostupných informácií. Predmetný test by tak mal posúdiť pravdepodobnosť 

úspešnosti tzv. motivovaného votrelca pri opätovnej identifikácií. Tretím faktorom 

hodným posúdenia je analýza úspešnosti opätovnej identifikácie z hľadiska efektívnosti 

anonymizačných techník použitých na anonymizovanie údajov. 

 

VI. Práva dotknutých osôb/pacientov týkajúce sa ochrany ich osobných 

údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
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6.1  Spôsob vybavovania žiadostí dotknutých osôb/pacientov  

 

6.1.1  Pri informovaní, komunikácii alebo odpovedaní na žiadosti dotknutých osôb/pacientov 

je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný postupovať v súlade s článkom 12 

GDPR. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti by mal uľahčovať výkon práv dotknutých 

osôb/pacientov tým, že poskytne viaceré možnosti podania žiadosti.  

 

Príklad: Dotknutou osobou, ktorá si môže u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

uplatňovať svoje práva podľa GDPR je pacient. Až po posúdení obsahu žiadosti 

dotknutej osoby/pacienta by mal poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pristúpiť k 

prípadnému nevyhoveniu žiadosti, ktoré by takisto malo byť odôvodnené.  

 

6.1.2 Ak má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oprávnené pochybnosti v súvislosti s 

totožnosťou fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie 

dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jej totožnosti.  

 

Príklad: Ak pacient ako dotknutá osoba uplatní žiadosť na základe GDPR z inej e-

mailovej adresy, akú obvykle používa, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti by mal 

overiť, či ide skutočne o pacienta napríklad tým, že si podanie žiadosti s pacientom 

telefonicky overí. Spôsob overenia identity pacienta by vždy mal byť primeraný vo 

vzťahu k dotknutej osobe. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti za žiadnych okolností 

nesmie poskytnúť informácie o pacientovi nesprávnej osobe.  

 

6.1.3  Všeobecná lehota na vybavenie žiadosti dotknutej osoby/pacienta podľa článkov 15 až 

22 GDPR je jeden mesiac od doručenia žiadosti. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 

je oprávnený rozhodnúť o predĺžení mesačnej lehoty až o ďalšie dva mesiace, pričom 

zohľadní komplexnosť žiadosti a celkový počet žiadostí, ktoré v danom období prijal. 

Vždy, keď poskytovateľ zdravotnej starostlivosti rozhodne o predĺžení danej lehoty, je 

povinný informovať dotknutú osobu/pacienta o každom takomto predĺžení spolu s 

dôvodmi zmeškania lehoty v pôvodnej mesačnej lehote. 

 

6.1.4  Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti neprijme opatrenia na základe žiadosti 

dotknutej osoby/pacienta, je povinný v mesačnej lehote informovať dotknutú osobu o 

dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných 

údajov, alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy do jedného mesiaca od doručenia 

žiadosti. Uvedené zahŕňa aj situácie, kedy poskytovateľ zdravotnej starostlivosti neprijal 

opatrenia napríklad preto, lebo dotknutá osoba/pacient v mesačnej lehote neposkytla 

dodatočné informácie na overenie jej totožnosti, alebo nespresnila jej príliš všeobecnú 

žiadosť. Po dodatočnom poskytnutí doplňujúcich informácií zo strany dotknutej 

osoby/pacienta začína plynúť nová mesačná lehota. 

  

6.1.5  Ak sú žiadosti dotknutej osoby/pacienta zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, 

najmä vzhľadom na ich opakujúcu sa povahu, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je 

oprávnený odmietnuť konať na základe žiadosti alebo požadovať primeraný poplatok 

zohľadňujúci administratívne náklady poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa 
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jeho vlastného rozhodnutia. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný v každom 

jednotlivom prípade posudzovať osobitne, či je žiadosť dotknutej osoby zjavne 

neopodstatnená alebo neprimeraná a musí vedieť túto skutočnosť preukázať. 

Odporúčaným všeobecným pravidlom, ak ide o rovnakú opakovanú žiadosť tej istej 

dotknutej osoby/pacienta, je, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti po osobitnom 

posúdení danej situácie uvažoval o neprimeranosti len tam, kde medzi tými istými 

žiadosťami je menej ako 6 mesiacov.  

 

Príklad: Za zjavne neopodstatnené žiadosti dotknutej osoby/pacienta sa považujú 

najmä žiadosti: 

- na základe ktorých dotknutá osoba iná ako pacient alebo jeho zástupca žiada prístup 

k informáciám, vo vzťahu ku ktorým má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 

zachovávať mlčanlivosť;  

- ktoré majú výslovne šikanózny charakter voči zamestnancom poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti alebo voči samotnému poskytovateľovi zdravotnej 

starostlivosti; 

- ktoré sú vulgárne, alebo obsahujú prvky rasovej, etnickej, rodovej, pohlavnej, 

sexuálnej alebo náboženskej nenávisti;  

- ktoré majú tak všeobecný charakter, alebo sú tak nezrozumiteľné, že poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti nevie z danej žiadosti posúdiť, aké právo dotknutá 

osoba/pacient uplatňuje; 

- ktorými dotknutá osoba/pacient žiada informácie, oznámenia alebo uskutočnenie 

opatrení, ktoré výslovne nevyplývajú z článkov 15 až 20 GDPR; 

- ktoré smerujú opakovane k tej istej skutočnosti, ktorú poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti už vysvetlil dotknutej osobe/pacientovi, pričom dotknutej 

osobe/pacientovi musí byť z okolností jasné, že odpoveď poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti sa nemala prečo zmeniť; 

- pri ktorých dotknutá osoba/pacient vyhotovuje obrazové, zvukové alebo obrazovo-

zvukové záznamy zamestnancov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti; 

- pri ktorých dotknutá osoba/pacient koná agresívne, pod vplyvom alkoholu alebo 

omamných látok, alebo ohrozuje bezpečnosť ostatných osôb nachádzajúcich sa v 

danom priestore. 

 

6.1.6  Pri vybavovaní žiadostí dotknutých osôb/pacientov postupuje poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti primerane podľa internej politiky na ochranu osobných údajov, ak je 

prijatá.  

 

6.1.7  Spôsoby vybavenia niektorých žiadostí dotknutých osôb ich odmietnutím zo strany 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti predpokladá aj § 80 ods. 2 Zákona 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a 

stavovských organizáciách v zdravotníctve, a to z dôvodu povinnosti zdravotníckeho 

pracovníka zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti 

s výkonom svojho povolania. 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, resp. zdravotnícky pracovník, nemá povinnosť 

poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť 
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osobných údajov podľa článku 14 ods. 5 písm. d), článok 15 ods. 4 a článok 20 ods. 4 

GDPR), ak by to mohlo viesť k porušeniu jeho povinnosti zachovávať mlčanlivosť.  

 

6.2  Informácie poskytované dotknutým osobám/pacientom  

 

6.2.1  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený splniť si informačné povinnosti 

podľa článkov 13 a 14 GDPR akýmkoľvek spôsobom bez ohľadu na formu a podobu 

poskytnutých informácií. Podstatný rozdiel medzi danými povinnosťami je v tom, že 

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa článku 13 GDPR postupuje len voči 

dotknutým osobám/pacientom, od ktorých priamo získal osobné údaje a podľa článku 

14 GDPR postupuje len voči dotknutým osobám/pacientom, ktorých osobné údaje 

nezískal priamo od nich, pričom podľa článku 14 GDPR existuje viacero podstatných 

výnimiek z danej povinnosti.  

 

Príklad: Podľa článku 13 GDPR poskytovateľ zdravotnej starostlivosti postupuje voči 

svojim pacientom alebo zamestnancom. Podľa článku 14 GDPR poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti postupuje voči iným fyzickým osobám, o ktorých spracúva 

osobné údaje v rámci plnenia úloh pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, resp. 

v rámci výkonu povolania zdravotníckeho pracovníka (napr. osobám, ktoré boli s 

pacientom v kontakte pri šírení nebezpečne nákazlivej choroby alebo príbuzným 

pacienta, ktorí trpeli geneticky dedičnou chorobou).  

 

6.2.2  Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti získava cez svoje webové sídlo osobné údaje 

(napr. prostredníctvom kontaktného formulára), je povinný na ňom zverejniť základné 

informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR. Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 

nemá webové sídlo, musí informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR poskytovať iným 

spôsobom.  

 

Príklad: Odporúčaným postupom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je zverejniť 

informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR zaužívaným spôsobom v spodnej lište 

webovej stránky pod označením „Podmienky ochrany súkromia“, „Ochrana 

súkromia“ alebo „Ochrana osobných údajov“ a pod. Odkaz na tieto podmienky 

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže používať pri získavaní osobných údajov 

(napr. pri zbieraní súhlasov), v zmluvnej dokumentácii alebo v rámci podpisu v e-

mailovej komunikácii.  

 

6.2.3  Vzorové podmienky ochrany súkromia obsiahnuté v Prílohe č. 2 tohto Kódexu slúžia 

ako návod na splnenie informačnej povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

podľa článkov 13 a 14 GDPR najmä vo vzťahu k dotknutým osobám – pacientom. Ich 

povinným zverejnením na webovom sídle však poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

zvyšujú pravdepodobnosť oboznámenia sa s nimi aj zo strany dotknutých osôb, voči 

ktorým poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá povinnosť dané informácie 

poskytovať. Podmienky ochrany súkromia zverejnené na webovom sídle poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti by mali predstavovať splnenie informačnej povinnosti 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa článkov 13 a 14 GDPR dostatočným 

spôsobom. To nevylučuje možnosť splnenia tejto povinnosti iným spôsobom. V 
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prípadoch, kedy je vysoko nepravdepodobné, že dotknutá osoba sa môže oboznámiť s 

podmienkami ochrany súkromia na webovej stránke poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti (a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má povinnosť ju informovať), 

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti by mal použiť aj ďalšie metódy poskytovania 

základných informácií podľa článkov 13 a 14 GDPR.  

 

Príklad: Odporúčaným postupom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  je v takýchto 

špecifických prípadoch poskytovať podmienky ochrany súkromia pacientom aj v 

tlačenej podobe, napr. v priestoroch zdravotníckeho zariadenia alebo korešpondenčne 

alebo osobne, a to najmä ak pacient poskytovateľa zdravotnej starostlivosti nemá 

prístup na internet. 

 

6.2.4  Na preukázanie splnenia povinnosti informovať dotknutú osobu/pacienta podľa článku 

13 GDPR je rozhodujúce, či dotknutá osoba/pacient mala/mal možnosť pri získavaní 

osobných údajov oboznámiť sa s týmito informáciami, a nie skutočnosť, či tak dotknutá 

osoba/pacient skutočne urobila/urobil, pretože dotknuté osoby nie sú povinné 

oboznamovať sa s týmito informáciami alebo čítať ich. Nie je potrebné, aby poskytnutie 

základných informácií dotknutá osoba potvrdzovala napr. označením, súhlasom, 

vyhlásením alebo podpisom.  

 

6.2.5  Časový okamih splnenia informačnej povinnosti podľa článku 13 GDPR je definovaný 

ako „získavanie“ osobných údajov, resp. „pri získavaní“ osobných údajov. Ak určitý 

proces poskytovateľa zdravotnej starostlivosti trvá dlhšie (t. j. nie je okamžitý) a 

získavanie osobných údajov sa viaže na tento proces, poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti by mal mať možnosť splniť svoju informačnú povinnosť podľa článku 13 

GDPR kedykoľvek počas tohto procesu. Je v záujme dotknutých osôb/pacientov, aby 

mali dostatok času na oboznámenie sa s informáciami podľa článku 13 GDPR. Ak sa 

napríklad dotknutá osoba rozhodne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní právneho 

poradenstva, je postačujúce, ak má dotknutá osoba/pacient možnosť oboznámiť sa so 

základnými informáciami kedykoľvek počas procesu uzatvárania zmluvy, napr. počas 

svojej prítomnosti v zdravotníckom zariadení alebo aj neskôr prostredníctvom 

oboznámenia sa s dokumentmi zaslanými na e-mail dotknutej osoby. Rozhodujúca je 

možnosť dotknutej osoby/pacienta oboznámiť sa s týmito informáciami v prípade, ak 

má záujem oboznámiť sa s nimi. Skutočnosť, že dotknutá osoba bola upovedomená o 

existencii a dostupnosti týchto informácií pri získavaní jej osobných údajov a dotknutá 

osoba sa rozhodla neoboznámiť sa s nimi, nemôže byť posudzovaná ako porušenie 

informačnej povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Z tejto povinnosti 

existuje výnimka, a to ak dotknutá osoba už dané informácie má (napr. dodatok k 

zmluve, ktorým sa mení predmet zmluvy, ale účel a rozsah spracúvania osobných 

údajov ostáva zachovaný). Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti túto skutočnosť musí 

vedieť preukázať. 

 

6.2.6  Časový okamih splnenia informačnej povinnosti podľa článku 14 GDPR je stanovený 

neskôr ako podľa článku 13 GDPR. Túto informačnú povinnosť môže poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti splniť najneskôr do jedného mesiaca, prípadne skôr, a to v čase 

prvej komunikácie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s pacientom, resp. s inou 
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dotknutou fyzickou osobou alebo pred prvým poskytnutím osobných údajov ďalšiemu 

príjemcovi. Splnenie informačnej povinnosti môžu poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti realizovať ktorýmkoľvek spôsobom uvedeným vyššie.  

 

6.2.7 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nie je povinný poskytovať základné informácie v 

prípadoch a situáciách predpokladaných v článku 14 ods. 5 GDPR. Pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti sa tieto prípady a situácie uplatňujú najmä vo vzťahu k 

fyzickým osobám iným ako pacient alebo zamestnanec poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti, napr. k osobám, ktoré boli s pacientom v kontakte pri šírení nebezpečne 

nákazlivej choroby alebo k príbuzným pacienta, ktorí trpeli geneticky dedičnou 

chorobou, alebo v prípade, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracúva osobné 

údaje o iných fyzických osobách na základe osobitného právneho predpisu (napr. 

Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti). Poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti nie je povinný oznamovať týmto osobám žiadne informácie podľa článku 

14 GDPR. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený vo vzťahu k iným 

fyzickým osobám argumentovať aj tým, že osobné údaje musia zostať dôverné na 

základe povinnosti zachovávať mlčanlivosť, ktorú má poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti voči pacientovi. Ak by poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytol 

niektoré informácie podľa článku 14 GDPR (napr. zdroj údajov o inej fyzickej osobe), 

mohlo by tým dôjsť k porušeniu povinnosti zachovávať mlčanlivosť vzhľadom na to, že 

iná fyzická osoba by sa dozvedela identitu pacienta. Tým nie sú dotknuté ďalšie 

výnimky upravené v článku 14 ods. 5 GDPR. Týmto odsekom nie sú dotknuté situácie, 

kedy poskytovateľ zdravotnej starostlivosti získava osobné údaje priamo od dotknutej 

osoby/pacienta. V takom prípade platí režim článku 13 GDPR. 

 

6.2.8  Odporúčaným postupom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je odkazovať na tento 

Kódex v dokumente, ktorým si poskytovateľ zdravotnej starostlivosti plní informačnú 

povinnosť podľa článkov 13 a 14 GDPR (napr. Podmienky ochrany súkromia uvedené 

v Prílohe č. 2 tohto Kódexu).  

 

6.2.9  Na podporu transparentnosti a informovania verejnosti v súvislosti so spracúvaním 

osobných údajov poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti [názov príslušnej komory 

združujúcej zdravotníckych pracovníkov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, resp. 

subjektu zastupujúceho príslušnú kategóriu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti] 

zverejní tento Kódex na svojom webovom sídle vo verejnej časti prístupnej komukoľvek 

bez potreby prihlásenia. 

 

6.3  Právo na prístup k osobným údajom  

 

6.3.1  Dotknuté osoby/pacienti majú právo na prístup podľa článku 15 GDPR, pričom dané 

právo v prvom rade zahŕňa právo dotknutej osoby získať od poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti potvrdenie, či o nej poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracúva osobné 

údaje alebo nie. Len v prípade, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracúva 

osobné údaje o dotknutej osobe/pacientovi, má dotknutá osoba/pacient právo žiadať (v 

rámci jednej žiadosti aj postupne) ďalšie práva patriace pod právo na prístup, konkrétne: 
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-   právo na poskytnutie informácií podľa článku 15 ods. 1 GDPR a podľa článku 15 

ods. 2 GDPR (primerané záruky podľa článku 46 GDPR pri cezhraničných 

prenosoch); 

-  právo získať prístup k osobným údajom spracúvaným poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti; 

-   právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov.  

 

6.3.2  Pri poskytovaní informácií podľa článku 15 ods. 1 a článku 15 ods. 2 GDPR sú 

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti oprávnení použiť ten istý spôsob a metódu 

poskytovania informácií, aký sa uplatňuje na poskytovanie informácií podľa článkov 13 

a 14 GDPR. Informácie podľa článku 15 ods. 1 GDPR by však mali byť prispôsobené 

okolnostiam týkajúcim sa konkrétnej dotknutej osoby. 

 

Príklad: Pri poskytovaní informácií podľa článku 15 ods. 1 GDPR by mal 

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vychádzať z toho, že dotknutá osoba už 

pravdepodobne mala možnosť oboznámiť sa so všeobecnými podmienkami ochrany 

súkromia a pravdepodobne žiada tieto generické informácie potvrdiť a prispôsobiť vo 

vzťahu k svojej osobe. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti by mal týmto spôsobom 

aj odpovedať (napr. vybrať zo zoznamu všetkých účelov iba relevantné účely vo 

vzťahu k danej osobe).  

 

6.3.3  Právo získať prístup nie je absolútnym právom dotknutej osoby/pacienta a zároveň 

nepredstavuje právo na získanie prístupu do vnútorných systémov alebo priestorov 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Právo získať prístup je podmienené špecifickou 

podmienkou možnosti takéhoto prístupu,12 pričom nesmie mať nepriaznivé dôsledky 

pre práva a slobody iných.13 Medzi „iných“ je možné zaradiť najmä pacienta, ale aj 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

a iné dotknuté osoby alebo iné osoby, ako je dotknutá osoba uplatňujúca žiadosť. 

 

Príklad: Prístup dotknutej osoby k osobným údajov by mal byť považovaný za 

nemožný alebo nepriaznivý pre práva a slobody iných najmä v prípade, ak ho zakazujú 

právne predpisy, alebo ak ohrozuje povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

zachovávať mlčanlivosť vyplývajúcu zo Zákona o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v 

zdravotníctve. O tento prípad môže ísť najmä vtedy, ak poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti po osobitnom vyhodnotení danej situácie dôjde k záveru, že prístup žiada 

iná osoba, ako je pacient, bez súhlasu pacienta a zároveň, že týmto spôsobom by mohlo 

dôjsť k porušeniu povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zachovávať 

mlčanlivosť podľa § 80 ods. 2 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve. 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je však povinný danú situáciu starostlivo 

posúdiť.  

 
12 Úvodný recitál č. 63 GDPR: „Ak je to možné, prevádzkovateľ by mal môcť poskytnúť prístup na diaľku k 

bezpečnému systému, ktorý by dotknutej osobe zabezpečil priamy prístup k jej osobným údajom.“ 
13 Úvodné recitál č. 63 GDPR: „Uvedené právo by sa nemalo nepriaznivo dotknúť práv alebo slobôd iných osôb, 

ani obchodného tajomstva alebo práv duševného vlastníctva a najmä autorských práv týkajúcich sa softvéru.“ 
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6.3.4  Už samotná informácia, že určitý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracúva 

osobné údaje o konkrétnej fyzickej osobe, môže znamenať porušenie povinnosti 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zachovávať mlčanlivosť, pretože v kontexte 

situácie môže byť inej fyzickej osobe jasné, že spracúvanie sa týka konkrétneho 

pacienta. Ak by mal napr. poskytovateľ zdravotnej starostlivosti potvrdiť aj zdroj, z 

ktorého získal osobné údaje o inej fyzickej osobe, musel by tým pravdepodobne potvrdiť 

identitu pacienta a porušiť povinnosť zachovávať mlčanlivosť.  

 

Príklad: Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti chráni záujmy pacienta a zachováva 

mlčanlivosť aj tým, že iným fyzickým osobám, ako je pacient, nepotvrdí podľa článku 

15 ods. 1 GDPR, že o nich spracúva osobné údaje bez súhlasu pacienta.  

 

6.3.5  Povinnosti mlčanlivosti môže zdravotníckeho pracovníka podľa § 80 Zákona o 

poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských 

organizáciách v zdravotníctve zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo orgán 

príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a 

súdov. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti zdravotníckeho pracovníka sa nepovažuje 

postúpenie zdravotnej dokumentácie medzi lekármi poskytujúcimi zdravotnú 

starostlivosť, ako aj v ďalších prípadoch ustanovených osobitným predpisom (§ 24 a 25 

Zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov). K porušeniu povinnosti 

mlčanlivosti nedochádza ani informovaním (i) zdravotníckeho pracovníka, ak rozsah 

poskytovanej informácie nepresahuje rámec informácií, ktoré zdravotnícky pracovník 

nevyhnutne potrebuje na riadne plnenie úloh pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a 

(ii) členov a pracovníkov komôr pri vykonávaní tých právomocí a v takom rozsahu, 

ktoré im priznáva zákon. Povinnosť oznamovať určité skutočnosti uložené 

zdravotníckemu pracovníkovi osobitnými predpismi (napr. zákon č. 154/1994 Z. z. o 

matrikách v znení neskorších predpisov) týmto nie je dotknutá. Ten, komu sa 

skutočnosti oznamujú, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť. 

 

6.3.6  Právo na poskytnutie kópie osobných údajov podľa článku 15 ods. 3 GDPR predstavuje 

doplnkové právo dotknutej osoby v rámci práva na prístup. Uplatnením práva na 

poskytnutie informácií podľa článku 15 ods. 1 GDPR poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti poskytne dotknutej osobe len kategórie dotknutých osobných údajov, ktoré 

spracúva o konkrétnej dotknutej osobe. Právom na poskytnutie kópie osobných údajov 

podľa článku 15 ods. 3 GDPR dotknutá osoba uplatňuje právo na poskytnutie konkrétnej 

„hodnoty“ týchto osobných údajov (napr.: Jozef, 41). Kópie osobných údajov nemusia 

byť poskytované v žiadnom špecifickom štruktúrovanom formáte. Právo na získanie 

kópie neznamená povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti poskytovať kópie 

dokumentov alebo spisov. Právo na prístup podľa článku 15 GDPR neznamená prístup 

do celej zdravotnej dokumentácie (aj keď pacient dané právo má – nie však podľa 

GDPR).  

 

Príklad: Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytuje pacientovi prístup k jeho 

osobným údajom v priestoroch zdravotníckeho zariadenia, dbá pri tom na to, aby 
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nebola ohrozená povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči iným pacientom (napr. 

viditeľnými alebo dostupnými spismi alebo inými informáciami). Ak poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti poskytuje prístup k osobným údajom inej fyzickej osobe so 

súhlasom pacienta, neposkytuje tejto osobe na nahliadnutie celú zdravotnú 

dokumentáciu, ale iba informácie a dokumenty, v ktorých sa nachádzajú osobné 

údaje dotknutej osoby/pacienta. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený z 

týchto dokumentov odstrániť (napr. začierniť) informácie s cieľom zachovať 

povinnosť mlčanlivosti..  

 

6.3.7 Vzhľadom na to, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má voči pacientovi 

rozsiahlejšie informačné a dokumentačné povinnosti v zmysle Zákona o zdravotnej 

starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a 

stavovských predpisov ako podľa GDPR, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 

odpovedá pacientovi na všetky žiadosti o poskytnutie informácií alebo dokumentov v 

zásade pozitívne bez ohľadu na to, či ide o žiadosť podľa článku 15 GDPR alebo nie.  

 

6.3.8 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný používať rovnakú odpoveď v oboch 

nasledujúcich situáciách:  

- poskytovateľ zdravotnej starostlivosti o dotknutej osobe nespracúva žiadne osobné 

údaje;  

- poskytovateľ zdravotnej starostlivosti o dotknutej osobe spracúva osobné údaje, ale z 

dôvodov uvedených vyššie (najmä body 6.3.3, 6.3.4 a 6.3.5) nie je oprávnený túto 

skutočnosť dotknutej osobe potvrdiť, pretože by tým mohla byť porušená povinnosť 

zachovávať mlčanlivosť alebo záujmy pacienta, pričom odporúčanou odpoveďou je: 

 

Príklad: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nie sú oprávnení potvrdiť fyzickej 

osobe, že o nej nespracúvajú osobné údaje. Dôvodom je, že daným potvrdením by 

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti mohli kompromitovať svoje odpovede v 

prípade, kedy by o fyzickej osobe osobné údaje spracúvali, ale z dôvodu zachovania 

mlčanlivosti a záujmov pacienta by boli povinní nepotvrdiť túto skutočnosť. To 

znamená, že osobné údaje o Vás buď vôbec nespracúvame, alebo spracúvame, a 

nemôžeme Vám to potvrdiť. V súlade s Kódexom správania [názov príslušnej komory 

združujúcej zdravotníckych pracovníkov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, resp. 

subjektu zastupujúceho príslušnú kategóriu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti], 

preto poskytovatelia zdravotnej starostlivosti používajú túto jednotnú odpoveď pre obe 

situácie. Zo zákonných dôvodov Vám nemôžeme poskytnúť žiadne ďalšie informácie 

ani v zmysle GDPR. Viac informácií nájdete v bode 6.3 Kódexu správania [názov 

príslušnej komory združujúcej zdravotníckych pracovníkov poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti, resp. subjektu zastupujúceho príslušnú kategóriu poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti] na www.[npkzzp].sk/kodex. 

 

6.3.9  Odpoveď v bode 6.3.8 vyššie sa neaplikuje na situácie, kedy poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti vyhovie právu na prístup. Na odpoveď podľa bodu 6.3.8 vyššie sa vzťahuje 

všeobecná mesačná lehota s poukazom na článok 12 ods. 4 GDPR. 

 

http://www.[npkzzp].sk/kodex
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6.3.10 Ak z okolností konkrétneho prípadu jednoznačne vyplýva, že iná fyzická osoba ako 

pacient (napr. príbuzní pacienta, ktorí trpeli geneticky dedičnou chorobou, alebo osoby, 

ktoré boli s pacientom v kontakte pri šírení nebezpečne nákazlivej choroby) už vie, že 

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti o nej spracúva osobné údaje v súvislosti s 

konkrétnym pacientom, alebo je táto skutočnosť evidentná napr. preto, že poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti v danej veci už túto fyzickú osobu oslovil v mene pacienta, 

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti postupuje nasledovným odporúčaným spôsobom:  

 

Príklad: 

- poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na žiadosť danej dotknutej osoby/pacienta o 

potvrdenie, či o nej spracúva osobné údaje podľa článku 15 ods. 1 GDPR, odpovedá 

v zásade pozitívne; 

- poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený odmietnuť žiadosť o získanie 

prístupu alebo kópie osobných údajov podľa článku 15 GDPR z dôvodu zachovania 

mlčanlivosti a ochrany záujmov pacienta s poukazom na § 80 ods. 2 Zákona 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a 

stavovských organizáciách v zdravotníctve; 

- pri ďalších právach dotknutej osoby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti postupuje 

podľa nasledujúcich bodov nižšie tohto Kódexu. 

 

6.4 Právo na opravu, vymazanie (zabudnutie) 

 

6.4.1 Dotknutá osoba/pacient má právo žiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o 

opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a má právo na doplnenie 

neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového 

vyhlásenia. O tom, či sú osobné údaje neúplné z pohľadu účelov spracúvania, však 

rozhoduje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ako prevádzkovateľ. Právo na opravu 

podľa článku 16 GDPR musí byť vykladané v súlade so zásadou správnosti podľa tohto 

Kódexu.  

 

6.4.2  Právo na vymazanie osobných údajov býva verejnosťou mylne vnímané ako absolútne 

právo, ktorým je možné kedykoľvek dosiahnuť vymazanie všetkých osobných údajov u 

prevádzkovateľa. Právo na vymazanie sa aplikuje len v prípadoch vymedzených v 

článku 17 GDPR, ktoré nemajú všeobecnú alebo absolútnu povahu. Tieto dôvody by 

dotknutá osoba/pacient mala vo svojej žiadosti vysvetliť a poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti by mal mať právo žiadať dané vysvetlenie, ak tak dotknutá osoba/pacient 

neurobila/neurobil.  

 

Príklad: Ak dotknutá osoba/pacient žiada poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o 

vymazanie osobných údajov bez uvedenia dôvodov na výmaz podľa článku 17 GDPR 

(pričom tieto dôvody nevyplývajú ani z kontextu žiadosti), poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti má právo odpovedať (v mesačnej lehote od podania neúplnej žiadosti) 

takým spôsobom, že požaduje od dotknutej osoby doplnenie dôvodov, na základe 

ktorých dotknutá osoba žiada o vymazanie. Na plynutie mesačnej lehoty sa v tomto 

prípade použije primerane bod 6.1.4 vyššie. 
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6.4.3  Bez vplyvu na vyššie uvedené je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oprávnený 

odmietnuť konať na základe žiadosti o vymazanie osobných údajov, ak platí niektorý z 

dôvodov uvedený v článku 17 ods. 3 GDPR. Pre poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti sú relevantné najmä dôvody odmietnutia vyplývajúce z článku 17 ods. 3 

písm. b), c) d) a e) GDPR, t. j.: (i) spracúvanie osobných údajov je potrebné na splnenie 

zákonnej povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti; (ii) spracúvanie osobných 

údajov je potrebné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; (iii) 

spracúvanie osobných údajov je potrebné na účely archivácie vo verejnom záujme, na 

účely vedeckého výskumu či na štatistické účely a (iv) spracúvanie osobných údajov je 

potrebné na preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie nárokov (v prvom rade nárokov 

pacienta, ale môže ísť aj o nároky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti). 

 

Príklad: Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nevymaže osobné údaje na základe 

žiadosti pacienta, ak:  

- doba uchovávania osobných údajov na účely riadneho plnenia úloh pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti ešte trvá; 

- osobné údaje sú predmetom predarchívnej starostlivosti podľa Zákona o archívoch a 

registratúrach (lehota uloženia + vyraďovacie konanie); 

- stavovské predpisy príslušnej stavovskej organizácie vyžadujú alebo odporúčajú dané 

osobné údaje nezmazať, resp. neskartovať; 

- prípadný nárok na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti ešte nebol premlčaný a osobné údaje sú nevyhnutné na preukazovanie, 

uplatňovanie a obhajovanie nárokov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (aj keď 

konanie nie je začaté). 

 

6.4.4  Bez vplyvu na vyššie uvedené je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oprávnený 

odmietnuť konať na základe žiadosti o vymazanie osobných údajov, ak je žiadosť zjavne 

neopodstatnená (bod 6.1.5 tohto Kódexu). 

 

6.5.1 Právo na obmedzenie spracúvania  

 

Právo na obmedzenie spracúvania neslúži na právnu obranu iných fyzických osôb proti 

pacientom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo proti poradenstvu 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pričom týmto spôsobom musí byť vykladané. 

Obsah naplnenia podmienok na uplatnenie práva na obmedzenie spracúvania sa 

posudzuje obdobným spôsobom ako pri posudzovaní dôvodov na vymazanie osobných 

údajov vysvetlených vyššie.  

 

6.6  Právo na prenosnosť  

 

6.6.1  Dotknutá osoba/pacient má právo žiadať o poskytnutie osobných údajov podľa článku 

20 ods. 1 GDPR len vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sú: spracúvané 

automatizovaným prostriedkami (t.j. elektronicky); sú spracúvané na právnom základe 

súhlasu alebo plnenia zmluvy (podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo b) GDPR); a ktoré 

aktívne poskytla poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti samotná dotknutá 

osoba/pacient. Tieto podmienky vo väčšine prípadov nebudú splnené vo vzťahu k 
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osobným údajom iných fyzických osôb, pretože poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 

vo väčšine týchto prípadov spracúva osobné údaje získané od pacienta. 

 

6.6.2  Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti spracúvajú na iných právnych základoch, ako je súhlas alebo plnenie 

zmluvy.14 Do kategórií údajov, ktoré nespadajú pod právo prenosnosti, patria 

predovšetkým všetky osobné údaje spracúvané na právnom základe vyplývajúcom z 

osobitných predpisov alebo oprávnených záujmov vysvetlených vyššie. Štandardne do 

tejto kategórie patria aj osobné údaje o iných fyzických osobách, pretože o týchto 

osobách poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nespracúva osobné údaje na základe 

zmluvy alebo súhlasu. 

 

6.6.3  Vzhľadom na to, že osobitné predpisy môžu pojem súhlas používať aj v inom zmysle 

ako GDPR, za súhlas podľa článku 20 ods. 1 GDPR sa považuje len súhlas so 

spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a), resp. článku 9 ods. 2 písm. 

a) GDPR, a nie žiadny iný typ alebo zmysel súhlasu. 

 

6.6.4  Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. 

Vyhovenie žiadosti o prenosnosť by mohlo mať nepriaznivé dôsledky vtedy, ak by tým 

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytoval osobné údaje v rozpore s povinnosťou 

zachovávať mlčanlivosť, ako bližšie upravuje § 80 Zákona o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách 

v zdravotníctve. 

Príklad: Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje postúpenie zdravotnej 

dokumentácie medzi lekármi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť, ako aj v ďalších 

prípadoch ustanovených osobitným predpisom (§ 24 a 25 Zákona o zdravotnej 

starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti). 

K porušeniu povinnosti mlčanlivosti zdravotníckeho pracovníka nedochádza ani 

informovaním (i) zdravotníckeho pracovníka, ak rozsah poskytovanej informácie 

nepresahuje rámec informácií, ktoré zdravotnícky pracovník nevyhnutne potrebuje 

na riadne plnenie úloh pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a (ii) členov a 

pracovníkov komôr pri vykonávaní tých právomocí a v takom rozsahu, ktoré im 

priznáva zákon. 

6.6.5  Tieto údaje sú najčastejšie poskytované vo formáte .doc, .docx, .rtf, .xls, .pdf, .jpg, .jepg, 

.png, .gif alebo v texte e-mailu. Ak má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinnosť 

poskytnúť osobné údaje v rámci práva na prenosnosť v štruktúrovanom, bežne 

používanom a strojovo čitateľnom formáte, platí, že osobné údaje môže poskytnúť v 

tom istom formáte, v ktorom mu ich poskytol pacient. 

 

 
14 Úvodný recitál č. 68 GDPR: „Nemalo by sa uplatňovať, ak je spracúvanie založené na inom právnom základe, 

než je súhlas alebo zmluva. Zo samotnej povahy uvedeného práva vyplýva, že by sa nemalo uplatňovať voči 

prevádzkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje pri výkone svojich verejných úloh. Nemalo by sa preto 

uplatňovať, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na plnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na 

prevádzkovateľa vzťahuje, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej 

moci zverenej prevádzkovateľovi.“ 
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6.6.6 Právom na prenosnosť nie sú dotknuté povinnosti poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti voči pacientom týkajúce sa informovania alebo poskytovania dokumentov.  

 

6.7  Právo namietať  

 

6.7.1  Dotknuté osoby/pacienti majú z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie právo 

namietať proti spracúvaniu osobných údajov poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 

na právnom základe verejného alebo oprávneného záujmu. Po prijatí žiadosti dotknutej 

osoby/pacienta  je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný v lehote podľa článku 

12 GDPR preukázať dotknutej osobe/pacientovi nevyhnutné oprávnené dôvody na 

spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, 

alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V 

prípade, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nie je schopný v danej lehote 

preukázať tieto dôvody spracúvania, nesmie od momentu uplynutia tejto lehoty ďalej 

osobné údaje spracúvať.  

 

Príklad: Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti používa kamerový systém z dôvodu 

ochrany svojich oprávnených záujmov (napr. ochrana majetku), musí vedieť 

preukázať, že jeho oprávnený záujem prevažuje v prípade námietky dotknutej 

osoby/pacienta podľa článku 21 GDPR. Odporúčaným postupom je disponovať vo 

vzťahu k týmto účelom písomným vyhotovením posúdenia oprávneného záujmu.  

 

6.7.2  Dotknuté osoby/pacienti majú právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na 

účely priameho marketingu, pričom po zaslaní námietky už poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti nesmú o danej osobe ďalej spracúvať osobné údaje na účely priameho 

marketingu a následne sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinní v rámci lehoty 

podľa článku 12 GDPR (bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca) 

prestať s daným spracúvaním osobných údajov. 

 

6.8  Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania  

 

Aj keď z povahy poskytovania zdravotnej starostlivosti vyplýva, že môže mať aj 

nepriaznivé právne účinky na dotknuté osoby, pri bežnom poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 

GDPR nedochádza. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by sa však mali zamyslieť 

nad možnosťou existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania vždy, keď 

využívajú moderné technológie na spracúvanie dát. 

 

VII. Povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
 

7.1 Všeobecné povinnosti 

 

7.1.1  Zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za spracúvanie osobných 

údajov 
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7.1.1.1 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je prevádzkovateľom, má povinnosť prijať 

vhodné technické a organizačné opatrenia, ktorých účelom je aby zabezpečil a bol 

schopný preukázať, že spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva, sa realizuje 

v súlade s príslušnou právnou úpravou. 

 

7.1.1.2 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je prevádzkovateľom, má súčasne 

povinnosť uvedené opatrenia podľa potreby preskúmať a aktualizovať. 

 

7.1.1.3 Pri identifikácii vhodnosti prijímaných opatrení je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 

povinný prihliadnuť na povahu, rozsah a účel spracúvania a na riziká s rôznou 

pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby. Poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti je povinný predovšetkým zohľadniť riziko vzniku ujmy na zdraví, 

majetkovej alebo nemajetkovej ujmy, ktoré vyplýva zo spracúvania osobných údajov 

týkajúcich sa zdravia, genetických údajov alebo údajov týkajúcich sa zraniteľných osôb, 

najmä detí, ako aj riziko spojené so spracúvaním veľkého množstva osobných údajov, 

ktoré má dôsledky na veľký počet dotknutých osôb. 

 

7.1.1.4 Jednu z foriem uvedených opatrení predstavuje zavedenie primeraných postupov 

ochrany osobných údajov prevádzkovateľom, ak je to primerané vzhľadom na 

spracovateľské činnosti. 

 

7.1.2 Záznamy o spracovateľských činnostiach 

 

7.1.2.1 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je prevádzkovateľom, je povinný viesť 

záznamy o spracovateľských činnostiach, za ktoré zodpovedá. 

 

7.1.2.2 Záznamy o spracovateľských činnostiach možno viesť v elektronickej alebo v listinnej 

podobe. 

 

7.1.2.3 Záznamy o spracovateľských činnostiach obsahujú základné informácie o spracovaní 

osobných údajov. Obsah záznamov taxatívne upravuje príslušná právna úprava, pričom 

z hľadiska poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bude relevantné najmä uvedenie 

údajov:  

a) identifikačné a kontaktné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je 

prevádzkovateľom, prípadného spoločného prevádzkovateľa, zástupcu 

prevádzkovateľa, ak bol poverený a zodpovednej osoby, 

b) všeobecne vymedzený účel spracúvania osobných údajov, 

c) všeobecný opis kategórií dotknutých osôb a kategórií osobných údajov. 

 

7.1.2.4 Vzhľadom na to, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti spracúvajú osobitné 

kategórie osobných údajov, ktoré zahŕňajú o. i. údaje týkajúce sa zdravia fyzických 

osôb, vzťahuje sa povinnosť viesť záznamy o spracovateľských činnostiach aj na 

zamestnávateľov s menej ako 250 zamestnancami. 

 

7.1.3 Spolupráca s dozorným orgánom 
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Podľa čl. 31 GDPR je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je prevádzkovateľom 

alebo sprostredkovateľom, povinný spolupracovať s príslušným dozorným orgánom pri 

výkone jeho úloh. 

 

7.2 Povinnosť zabezpečiť bezpečnosť osobných údajov 

 

7.2.1.  Bezpečnosť spracúvania osobných údajov 

 

7.2.1.1 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je prevádzkovateľom alebo 

sprostredkovateľom, má povinnosť prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, na 

náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných 

údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb 

primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej 

tomuto riziku. 

 

7.2.1.2 Medzi požiadavky, ktoré vyplývajú z povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

zabezpečiť požadovanú úroveň bezpečnosti, patrí najmä: 

a) požiadavka dôvernosti, tzn. povinnosť zabezpečiť prístup k spracúvaným osobným 

údajom výlučne oprávneným osobám (napr. sprístupnenie zdravotníckej dokumentácie 

osobám, ktoré vykonávajú liečbu konkrétneho pacienta), a to napr. šifrovaním osobných 

údajov; 

b) požiadavka integrity, tzn. povinnosť zabezpečiť správnosť spracúvaných osobných 

údajov ich ochranou pred neoprávnenou alebo náhodnou zmenou (osobitne významné 

v kontexte poskytovania zdravotnej starostlivosti za účelom identifikácie správnej 

liečby); 

c) požiadavka dostupnosti spracúvaných osobných údajov, tzn. povinnosť zabezpečiť 

prístup k spracúvaným osobným údajom oprávneným osobám; 

d) požiadavka odolnosti informačného systému, tzn. ochrana pred prípadnými útokmi, 

ktoré by mohli viesť k vyradeniu systému z prevádzky, k úniku spracúvaných osobných 

údajov a pod. 

 

Príklad: Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný udržiavať kontinuálnu 

funkčnosť informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje pacientov, 

a to za účelom správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti. Preto v prípade, ak 

dôjde k útoku na informačný systém poskytovateľa (fyzický alebo technický incident), 

by tento mal byť schopný obnoviť prístup k spracúvaným údajom. Uvedené možno 

dosiahnuť napríklad pravidelným zálohovaním informačného systému, pravidelným 

testovaním, posudzovaním a hodnotením účinnosti prijatých opatrení. 

 

7.2.2 Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu - Úradu na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky  

 

7.2.2.1 V prípade, ak došlo k porušeniu ochrany osobných údajov, je poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti, ktorý je prevádzkovateľom, povinný oznámiť Úradu na ochranu osobných 

údajov SR porušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín po tom, ako sa o ňom 

dozvedel. Táto povinnosť vzniká poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v prípade, ak 

je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva 
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fyzickej osoby, čo možno u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vo väčšine prípadov 

predpokladať vzhľadom na rozsah a citlivosť spracúvaných údajov. 

 

7.2.2.2 Porušením ochrany osobných údajov sa v zmysle § 5 písm. m) Zákona o ochrane 

osobných údajov rozumie „porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo 

nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, 

uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k 

neoprávnenému prístupu k nim.“ 

 

7.2.2.3 V predmetnom oznámení je potrebné uviesť najmä: 

a) opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, ak je to možné, kategórií a 

približného počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného 

počtu dotknutých záznamov o osobných údajoch, 

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať 

viac informácií, 

c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, 

d) opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom na nápravu porušenia 

ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych 

nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné. 

 

7.2.2.4 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný poskytnúť Úradu na ochranu 

osobných údajov SR uvedené informácie výlučne v rozsahu, v akom sú mu známe 

v čase oznámenia. Informácie, ktoré poskytovateľ nadobudne neskôr, je povinný 

poskytnúť Úradu na ochranu osobných údajov SR bezodkladne po tom, čo sa o nich 

dozvie. 

 

7.2.2.5 Súčasne je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný zdokumentovať každý prípad 

porušenia ochrany osobných údajov vrátane skutočností spojených s porušením ochrany 

osobných údajov, jeho následky a prijaté opatrenia na nápravu. 

 

7.2.3 Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe 

 

7.2.3.1 V prípade, ak došlo k porušeniu ochrany osobných údajov, je poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti, ktorý je prevádzkovateľom, povinný bez zbytočného odkladu oznámiť 

uvedené porušenie dotknutej osobe, ak takéto porušenie môže viesť k vysokému riziku 

pre práva fyzickej osoby. 

 

Príklad: V prípade útoku na informačný systém poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti, v ktorom sú spracúvané osobné údaje o jednotlivých pacientoch, 

výsledkom ktorého je napríklad únik spracúvaných osobných údajov, ich zverejnenie 

alebo zmena údajov útočníkom, možno predpokladať vysoké riziko pre práva 

dotknutých osôb, a to konkrétne zásah do základných práv pacienta na ochranu 

osobných údajov a súkromia. Informácie o zdravotnom stave pacienta súčasne patria 

do osobitnej kategórie osobných údajov, ktoré sú obzvlášť citlivé, preto pri ich úniku 

možno predpokladať vysoké riziko pre práva pacientov. 
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7.2.3.2 Povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti oznámiť porušenie ochrany osobných 

údajov dotknutej osobe nevzniká, ak: 

a) prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnil 

ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä 

šifrovanie alebo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre 

osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, 

b) prevádzkovateľ prijal následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia 

práv dotknutej osoby, 

c) by to vyžadovalo neprimerané úsilie; prevádzkovateľ je povinný informovať verejnosť 

alebo prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná 

rovnako efektívnym spôsobom. 

 

Príklad: V prípade poskytovateľov zdravotnej starostlivosti môže zabezpečenie 

informovania všetkých pacientov vyžadovať neprimerané úsilie, a to vzhľadom na 

množstvo pacientov, ktorých osobné údaje sú spracúvané. Do úvahy preto prichádza 

možnosť informovania pacientov iným ako individuálnym spôsobom, napr. využitím 

tlače alebo médií, pričom je potrebné dosiahnuť totožnú efektívnosť ako v prípade 

individuálneho informovania. 

 

7.3 Povinnosť posúdiť vplyv na ochranu osobných údajov 

 

7.3.1 Osobitnou povinnosťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je 

prevádzkovateľom, je pred spracúvaním osobných údajov vykonať posúdenie vplyvu 

plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov, a to v prípade, ak 

typ spracúvania osobných údajov, najmä s využitím nových technológií a s ohľadom na 

povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, môže viesť k vysokému 

riziku pre práva fyzických osôb. 

 

7.3.2 Ustanovenie § 42 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov ukladá 

prevádzkovateľom povinnosť vykonať posúdenie vplyvu o. i. v prípade, ak dochádza 

k spracúvaniu osobitných kategórií osobných údajov (napr. údajov týkajúcich sa zdravia 

dotknutej osoby) vo veľkom rozsahu. 

 

7.3.3 Nie každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti však bude povinný vykonať posúdenie 

vplyvu plánovaných spracovateľských operácií, a to napriek tomu, že spracúva osobitné 

kategórie osobných údajov. Ako špecifikuje Odôvodnenie (91) GDPR, „spracúvanie 

osobných údajov by sa nemalo považovať za spracúvanie veľkého rozsahu, ak sa týka 

osobných údajov pacientov alebo klientov jednotlivým lekárom, iným zdravotníckym 

pracovníkom alebo právnikom.“ V prípadoch individuálnych ambulantných lekárov 

alebo iných zdravotníckych pracovníkov by tak posúdenie vplyvu nemalo byť povinné. 

Posúdenie vplyvu sa tak bude primárne týkať tých poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti, ktorí vykonávajú svoju činnosť vo veľkom rozsahu na regionálnej, 

vnútroštátnej alebo nadnárodnej úrovni. 

 

7.3.4 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nie je povinný vykonávať posúdenie vplyvu 

individuálne, ale pre súbor podobných spracovateľských operácií, ktoré predstavujú 

podobné vysoké riziko, postačí jedno posúdenie vplyvu. Pri posudzovaní vplyvu 
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postupuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v súlade s § 42 Zákona o ochrane 

osobných údajov. 

 

7.4 Povinnosť predchádzajúcej konzultácie 

 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je prevádzkovateľom, má povinnosť pred 

spracúvaním osobných údajov konzultovať uvedené s Úradom na ochranu osobných 

údajov SR v prípade, ak z vykonaného posúdenia vplyvu vyplýva, že takéto spracúvanie 

povedie k vysokému riziku pre práva fyzických osôb, ak poskytovateľ neprijal opatrenia 

na zmiernenie tohto rizika. 

 

VIII. Zodpovedná osoba  

 

8.1. Úvod 

 

8.1.1 Vzhľadom na charakter spracovateľských operácií poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti vo všeobecnosti spadajú pod povinnosť vymenovať zodpovednú osobu. 

Táto povinnosť môže byť splnená aj poverením zodpovednej osoby materskej 

spoločnosti v rámci skupiny poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorá dohliada aj 

na činnosti podriadených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Poskytovatelia 

zdravotnej starostlivosti sú povinné zverejniť na svojom webovom sídle kontaktné údaje 

zodpovednej osoby v rozsahu pozícia, email a korešpondenčná adresa avšak nie sú 

povinné zverejniť aj meno a priezvisko zodpovednej osoby. Poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti môžu mať vymenovaných súčasne viac zodpovedných osôb, pričom 

funkcia zodpovednej osoby môže byť rozdelená medzi viaceré fyzické alebo právnické 

osoby. 

 

 Príklad: Sieť nemocníc môže mať určenú hlavnú zodpovednú osobu (angl., lead data 

protection officer), ktorá bude pôsobiť v materskej spoločnosti a zároveň viacero 

zodpovedných osôb pre každú nemocnicu, nad ktorými bude hlavná zodpovedná 

osoba vykonávať dohľad. 

 

8.1.2 Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú povinné vytvoriť pre zodpovedné osoby 

prostredie, ktoré zodpovedá postaveniu zodpovednej osoby podľa článku 38 GDPR a 

umožňuje plnenie úloh zodpovednej osoby podľa článku 39 GDPR. Zodpovedná osoba 

okrem iného poskytuje poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, monitoruje 

súlad prevádzkovateľa s predpismi na ochranu osobných údajov, poskytuje poradenstvo 

v súvislosti s posúdením vplyvu, zvyšuje povedomie a odbornú prípravu personálu a je 

kontaktným bodom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti týkajúcej sa 

ochrany súkromia a ochrany osobných údajov vo vzťahu k dotknutým osobám a Úradu 

na ochranu osobných údajov. 

 

8.1.3 V prípade vymenovania zodpovednej osoby sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

povinní túto skutočnosť oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov SR 



56 
 

prostredníctvom zverejneného formulára na webovom sídle dozorného orgánu  alebo 

iných právne relevantným vhodným spôsobom. 

 

8.2 Zodpovedná osoba poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

 

8.2.1 Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú povinnosť vymenovať zodpovednú osobu, 

len ak sú splnené podmienky podľa článku 37 ods. 1 GDPR. K splneniu podmienok 

podľa článku 37 ods. 1 písm. a) a b) GDPR pri bežnom poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti nedochádza.. Na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa povinnosť 

vymenovať zodpovednú osobu bude vzťahovať najmä s poukazom na článok 37 ods. 1 

písm. c) GDPR, nakoľko hlavnou činnosťou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je 

spracúvanie citlivých osobných údajov vo veľkom rozsahu. 

 

8.2.2 Povinnosť vymenovať zodpovednú osobu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

neplatí absolútne. Ako uvádza Recitál 91 GDPR, „spracúvanie osobných údajov by sa 

nemalo považovať za spracúvanie veľkého rozsahu, ak sa týka osobných údajov 

pacientov alebo klientov jednotlivým lekárom, iným zdravotníckym pracovníkom alebo 

právnikom.“ Toto ustanovenie je potrebné vykladať tak, že ak osobné údaje spracúva 

samostatný lekár alebo iný zdravotnícky pracovník, ktorý má svoje zdravotnícke 

zariadenie, nie je potrebné, aby zodpovednú osobu vymenoval. Výnimkou môžu byť 

situácie, ak ide o poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je samostatný a 

poskytuje (špecializovanú) zdravotnú starostlivosť osobám z viacerých krajov 

Slovenskej republiky.  

 

Organizácia                 Zodpovedná osoba 

 

Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.......................................Áno 

Nemocnica.............................................................................................Áno 

Zdravotnícke zariadenie s viac ako jedným poskytovateľom  

zdravotnej starostlivosti.........................................................................Áno 

Samostatný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý 

poskytuje zdravotnú starostlivosť dotknutým osobám  

s trvalým pobytom vo viac ako dvoch vyšších územných celkoch........Áno 

Samostatný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý  

neposkytuje zdravotnú starostlivosť dotknutým osobám  

vo viac ako dvoch vyšších územných celkoch........................................Nie 

 

8.2.3 Vyššie uvedené nebráni, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vymenoval 

zodpovednú osobu dobrovoľne v zmysle článku 37 ods. 4 GDPR. 

 

8.3 Konflikt záujmov 

 

8.3.1 V zmysle článku 38 ods. 6 GDPR môže zdravotnícky pracovník ako zodpovedná osoba 

plniť aj iné úlohy a povinnosti vo vzťahu ku pacientom. Aj keď ide o povinnosť pacienta 
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zabezpečiť, aby zdravotnícky pracovník - zodpovedná osoba nebol v postavení 

konfliktu záujmov, zdravotnícki pracovníci by mali na možnosť takého konfliktu 

pacienta upozorniť a aktívne sa mu vyhýbať. 

 

8.3.2 O konflikt záujmov zdravotníckeho pracovníka - zodpovednej osoby podľa článku 38 

ods. 6 GDPR nepôjde, ak zdravotnícky pracovník poskytuje pacientovi zdravotnú 

starostlivosť. 

 

IX. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácii 

 

9.1 Úvod  

 

Prenos osobných údajov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ako 

prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom na spracúvanie do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii je prípustné len po dodržaní podmienok podľa GDPR a 

uvedených v tejto časti kódexu. Cieľom príslušných podmienok prenosu osobných 

údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii je zabezpečiť neohrozenie 

úrovne ochrany fyzických osôb zaručenej GDPR. 

 

9.2  Prenos na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti  

 

9.2.1  Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii môže 

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti uskutočniť, ak Európska komisia rozhodla, že 

tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré určené sektory v danej tretej krajine alebo 

predmetná medzinárodná organizácia zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných 

údajov. V takomto prípade sa na prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii nevyžaduje žiadne osobitné povolenie. Zoznam tretích 

krajín, území a určených sektorov v danej tretej krajine a medzinárodných organizácií, 

v prípade ktorých Európska komisia rozhodla, že v nich je zaručená primeraná úroveň 

ochrany osobných údajov alebo daná úroveň ochrany osobných údajov už prestala byť 

primeraná, Európska komisia uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie a na 

svojom webovom sídle. 

 

9.2.2  Komisia vo vykonávacom akte, ktorým rozhodne o primeranosti úrovne ochrany 

osobných údajov tretej krajiny, územia alebo jedného či viacerých určených sektorov 

v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii stanoví mechanizmus pravidelného 

preskúmania, ktoré sa uskutočňuje najmenej raz za štyri roky, zohľadňujúci všetky 

významné zmeny v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii. Vo vykonávacom 

akte Európska komisia má povinnosť uviesť rozsah jeho územnej a sektorovej 

pôsobnosti a v príslušných prípadoch aj dozorný orgán alebo dozorné orgány 

v predmetnej tretej krajine, alebo ktorému podlieha medzinárodná organizácia, 

so zodpovednosťou za zabezpečenie a presadzovanie dodržiavania príslušných 
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pravidiel ochrany osobných údajov. Európska komisia priebežne monitoruje vývoj v 

tretích krajinách a medzinárodných organizáciách, ktorý by mohol ovplyvniť 

uplatňovanie jej rozhodnutí o primeranosti úrovne ochrany osobných údajov v tretej 

krajine alebo medzinárodnej organizácii. Na základe dostupných informácií Európska 

komisia môže rozhodnúť, že tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré určené sektory 

v tretej krajine alebo medzinárodná organizácia už nezaručujú primeranú úroveň 

ochrany osobných údajov a v potrebnom rozsahu prostredníctvom vykonávacích aktov 

bez retroaktívneho účinku zrušiť, zmeniť alebo pozastaviť rozhodnutie o primeranosti 

úrovne ochrany osobných údajov v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii. 

Takýmto rozhodnutím Európskej komisie nie sú dotknuté prenosy osobných údajov do 

tretej krajiny, územia alebo jedného či viacerých určených sektorov v danej tretej krajine 

alebo príslušnej medzinárodnej organizácii podľa článkov 46 až 49 GDPR.  

 

9.3  Prenosy vyžadujúce primerané záruky 

 

9.3.1 Ak neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti úrovne ochrany osobných 

údajov tretej krajiny, územia alebo jedného či viacerých určených sektorov v tretej 

krajine alebo medzinárodnej organizácie, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ako 

prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže uskutočniť prenos osobných údajov do 

tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a to vtedy, ak poskytne primerané záruky, 

a za podmienky, že dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinné 

právne prostriedky nápravy. 

 

9.3.2 Primerané záruky podľa predchádzajúceho odseku môže poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti ako prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ ustanoviť bez toho, aby žiadal 

príslušný dozorný orgán o nejaké osobitné povolenie, a to prostredníctvom: 

a) právne záväzného a vykonateľného nástroja medzi orgánmi verejnej moci alebo 

verejnoprávnymi subjektmi; 

b) záväzných vnútropodnikových pravidiel v súlade s článkom 47 GDPR; 

c) štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijala Komisia v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 93 ods. 2 GDPR; 

d) štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijal dozorný orgán, a ktoré schválila 

Komisia podľa postupu preskúmania uvedeného v článku 93 ods. 2 GDPR; 

e) schváleného kódexu správania podľa článku 40 GDPR 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 

f) schváleného certifikačného mechanizmu podľa článku 42 GDPR 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. 

 

9.3.3  Primerané záruky, na základe povolenia od príslušného dozorného orgánu, možno tiež 

zabezpečiť predovšetkým: 
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a) zmluvnými doložkami medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ako 

prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom a poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti ako prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo príjemcom osobných 

údajov v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii, alebo 

b)  ustanoveniami, ktoré sa vložia do administratívnych dojednaní medzi orgánmi verejnej 

moci alebo verejnoprávnymi subjektmi a zahŕňajú vymožiteľné a účinné práva 

dotknutých osôb. 

 

9.4  Záväzné vnútropodnikové pravidlá 

 

9.4.1 Príslušný dozorný orgán schváli záväzné vnútropodnikové pravidlá v súlade s 

mechanizmom konzistentnosti uvedeným v článku 63 GDPR, ak: 

a) sú právne záväzné a vzťahujú sa na každého dotknutého člena skupiny podnikov alebo 

podnikov zapojených do spoločnej hospodárskej činnosti vrátane ich zamestnancov, a 

títo členovia ich uplatňujú; 

b) sa nimi výslovne udeľujú vymáhateľné práva dotknutým osobám, pokiaľ ide o 

spracúvanie ich osobných údajov, a 

c) spĺňajú požiadavky uvedené nižšie. 

 

9.4.2 V záväzných vnútropodnikových pravidlách musí byť uvedené aspoň:   

a) štruktúra a kontaktné údaje skupiny podnikov alebo podnikov zapojených do spoločnej 

hospodárskej činnosti a každého z jej členov; 

b) prenosy údajov alebo súbor prenosov vrátane kategórií osobných údajov, typu 

spracúvania a jeho účelov, typu dotknutých osôb, ktorých sa spracúvanie týka, a 

identifikácia predmetnej tretej krajiny alebo krajín; 

c) ich právna záväznosť, a to vnútorne a navonok; 

d) uplatňovanie všeobecných zásad ochrany údajov, najmä obmedzenie účelu, 

minimalizácia údajov, obmedzené doby uchovávania, kvalita údajov, špecificky 

navrhnutá a štandardná ochrana údajov, právny základ pre spracúvanie, spracúvanie 

osobitných kategórií osobných údajov, opatrenia na zaistenie bezpečnosti údajov, ako 

aj požiadavky v súvislosti s následnými prenosmi subjektom, ktoré nie sú viazané 

záväznými vnútropodnikovými pravidlami; 

e) práva dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním a prostriedky na uplatnenie týchto 

práv vrátane práva na to, aby sa na ne nevzťahovalo rozhodovanie založené výlučne na 

automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania podľa článku 22, právo podať 

sťažnosť na príslušný dozorný orgán a na príslušné súdy členských štátov v súlade s 

článkom 79 a právo vymôcť nápravu a prípadnú náhradu škody za porušenie záväzných 

vnútropodnikových pravidiel; 

f) vyhlásenie, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ usadení na území členského štátu 

prijímajú zodpovednosť za všetky porušenia záväzných vnútropodnikových pravidiel 

ktorýmkoľvek dotknutým členom, ktorý nie je usadený v Únii; prevádzkovateľ alebo 

sprostredkovateľ sú úplne alebo čiastočne oslobodení od tejto zodpovednosti, len ak 

preukážu, že predmetný člen nie je zodpovedný za udalosť, ktorá spôsobila škodu; 
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g) spôsob, akým sa okrem spôsobov podľa článkov 13 a 14 poskytujú dotknutým osobám 

informácie o záväzných vnútropodnikových pravidlách, najmä pokiaľ ide o 

ustanovenia, ktoré sa uvádzajú v písmenách d), e) a f) tohto odseku; 

h) úlohy akejkoľvek zodpovednej osoby určenej v súlade s článkom 37 alebo akejkoľvek 

inej osoby alebo subjektu zodpovedného za monitorovanie dodržiavania záväzných 

vnútropodnikových pravidiel v rámci skupiny podnikov alebo podnikov zapojených do 

spoločnej hospodárskej činnosti, ako aj za monitorovanie odbornej prípravy a 

vybavovania sťažností; 

i) postupy týkajúce sa sťažností; 

j) mechanizmy v rámci skupiny podnikov alebo podnikov zapojených do spoločnej 

hospodárskej činnosti na zabezpečenie overovania dodržiavania záväzných 

vnútropodnikových pravidiel. Takéto mechanizmy zahŕňajú audity ochrany údajov a 

metódy na zabezpečenie nápravných opatrení s cieľom chrániť práva dotknutej osoby. 

Výsledky takéhoto overovania by sa mali oznámiť osobe alebo subjektu uvedenému v 

písmene h) a správnej rade riadiaceho podniku skupiny podnikov alebo podnikov 

zapojených do spoločnej hospodárskej činnosti a na požiadanie by mali byť k dispozícii 

príslušnému dozornému orgánu; 

k) mechanizmy pre ohlasovanie a zaznamenávanie zmien pravidiel a ohlasovanie týchto 

zmien dozornému orgánu; 

l) mechanizmus spolupráce s dozorným orgánom na zabezpečenie dodržiavania pravidiel 

zo strany všetkých členov skupiny podnikov alebo podnikov zapojených do spoločnej 

hospodárskej činnosti, najmä poskytnutím výsledkov overovania opatrení uvedených 

v písmene j) dozornému orgánu; 

m) mechanizmy pre ohlasovanie určené príslušnému dozornému orgánu, ktoré sa týka 

akýchkoľvek právnych požiadaviek, ktorým člen skupiny podnikov alebo podnikov 

zapojených do spoločnej hospodárskej činnosti podlieha v tretej krajine a ktoré 

pravdepodobne budú mať podstatné nepriaznivé dôsledky na záruky poskytované 

záväznými vnútropodnikových pravidlami, a 

n) primeraná odborná príprava personálu, ktorý má stály alebo pravidelný prístup k 

osobným údajom, v oblasti ochrany údajov. 

 

9.4.3 Európska komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť formát a postupy 

pre výmenu informácií medzi prevádzkovateľmi, sprostredkovateľmi a dozornými 

orgánmi pre záväzné vnútropodnikových pravidlá. 

 

9.5 Prenosy alebo poskytovanie údajov, ktoré právo Únie nepovoľuje 

 

9.5.1 Rozsudok súdu alebo tribunálu a akékoľvek rozhodnutie správneho orgánu tretej 

krajiny, ktorým sa od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako prevádzkovateľa alebo 

sprostredkovateľa vyžaduje preniesť alebo poskytnúť osobné údaje, môžu byť uznané 

alebo vykonateľné len vtedy, ak sa zakladá na medzinárodnej dohode, ako napríklad 

zmluve o vzájomnej právnej pomoci, platnej medzi žiadajúcou treťou krajinou a Úniou 

alebo členským štátom. 
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9.5.2 Ak neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti úrovne ochrany osobných 

údajov tretej krajiny, územia alebo jedného či viacerých určených sektorov v tretej 

krajine alebo medzinárodnej organizácii alebo ak neexistujú primerané záruky podľa 

časti 9.3 tohto kódexu vrátane záväzných vnútropodnikových pravidiel, prenos alebo 

súbor prenosov osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii 

možno uskutočniť len ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok: 

a) dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas s navrhovaným prenosom po tom, ako bola 

informovaná o rizikách, ktoré takéto prenosy môžu pre ňu predstavovať z dôvodu 

absencie rozhodnutia o primeranosti a primeraných záruk; 

b) prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom 

alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby; 

c) prenos je nevyhnutný pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme 

dotknutej osoby medzi prevádzkovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou; 

d) prenos je nevyhnutný z dôležitých dôvodov verejného záujmu; 

e) prenos je nevyhnutný na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych 

nárokov; 

f) prenos je nevyhnutný na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo 

iných osôb, ak je dotknutá osoba fyzicky alebo právne nespôsobilá vyjadriť súhlas; 

g) prenos sa uskutočňuje z registra, ktorý je podľa práva Únie alebo práva členského štátu 

určený na poskytovanie informácií verejnosti a ktorý je otvorený na nahliadanie 

verejnosti alebo akejkoľvek osobe, ktorá vie preukázať oprávnený záujem, ale len 

pokiaľ sú v tomto konkrétnom prípade splnené podmienky stanovené právom Únie 

alebo právom členského štátu na nahliadanie. 

 

9.5.3 Ak sa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii 

nezakladá na rozhodnutí Európskej komisie o primeranosti, ani na primeraných 

zárukách podľa časti 9.3 tohto kódexu vrátane ustanovení o záväzných 

vnútropodnikových pravidlách a neuplatňuje sa žiadna výnimka pre osobitnú situáciu 

uvedená v predchádzajúcom odseku, prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácii sa môže uskutočniť, len ak prenos nie je opakujúcej sa povahy, týka sa len 

obmedzeného počtu dotknutých osôb, je nevyhnutný na účely závažných oprávnených 

záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ a nad ktorými neprevažujú záujmy alebo práva 

a slobody dotknutej osoby, a prevádzkovateľ posúdil všetky okolnosti sprevádzajúce 

prenos údajov a na základe tohto posúdenia poskytol vhodné záruky, pokiaľ ide o 

ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ má povinnosť informovať o takomto 

prenose osobných údajov dozorný orgán a povinnosť informovať dotknutú osobu 

o prenose a o závažných oprávnených záujmoch, ktoré sleduje. 

 

9.5.4 Ak neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti, môžu sa v práve Únie 

alebo v práve členského štátu zo závažných dôvodov verejného záujmu výslovne 

stanoviť obmedzenia prenosu osobitných kategórií osobných údajov do tretej krajiny 

alebo medzinárodnej organizácii. Členské štáty majú povinnosť oznámiť takéto 

ustanovenia Európskej komisii. 
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9.5.5 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ako prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ má 

povinnosť zdokumentovať posúdenie, ako aj vhodné záruky podľa odseku 9.5.3 tohto 

Kódexu v záznamoch o spracovateľských činnostiach. 

 

X.  Pravidlá profesijnej etiky a GDPR 

 

10.1  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti postupuje pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti tak, aby neznižoval dôstojnosť lekárskeho stavu. V záujme toho je povinný 

dodržiavať pravidlá profesijnej etiky a iné pravidlá, ktoré určuje predpis [názov 

príslušnej komory združujúcej zdravotníckych pracovníkov poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti, resp. subjektu zastupujúceho príslušnú kategóriu poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti]. 

 

10.2  GDPR nemá slúžiť ako nástroj v konkurenčnom boji medzi poskytovateľmi zdravotnej 

starostlivosti. Ak sa preukáže, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo jeho 

zamestnanci, prípadne iné osoby poverené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 

uplatňovali voči inému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti práva dotknutých osôb 

podľa GDPR s cieľom spôsobiť tak inému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti 

škodu, sťažiť mu alebo zabrániť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, prípadne s 

cieľom získať tak v porovnaní s daným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 

výhodu, také konanie môže predstavovať porušenie pravidiel profesijnej etiky 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Pri podozrení z takého konania je každý 

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný dané konanie oznámiť [názov príslušnej 

komory združujúcej zdravotníckych pracovníkov poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti, resp. subjektu zastupujúceho príslušnú kategóriu poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti]. 

 

XI.  Mechanizmy monitorovania ochrany osobných údajov 

 

11.1  V prípade, ak združenie zastupujúce osobitnú kategóriu poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti (jednotlivé stavovské organizácie  pôsobiace v zdravotníctve) (ďalej len 

„komory“) prijme v zmysle § 85 Zákona o ochrane osobných údajov kódex správania 

pre spracúvanie osobných údajov poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, bude 

predmetné združenie oprávnené vykonávať monitorovanie súladu spracúvania 

osobných údajov podľa § 87 Zákona o ochrane osobných údajov, ak spĺňa kritériá 

a podmienky na udelenie akreditácie a ak mu bola udelená akreditácia Úradom na 

ochranu osobných údajov SR. 

 

11.2  Povinnosťou každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je dodržiavať platnú 

právnu úpravu a vnútorné stavovské predpisy komory, v ktorej je zastúpený. 

Mechanizmy monitorovania dodržiavania tohto Kódexu sú okrem príslušnej právnej 

úpravy upravené aj v disciplinárnych poriadkoch, ktoré schvaľuje, mení a zrušuje snem 

príslušnej komory, zároveň však môžu byť upravené aj v iných osobitných pravidlách 

a predpisoch vzťahujúcich sa na monitorovanie dodržiavania tohto Kódexu. 
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11.3  V súlade s § 49 ods. 1 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve patrí medzi 

základné úlohy komôr, ktoré sú stavovskými organizáciami pôsobiacimi 

v zdravotníctve, o. i. aj kontrola dodržiavania povinností členov komory a rozhodovanie 

o disciplinárnych opatreniach. 

 

11.4  Osobitným etickým a disciplinárnym orgánom komory je disciplinárna komisia 

komory, ktorá podľa § 59 ods. 2 písm. a) Zákona o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách 

v zdravotníctve vykonáva disciplinárnu právomoc v súlade s týmto zákonom 

a disciplinárnym poriadkom. 

 

11.5  V prípade, ak komora prijme v zmysle § 85 Zákona o ochrane osobných údajov kódex 

správania pre spracúvanie osobných údajov poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, 

mali by mať títo možnosť obrátiť sa na príslušnú komoru so žiadosťou o poskytnutie 

výkladu tohto Kódexu.  

 

XII. Primeraná dokumentácia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

podľa GDPR 

 

12.1 Ustanovenie § 85 Zákona o ochrane osobných údajov umožňuje združeniam 

zastupujúcim osobitnú kategóriu prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov prijať 

kódex správania, a to najmä na účely spresnenia uplatňovania príslušnej právnej úpravy 

ochrany osobných údajov. 

 

12.2 V prípade poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako osobitnej kategórie 

prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov predstavujú takéto združenia najmä 

jednotlivé stavovské organizácie pôsobiace v zdravotníctve, ktoré zahŕňajú napr. 

Slovenskú lekársku komoru, Slovenskú komoru zubných lekárov, Slovenskú lekárnickú 

komoru atď. 

 

12.3 Podľa čl. 40 ods. 1 GDPR sa pri vypracovaní kódexov správania prihliadne na osobitné 

črty rôznych sektorov spracúvania a osobitné potreby mikropodnikov a malých 

a stredných podnikov. 

 

12.4  Podľa zaužívanej metodológie vypracovanej Komisiou15 možno rozlišovať: 

 

Kategória 

podniku 

Počet 

pracovníkov 

Ročný obrat Celková ročná bilančná 

suma 

Stredný podnik menej ako 250 menej ako 50 miliónov € menej ako 43 miliónov € 

Malý podnik menej ako 50 menej ako 10 miliónov € menej ako 10 miliónov € 

Mikropodnik menej ako 10 menej ako 2 milióny € menej ako 2 milióny € 

 

 
15 Príručka Komisie pre používateľov k definícii MSP. Dostupná: 



64 
 

12.5 Ak je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je prevádzkovateľom, malým alebo 

stredným podnikom, má podľa § 31 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov 

povinnosť zaviesť primerané interné postupy ochrany osobných údajov.  

 

12.6 Ak je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je prevádzkovateľom, 

mikropodnikom, nevyžaduje sa od neho prijatie primeraných interných postupov 

ochrany osobných údajov podľa tohto Kódexu. Takýto poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti bude povinný prijať uvedené v prípade, ak to je podľa § 31 ods. 2 Zákona 

o ochrane osobných údajov primerané vzhľadom na spracovateľské činnosti 

poskytovateľa. Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti neprijme primerané interné 

postupy ochrany osobných údajov, preukazuje súlad s právnou úpravou najmä 

dodržiavaním tohto Kódexu. 

 

12.7 Pri vypracovaní interných postupov ochrany osobných údajov postupuje poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti primerane podľa Obsahových náležitostí interných postupov 

ochrany osobných údajov uvedených v Prílohe č. 3 tohto Kódexu. Predmetné interné 

postupy musia zodpovedať reálnemu stavu. 

 

12.8 Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sa odporúča, aby za účelom dokumentácie 

súladu ich pôsobenia s príslušnou právnou úpravou ochrany osobných údajov 

zhromažďovali všetku dokumentáciu týkajúcu sa agendy ochrany osobných údajov 

v tom istom spise alebo úložisku s označením „Dokumentácia súladu s právnou úpravou 

ochrany osobných údajov“. 

 

Príklad: Dokumentácia súladu s právnou úpravou ochrany osobných údajov 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti môže podľa potreby, preferencií a okolností 

konkrétneho prípadu obsahovať najmä: 

- tento Kódex správania pre spracúvanie osobných údajov poskytovateľmi zdravotnej 

starostlivosti; 

- interné postupy ochrany osobných údajov, ak ich poskytovateľ zaviedol, prípadne 

odôvodnenie jej nezavedenia; 

- v prípade, ak má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti webovú stránku, postupy 

ochrany osobných údajov aplikované na predmetnej stránke; 

- záznam o spracovateľských činnostiach podľa § 37 Zákona o ochrane osobných 

údajov; 

- vzorový interný formulár pre zdokumentovanie porušenia ochrany osobných údajov 

(Príloha č. 6 tohto Kódexu); 

- prijaté a vybavené žiadosti dotknutých osôb; 

- dokumentáciu prijatých bezpečnostných opatrení vrátane prípadnej analýzy vplyvov 

na práva a slobody fyzických osôb; 

- záznamy zo školení zamestnancov na ochranu osobných údajov; 

- ďalšie informácie a dokumentáciu týkajúcu sa ochrany osobných údajov. 

 

XIII. Záverečné ustanovenia 

 

13.1 Znenie Kódexu bolo vypracované v súlade s GDPR a v nevyhnutnom rozsahu v súlade 

s osobitnými právnymi predpismi. 
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13.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Kódexu sú jeho prílohy. Každý odkaz na tento Kódex 

zahŕňa odkaz na Kódex aj jeho prílohy. 

 

13.3 Tento Kódex a všetky vzťahy z neho vyplývajúce sa budú spravovať právnym 

poriadkom Slovenskej republiky. 

 

13.4 Všetky pojmy definované v GDPR používané v tomto Kódexe sa používajú v 

identickom význame, ak tento Kódex výslovne neustanovuje inak. V prípade rozporu 

má prednosť tento Kódex. Pokiaľ kontext nevyžaduje inak, slová v jednotnom čísle 

obsahujú aj množné číslo a naopak. 
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Príloha č. 1 

 

Poučenie o právach pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

 

 

Prevádzkovateľ: 

Obchodné meno : 

Sídlo: : 

IČO: : 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu_________, odd.: ______, vl.č.________ 

 

Prevádzkovateľ v informačnom systéme zdravotná dokumentácia pacientov spracúva 

osobné údaje dotknutej osoby – pacienta za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe v zmysle 

ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len 

„GDPR“),16 podľa ktorého spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak je nevyhnutné na 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Zákonnú povinnosť prevádzkovateľa spracúvať 

osobné údaje pacientov ukladá: 

• zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

• zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 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, 

• zákonom č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom: 

zdravotná poisťovňa dotknutej osoby, iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci 

zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe, Národné centrum zdravotníckych informácií, osoby 

vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č.  576/2004 Z. z. 

 

 
16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88. 
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V zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov poskytovateľ zdravotnej starostlivosti uchováva osobné údaje 

dotknutej osoby 20 rokov po smrti dotknutej osoby / 20 rokov od posledného poskytnutia 

zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe.17 

Dotknutá osoba má právo: 

1. získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej 

týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo 

získať prístup k týmto osobným údajom a informácie: o účele spracúvania osobných 

údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o 

kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o 

príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe 

uchovávania osobných údajov,  ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; 

práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej 

osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať 

spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 

zákona o ochrane osobných údajov;18 zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje 

nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho 

rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR; v týchto prípadoch 

poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj 

o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre 

dotknutú osobu; 

2. na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, 

ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba 

právo na doplnenie neúplných osobných údajov.  

3. na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak 

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia 

umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, 

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie 

osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, 

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, 

ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo 

 
17 Vybrať príslušnú alternatívu: (i) 20 rokov po smrti – v prípade lekára, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť 

v odbore všeobecné lekárstvo a to jednak pre dospelých (VLD) alebo pre deti a dorast (VLDD) a (ii) 20 od 

posledného poskytnutia – v prípade ostatných lekárov. Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 

starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov zdravotnú dokumentáciu, ktorú vedie všeobecný lekár, uchováva 

poskytovateľ 20 rokov po smrti osoby; ostatnú zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia 

zdravotnej starostlivosti osobe. 
18 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
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d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a to 

až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad 

oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

4. podať na Úrade na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania na ochranu 

osobných údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov. 

 

Dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme 

zdravotná dokumentácia pacientov nemá právo na vymazanie osobných údajov, nemá právo 

namietať spracúvanie osobných údajov, nemá právo na prenosnosť osobných údajov. 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou za účelom poskytovania zdravotnej 

starostlivosti je zákonnou požiadavkou. Dôsledkom neposkytnutia osobných údajov môže byť 

odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti. 

 

Poučená dotknutá osoba: 

Meno a priezvisko: ________________ 

Poučenie prevzaté dňa: _____________ 

Podpis:__________________________ 
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Príloha č. 2 

 

Podmienky ochrany súkromia 

 

Ochrana osobných údajov pacientov je pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 

[obchodné meno / označenie], so sídlom: [X], IČO: [X] (ďalej len „My“), spracúva pri 

zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti osobné údaje pacientov. Ak máte akékoľvek otázky, 

môžete nás kontaktovať telefonicky na [X], e-mailom na privacy@kancelaria.sk alebo poštou 

na adrese nášho sídla. 

[Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má ustanovenú zodpovednú osobu]: 

V našom zariadení pôsobí osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov (angl., data 

protection officer), ktorá je vaším kontaktným bodom na zodpovedanie akýchkoľvek otázok 

týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov alebo prijatia a vybavenia Vašich žiadostí. 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: [X]. 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov (Všeobecným nariadením o ochrane údajov, ďalej len „GDPR”),19 

ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,20 tými ustanoveniami Zákona o ochrane 

osobných údajov,21 ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), zákonom o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v 

zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov22 (§ 79 a nasl.), ako aj ďalšími 

predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý [názov príslušného subjektu, („skratka jeho 

názvu“], ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov poskytovateľmi zdravotnej 

starostlivosti. S Kódexom správania [skratka názvu príslušnej komory] sa môžete oboznámiť 

na [www.názovsubjektu.sk/gdpr]. 

 

Prečo spracúvame osobné údaje?  

 

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:  

- poskytovať zdravotnú starostlivosť našim pacientom a vykonávať zdravotnícke povolanie; 

- plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a  

- chrániť oprávnené záujmy nás, našich pacientov a iných osôb. 

 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje? 

 
19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88. 
20 Články 12 až 22 GDPR. 
21 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  
22 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. 
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Účel  Právny základ podľa GDPR  Súvisiace predpisy  

[doplniť] [doplniť] [doplniť] 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov? 

[Iba ak sa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spolieha na oprávnené záujmy (napr. ochrana 

majetku kamerami)] 

 

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje? 

 

Osobné údaje našich pacientov sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri 

zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré 

poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov zdravotnej starostlivosti, zastupujúcim alebo 

spolupracujúcim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, [iným spoločnostiam patriacim do 

našej skupiny], našim poradcom, Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky, príslušnému 

samosprávnemu kraju, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, príslušnej komore 

(najmä v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia 

alebo podpory nášho zariadenia, vrátane zamestnancov týchto osôb. 

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať 

Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci,23 sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a 

takisto máme povinnosť oznamovať kriminalitu alebo inú protispoločenskú činnosť.24 

Súhlas pacienta na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej 

dokumentácie sa za podmienok ustanovených zákonom o zdravotnej starostlivosti a službách 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti25 nevyžaduje. 

Každý, komu sa poskytnú alebo sprístupnia údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa 

zákona o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť a zabezpečiť ich ochranu tak, aby 

nedošlo k ich strate alebo zneužitiu. 

 
23 Ktoré v zmysle článku 4 ods. 9 GDPR nie sú považované za príjemcov. 
24 Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
25 Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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[Ak ide o spoločných prevádzkovateľov, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti  by mali v 

tejto časti vysvetliť aspoň základné časti dohody spoločných prevádzkovateľov podľa článku 

26 GDPR] 

 

Do ktorých krajín alebo medzinárodných organizácií prenášame vaše osobné údaje? 

 

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho 

hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) alebo medzinárodných 

organizácií nezamýšľame [prípadne uviesť, do ktorých tretích krajín alebo medzinárodných 

organizácií sa zamýšľa prenos osobných údajov a na akom základe podľa časti IX tohto 

kódexu]. [Využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa so servermi 

umiestnenými v jurisdikcii EÚ.] 

 

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame?  

[Iba ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykonáva spracúvanie podľa článku 22 GDPR] 

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?  

 

Za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie zodpovedá poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný ukladať a ochraňovať 

zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu. 

Zdravotnú dokumentáciu, ktorú vedie všeobecný lekár, uchovávame podľa zákona o 

zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 20 

rokov po smrti osoby. Ostatnú zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia 

zdravotnej starostlivosti. 

Sme povinný zabezpečiť, aby k osobitnej zdravotnej dokumentácii nemali prístup iné 

osoby ako ošetrujúci lekár a v nevyhnutnom rozsahu zdravotnícki pracovníci. 

 

Ako získavame Vaše osobné údaje?  

 

Ak ste náš pacient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom 

prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu 

neposkytnutie nám Vašich osobných údajov môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť 

Vám adekvátnu zdravotnú starostlivosť, resp. riadne plnenie našich úloh pri poskytovaní Vám 

zdravotnej starostlivosti. Osobné údaje o našich pacientoch môžeme získavať aj z verejne 

dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.  

Ak nie ste náš pacient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame z verejných alebo 

zákonných zdrojov vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov a pod. 

V takom prípade môžeme osobné údaje o Vás získavať bez informovania Vás o tejto 

skutočnosti a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti 

poskytovať adekvátnu zdravotnú starostlivosť, resp. riadne plniť naše úlohy pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
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starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Aké práva máte ako dotknutá osoba? 

 

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných 

údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Bez ohľadu na to máte 

právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo 

verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania. 

Ako pacient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom, ako aj ich opravu. 

Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, nemáte ako pacient ani 

ako iná fyzická osoba právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa 

osobné údaje týkajú nášho pacienta, právo na prístup k týmto údajom ani právo na prenosnosť 

týchto údajov iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a 

s poukazom na článok 15 ods. 4 GDPR, článok 20 ods. 4 GDPR a § 80 ods. 2 zákona 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: „Zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania.“ Za porušenie 

povinnosti mlčanlivosti zdravotníckeho pracovníka sa nepovažuje postúpenie zdravotnej 

dokumentácie medzi lekármi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť, ako aj v ďalších prípadoch 

ustanovených osobitným predpisom (§ 24 a 25 Zákona o zdravotnej starostlivosti, službách 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

K porušeniu povinnosti mlčanlivosti nedochádza ani informovaním (i) zdravotníckeho 

pracovníka, ak rozsah poskytovanej informácie nepresahuje rámec informácií, ktoré 

zdravotnícky pracovník nevyhnutne potrebuje na riadne plnenie úloh pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti a (ii) členov a pracovníkov komôr pri vykonávaní tých právomocí a v 

takom rozsahu, ktoré im priznáva zákon. Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu 

na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo [názov príslušnej komory združujúcej 

zdravotníckych pracovníkov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, resp. subjektu 

zastupujúceho príslušnú kategóriu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti]. 

 

Spracúvanie súborov cookies [iba ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti používa cookies 

na webovej stránke] 

 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky napr. tým, 

že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského 

prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, pri meraní návštevnosti 

webovej stránky alebo spôsobu jej využívania s cieľom jej užívateľského zlepšovania. Naša 

webová stránka používa súbory cookies na účely [doplniť]. Ukladaniu týchto súborov do Vášho 

zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie 



73 
 

Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách26 

považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke. 

 

Zmeny podmienok ochrany súkromia 

 

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré 

sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť 

alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto 

podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade zmeny týchto podmienok 

podstatným spôsobom Vám zmenu dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto 

webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. 
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Príloha č. 3 

 

Obsahové náležitosti interných postupov ochrany osobných údajov 
 

Úvod 

 

Účelom interných postupov ochrany osobných údajov (ďalej len „interné postupy“) je 

organizačno-právne zabezpečiť, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bol spôsobilý plniť 

svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z príslušnej právnej úpravy osobných údajov, a to v rámci 

zákonných lehôt. 

 

Interné postupy sú tiež nástrojom na riadenie agendy ochrany osobných údajov 

v organizácii poskytovateľa, slúžia na rozdelenie úloh a zodpovednosti v tejto oblasti, ako aj na 

stanovenie ďalších postupov, politík a pravidiel týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo 

s ňou súvisiacich. 

 

Interné postupy ochrany osobných údajov musia zodpovedať skutočnosti a ich 

dodržiavanie musí byť pravidelne vyhodnocované. Odporúča sa prijatie interných postupov ako 

súčasť pracovného poriadku v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníkom práce v znení 

neskorších predpisov. 

 

Obsah interných postupov musí byť primeraný spracovateľským operáciám, ktoré 

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykonáva. 

 

Základné náležitosti interných postupov: 

 

Interné postupy poskytovateľa zdravotnej starostlivosti môžu upravovať: 

 

1. Rozdelenie úloh a zodpovednosti v oblasti ochrany osobných údajov 

▪ Kto je oprávnený prijať rozhodnutie? (napr. odpoveď na žiadosť dotknutej osoby, 

rozhodnutie oznámiť porušenie ochrany osobných údajov dozornému orgánu alebo 

dotknutej osobe) 

▪ Kto zodpovedá za prípravu podkladov na rozhodnutie a vyhodnotenie žiadosti? 

▪ Kto má byť interne informovaný o priebehu a výsledku vybavenia konkrétnej úlohy? 

▪ Aké sú alternatívne úlohy v prípade pracovnej nedostupnosti konkrétnej osoby? 

▪ Kto má právo zasiahnuť do tohto procesu? 

▪ Je možné, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vopred kategorizoval a definoval 

rôzne procesy a úlohy v oblasti ochrany osobných údajov, alebo je možno nastaviť 

ochranu osobných údajov len vo všeobecnej rovine? 

▪ Kto v rámci organizácie zodpovedá za otázky spojené s informačnou bezpečnosťou? 

▪ Kto v rámci organizácie dohliada a koordinuje agendu ochranu osobných údajov? 

 

2. Postup vybavovania žiadostí dotknutých osôb 

▪ Kto je adresátom žiadosti? 

▪ Kto vyhodnocuje obsah prijatej žiadosti? 

▪ Aký postup je stanovený po vyhodnotení žiadosti? 

▪ Kto je informovaný o doručení žiadosti? 

▪ Ako sa eviduje a označuje žiadosť? 
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▪ Kto dohliada na tento proces?  

▪ Aké časové lehoty sú ustanovené v tejto súvislosti? 

▪ Kto pripravuje návrh odpovede? 

▪ Kto je povinný poskytovať súčinnosť komu? 

▪ Kto prijíma finálne rozhodnutie o žiadosti? 

▪ Kto odosiela odpoveď? 

▪ Je možnosť pripraviť vzorové odpovede? 

 

3. Postup oznamovania porušenia ochrany osobných údajov 

▪ Aké techniky detekcie bezpečnostných incidentov s charakterom porušenia ochrany 

osobných údajov používa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti? 

▪ Kto posudzuje identifikované porušenie ochrany osobných údajov? Z čoho pritom 

vychádza? 

▪ Kto a ako zabezpečí procesy spojené s oznamovaním porušenia ochrany osobných 

údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR a dotknutým osobám? 

▪ Akým spôsobom sú zabezpečené procesy po prípadnom bezpečnostnom incidente a aké 

opatrenia sú prijaté na zefektívnenie interného systému ochrany osobných údajov? 

 

4. Vymenovanie, postavenie a úlohy zodpovednej osoby 

▪ Kto vykonáva funkciu zodpovednej osoby? 

▪ Je nezávislosť zodpovednej osoby v rámci organizácie garantovaná dostatočným 

spôsobom? 

▪ Je zodpovedná osoba v konflikte záujmov? 

▪ Akým spôsobom sú v rámci organizácie vymedzené úlohy a zodpovednosť 

zodpovednej osoby? 

▪ Vypracúva zodpovedná osoba výročné správy o stave ochrany osobných údajov? 

 

5. Všeobecné zásady starostlivosti o informačné aktíva 

▪ Má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti klasifikované jeho informačné aktíva, ktoré 

sú dôležité pre spracúvanie osobných údajov? 

▪ Má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti klasifikované informácie podľa stupňa ich 

citlivosti pre prípad ich zneužitia neoprávnenou osobou? 

▪ Pôsobia na najcitlivejšie informácie a osobné údaje v zvýšenej miere prijaté opatrenia? 

▪ Je dostatočným spôsobom zabezpečené zálohovanie informačného systému 

používaného poskytovateľom zdravotnej starostlivosti? 

▪ Ako sú zabezpečené prípady a situácie, keď k aktívam pristupujú tretie osoby? 

 

6. Politika riadenia prístupov a hesiel 

▪ Je nevyhnutné, aby všetky osoby v rámci organizácie poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti mali prístup k „všetkému“? - Ako možno efektívne zabezpečiť 

minimalizáciu rozsahu spracúvania osobných údajov vo vzťahu ku konkrétnym 

zamestnancom? 

▪ Možno vymedziť rôzne oprávnenia prístupu? 

▪ Kto rozhoduje o prideľovaní prístupových oprávnení? Na základe čoho? 

▪ Je možné rozhodnutia o udelení prístupových oprávnení formálne preukázať? 

▪ Je možné efektívne odobrať prístupové práva a používateľské oprávnenia? 

▪ Aké minimálne požiadavky sú stanovené pre heslá a ako často sa obmieňajú? 

▪ Aký je postup zmeny hesla? 

 

7. Pravidlá používania 
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▪ Má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v rámci svojej organizácie prijaté pravidlá 

používania internetu, wifi, rôznych zariadení, spisov, konkrétnych programov, 

elektronickej pošty a pod.? 

▪ Je dovolené používanie vlastných zariadení na pracovné účely? 

▪ Je dovolené používanie pracovných zariadení na súkromné účely? 

▪ Sú stanovené pravidlá pre používanie ľahko prenosných médií, resp. hmotných nosičov 

elektronicky zapísateľných dát (USB, CD, DVD)? (napr. povinnosť šifrovať, neukladať 

na týchto médiách citlivé osobné údaje, pravidlá pre vkladanie cudzích médií do 

vlastných zariadení a pod.?) 

 

8. Zásady komunikácie 

▪ Dochádza k zasielaniu šifrovaných alebo zaheslovaných dokumentov klientom 

s heslom/kľúčom posielaným rôznymi komunikačnými kanálmi, napr. SMS? 

▪ Je emailová komunikácia šifrovaná? 

▪ Aké skutočnosti nesmú zamestnanci komunikovať mimo organizácie poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti s ohľadom na povinnosť zachovávať mlčanlivosť a ochranu 

osobných údajov? 

▪ Aké prostriedky môžu zamestnanci používať na komunikáciu medzi sebou 

a s pacientmi? 

▪ Aké skutočnosti sú zamestnanci poskytovateľa zdravotnej starostlivosti povinní 

oznamovať a komu? 

 

9. Zásady manipulácie s tlačenými dokumentmi 

▪ Je dovolené vynášanie zdravotníckej dokumentácie z priestorov poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti? 

▪ Je zavedená tzv. politika čistého stola vo vzťahu k zamestnancom? 

▪ Skartujú sa nepotrebné dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje? 

 

10. Zásady výberu dodávateľov s možnosťou prístupu k dátam 

▪ Je správne nastavené rozlišovanie dodávateľov z hľadiska ich hmotnoprávneho 

postavenia v oblasti ochrany osobných údajov? 

▪ Má podľa povahy dodávateľa uzatvorené správne zmluvy so sprostredkovateľmi alebo 

vydané vhodné poverenia a pokyny pre jednotlivé typy príjemcov údajov, ak je to 

možné a vhodné? 

▪ Sú zavedené preukázateľné procesy a pravidlá pre hodnotenie dodávateľov z hľadiska 

preverovania ich schopnosti zabezpečovať dostatočnú úroveň bezpečnosti spracúvania 

osobných údajov a dodržiavania záväzných povinností stanovených v oblasti ochrany 

osobných údajov? 

▪ Sú záväzkové vzťahy s dodávateľmi koncipované tak, že v prípade nedostatočnej 

úrovne ochrany osobných údajov možno spoluprácu s dodávateľmi jednoducho 

ukončiť? 

 

11. Interné procesy kontroly, školenia a vzdelávanie 

▪ Sú zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vykonávané interné kontroly 

dodržiavania prijatých organizačných a technických opatrení na ochranu osobných 

údajov? 

▪ Sú po identifikácii porušenia ochrany osobných údajov vykonávané následné kontroly? 

▪ Sú vykonávané pravidelné školenia zamestnancov poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti o interných postupoch, prijatých opatreniach a prípadných hrozbách? 

▪ Sú vykonávané školenia nových zamestnancov? 
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12. Retencia osobných údajov a procesy ich likvidácie 

▪ Ako sú v rámci organizácie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti nastavené procesy 

likvidácie dokumentov a zdrojov, na ktorých sú uložené osobné údaje? 

▪ Sú nastavené podmienky pre výmaz alebo skartovanie dokumentov obsahujúcich 

osobné údaje? 

▪ Sú definované rôzne fázy uchovávania osobných údajov od ich získania až po 

likvidáciu? 

▪ Je určený subjekt, ktorý zabezpečuje likvidáciu osobných údajov v praxi? 

 

13. Mlčanlivosť 

▪ Je odporúčaným postupom formálne poučenie všetkých zamestnancov poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti a ich zaviazanie povinnosťou zachovávať mlčanlivosť podľa 

príslušnej právnej úpravy? 
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Príloha č. 4 

 

Záznam o spracovateľských činnostiach poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti 

 

v Excelovej tabuľke 
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Príloha č. 5 

 

Postupy pri podozrení porušenia ochrany osobných údajov 

 

Spoločnosť: 

Sídlo: 

IČO: 

Zápis: 

Kontaktné údaje: 

(ďalej len „Prevádzkovateľ“) 

 

Tento dokument slúži ako návod postupu Prevádzkovateľa pri podozrení, že nastalo porušenie 

ochrany osobných údajov. Dokument je prispôsobený špecifikám spracúvania osobných údajov 

pri poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti tak, ako je to vymedzené v tomto Kódexe. 

 

Postup pri podozrení porušenia ochrany osobných údajov je možné členiť do dvoch fáz pred 

incidentom a do 7 fáz, ktoré nastávajú po incidente. 

 

 

 

Pred spracúvaním osobných 

údajov 

1. Vytvorenie tímu na riešenie 

bezpečnostných incidentov / 

Dezignovanie poverených osôb na 

riešenie bezpečnostných incidentov 

2. Vytvorenie záväzného postupu pri riešení 

bezpečnostných incidentov v podobe 

Internej politiky osobných údajov alebo 

iného dokumentu 

 

Po detekcií bezpečnostného 

incidentu 

3. Určenie typu bezpečnostného incidentu 

4. Posúdenie výšky rizika 

5. Notifikácia kompetentným orgánom 

a/alebo dotknutým osobám 

6. Odstránenie následkov 

7. Dokumentácia  

 

 

1. KROK: Vytvorenie tímu na riešenie bezpečnostných incidentov / Dezignovanie 

poverených osôb na riešenie bezpečnostných incidentov 

 

Prevádzkovateľ je povinný vytvoriť tím na riešenie bezpečnostných incidentov alebo 

dezignovať poverené osoby na riešenie bezpečnostných incidentov. Táto povinnosť zásadne 

závisí od veľkosti Prevádzkovateľa a povinnosti mať vymenovanú zodpovednú osobu v zmysle 

článku 37 GDPR a ôsmej časti tohto Kódexu. 

Tím na riešenie bezpečnostného incidentu štandardne tvorí: 

▪ Zodpovedná osoba; 

▪ Riaditeľ IT oddelenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo ním poverená 

osoba; 
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▪ Riaditeľ právneho oddelenia alebo ním poverená osoba. 

Ak zodpovedná osoba vymenovaná nie je, zodpovedným za riešenie bezpečnostného incidentu 

je poverený zdravotnícky pracovník u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.  

 

Organizácia Zodpovedné osoby za riešenie 

incidentu 

Sieť poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti 

Tím na riešenie bezpečnostného incidentu 

Nemocnica Tím na riešenie bezpečnostného incidentu 

Zdravotnícke zariadenie s viac ako 

jedným poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti 

Tím na riešenie bezpečnostného incidentu 

alebo poverený zdravotnícky pracovník 

Samostatný poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú 

starostlivosť dotknutým osobám vo viac 

ako dvoch vyšších územných celkoch 

Poverený zdravotnícky pracovník 

Samostatný poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti, ktorý neposkytuje 

zdravotnú starostlivosť dotknutým 

osobám vo viac ako dvoch vyšších 

územných celkoch 

Poverený zdravotnícky pracovník 

 

2. KROK: Vytvorenie záväzného postupu pri riešení bezpečnostných incidentov 

v podobe Internej politiky osobných údajov alebo iného dokumentu 

 

Prevádzkovateľ je povinný prijať záväzné postupy pre riešenie bezpečnostných incidentov. 

Tieto postupy môžu byť súčasťou internej politiky ochrany osobných údajov alebo 

bezpečnostnej politiky alebo ako samostatný dokument, ktorým sa poverené osoby riadia.  

Predmetný postup by mal minimálne obsahovať: 

▪ Aké techniky detekcie bezpečnostných incidentov s charakterom porušenia ochrany 

osobných údajov používa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti? 

▪ Kto posudzuje identifikované porušenie ochrany osobných údajov? Z čoho pritom 

vychádza? 

▪ Kto a ako zabezpečí procesy spojené s oznamovaním porušenia ochrany osobných 

údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR a dotknutým osobám? 

▪ Akým spôsobom sú zabezpečené procesy po prípadnom bezpečnostnom incidente a aké 

opatrenia sú prijaté na zefektívnenie interného systému ochrany osobných údajov? 

 

3. KROK: Určenie typu bezpečnostného incidentu 

Ak sa Prevádzkovateľ domnieva, že došlo ku bezpečnostnému incidentu, je povinný 

informovať tím na riešenie bezpečnostných incidentov alebo povereného zdravotníckeho 

pracovníka. 

Prevádzkovateľ je po detekcií bezpečnostného incidentu v prvom rade povinný posúdiť, či 

ide o porušenie ochrany osobných údajov v zmysle GDPR. 
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Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému 

alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, 

ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim 

(článok 4 bod 12 GDPR). 

Príklad porušenia ochrany osobných údajov: Databáza pacientov osobných údajov 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je predmetom hackerského útoku.  

Príklad porušenia ochrany osobných údajov: Zdravotnícky pracovník si všimne, že údaje 

v databáze pacienta sa zmenili a túto zmenu nevykonal ošetrujúci lekár a ani zdravotnícky 

pracovník.  

Príklad porušenia ochrany osobných údajov: Je zamedzené prístupu poverených osôb do 

zdravotných záznamov pacientov z dôvodu, že tento prístup obmedzila tretia strana, ktorá 

nemá legitímny dôvod na prístup k osobným údajom. 

Záver 3. kroku 

Ide o porušenie osobných údajov v zmysle 

článku 4 bodu 12 GDPR? 

ÁNO – prevádzkovateľ postupuje podľa 4. 

kroku 

NIE – prevádzkovateľ nerieši tento incident 

ďalej v zmysle GDPR; to nevylučuje potrebu 

notifikácie podľa iných osobitných právnych 

predpisov27 

 

4. KROK: Posúdenie výšky rizika 

 

V štvrtom kroku Prevádzkovateľ posúdi úroveň rizika. Podľa úrovne rizika je následne 

možné určiť ďalšie kroky a postupy Prevádzkovateľa. Riziko posudzuje tím na riešenie 

bezpečnostných incidentov alebo poverená osoba zdravotníckeho pracovníka. Na účely tohto 

postupu možno rozdeliť riziko do troch kategórií: 

1) Žiadne riziko 

2) Bežné riziko 

3) Vysoké riziko 

Žiadne riziko znamená, že nedošlo ku ohrozeniu práv, slobôd a záujmov dotknutých osôb 

alebo k takémuto ohrozeniu vzhľadom na prijaté organizačné a technické opatrenia dôjsť 

nemôže. 

Príklad: Je odcudzená databáza pacientov, ktorá sa po otvorení v inom zariadení mimo 

zdravotníckeho zariadenia automaticky zašifruje. Riziko pre práva a slobody dotknutých 

osôb je žiadne. 

Bežné riziko znamená, že porušenie ochrany osobných údajov má vplyv na práva, slobody 

a záujmy dotknutých osôb, ale nie je to riziko vysoké. 

Príklad: Je odcudzená databáza pacientov, ktorá sa po otvorení v inom zariadení mimo 

zdravotníckeho zariadenia automaticky zašifruje a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 

 
27 Napríklad zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti alebo zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných 

technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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nemá k dispozícií žiadnu zálohu týchto údajov, čím incident napriek nemožnosti identifikácie 

pacientov má negatívny vplyv na dotknuté osoby. 

Vysoké riziko je najzávažnejším dôsledkom porušenia ochrany osobných údajov. Vysoké 

riziko nastáva pri posúdení vysokej citlivosti aspoň dvoch faktorov uvedených nižšie. 

Konkrétne ide o:  

▪ typ porušenia – Prevádzkovateľ by mal posúdiť, či ide o porušenie dôvernosti, 

dostupnosti alebo integrity, ktoré na seba viažu rôzne dôsledky pre dotknuté osoby 

▪ povaha, citlivosť a kvantita údajov – čím citlivejšie osobné údaje, tým je riziko vyššie, 

pričom ako príklad možno uviesť údaje o zdravotnom stave, údaje o platobnej karte 

alebo elektronický identifikátor osoby; 

▪ možnosť identifikácie jednotlivcov – prevádzkovateľ by mal taktiež posúdiť, či na 

základe údajov, ktoré sú predmetom porušenia ochrany osobných údajov, možno 

dotknutú osobu identifikovať priamo alebo či sú dostupné ďalšie informácie na jej 

identifikáciu; 

▪ závažnosť dopadu pre jednotlivcov – rôzne uniknuté dáta môžu mať rôzne dopady na 

jednotlivcov, pričom jedným z rozhodujúcich aspektov je dôvera prevádzkovateľa voči 

tretej strane, ku ktorej osobné údaje unikli (napr. úmysel hackera a úmysel dlhoročného 

obchodného partnera pri náhodnom úniku údajov môže byť iný); 

▪ zraniteľné osoby – vysoké riziko je špecificky spájané s osobnými údajmi tzv. 

zraniteľných osôb, to znamená detí, pacientov alebo starších ľudí;  

▪ rola prevádzkovateľa – čím nerovnovážnejšie postavenie medzi prevádzkovateľom 

a dotknutou osobou, tým je riziko vyššie (napr. zamestnanec – zamestnávateľ, občan – 

orgán verejnej moci); 

▪ počet zasiahnutých osôb – všeobecne možno uviesť: čím väčší počet zasiahnutých osôb, 

tým je riziko vyššie; 

▪ ďalšie faktory. 

 

Príklad: Je odcudzená databáza pacientov, ktorá nie je zašifrovaná a obsahuje údaje 

o zdravotnom stave 200 pacientov. V databáze sú zároveň uvedené aj identifikačné údaje 

pacientov s adresou ich trvalého bydliska. 

Záver 4. kroku 

Úroveň rizika Ďalší postup 

Žiadne Prevádzkovateľ môže riešenie 

bezpečnostného incidentu ukončiť 

Bežné Prevádzkovateľ notifikuje dozorný orgán 

Vysoké Prevádzkovateľ notifikuje dozorný orgán 

a dotknuté osoby 

 

5. KROK: Notifikovanie dozorného orgánu a/alebo dotknutých osôb 

 

Prevádzkovateľ má v zmysle článkov 33 a 34 GDPR pri porušení osobných údajov, ktoré 

vedú k (vysokému) riziku pre práva, slobody a záujmy dotknutých osôb povinnosť notifikovať 

dozorný orgán a/alebo samotné dotknuté osoby. 
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Ak porušenie ochrany osobných údajov vedie k bežnému riziku, Prevádzkovateľ notifikuje 

dozorný orgán. Porušenie musí byť oznámené najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o tejto 

skutočnosti Prevádzkovateľ dozvedel. Predmetná lehota sa začína rátať od momentu, kedy bol 

tím na riešenie bezpečnostného incidentu alebo poverený pracovník zdravotníckeho pracovníka 

upozornený na bezpečnostný incident. Ak sa Prevádzkovateľ o bezpečnostnom incidente 

dozvedel od sprostredkovateľa, lehota začína plynúť prebratím oznámenia o bezpečnostnom 

incidente. 

Prevádzkovateľ oznamuje porušenia ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných 

údajov SR prostredníctvom webového formuláru dostupného na 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/dp/dp-breach.  

 

Ak porušenie ochrany osobných údajov vedie k vysokému riziku, Prevádzkovateľ 

notifikuje dozorný orgán a zároveň aj dotknuté osoby, ktorých sa porušenie týka. Porušenie 

musí byť oznámené bezodkladne po tom, čo sa o tejto skutočnosti Prevádzkovateľ dozvedel.  

Oznámenie dotknutým osobám musí spĺňať nasledujúce podmienky: 

Informácia Príklad 

Jasne a jednoducho formulovaný opis 

povahy porušenia ochrany osobných 

údajov 

V dôsledku hackerského útoku došlo ku 

odcudzeniu databázy našich pacientov. 

Meno/názov a kontaktné údaje 

zodpovednej osoby alebo iného 

kontaktného miesta, kde možno získať 

viac informácií; 

Pre viac informácií nás kontaktujte na e-

mailovej adrese/telefónnom čísle. 

Opis pravdepodobných následkov 

porušenia ochrany osobných údajov 

Vaše údaje môžu byť zneužité tretím stranami 

za účelmi zasielania personalizovaných 

ponúk liekov od marketingových agentúr 

a a farmaceutických spoločností prípadne 

môže dôjsť ku zverejneniu Vašich údajov 

o zdravotnom stave. 

Opis opatrení prijatých alebo 

navrhovaných prevádzkovateľom s 

cieľom napraviť porušenie ochrany 

osobných údajov vrátane, podľa potreby, 

opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych 

nepriaznivých dôsledkov 

Revidovali sme technické zabezpečenie 

našich databáz a aktívne pátrame po 

útočníkovi na naše informačné systémy. Časť 

údajov sa nám podarilo zašifrovať na diaľku. 

 

Prevádzkovateľ nie je povinný oznámenie dotknutým osobám vykonať ak:  

a) Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto 

opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, 

a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky 

osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie; 

b) Prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre 

práva a slobody dotknutých osôb pravdepodobne už nebude mať dôsledky; 

c) By to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k 

informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že dotknuté 

osoby budú informované rovnako efektívnym spôsobom. Takéto informovanie môže 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/dp/dp-breach
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prebehnúť napríklad prostredníctvom webového sídla poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti alebo vyvesením oznamu v ordinácií. 

 

Záver 5. kroku 

Notifikácia dozornému orgánu a/alebo 

dotknutej osobe bola vykonaná 

ÁNO – prevádzkovateľ postupuje podľa 6. 

kroku 

NIE – vykonať notifikáciu viď postup vyššie. 

 

 

6. KROK: Odstránenie následkov 

 

V ďalšom kroku prevádzkovateľ pristúpi k odstráneniu následkov a analýze dôvodov vzniku 

porušenia ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ môže postupovať v zmysle tabuľky 

nižšie: 

Otázka ÁNO NIE 

Došlo k porušeniu ochrany 

osobných údajov 

v dôsledku zlyhania 

ľudského faktora? 

Prevádzkovateľ preverí 

a identifikuje príčinu vzniku 

porušenia ochrany osobných 

údajov a podľa konkrétnych 

okolností vyvodí 

zodpovednosť. 

Ďalšia otázka 

Došlo k porušeniu ochrany 

osobných údajov 

v dôsledku nedostatočného 

technického zabezpečenia? 

Prevádzkovateľ preverí 

technické opatrenia, 

identifikuje príčinu 

a prípadne vymení 

poskytovateľa technických 

opatrení. 

Ďalšia otázka 

Došlo k porušeniu ochrany 

osobných údajov 

v dôsledku zlyhania 

sprostredkovateľa? 

Prevádzkovateľ preverí 

znenie sprostredkovateľskej 

zmluvy a prípadne vymení 

sprostredkovateľa. 

Ďalšia otázka 

Došlo k porušeniu ochrany 

osobných údajov z dôvodu 

tzv. reziduálneho rizika?28 

Prevádzkovateľ opätovne 

preverí reziduálne 

(zvyškové) riziko 

a potenciálne príjme vhodné 

organizačné a technické 

opatrenia) 

Ďalšia otázka 

Došlo ku majetkovej ujme 

na strane dotknutých osôb? 

Prevádzkovateľ zváži 

informovanie dotknutých 

osôb (ak sa tak nestalo) 

a poskytnutie benefitov. 

Ďalšia otázka 

Došlo ku nemajetkovej 

ujme na strane dotknutých 

osôb? 

Prevádzkovateľ zváži 

informovanie dotknutých 

osôb (ak sa tak nestalo) 

a poskytnutie benefitov. 

Ďalšia otázka  

 
28 Zvyšková úroveň rizika (alebo niekedy reziduálne miera rizika) je taká, ktorá zostane po realizácii opatrení. To 

znamená, že ide o riziko, ktorému sa ani pri najlepších opatreniach nedá vyhnúť. 
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Vie bezodkladne 

Prevádzkovateľ dôsledky 

odstrániť? 

Prevádzkovateľ bezodkladne 

odstráni dôsledky napr. 

získaním údajov späť alebo 

zmenou prístupových hesiel. 

Ďalšia otázka 

Je za porušením ochrany 

osobných údajov tretia 

strana? 

Prevádzkovateľ by mal 

zvážiť podanie žaloby alebo 

trestného oznámenia. 

Ďalšia otázka 

Utrpel porušením ochrany 

osobných údajov „image“ 

Prevádzkovateľa? 

Prevádzkovateľ vyhodnotí, 

aké kroky z hľadiska PR 

ďalej môže urobiť ako napr. 

poskytnutie dodatočných 

informácií o porušení 

ochrany osobných údajov 

alebo udelenie benefitov pre 

poškodené dotknuté osoby. 

Žiadna ďalšia akcia. 

 

 

7. KROK: Dokumentácia porušenia ochrany osobných údajov 

 

„Prevádzkovateľ zdokumentuje každý prípad porušenia ochrany osobných údajov vrátane 

skutočností spojených s porušením ochrany osobných údajov, jeho následky a prijaté 

opatrenia na nápravu. Uvedená dokumentácia musí umožniť dozorným orgánom overiť 

súlad s týmto článkom.“ (článok 33 ods. 5 GDPR) 

 

Prevádzkovateľ vyplní formulár uvedený v Prílohe 7 tohto Kódexu a zdokumentuje 

porušenie ochrany osobných údajov. 
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Príloha č. 6 

 

Vzorový formulár pre zdokumentovanie porušenia ochrany osobných 

údajov 
 

Tento formulár pre zdokumentovanie porušenia ochrany osobných údajov bol 

vypracovaný v súlade s § 40 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov za 

účelom zdokumentovania jednotlivých prípadov porušenia ochrany osobných údajov, 

skutočností spojených s porušením ochrany osobných údajov, následkov porušenia ako aj 

opatrení prijatých za účelom dosiahnutia nápravy (ďalej len „Záznam“). 

 

Spoločnosť: 

Sídlo: 

IČO: 

Zápis: 

Kontaktné údaje: 

(ďalej len „Prevádzkovateľ“) 

 

Vzhľadom na to, že 

 

podľa § 40 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je každý prevádzkovateľ 

povinný zdokumentovať každý prípad porušenia ochrany osobných údajov vrátane skutočností 

spojených s porušením ochrany osobných údajov, jeho následky a prijaté opatrenia na nápravu; 

 

a 

 

podľa § 5 písm. m) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov sa porušením ochrany 

osobných údajov rozumie „porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo 

nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, 

uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k 

neoprávnenému prístupu k nim“ (ďalej len „Porušenie“). 

 

sa Prevádzkovateľ rozhodol zdokumentovať Porušenie nasledujúcim spôsobom: 

 

 

Miesto, dátum a čas zistenia 

Porušenia 

[Prevádzkovateľ uvedie miesto, dátum a čas zistenia 

Porušenia] 

Kontaktné údaje 

zodpovednej osoby, ak je 

vymenovaná 

[Prevádzkovateľ uvedie titul, meno, priezvisko a kontaktné 

údaje (email, tel. číslo) zodpovednej osoby] 

Kontaktné údaje IT 

oddelenia alebo IT poradcu 

[Prevádzkovateľ uvedie titul, meno, priezvisko a kontaktné 

údaje (email, tel. číslo) vedúceho IT oddelenia alebo 

kontaktnej osoby IT poradcu] 

Kontaktné údaje iných 

osôb, ktoré disponujú 

dôležitými informáciami o 

Porušení 

[Prevádzkovateľ uvedie titul, meno, priezvisko a kontaktné 

údaje (email, tel. číslo) na iné osoby, napr. svojich 

zamestnancov, oznamovateľa Porušenia a pod.] 
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Základný opis Porušenia [Prevádzkovateľ uvedie všeobecný opis zisteného 

Porušenia] 

Spôsob zistenia Porušenia [Prevádzkovateľ uvedie spôsob, akým sa dozvedel 

o Porušení, napr. v dôsledku chýbajúcich súborov alebo 

dokumentov, prijatia automatickej notifikácie 

z bezpečnostného softvéru, notifikácia neobvyklých javov 

v sieti, notifikácia analýzy logovacích údajov, hlásenie 

zamestnanca, hlásenie IT oddelenia alebo IT poradcu, 

oznámenie sprostredkovateľa, notifikácia inou osobou, 

v dôsledku činnosti zodpovednej osoby, medializáciou, 

prijatím podozrivej elektronickej pošty, prijatím žiadosti 

o úhradu stanovenej čiastky pri ransomvérovom útoku, 

výpadok funkcií online služieb v dôsledku Ddos útoku, 

poznatky získané v dôsledku aplikácie kontrolných 

mechanizmov zamestnávateľa voči zamestnancom a pod.] 

Popis povahy Porušenia [Prevádzkovateľ uvedie opis povahy Porušenia, a to 

konkrétne opis udalosti, ktorá ohrozuje alebo porušuje 

požiadavku dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných 

údajov a odolnosti informačného systému, v ktorom sú tieto 

údaje spracúvané. Ak je to možné, Prevádzkovateľ uvedie 

jednotlivé kategórie dotknutých osôb (pacienti, 

zamestnanci), približný počet dotknutých osôb, ktorých sa 

porušenie týka, ako aj kategórie a približný počet 

dotknutých záznamov o osobných údajoch.] 

Opatrenia prijaté za účelom 

prevencie vzniku Porušenia 

[Prevádzkovateľ uvedie technické a organizačné opatrenia, 

ktoré boli prijaté za účelom predchádzať vzniku zisteného 

Porušenia] 

Pravdepodobné príčiny 

vzniku Porušenia 

[Prevádzkovateľ uvedie všetky relevantné skutočnosti, 

ktoré mohli ovplyvniť vznik, priebeh a dosahy zisteného 

Porušenia, a to v prípade, ak Porušenie má potenciál 

rizika alebo vysokého rizika pre práva a slobody 

dotknutých osôb.] 

[Odporúča sa tiež uvedenie chronologického priebehu 

bezpečnostného incidentu, uskutočnených hrozieb, 

identifikovaných zraniteľností, ktoré útočník využil, vrátane 

útočníkom prekonaných bezpečnostných opatrení, ak 

k bezpečnostnému incidentu došlo napriek prijatému 

preventívnemu bezpečnostnému opatreniu a predpokladané 

dôvody pre prekonanie uvedených opatrení.] 

[Ak je to možné, Prevádzkovateľ uvedie aj osobu alebo 

osoby, ktoré zodpovedajú za porušenie povinností 

stanovených internými pravidlami Prevádzkovateľa, ktoré 

mohli viesť k Porušeniu.] 

Vzťah Porušenia 

a zostatkového rizika vo 

vzťahu k práva a slobodám 

fyzických osôb 

[Prevádzkovateľ osobitne posúdi povahu Porušenia vo 

vzťahu k zostatkovým rizikám a nepokrytým rizikám, ktoré 

Prevádzkovateľ zdokumentoval podľa predchádzajúcej 

právnej úpravy.] 

Opis pravdepodobných 

následkov Porušenia 

[Prevádzkovateľ uvedie doposiaľ zistené a predpokladané 

negatívne dôsledky Porušenia, a to nielen vo vzťahu 
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k samotnému Prevádzkovateľovi, ale najmä vo vzťahu 

k dotknutým osobám. ] 

Opis opatrení prijatých 

alebo navrhovaných 

s cieľom nápravy Porušenia 

[Prevádzkovateľ uvedie všetky úkony, ktoré vykonal alebo 

ktoré plánuje vykonať za účelom nápravy zisteného 

Porušenia.] 

Opis opatrení určených na 

zmiernenie následkov 

Porušenia 

[Prevádzkovateľ uvedie všetky úkony, ktoré vykonal alebo 

ktoré plánuje vykonať za účelom zmiernenia následkov 

zisteného Porušenia.] 

Navrhované doplnenie 

bezpečnostných opatrení 

[Prevádzkovateľ uvedie bezpečnostné opatrenia, ktoré 

prijal alebo ktoré budú prijaté za účelom predchádzaniu 

obdobným Porušeniam.] 

Posúdenie vzniku 

povinnosti Prevádzkovateľa 

oznámiť Porušenie Úradu 

na ochranu osobných 

údajov SR 

[Prevádzkovateľ posúdi, či Porušenie má za následok 

riziko pre práva a slobody fyzických osôb. Prevádzkovateľ 

svoj záver zdôvodní.] 

Posúdenie vzniku 

povinnosti Prevádzkovateľa 

oznámiť dotknutým 

osobám 

[Prevádzkovateľ posúdi, či je pravdepodobné, že Porušenie 

má za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických 

osôb. Prevádzkovateľ svoj záver zdôvodní.] 

Dátum a čas oznámenia 

Porušenia Úradu na 

ochranu osobných údajov 

SR 

[Prevádzkovateľ uvedie presný dátum a čas oznámenia, ku 

ktorému priloží písomný dôkaz o vykonaní úkonu - vypĺňa 

sa iba v prípade pozitívneho záveru o vzniku povinnosti 

oznámenia.] 

Dôvody zmeškania lehoty 

na oznámenie Porušenia 

Úradu na ochranu 

osobných údajov SR 

[V prípade, ak Prevádzkovateľ zmeškal zákonnú 72 

hodinovú lehotu na oznámenie Porušenia, je povinný 

uvedené zmeškanie odôvodniť.] 

Dátum, čas a spôsob 

oznámenia Porušenia 

dotknutým osobám 

[Prevádzkovateľ uvedie presný dátum, čas  a spôsob 

oznámenia - vypĺňa sa iba v prípade pozitívneho záveru o 

vzniku povinnosti oznámenia.] 

Vyjadrenie štatutárneho 

orgánu Prevádzkovateľa 

k Porušeniu a ďalšiemu 

postupu 

[Štatutárny orgán Prevádzkovateľa sa vyjadrí k vyššie 

uvedenému obsahu a vymedzí ďalší postup.] 

 

Na základe vyššie uvedeného Prevádzkovateľ prijal rozhodnutie: 

 

 neoznámiť Porušenie Úradu na ochranu 

osobných údajov SR podľa § 40 zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  

(v takom prípade sa Porušenie zdokumentuje 

iba týmto záznamom) 

„pretože Porušenie 

pravdepodobne nepovedie 

k rizikám pre práva a slobody 

fyzických osôb“ 

 oznámiť Porušenie Úradu na ochranu osobných 

údajov SR podľa § 40 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov 

(v takom prípade sa oznámenie Porušenia 

priloží k tomuto Záznamu) 

„pretože Porušenie 

pravdepodobne povedie k rizikám 

pre práva a slobody fyzických 

osôb“ 
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 neoznámiť Porušenie dotknutým osobám podľa 

§ 41 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov 

 

„pretože Porušenie 

pravdepodobne nepovedie 

k vysokým rizikám pre práva 

a slobody fyzických osôb“ 

 oznámiť Porušenie dotknutým osobám podľa § 

41 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov 

 

pretože Porušenie pravdepodobne 

povedie k vysokým rizikám pre 

práva a slobody fyzických osôb“ 

 

 

Vypracoval: 

 

Schválil: 

 

Dňa __.__.____ v ____________. 

 

 

Prílohy (ak sú relevantné) 

1. Kópia oznámenia Porušenia Úradu na ochranu osobných údajov SR 

2. Kópia oznámenia Porušenia dotknutým osobám 
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