INFORMAČNÁ A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ PRI
POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

HESLÁ
Niekoľko pravidiel pre vytvorenie silného hesla:
•

aspoň 12 znakov,

•

veľké aj malé písmená, čísla, špeciálne znaky (napr.: +, ´, %, =, <, >, \*, /,…), prípadne diakritika,

•

pomôcka na zapamätanie: veta, z ktorej použijete len prvý znak z každého slova.
(napr.: Prvý byt, v ktorom som žil bol na Hlavnej 8. -> Pb,vksžbnH8.)

Odporúčané je používať program na správu hesiel (napr. Bitwarden)
•

stačí si ku nemu zapamätať jedno hlavné heslo,

•

sám generuje a ukladá bezpečné heslá ku všetkým Vašim účtom,

•

alternatívou k službe Bitwarden je napríklad KeePass.

Na kontrolu toho, či Vaše heslo nebolo súčasťou úniku dát
vyskúšajte službu ';--have i been pwned?

PHISHING
Príklad phishingovej správy:
1. Neznáma, pochybná adresa odosielateľa (nie je to pravidlo,
môže to byť aj niekto z Vašich kontaktov),
2. Zneužitie situácie, autority, resp. nátlak,
3. Žiadosť aby ste klikli na odkaz a vyplnili svoje osobné údaje,
4. Poväčšine zlá gramatika (nie je to pravidlo, automatizované
preklady sa zlepšili a môže ísť aj o útočníkov ovládajúcich
daný jazyk).

BEZPEČNÉ SURFOVANIE NA INTERNETE
Kontrolujte odkazy, na ktoré klikáte
•

v ľavom dolnom rohu prehliadača sa Vám zobrazí url adresa, na ktorú budete presmerovaní,

• venujte

pozornosť drobnostiam ako sú preklepy v adrese.

Sledujte, či stránka používa protokol https (najmä ak tam zadávate citlivé údaje)
• znamená,

že stránka používa šifrovanie,

• neznamená,

že na stránke nemôže byť malvér, preto buďte obozretní.

Neklikajte na reklamy zobrazujúce sa na stránkach (môžu obsahovať malvér, ktorý sa bez Vášho
pričinenia stiahne do počítača).

https

https://
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PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
Dotknutá osoba - identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa
spracúvajú (pacient, zdravotnícky personál, návštevník, …)
Prevádzkovateľ - poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
Právo byť informovaný

Právo na prístup k údajom
• (čl. 15 GDPR, Recitál 63 a 64 GDPR)
• Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo
získať prístup k týmto osobným údajom a súvisiacim
informáciám, ako napríklad: účel spracovania,
kategórie dotknutých osobných údajov, …

Právo na vymazanie
(právo „na zabudnutie“)
• (čl. 17 a 19 GDPR, Recitál 65 a 66 GDPR)
• Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú, ak
osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré
sa získavali alebo inak spracúvali,
dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého
sa spracúvanie vykonáva,
dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu.
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Právo na prenosnosť údajov
• (čl. 20 GDPR, Recitál 68 GDPR)
• Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla
prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a má
právo preniesť tieto údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi.

Ochrana pred automatizovaným
individuálnym rozhodovaním,
vrátane profilovania
• (čl. 22 GDPR, Recitál 71 a 72 GDPR)
• Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu
nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne
na automatizovanom spracúvaní, vrátane
profilovania.
• výnimky z tohto práva sú možné v prípade ak je
rozhodnutie:
nevyhnuté na uzavretie alebo plnenie zmluvy,
povolené právom Únie alebo členského štátu,
založené na výslovnom súhlase.

Právo podať návrh na začatie konania
o ochrane osobných údajov
• (čl. 79)
• Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie
konania o ochrane osobných údajov Úradu na
ochranu osobných údajov SR.

• (čl. 13 a 14 GDPR, Recitál 60-62 GDPR)
• Prevádzkovateľ musí pri získavaní osobných údajov
informovať dotknutú osobu o totožnosti, kontaktných
údajoch, o účele spracovania, oprávnených
záujmoch, príjemcoch, dobe uchovávania osobných
údajov, ...
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Právo na opravu
• (čl. 16 a 19 GDPR, Recitál 63 a 64 GDPR)
• Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ
bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú, resp. doplnil neúplné
údaje.

Právo na obmedzenie spracúvania
• (čl. 18 a 19 GDPR, Recitál 67 GDPR)
• Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ
obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto
prípadov:
dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov,
spracúvanie je protizákonné,
prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely
spracúvania.

Právo namietať
• (čl. 21 GDPR, Recitál 69 a 70 GDPR)
• Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z
dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka:
ak sú osobné údaje spracúvané na právnom základe,
ktorým je verejný záujem alebo oprávnený záujem,
ak dochádza k profilovaniu založenému na verejnom
záujme alebo oprávnenom záujme.

Právo odvolať súhlas

9

• (čl. 7 GDPR, Recitál 42 GDPR)
• Ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na
základe súhlasu, dotknutá osoba má právo
kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
• Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako
jeho poskytnutie.
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Riešenie bezpečnostných incidentov
v oblasti zdravotníctva
Príprava na
riešenie
incidentov

Post-incident
aktivity

Identifikácia
incidentu

Obnova

Príprava na
riešenie
incidentov

Právny rámec

GDPR

NIS Smernica

V priemere 103 dní

Riešenie
incidentu

Identifikácia incidentu

Notifikovaný subjekt

Prevádzkovateľ

Orgán dohľadu

Sprostredkovateľ

Dotknutá osoba

Poskytovatelia digitálnych
služieb

Orgán riadenia
(napr. Ministerstvo
zdravotníctva, NCZI)

Post-incident
aktivity

Zvládnutie incidentu

Povinný subjekt

Prevádzkovatelia základných
služieb

Zadržanie

Odpoveď na
incident/
forenzná
analýza

Kompetentná autorita

Prevádzkovatelia základných
Zákon o
služieb
kybernetickej
Národný bezpečnostný úrad
- SK-CERT
bezpečnosti
Poskytovatelia digitálnych
(č. 69/2018 Z. z.)
služieb

Zákon o
informačných
technológiách
verejnej správy
(č. 95/2019 Z. z.)

Notifikácia

Eradikácia

V priemere 255 dní

Vznik incidentu

Analýza a
klasifikácia
incidentu

Národný bezpečnostný úrad
- SK-CERT
Orgán vedenia (Ministerstvo
investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR)

Typ (bezpečnostného)
incidentu

Čas pre
oznámenie

Incident – porušenie ochrany
osobných údajov (napr. únik
osobných údajov)

bez zbytočného
odkladu (max. 72
hodín od zistenia)

Incident podstatný vplyv

bez zbytočného
odkladu

závažný kybernetický
bezpečnostný incident (3
stupne závažnosti)

bez zbytočného
odkladu

závažný kybernetický
bezpečnostný incident
kybernetický bezpečnostný
incident

bez zbytočného
odkladu
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Zákonnosť spracúvania osobných údajov pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Spracúvanie osobných údajov je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je vykonávané aspoň na
základe jednej z nasledujúcich skutočností:
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3

SÚHLAS

PLNENIE
ZMLUVY

ZÁKONNÁ
POVINNOSŤ

ŽIVOTNE
DÔLEŽITÝ
ZÁUJEM

- spracúvanie je nevyhnutné
na plnenie zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá
osoba, alebo aby sa na
základe žiadosti dotknutej
osoby vykonali opatrenia pred
uzatvorením zmluvy,
- napr. pracovnoprávne vzťahy.

- spracúvanie je nevyhnutné
na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa,
- napr. 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,
podľa ktorého sa súhlas
dotknutej osoby (pacienta) na
spracúvanie, poskytovanie a
sprístupňovanie údajov zo
zdravotnej dokumentácie za
podmienok ustanovených
týmto zákonom nevyžaduje.

- spracúvanie je nevyhnutné,
aby sa ochránili životne
dôležité záujmy dotknutej
osoby alebo inej fyzickej osoby
- napr. spracúvanie osobných
údajov obetí alebo účastníkov
dopravnej nehody,
- napr. spracúvanie osobných
údajov je nevyhnutné na
humanitárne účely.

- d o t k n u t á o s o b a ( n a p r.
pacient) vyjadrila súhlas so
spracúvaním svojich osobných
údajov,
n a p r.
posielanie
marketingových správ od
poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti.

4
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VEREJNÝ
ZÁUJEM

OPRÁVNENÝ
ZÁUJEM

- spracúvanie je nevyhnutné
na splnenie úlohy realizovanej
vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi,
- napr. samotné poskytovanie
zdravotnej starostlivosti.
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- spracúvanie je nevyhnutné
na účely oprávnených
z á u j m o v, k t o r é s l e d u j e
prevádzkovateľ alebo tretia
strana,
- napr. prevádzka kamerového
systému v priestoroch
p o s k y t o va t e ľ a z d ra v o t n e j
starostlivosti.

ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
(SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ZMLUVA)
(I) Právny základ
čl. 28 nariadenia EÚ č. 679/2016 (GDPR),
§ 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

•
•

(III) Predmet zmluvy
•

Identifikácia zmluvy o poskytovaní služby/služieb,

•

Identifikácia spracúvaných údajov, resp. ich kategórií,
napr.:
priezvisko, meno, titul, adresa trvalého pobytu,
číslo občianskeho preukazu,
rodné číslo, dátum narodenia,
podpis,
kontaktné údaje (napr. telefón, e-mail),
telekomunikačné údaje (prevádzkové údaje,
lokalizačné údaje, inventarizačné údaje, údaje o
online identifikátoroch resp. IP adresách),
referenčné údaje zmluvy (zmluvný vzťah, predmet a/
alebo účel zmluvy),
fotografie, videozáznamy a zvukové záznamy,
iné…

(II) Zmluvné strany
Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba,
orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý
sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky
spracúvania osobných údajov (napr. poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti),
•

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba,
orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý
spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (napr.
osoba poskytujúca služby účtovníctva, prepravná služba,
laboratóriá).
•

•
•
•

(IV) Podmienky
spracúvania osobných údajov

•
•
•

•

•

Povinnosti prevádzkovateľa
zabezpečiť počas trvania zmluvy platný titul na
spracúvanie osobných údajov,
zabezpečiť oprávnenosť spracovania osobných
údajov na uvedený účel v súlade s ustanoveniami
GDPR,
vypracovať a implementovať interné
bezpečnostné opatrenia ochrany osobných údajov,
dbať na odbornú, technickú, organizačnú
a personálnu spôsobilosť sprostredkovateľa pri
jeho výbere.
•

•

•

•

Identifikácia kategórie dotknutých osôb (napr.
zamestnanci, príbuzní zamestnancov, zamestnanci
externých spoločností, dodávatelia, kontaktné osoby).
•

•

•

•

(V) Informačné
povinnosti sprostredkovateľa

Povinnosti sprostredkovateľa
zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť osobných
údajov,
spracúvať osobné údaje,
poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné
na preukázanie splnenia povinnosti,
poskytnúť súčinnosť,
viesť záznamy o kategóriách spracovateľských
činností, ktoré vykonal v mene prevádzkovateľ,
zabezpečiť ochranu osobných údajov
implementovaním a zdokumentovaním
bezpečnostných opatrení,
dodržať podmienky zapojenia ďalšieho
sprostredkovateľa (subdodávateľa).
•

•
•

bez zbytočného odkladu a za každých okolností
e-mailom informuje prevádzkovateľa
o všetkých podozreniach a potvrdených incidentoch
týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
akéhokoľvek spracúvania osobných údajov, ktoré
možno považovať za nezákonné alebo
neoprávnené,
akejkoľvek straty, zničenia alebo poškodenia
osobných údajov, za ktoré nesie zodpovednosť
sprostredkovateľ.
•

•
•

•

•

•

•

•

(VII) Vymazanie
osobných údajov
po ukončení zmluvy – sprostredkovateľ vymaže
alebo vráti osobné údaje a vymaže aj existujúce kópie
v súlade s čl. 28 ods. 3 písm. g) GDPR,
•
s p r o s t r e d k o va t e ľ p o s k y t n e n a ž i a d o s ť
prevádzkovateľa zoznam osobných údajov, ktoré je
sprostredkovateľ povinný uchovávať na základe
všeobecne záväzných právnych predpisov aj po
skončení platnosti zmluvy.
•

(VI) Prenos osobných
údajov do tretích krajín
Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje
na území SR ako aj v niektorom členskom štáte EÚ.
•
Prenos osobných údajov do iného ako členského štátu
EÚ, sa môže uskutočniť len s predchádzajúcim písomným
súhlasom prevádzkovateľa a za splnenia osobitných
podmienok stanovených v čl. 44 až 50 GDPR.
•

(VIII) Iné
sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné
údaje prevádzkovateľa počas celej doby trvania
zmluvy o poskytovaní služieb,
•
skončením platnosti zmluvy o poskytovaní služieb
ostáva záväzok mlčanlivosti sprostredkovateľa
nedotknutý,
•
zodpovednosť zmluvných strán sa riadi príslušnými
právnymi predpismi, predovšetkým článkom 82 GDPR.
•
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Informačná povinnosť prevádzkovateľa
V dobe získavania údajov,
v prípade získania z iného
zdroja v primeranej lehote
po získaní

Pokiaľ nevyhnutné na
zabezpečenie spravodlivého
a transparentného
rozhodovania

lehota uloženia
totožnosť a
kontaktné údaje
prevádzkovateľa

dôvod poskytnutia

účely spracúvania
právny základ spracúvania

Vždy

právo na prístup, opravu
alebo výmaz, obmedzenie
spracúvania, námietku,
sťažnosť, prenosnosť

kontaktné údaje ZO

právo odvolať súhlas
príjemcovia alebo ich kategórie

úmysel poskytnúť OÚ do tretích krajín

oprávnené záujmy prevádzkovateľa

automatizované
rozhodovanie

Nezamieňať
s informovaným
súhlasom!

Bližšie - čl. 13 a 14 GDPR
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Zásady spracúvania osobných údajov
Zásada zákonnosti, spravodlivosti a
transparentnosti
• čl. 5 ods. 1 písm. a) GDPR / §6 Zákona o ochrane
osobných údajov,
• osobné údaje musia byť spracúvané zákonným
spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu
k dotknutej osobe.

Zásada obmedzenia účelu
• čl. 5 ods. 1 písm. b) GDPR / §7 Zákona o ochrane
osobných údajov,
• osobné údaje sú získavané na konkrétne určené,
výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa
ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s
týmito účelmi.

Zásada minimalizácie osobných údajov
• čl. 5 ods. 1 písm. c) GDPR / §8 Zákona o ochrane
osobných údajov,
• osobné údaje musia byť spracúvané primerané,
relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je
nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa
spracúvajú.

Zásada správnosti
• čl. 5 ods. 1 písm. d) GDPR / §9 Zákona o ochrane
osobných údajov,
• osobné údaje musia byť spracúvané správne a
podľa potreby aktualizované,
• musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa
zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú
nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa
spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia.

GDPR

Zásada minimalizácie uchovávania
• čl. 5 ods. 1 písm. e) GDPR / §10 Zákona o
ochrane osobných údajov,
• osobné údaje musia byť uchovávané vo forme,
ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb
najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na
ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Zásada integrity a dôvernosti
• čl. 5 ods. 1 písm. f) GDPR / §11 Zákona o ochrane
osobných údajov,
• osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom,
ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných
údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo
nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou,
zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom
primeraných technických alebo organizačných
opatrení.

Zásada zodpovednosti
• čl. 2 GDPR / §12 Zákona o ochrane osobných
údajov,
• prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie
základných zásad spracúvania osobných údajov,
• za súlad spracúvania osobných údajov so
zásadami spracúvania osobných údajov,
• je povinný tento súlad so zásadami spracúvania
osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.
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Výskum z pohľadu ochrany osobných údajov
Výskumné údaje
(obsahujúce osobné údaje)
Maximálne riziko

Účel pre spracovanie osobných údajov
• právny základ – oprávnený záujem prevádzkovateľa – výskum,

Výskum citlivých osobných údajov
• GDPR zakazuje spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov
(napr. genetické údaje, údaje týkajúce sa zdravia) (čl. 9 ods. 1 GDPR),

• záujmy a základné práva dotknutej osoby by mohli prevážiť nad záujmami
prevádzkovateľa údajov (Recitál 47 GDPR),

• existencia viacerých výnimiek zo zákazu – vedecký výskum, štatistické
účely a pod. (čl. 9 ods. 2 GDPR),

• test proporcionality,
• osobné údaje spracúvať na účely vedeckého výskumu za predpokladu
primeraných podmienok a záruk (Recitál 157 GDPR).

• splnenie vhodných záruk (recitál 52 GDPR).

Pseudoanonymizované údaje
Akceptovateľné riziko

Práva dotknutej osoby
• právo na vymazanie - nie je potrebné tejto žiadosti vyhovieť, pokiaľ je
pravdepodobné, že toto právo znemožní alebo závažným spôsobom sťaží
dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania (čl. 17 ods. 3 písm. d GDPR),

Právny základ spracovania osobných údajov
• možnosť osobné údaje získané na základe zákonného základu použiť na
sekundárne výskumné účely (čl. 6 ods. 4 GDPR),
• výskum sám o sebe nie je právnym základom, ale mohol by sa považovať
za legitímny záujem (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR),

• právo na informácie – v rozsahu, v akom sa poskytovanie týchto
informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie
alebo ak je pravdepodobné, že povinnosť znemožní alebo závažným
spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania osobných údajov
(čl. 20 ods. 5 písm. b GDPR),

• často nie je možné určiť účel spracúvania osobných údajov na účely
vedeckého výskumu – umožniť dotknutým osobám udeliť svoj súhlas
pre určité oblasti vedeckého výskumu.

Anonymizované údaje
Minimálne riziko

Primerané záruky
• na výskum – vzťahujú sa primerané záruky pre práva a slobody dotknutej
osoby (čl. 89 GDPR),
• technické a organizačné opatrenia,
• cieľ - zabezpečiť najmä dodržiavanie zásady minimalizácie údajov,
• nutnosť dodržania etických štandardov pre biomedicínsky výskum (recitál 33
GDPR),
• anonymizácia vs. pseudonanonymizácia.

• právo namietať proti spracovaniu - námietku možno zamietnuť, ak
existuje širší verejný záujem (čl. 21 ods. 6 GDPR).

Zoznam bezpečnostných opatrení
•
•
•
•
•
•

Klasifikácia údajov
Plán na riešenie incidentov
Manažment kontinuity činností
Anonymizácia údajov
Pseudoanonymizácia údajov
Zvyšovanie bezpečnostného povedomia

Výstup je vytvorený v rámci projektu Priateľské dátové prostredie v zdravotníctve, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

