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Právna úprava inštitútu 
zodpovednej osoby v EÚ

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra
1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a
voľnom pohybe týchto údajov – úradník na ochranu osobných
údajov

• Nariadení 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



Právna úprava inštitútu 
zodpovednej osoby v SR

• Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov - povinnosť
prevádzkovateľov, ktorí zamestnávali viac ako päť osôb

• Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov - nahradenie
pôvodne obligatórnej povinnosti určiť zodpovednú osobu možnosťou
prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné
údaje prostredníctvom oprávnených osôb, písomne poveriť výkonom
dohľadu jednu alebo viaceré zodpovedné osoby, ktorých úlohou bolo
dozerať na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní
osobných údajov.

• Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov



Povinnosť poskytovateľa určiť 
zodpovednú osobu

Článok 37 (1) Nariadenia ustanovuje prevádzkovateľovi a
sprostredkovateľovi povinnosť určiť zodpovednú osobu v každom
prípade, ak:

a) spracúvanie vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny
subjekt s výnimkou súdov pri výkone ich súdnej právomoci;

b) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si
vzhľadom na svoju povahu, rozsah a/alebo účely vyžadujú
pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo
veľkom rozsahu; alebo

c) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií údajov
podľa čl. 9 vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných
údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky
podľa čl. 10.



Možnosť poskytovateľa určiť 
zodpovednú osobu

• s výnimkou prípadov, v ktorých je zrejmé, že povinnosť sa na
relevantné subjekty nevzťahuje, je vhodné aby prevádzkovatelia a
sprostredkovatelia zdokumentovali proces analýzy aplikovateľnosti
predmetnej povinnosti na nich, a to za tým účelom, aby v zmysle čl.
24 (1) Nariadenia boli schopní preukázať súladnosť spracovávania
osobných údajov s Nariadením

• alternatíva: prekonzultovanie uvedeného s príslušným dozorným
orgánom



Postavenie zodpovednej osoby
vo vzťahu k poskytovateľovi

• ustanovenie osobitných povinností prevádzkovateľa, resp.
sprostredkovateľa, a to:

a) povinnosť zabezpečiť, aby zodpovedná osoba riadne a včas
vykonávala činnosti súvisiace s ochranou osobných údajov (§ 45
ods. 1);

b) povinnosť poskytnúť zodpovednej osobe pri plnení jej úloh
potrebnú súčinnosť, najmä povinnosť poskytnúť prostriedky
potrebné na plnenie týchto úloh a prístup k osobným údajom a
spracovateľským operáciám, ako aj zabezpečiť udržiavanie jej
odborných znalostí (§ 45 ods. 2);

c) povinnosť zabezpečiť, aby zodpovedná osoba v súvislosti s
plnením jej úloh nedostávala žiadne pokyny (§ 45 ods. 3);

d) povinnosť zabezpečiť, aby žiadna z iných úloh a povinností,
ktoré zodpovedná osoba plní, neviedla ku konfliktu záujmov (§
45 ods. 6).



Postavenie zodpovednej osoby
vo vzťahu k poskytovateľovi

• potreba spolupráce prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa s
určenou zodpovednou osobou

• povinnosť poskytovať zdroje potrebné na plnenie úloh zodpovednej
osoby

• nezávislosť zodpovednej osoby

• zákaz sankcionovania zodpovednej osoby

• povinnosť zabránenia vzniku konfliktu záujmov



Úlohy zodpovednej osoby vo
vzťahu k poskytovateľovi

a) poskytovanie informácií a poradenstva prevádzkovateľovi alebo
sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú
spracúvanie osobných údajov

b) monitorovanie súladu s aplikovateľnou právnou úpravou a s
pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa

c) poskytovanie poradenstva, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu
osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania

d) spolupráca s úradom pri plnení svojich úloh

e) plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami
týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov
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Ďakujem za pozornosť!

JUDr. Laura Rózenfeldová, PhD.


