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GDPR = General Data Protection Regulation 

Nariadenie – nie je to smernica. 
Je priamo aplikovateľná vo všetkých členských 

krajinách EU.

Platí od 25. mája 2018.



Čo je regulované ako osobné údaje?

údaje identifikujúce fyzickú osobu



Vzťah  medzi správcom a subjektom údajov

▪ Právo na informácie

▪ Právo na prístup k osobným údajom

▪ Právo na opravu osobných údajov

▪ Právo na výmaz

▪ Právo na obmedzenie spracovania

▪ Právo na prenositeľnosť údajov (aj priamo správca -> iný správca)

▪ Právo vzniesť námietku

▪ Právo nebyť predmetom rozhodnutia, založeného výhradne na 
automatizovanom spracovaní, ktoré má pre subjekt údajov právne 
účinky



Súkromie 

jednotlivca

Aké kľúčové zmeny prináša GDPR?

Kontroly a 

oznámenia 

Transparentnoť 

pravidiel

IT a školenia

Potreba investície do:

• Školenia zodpovedných 

osôb a zamestnancov

• Interných smerníc 

upravujúcich spracovanie 

údajov

• Poverenca pre ochranu 

osobných údajov - DPO

• Spracovateľských/ 

dodavateľských zmlúv

• Prísne požiadavky  na 

zabezpečenie

• Povinnosť oznamovať 

narušenie bezpečnosti

• Jasný súhlas subjektu

• Vyššie sankcie za 

porušenie (až do 20 mio 

Euro/4% z obratu)

• Vedenie záznamov o 

spracování (organizácie s 

250+ zamestnancami)

Posilnenie práv jednotlivca:

• Prístup ku svojim 

osobným údajom

• Oprava chýb

• Výmaz osobných údajov

• Obmedzenie spracovania

• Námietky proti 

spracovaniu 

• Prenositelnosť údajov

• Ochrana mladistvých

Transparentné a ľahko

dostupné pravidlá ohľadne:

• Oznámenie o zbere 

osobných údajov

• Oznámenie o spracovaní

• Detaily spracovania

• Uchovávanie a výmaz dát

• Privacy by default/by 

design



Článok 32 – Zabezpečenie spracovania (os. údajov)

▪ (1) S prihliadnutím ku stavu techniky... povahe... rozsahu... a k rôznym 
závažným rizikám pre práva fyz. osôb, zavedú správca a spracovateľ vhodné 
tech/org. bezp. opatrenia.... zodpovedajúce danému riziku,.. včítane:

▪ a) pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov; 

▪ b) schopnosť zaistiť stálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov 
a služieb spracovania; 

▪ c) …obnoviť dostupnosť osobných údajov…včas v prípade…technických 
incidentov; 

▪ d) …pravidelného testovania…a hodnotení účinnosti zavedených…opatrení…

▪ (2) … zohľadniť rizika… náhodného zničenia, straty, zmeny, 
neoprávneného sprístupnenia… osobných údajov



Co môžu zákazníci urobiť už teraz?

Zistiť, aké osobné 
údaje majú a kde sa 

nachádzajú.

Rozhodovať o 
spôsoboch použitia a 
prístupu k osobným 

údajom.

Zaviesť bezpečnostné 
kontroly na predchádzanie, 

detekovanie a riešenie 
hrozieb a bezpečnostných 

incidentov. 

Riešiť žiadosti týkajúce 
sa osobných údajov a 

uchovávať 
požadovanú 

dokumentáciu. 

Analyzovať dáta a 
systémy, udržovať 

súlad s požiadavkami a 
znižovať riziko.

1 2 3 4 5

Mapovať Kontrolovať Chrániť Dokumentovať Preverovať



Cieľom Microsoftu je uľahčiť naplnenie 

požiadaviek GDPR prostredníctvom 

inteligentných technológií, inovácií a

vzájemnej spolupráce. Môžeme pomôcť 

vytvoriť bezpečnějšie prostredie, 

zjednodušiť dodržiavanie požiadaviek 

GDPR a poskytneme 

zákazníkom potrebné nástroje a 

prostriedky.

Pripravujeme sa na GDPR 
spolu so zákazníkmi

Príprava

na GDPR



Od analýzy rizík k DPIA (Článok 35)

▪ GDPR: nutné „posúdenie vplyvu“ (DPIA – Data Protection Impact 
Assesment) pre spracovanie údajov s vys. rizikom

▪ Spracovateľ: ako najlepšie vyhovieť správcovi a regulátorovi

▪ 1. Modelová analýza rizík určitého typu spracovania osobných údajov

▪ Hodnotíme riziká porušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov

▪ Ďalej riziká súladu s regulatornými požiadavkami pre správcov

▪ 2. Nastavenie adekvátnych bezp. opatrení

▪ 3. Charakteristika zostatkových rizík pre správcu



Zvážte:

Presuňte časť zodpovednosti 
na poskytovateľa 
cloudových/elektronických služieb, 
ktorý je na to náležite pripravený!



NÁVRH LEGISLATÍVY
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