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žiadne osobné údaje = žiadne GDPR
nemusí platiť na 100%

Najjednoduchší prípad



Prvá pomoc

o TEMPLATE HORIZON 2020 DATA MANAGEMENT PLAN (DMP)
oEC Guidance Note on Ethics and data protection (2018)
oEurópsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) / SK a CZ UOOU / ICO UK



Zodpovedná 
osoba (DPO)

Povinné pre:

oorgán verejnej moci
opravidelné a systematické monitorovanie 

dotknutých osôb vo veľkom rozsahu
ohlavnými činnosťami je spracúvanie 

osobitných kategórií údajov

Druhá pomoc



Otvorený Prístup (Open Access) v GDPR
omyslieť na obmedzenia



Ako dodržiavať GDPR - v skratke

1. Stanoviť si účel a dodržiavať ho (nespracovávať dáta na iný účel)
2. Minimalizovať osobné údaje
3. Zabezpečiť zákonnosť a transparentnosť (napríklad informovaný 
súhlas)
4. Zabezpečiť bezpečnosť (prijatím primeraných technických a 
organizačných opatrení)



Na čo popri tom myslieť
1. Viesť záznamy o spracovateľských činnostiach (Existujú výnimky - menej ako 250 zamestnancov, 
nepravdepodobnosť rizík pre práva a slobody dotknutej osoby, príležitostné spracúvanie alebo žiadne 
osobitné kategórie údajov).
2. Posúdenie vplyvu (pravdepodobnosť vysokého rizika pre práva a slobody fyzických osôb, napríklad v 
prípade veľkého rozsahu osobitných kategórií osobných údajov).

SK UOOU navrhoval - vedecký výskum bez súhlasu.
3. Anonymizácia / pseudonymizácia - znižuje riziká, pre výskum kľúčová.
4. Prenos do tretích krajín - rozhodnutie komisie o primeranosti, štandardné doložky, ďalšie možnosti -
výnimky.
6. Zosnulý - nariadenie sa neaplikuje. Nejasná výnimka v SK zákone.

„ Ak dotknutá osoba nežije, súhlas vyžadovaný podľa tohto zákona alebo osobitného 
predpisu môže poskytnúť jej blízka osoba. Súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne 
vyslovila nesúhlas.“
7. Vedecký účel bez súhlasu - v súčasnosti do určitej miery nejasná výnimka.

EDPB: „Tieto podmienky si z dôvodu svojej horizontálnej a komplexnej povahy v budúcnosti
vyžiadajú osobitnú pozornosť a usmernenie zo strany EDPB.“
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