Novela zákona
o ochrane osobných údajov
č. 84/2014 Z. z.
Účinnosť

Novela zákona nadobudla účinnosť dňa 15.4.2014.

Zredukovanie povinností
sprostredkovateľa

Sprostredkovateľ už viac nie je povinný písomne upozorniť
prevádzkovateľa na zjavné porušenia zákona o ochrane
osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov. Ruší sa
taktiež povinnosť sprostredkovateľa informovať Úrad na
ochranu osobných údajov, ak prevádzkovateľ nevykonal
nápravu na základe jeho upozornenia. Nadväzne na to sa
zrušuje aj spoluzodpovednosť sprostredkovateľa za
porušenie povinností prevádzkovateľa a za spôsobenú
škodu v prípade neupozornenia prevádzkovateľa na
porušenie zákona.

Spracúvanie osobných
údajov bez súhlasu
dotknutej osoby

Novela upresňuje, že bez súhlasu oprávnenej osoby
možno jej osobné údaje spracovávať aj v rámci ochrany
majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa
a na
zabezpečenie
bezpečnosti
prevádzkovateľa
prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov.
V týchto prípadoch prevádzkovateľ rovnako nie je povinný
poskytnúť dotknutým osobám rozsiahle informácie podľa §
15 zákona o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje
zamestnancov

Zamestnávateľ je okrem sprístupnenia a zverejnenia
oprávnený aj poskytnúť osobné údaje zamestnancov (t.j.
odovzdať tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva) v rozsahu
titul, meno, priezvisko, pracovné, služobné alebo funkčné
zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne
číslo, faxové číslo alebo elektronickú poštu na pracovisko
a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné
v súvislosti s plnením pracovných povinností.

Informácie poskytované
pred získavaním osobných
údajov

Prevádzkovateľ už viac nie je povinný oznamovať
dotknutej osobe zákonom predpísané informácie pred
získavaním osobných údajov, ak je možné spracúvať
osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby z dôvodov:
- ak to ustanovuje právne záväzný akt EÚ, medzinárodná
zmluva, zákon o ochrane osobných údajov a
- ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Kopírovanie úradných
dokladov

Kopírovanie, skenovanie alebo iné zaznamenávanie
úradných dokladov je možné aj bez súhlasu dotknutej
osoby na účely uzatvorenia pracovnoprávneho alebo
obdobného vzťahu.

Bezpečnostná smernica

Zrušuje sa povinnosť
bezpečnostnú smernicu.

prevádzkovateľa

vypracovať

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba (t.j. osoba, ktorá je v mene
prevádzkovateľa oprávnená spracovávať osobné údaje)
nemusí viac byť iba v pracovnom pomere k
prevádzkovateľovi, ale môže byť pre neho činná aj na
základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru.
Prevádzkovateľ už nemá povinnosť poučiť oprávnenú
osobu o zodpovednosti za porušenie práv a povinností
ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov.
Zrušujú sa taktiež povinné obsahové náležitosti záznamu
o poučení oprávnenej osoby a požiadavka na jeho výlučnú
písomnú formu. Prevádzkovateľ môže preukázať poučenie
oprávnenej osoby Úradu na ochranu osobných údajov aj
iným hodnoverným spôsobom.
Úrad na ochranu osobných údajov zverejní na svojom
webovom sídle vzory poučení oprávnenej osoby.

Zodpovedná osoba

Zrušuje sa povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu.
Poverenie
zodpovednej
osoby,
príp.
viacerých
zodpovedných osôb výkonom dohľadu je takto od
15.4.2014 dobrovoľné.
Taktiež sa zrušuje povinnosť zodpovednej osoby oznámiť
Úradu na ochranu osobných údajov prípady, kedy
prevádzkovateľ po tom, čo ho zodpovedná osoba písomne
upozornila na narušenie práv dotknutých osôb alebo
porušenie zákonných ustanovení v priebehu spracúvania
osobných údajov nevykonal nápravu.
Ak prevádzkovateľ nepoverí zodpovednú osobu výkonom
dohľadu, je povinný oznámiť Úradu na ochranu osobných
údajov tie informačné systémy, ktoré podliehajú
oznamovacej povinnosti.

Oznamovacia povinnosť

Doterajšia registrácia informačných systémov sa nahrádza
oznamovacou povinnosťou. Oznamovacia povinnosť sa
vzťahuje na všetky informačné systémy, v ktorých sa
spracúvajú osobné údaje úplne alebo čiastočne
automatizovanými
prostriedkami
spracúvania.
Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na informačné
systémy, ktoré podliehajú osobitnej registrácii alebo
dohľadu zodpovednej osoby alebo ktoré obsahujú osobné
údaje spracúvané na základe zákona.
Oznámenie informačných systémov bude možné od
1.9.2014 vykonať aj prostredníctvom elektronického
formulára zverejneného na internetovej adrese Úradu na
ochranu osobných údajov. Pri oznámení informačného
systému sa už nevyžaduje ako príloha popis podmienok
spracúvania osobných údajov. Potvrdenie o splnení
oznamovacej povinnosti vydá Úrad na ochranu osobných

údajov už len na žiadosť prevádzkovateľa.
Ak prevádzkovateľ v lehote stanovenej Úradom na
ochranu osobných údajov neodstráni nedostatky
oznámenia, Úrad na ochranu osobných údajov nepridelí
informačnému systému identifikačné číslo a na oznámenie
sa neprihliada.
Prevádzkovateľ je povinný do 15 dní písomne oznámiť
Úradu na ochranu osobných údajov akékoľvek zmeny
oznámených údajov o informačnom systéme ako aj
ukončenie používania informačného systému.
Osobitná registrácia

Informačný systém, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje
nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených
záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä
osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku,
finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa
a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti
prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných
systémov podlieha osobitnej registrácii vtedy, ak tak
rozhodne Úrad na ochranu osobných údajov; inak stačí
splnenie oznamovacej povinnosti vo vzťahu k týmto
systémom.

Správne poplatky

Ruší sa povinnosť prevádzkovateľa platiť správny poplatok
za
oznámenie
informačného
systému
a zmenu
oznámených údajov (do účinnosti novely registračná
povinnosť). Správny poplatok sa vyberá len za osobitnú
registráciu a za zmenu osobitnej registrácie vo výške 50,EUR.

Sankcie

Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy sa zavádza
fakultatívne ukladanie pokút, t.j. Úrad na ochranu
osobných údajov už nebude mať povinnosť uložiť pokutu
vždy, keď zistí porušenie zákona, ale bude môcť aj upustiť
od uloženia pokuty. Novela zákona o ochrane osobných
údajov taktiež znížila hornú hranicu pokút o jednu tretinu.
Novelou boli zrušené sankcie za porušenie povinností
oprávnenej osoby uložených jej v poučení a za nesplnenie
povinnosti zodpovednej osoby.

Prechodné ustanovenia

Prevádzkovateľ je povinný dať do súladu zmluvný vzťah
so sprostredkovateľom do 1.7.2015, predĺženie lehoty
o jeden rok.
Registrácia informačných systémov vykonaná do
14.4.2014 sa považuje za oznámenie informačných
systémov.
Konanie o registrácii a osobitnej registrácii informačných
systémov, ktoré neboli ukončené do 14.4.2014 sa
dokončia podľa doterajšieho zákona.

Na elektronickú komunikáciu s Úradom na ochranu
osobných údajov pri plnení oznamovacej povinnosti sa od
15.4.2014 nevyžaduje zaručený elektronický podpis. Od
1.9.2014 bude možné tieto oznámenia vykonať aj
prostredníctvom elektronického formulára zverejneného
na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov.

