
Oslovili sme odborníka na túto tému, JUDr. Luciu Semančínovú, seniornú právnu expertku spoločnosti 
SEMANČÍN & PARTNERS, s. r. o., aby viedla praktický seminár. Skúsená odborníčka s dlhoročnou 
praxou sa špecializuje na oblasť ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti, vypracovala 
bezpečnostnú dokumentáciu a poskytovala poradenstvo v tejto oblasti pre viac ako 200 firiem. Vďaka 
svojim bohatým skúsenostiam poskytne účastníkom seminára nielen presné informácie, ale aj cenné 
príklady z praxe, s ktorými sa dennodenne stretáva v práci. Položili sme jej niekoľko otázok, ktoré by 
Vám mali dať odpovede na základné otázky danej problematiky: 
 
Otázka: Na seminári „Praktická aplikácia GDPR“ sa budete venovať nariadeniu GDPR, ktoré prináša so 
sebou mnohé zmeny, na ktoré budú musieť podnikatelia včas zareagovať a implementovať ich v praxi. 
V čom sa podľa Vás nariadenie GDPR najviac odlišuje od aktuálneho slovenského zákona o osobných 
údajoch? V čom sú kľúčové zmeny? 
 
Odpoveď: 
Je potrebné povedať, že súčasný zákon o ochrane osobných údajov je už dosť prísny a v podstate od 
roku 2013 nás pomaly pripravoval na zmeny, ktoré so sebou prináša GDPR. Pre slovenské organizácie, 
ktoré sa už teraz poctivo riadili súčasným zákonom, to teda nebude znamenať revolúciu v osobných 
údajov, ale len určitú evolúciu. Niektoré povinnosti sa dokonca oproti súčasnému zákonu zmierňujú. 
Ide napríklad o povinné oznamovanie informačných systémov na Úrad na ochranu osobných údajov, 
či o povinnosť osobitnej registrácie. 
 
Napriek tomu GDPR prináša niekoľko zásadných zmien, na ktoré sa treba pripraviť. Ide napríklad 
o zmeny v právnych základoch (napríklad v monitorovaní verejne prístupných priestorov, kde sme 
doteraz používali ako právny základ súčasný zákon, avšak tento sa ruší, bude potrebné nájsť iný právny 
základ na monitorovanie kamerovým systémom); výrazne sa sprísňujú požiadavky na udelenie 
súhlasu; zmeny sa týkajú aj informačnej povinnosti organizácie voči osobám, ktorých údaje spracúva; 
menia sa osobitné kategórie osobných údajov a sú definované samostatné právne základy pre ich 
spracúvanie; do zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom sa pridávajú ďalšie povinné 
náležitosti; zavádza sa nový pojem zodpovednosť prevádzkovateľa, ktorá znamená, že prevádzkovateľ 
je povinný preukázať, že plní všetky povinnosti vyplývajúce z GDPR; ďalej sa zavádza viacero nových 
práv dotknutých osôb; zavádza sa povinnosť notifikácie bezpečnostných incidentov na Úrad na 
ochranu osobných údajov a rozširujú sa povinnosti aj pre sprostredkovateľov. Samozrejme, tých zmien 

je omnoho viac, ale nechcem Vás vystrašiť ešte pred seminárom. 😊 
 
 
Otázka: Základný bod, ktorého sa GDPR týka, je osobný údaj. Čo všetko sa považuje sa osobný údaj? 
Ako a v čom sa zmení zaobchádzanie a spracovávanie osobných údajov po vstúpení európskeho 
nariadenia do platnosti? 
Odpoveď: 
Osobný údaj je všetko, čo dokáže akýmkoľvek spôsobom jednotlivo alebo v spojení s inou informáciou 
fyzickú osobu identifikovať alebo ju urobiť identifikovateľnou. GDPR vyslovene uvádza, že za osobné 
údaje je potrebné považovať aj online identifikátory ako IP adresa, cookies, geolokalizačné údaje, logy 
a iné informácie zo serverov, samozrejme, za určitých podmienok, o ktorých si povieme na seminári. 
 
 
Otázka: So vstúpením nariadenia do platnosti vznikajú firmám nové povinnosti a dotknutým osobám 
nové práva. Aká je podľa Vás pre firmy najzlomovejšia povinnosť, ktorú zavádza toto nariadenie? 
Odpoveď: 
Povinností, ktoré zavádza GDPR, je skutočne viac ako dosť, ťažko povedať, ktorá z nich je 
najpodstatnejšia. Pre každého prevádzkovateľa či sprostredkovateľa to môže byť niečo iné, podľa jeho 
aktuálneho stavu ochrany osobných údajov. U niekoho to môže byť povinnosť urobiť posúdenie 
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vplyvu, u iného povinnosť vymenovať zodpovednú osobu, či povinnosť zaviesť nové bezpečnostné 
opatrenia alebo povinnosť nájsť nové právne základy pre jeho činnosti, či vysporiadanie sa so súhlasmi 
z doterajších databáz. 
 
 
Otázka: Na seminári budete s účastníkmi preberať, ako sa dotknú nové pravidlá aj marketingových 
aktivít, v ktorých sú mnohé činnosti spojené so spracovávaním osobných údajov. V čom toto 
nariadenie najviac ovplyvní prácu marke térov? 
Odpoveď: 
Jednak bude potrebné dôsledne dodržiavať pravidlá na získanie súhlasu, bude potrebné vedieť 
poskytnutie súhlasu samozrejme preukázať a jednak v prípade, že sa bude organizácia spoliehať na 
oprávnený záujem, bude na jej argumentácii, aby vedela tento oprávnený záujem preukázať. 
Samozrejme, v online prostredí je tých výziev výrazne viac, najmä v súvislosti s možným profilovaním 
a behaviorálnou reklamou, či trvalým sledovaním činnosti dotknutej osoby na internete. 
 
 
Otázka: Kedy môže byť zodpovednou osobou za GDPR interný zamestnanec spoločnosti? 
Odpoveď: 

Pokiaľ ide o zodpovednú osobu, táto by podľa mňa mala mať reálne vzdelanie v tejto oblasti, či už 
právne alebo technické a mala by mať reálnu prax v tejto oblasti. Ale ani v tomto prípade GDPR 
nestanovuje presné požiadavky, takže je na zvážení prevádzkovateľa či sprostredkovateľa, koho poverí 
touto funkciou. Pri kontrole Úradom na ochranu osobných údajov si musí ustáť, že vymenoval takú 
zodpovednú osobu, ktorá spĺňa potrebné predpoklady. 
Pokiaľ ide o interného zamestnanca, tento nesmie byť v konflikte záujmov, nesmie sám rozhodovať 
o určení účelu a prostriedkov spracúvania. 
 
 
Otázka: Ide o rozsiahlu tému, ktorú veľmi ťažko zhrnieme do pár viet. Čo by ste po svojich 
dlhoročných skúsenostiach odporučili podnikateľom v súvislosti s prípravou na nové nariadenie 
GDPR? 
Odpoveď: 
Hlavne sa pripravovať a nebyť pasívny. Urobiť si analýzu toku údajov, pozrieť sa na povinnosti pri 
jednotlivých operáciách a prijať primerané bezpečnostné opatrenia. A samozrejme, nebyť pasívny ale 
začať sa pripravovať. Lebo šťastie praje pripraveným. 
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