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Z pohľadu ochrany osobných údajov je veľmi
zaujímavým a od obdobia 25. 5. 2018 často používaným
právnym základom oprávnený záujem. Kedy a za akých
podmienok je takéto spracúvanie osobných údajov
možné, si vysvetlíme v tomto článku.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len:
„Nariadenie alebo GDPR“), a zákon č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane
osobných údajov“) upravujú, aké právne základy sú z pohľadu ochrany osobných údajov možné.

Obsah: 
Aké právne základy existujú 
Krok č. 1 – Identifikácia účelov, kde právny základ je oprávnený záujem 
Krok č. 2 – Vypracovanie testu proporcionality 
Krok č. 3 – Lehota uchovávania osobných údajov 
Krok č. 4 – Vypracovanie informácie o spracúvaní osobných údajov 
Krok č. 5 – Právo namietať

Aké právne základy existujú?
Spracúvanie osobných údajov je v podmienkach prevádzkovateľov vo všeobecnosti vykonávané
predovšetkým na:

splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov,
plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby,
splnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci v rámci originálnych
kompetencií,
účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s GDPR a zákonom o
ochrane osobných údajov, ktorý však nesúvisí a nie je vykonávaný v rámci originálnych
kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy,
základe súhlasu dotknutej osoby.

V tomto článku sa budeme venovať prípadom, ak má prevádzkovateľ právny základ podľa čl. 6 ods. 1
písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem. V prípade oprávneného záujmu je totižto potrebné, aby si
prevádzkovateľ vypracoval test proporcionality.
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https://www.bezpecnostvpraxi.sk/vyhladavanie/autor/marcela-macova
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=cellar:3e485e15-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=4785862&f=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=cellar:3e485e15-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=cellar:3e485e15-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1


 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku:
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https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/opravneny-zaujem-a-testy-proporcionality.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/priklad-z-praxe/dochadzka-na-biometriu-2.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/priklad-z-praxe/test-proporcionality.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/vzor/bezpecnostna-smernica-pmpp-11-2019-2.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/kamerove-systemy-a-test-proporcionality.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/opravneny-zaujem-a-testy-proporcionality.htm
http://www.epi.sk/zz/2018-18

