
ÚOOÚ: Plán kontrol na rok 2021

Plán kontrol bude zameraný na súlad spracúvania osobných údajov s požiadavkami všeobecného
nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov, riziká spojené so špecifickými
spracovateľskými činnosťami alebo s využívaním nových technológií a postupov, najmä s procesmi
spôsobilými významne zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb, ďalej na
spracúvanie osobných údajov pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej
na diaľku (e-shopy).
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SPRACOVATEĽSKÉ ČINNOSTI
Druhá časť plánu kontrol zameraná na súlad spracúvania
osobných údajov s požiadavkami všeobecného
nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane
osobných údajov reflektuje riziká spojené so špecifickými
spracovateľskými činnosťami alebo s využívaním nových
technológií a postupov, najmä s procesmi spôsobilými
významne zasiahnuť do práv a právom chránených
záujmov dotknutých osôb.

1. Spracovateľské činnosti Úradu verejného
zdravotníctva SR
Spracovateľské činnosti Úradu verejného zdravotníctva SR súvisiace s mobilnými aplikáciami na
monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a kontaktov s inými zariadeniami, prostredníctvom ktorých
(aplikácií) Úrad verejného zdravotníctva SR spracúval osobné údaje fyzických osôb na účel ochrany
života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Z dikcie § 60d ods. 9 zákona č. 355/2007 Z.
z. v znení neskorších predpisov vyplýva Úradu na ochranu osobných údajov SR povinnosť vykonať
kontrolu po skončení spracúvania osobných údajov.

2. Spracúvanie osobných údajov inými orgánmi štátnej správy
Predpokladané zameranie kontroly: Súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania,
podmienkami zákonného spracúvania, podmienkami vyjadrenia súhlasu a podmienkami spracúvania
osobitných kategórií osobných údajov, práva dotknutej osoby, spoloční prevádzkovatelia,
sprostredkovateľ, spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,
bezpečnosť osobných údajov, posúdenie vplyvu na ochranu údajov, zodpovedná osoba.

3. Spracúvanie osobných údajov pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku (e-shopy)
Predpokladané zameranie kontroly: Súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania,
podmienkami zákonného spracúvania, podmienkami vyjadrenia súhlasu a podmienkami spracúvania
osobitných kategórií osobných údajov, práva dotknutej osoby, spoloční prevádzkovatelia,
sprostredkovateľ, spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,
bezpečnosť osobných údajov, posúdenie vplyvu na ochranu údajov, zodpovedná osoba.
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https://www.bezpecnostvpraxi.sk/vyhladavanie/autor/urad-na-ochranu-osobnych-udajov-slovenskej-republiky
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=5223641&f=3


Poznámka: V roku 2021 budú ukončované aj neukončené kontroly, ktoré boli v roku 2020 vykonávané
na základe príslušného plánu kontrol.

Krátené redakciou, plná verzia plánu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/plan-kontrol-na-rok-
2021

Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
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Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb

Súvisiace odborné články
Spracúvanie osobných údajov pri poskytovaní webhostingu
Bezpečnostné incidenty, zodpovednosť za ich nahlasovanie a riešenie
Cookie walls, scrolling, swiping – ako upraviť nastavenia na internete z pohľadu GDPR?
Vzor textácií cookies
Najčastejšie omyly pri voľbe právneho základu a účelu spracúvania z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy
Interná smernica v oblasti ochrany osobných údajov

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov
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https://www.bezpecnostvpraxi.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/zmluva-o-spracuvani-osobnych-udajov-pre-poskytovanie-sluzieb.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/spracuvanie-osobnych-udajov-pri-poskytovani-webhostingu.htm
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https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/cookie-walls-scrolling-swiping-ako-upravit-nastavenia-na-internete-z-pohladu-gdpr.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/vzor-textacii-cookies.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/najcastejsie-omyly-pri-volbe-pravneho-zakladu-a-ucelu-spracuvania-z-praxe.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/interny-firemny-predpis/interna-smernica-v-oblasti-ochrany-osobnych-udajov.htm
http://www.epi.sk/zz/2018-18

