
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Od 25. 05. 2018 nadobúda účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov 
(GDPR) a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 
Najdôležitejšie definície: 
 
osobné údaje 
sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (dotknutá 
osoba); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, 
najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online 
identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, 
genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby 
 
spracúvanie osobných údajov  
spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi 
osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, 
zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným  
spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu  
na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami 
 
informačný systém  
akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií,  
bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom 
základe alebo geografickom základe 
 
prevádzkovateľ 
každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a 
spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho 
určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská  
republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky  
spracúvania osobných 
 
šifrovanie 
transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po zadaní 
zvoleného parametra ako je kľúč alebo heslo 
 
pseudonymizácia 
spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe 
bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a 
vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo 
možné priradiť identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe 
 
dotknutá osoba 
každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú (získavajú, zverejňujú, prehliadajú alebo 
vykonávajú operácie podľa § 5 ods.e zákona č.18/2018)   
 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje. 
 
Identifikačné údaje prevádzkovateľa: 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Trieda Andreja Hlinku 1 
949 01 Nitra 
IČO: 00157716 
 
 



Právo na prístup k osobným údajom 
 
Každá dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ potvrdil, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej 
týkajú, pričom má právo získať k nim prístup. 
 
Dotknutá osoba má právo aj na ďaľšie informácie o: 

• účele spracúvania osobných údajov, 

• kategórii spracúvaných osobných údajov, 

• príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, 
najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, 

• dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, 

• práve žiadať od príslušného orgánu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby 
alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo práve namietať 
spracúvanie osobných údajov, 

• kontaktných údajoch úradu 

• práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 Z. z. 

• zdroji osobných údajov, ak sa nezískali od dotknutej osoby 

• existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania 

• o spracúvaní osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. 
 
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované 
poskytnutie osobných údajov môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci 
administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje spôsobom, akým sú 
požadované. Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických 
osôb. 
 
Právo na opravu osobných údajov 
 
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej 
týkajú. V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie 
neúplných osobných údajov. 
 
Právo namietať spracúvanie osobných údajov  
 
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu, ak prevádzkovateľ 
vykonáva profilovanie, alebo spracúva jej osobné údaje na týchto právnych základoch: 

• spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom 
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi 

• spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa 
alebo tretej strany 

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy 
na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami alebo dôvody na 
uplatnenie právneho nároku. 
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov 
týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel 
historického výskumu alebo na štatistický účel, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov 
nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu. 
 
Právo na výmaz osobných údajov 
 
Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak: 
 

• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, 

• dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, 

• ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, 

• dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na 
spracúvanie, 

• dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne, 



• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo 
práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, 

• osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti (§15 ods.1 
zákona 18/2018 Z. z.) 

Ak prevádzkovateľ osobné údaje zverejnil tretím stranám, musí ich informovať o žiadosti dotknutej 
osoby o výmaz, a požiadať ich o vymazanie jej osobných údajov. 

Žiadosť o výmaz prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné: 

• na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, 

• na splnenie zákonnej povinnosti, 

• na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, 

• z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, 

• na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či 
na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným 
spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania 

• na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
 
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, 

pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: 

• dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to po dobu overenia správnosti 
osobných údajov , 

• spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a 
žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, 

• prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá 
osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, 

• dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu  a prevádzkovateľ obmedzí spracovanie jej 
osobných údajov  do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad 
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 
 

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: 

• len so súhlasom dotknutej osoby, 

• na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, 

• na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, 

• z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. 
 

Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania 

osobných údajov zrušené. 

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania 

osobných údajov 

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi (každý komu sa poskytli osobné údaje) opravu, 

vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si 

to nevyžaduje neprimerané úsilie. 

Právo na prenosnosť osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a má právo 

preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). 

Prevádzkovateľ je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne 

používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie osobných 

údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami. 



Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov 

V prípade, že je dotknutá osoba priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom č. 

18/2018 Z. z. , má  právo podľa § 100 zákona  podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na 

začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv 

fyzickej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona a v prípade zistenia 

nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie 

zákona. 

Zodpovedná osoba 

Vyššie uvedené práva (okrem práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov) 

možno e-mailom alebo písomne poštou uplatniť u zodpovednej osoby, ktorá na UKF v Nitre vykonáva 

dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Zodpovednej osobe takisto možno oznámiť únik osobných 

údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov na UKF v Nitre. 

Kontaktné údaje : 

Zodpovedná osoba UKF Nitra: 

e-mail: gdpr@ukf.sk 

telefón: +421 /37/6408077 

 

Úrad na ochranu osobných údajov 

Hraničná 12 
820 07 Bratislava 27 
Slovenská republika 
 
https://www.dataprotection.gov.sk/ 
  
Sekretariát úradu: 
+421 /2/ 3231 3214 
  
E-mail: 
statny.dozor@pdp.gov.sk 
 
 
Užitočné odkazy: 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) 
 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/nariadenie-europskeho-parlamentu-rady-eu-2016679 

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf 
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