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1. ÚČEL 

1.1  V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov), ktorý nadobudol 

účinnosť 25. 05. 2018, je prevádzkovateľ, t. j. 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 údajov. 

Na tento účel je prevádzkovateľ povinný prijať primerané technické a organizačné 

opatrenia, ktoré zodpovedajú spôsobu spracúvania osobných údajov.  

1.2  Bezpečnostné opatrenia sú súčasťou tejto základnej smernice vypracovanej 

prevádzkovateľom, ktorá vymedzuje rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení 

potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na 

informačný systém z hľadiska jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti. 

1.3  Naša spoločnosť vydáva túto smernicu za účelom zabezpečenia ochrany osobných 

údajov, zamedzenia získavania osobných údajov fyzických osôb nad rozsah potrieb 

účelu ich spracovávania, zabezpečenia záväzných pravidiel ich spracúvania                  

a zabezpečenia ochrany pred zneužitím osobných údajov po skončení účelu,                 

na ktorý boli získavané. 

2. ROZSAH UPLATNENIA 

2.1  Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov v rozsahu zodpovednosti 

vyplývajúcej z ich pracovného zaradenia alebo poverenia, pracovnej zmluvy, 

pracovnej náplne a popisu pracovných činností. Záznam o tom bude urobený 

v prílohe D, prezenčná listina. 

2.2  Okruh zamestnancov oprávnených k získavaniu, spracúvaniu a likvidácii osobných 

údajov v rámci jednotlivých IS osobných údajov v spoločnosti tvoria osoby, ktoré 

majú schválené žiadosti o vytvorenie prístupu do jednotlivých informačných 

systémov v zmysle platnej smernice o riadení údajov v IS na ochranu osobných 

údajov, resp. ktoré v rámci príslušného IS spracúvajú osobné údaje manuálne 

prostredníctvom papierových nosičov, a to v rozsahu a spôsobom určeným v 

poverení v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

A RADY (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
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3. DEFINÍCIE POJMOV A SKRATKY 

3.1 DEFINÍCIE POJMOV 

3.1.1  Osobné údaje 

Údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej 

osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe 

všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, 

priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo 

na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej 

fyzickú identitu, fyziologickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, 

ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. 

3.1.2  Ochrana osobných údajov 

Technické, organizačné a personálne opatrenia (bezpečnostné opatrenia), ktoré je 

prevádzkovateľ povinný prijať za účelom ochrany osobných údajov a ktoré 

zodpovedajú spôsobu spracúvania osobných údajov s prihliadnutím na použiteľné 

technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako 

aj na rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť 

informačného systému. 

3.1.3  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. 

3.1.4  Všeobecne použiteľný identifikátor 

Trvalý identifikačný údaj dotknutej osoby, ktorý zabezpečuje jej 

jednoznačnosťv informačných systémoch. 

3.1.5  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 údajov. 

3.1.6  Sprostredkovateľ 

Každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. 

3.1.7  Tretia strana 

Každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou 

fyzickou osobou, ktorá na základe  poverenia prevádzkovateľa alebo 

sprostredkovateľa spracúva osobné údaje. 
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3.1.8  Oprávnená osoba 

Každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho 

pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, 

členského vzťahu, na základe svojho poverenia, zvolenia alebo vymenovania alebo 

v rámci výkonu verejnej funkcie a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu 

a spôsobom určeným v poučení v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3.1.9  Zodpovedná osoba 

Osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa 

tohto zákona. 

3.1.10  Dotknutá osoba 

Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. 

3.1.11  Informačný systém osobných údajov 

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. 

3.1.12  Účel spracúvania osobných údajov 

Vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných 

údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť. 

3.1.13  Anonymizovaný údaj 

Osobný údaj upravený do takej podoby, v ktorej ho nemožno priradiť k dotknutej 

osobe. 

3.1.14  Súhlas dotknutej osoby 

Akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav 

vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho 

úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných 

údajov. 

3.1.15  Likvidácia osobných údajov 

Zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením 

hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať. 

3.2 SKRATKY 

IS Informačný systém 

OÚ  Osobný údaj 

SM Smernica 
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4. ZODPOVEDNOSTI 

 

4.1  Za jednotlivé kroky popísané v kapitole 5 “ Postupy a metódy“ majú špecifickú 

zodpovednosť nasledovné výkonné funkcie: 

• oprávnené osoby 

• konateľ 

• zamestnanci 

 

4.2  Všetky zodpovednosti podľa tejto základnej smernice, „Ochrana osobných 

údajov“, platia dňom jej účinnosti. 
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5. POSTUPY A METÓDY 

5.1 BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA  V SÚVISLOSTI S OCHRANOU 
OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1. Technické opatrenia 

Technické zabezpečenie osobných údajov tvorí súbor opatrení na vonkajšiu a vnútornú 

ochranu priestorov, v ktorých sú spracovávané alebo uchovávané osobné údaje. 

Osoba zodpovedná za údržbu objektu je povinná udržiavať zariadenia a súčasti objektu 

súvisiace s ochranou osobných údajov v prevádzkyschopnom stave. 

 

1.1 Technické opatrenia realizované prostriedkami fyzickej povahy 

Štandardom pre fyzickú bezpečnosť a bezpečnosť prostredia je  umiestnenie informačného 

systému v takom priestore, aby informačný systém, v ktorom sú spracúvané osobné údaje 

alebo aspoň jeho najdôležitejšie komponenty boli chránené pred nepriaznivými prírodnými 

vplyvmi a vplyvmi prostredia, možnými dôsledkami havárií technickej infraštruktúry a 

fyzickým prístupom nepovolaných osôb. 

 

1.1.1 Zabezpečenie objektu pomocou mechanických zábranných prostriedkov  

Objekt, v ktorom sa nachádzajú komponenty IS, je zabezpečený uzamykateľnými vchodmi, 

ktorých odomykanie a uzamykanie sa riadi režimom stanoveným konateľom spoločnosti. 
 

1.1.2 Oddelenie priestoru, v ktorom sú spracúvané osobné údaje  od ostatných 

priestorov fyzickými prostriedkami, najmä stenami a zábranami,  

Kancelária v objekte, kde sa nachádzajú miesta uloženia  komponentov IS v manuálnej 

a automatizovanej podobe, sú proti neoprávnenému vniknutiu zabezpečené uzamykateľnými 

dverami. Od kancelárie má kľúč iba osoba, ktorá v nej má svoje pracovisko.  Vstup do 

objektu je zabezpečený vchodovými uzamykateľnými dverami.  

Objekt, v ktorom sa nachádzajú komponenty IS, je z hľadiska požiarnej bezpečnosti vybavený 

zodpovedajúcimi hasiacimi prístrojmi a sú spracované požiarne plány v zmysle zákona 

o ochrane pred požiarmi a spĺňajú požiadavky týmto zákonom stanovené.  
 

 

1.1.3 Umiestnenie informačného systému v chránenom priestore (ochrana informačného 

systému pred fyzickým prístupom neoprávnených osôb a nepriaznivými vplyvmi okolia)  

Zabezpečiť, aby sa v okolí zabezpečeného priestoru nevyskytovali zariadenia, ktorými sú 

najmä kanalizácia a vodovod alebo materiály, ktorými sú najmä horľaviny, ktoré by mohli 

ohroziť informačný systém umiestnený v tomto zabezpečenom priestore. 

 

1.1.4 Bezpečné uloženie fyzických nosičov osobných údajov (napr. uloženie listinných 

dokumentov v uzamykateľných skriniach alebo trezoroch) 

Komponenty IS v manuálnej podobe sú v kanceláriách zabezpečené kovovými alebo 

drevenými skriňami. 
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1.1.5 Zamedzenie náhodného odpozerania osobných údajov zo zobrazovacích jednotiek 

informačného systému 

Klienti  a iné osoby vstupujúce do objektu za účelom obchodného vybavenia alebo za 

súkromným účelom, majú umožnený prístup do priestorov, ktoré sú na tento účel zriadené.  

Osoby, ktoré vstupujú do objektu služobne na základe oprávnenia, majú umožnený prístup    

do tých priestorov, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie ich úloh. Postup upravuje napr. zákon          

č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.  

Zamestnanci sú povinní zamedziť náhodnému odpozeraniu osobných údajov                              

zo zobrazovacích jednotiek. 
 

1.1.6 Zariadenie na likvidáciu fyzických nosičov osobných údajov  

Fyzické nosiče osobných údajov – listiny, CD sa ničia v skartovačkách. USB kľúče, dátové 

disky sa ničia mechanicky. 

 

1.2 Ochrana pred neoprávneným prístupom 
 

Do súborov informačného systému, ktoré obsahujú osobné údaje, môžu vstupovať osoby: 

- určení zamestnanci, 

- konateľ 

Určení zamestnanci sú osoby, poverené získavaním, spracúvaním osobných údajov, za 

účelom plnenia úloh, vyplývajúcich z ich popisu pracovnej činnosti. Pri svojej činnosti sú 

povinní dbať  na potrebnú opatrnosť a dbať, aby k osobným údajom neumožnili prístup 

nepovolaným osobám. 

 

1.3 Riadenie prístupu oprávnených osôb 
 

Pristupuje iba konateľ. 

 

1.4 Ochrana proti škodlivému kódu 

Štandardom pre ochranu proti škodlivému kódu je 

a) zavedenie ochrany informačných systémov  pred škodlivým kódom najmenej v rozsahu 

1. kontroly prichádzajúcej elektronickej pošty na prítomnosť škodlivého kódu a nepovolených 

typov príloh, 

2. detekcie prítomnosti škodlivého kódu na všetkých používaných zariadeniach informačného 

systému, 

3. kontroly súborov prijímaných zo siete internet a odosielaných do siete internet                      

na prítomnosť škodlivého softvéru, 

4. detekcie prítomnosti škodlivého kódu na všetkých webových sídlach povinnej osoby, 

b) zavedenie ochrany pred nevyžiadanou elektronickou poštou, 

c) používanie len takého softvéru, ktorý je legálny a povolený príslušnými vnútornými 

predpismi povinnej osoby, 

d) určenie pravidiel na sťahovanie súborov prostredníctvom externých sietí, 

e) podpora zabezpečenia autenticity a integrity súborov pomocou kryptografických 

prostriedkov, najmä elektronického podpisu, 

f) podpora šifrovania elektronických dokumentov. 
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1.4.1 Detekcia prítomnosti škodlivého kódu v prichádzajúcej elektronickej pošte a v 

iných súboroch prijímaných z verejne prístupnej počítačovej siete alebo z dátových 

nosičov 

V celej spoločnosti musia byť rozmiestnené softvérové nástroje na detekciu a zastavenie 

škodlivého kódu ako sú vírusy, červy a Trójske kone. Ochrana pred škodlivým kódom musí 

byť rozmiestnená na úrovni počítača (napríklad operačný systém servera alebo pracovnej 

stanice), úrovni aplikačného servera (napríklad e-mail server, web proxy) a na úrovni 

klientských aplikácií (napríklad e-mail klient). 

 

1.4.2 Ochrana pred nevyžiadanou elektronickou poštou 

Štandardom pre prenos elektronickej pošty je 

a) používanie e-mailových protokolov, ktoré zodpovedajú špecifikáciám Simple Mail 

Transfer Protocol (SMTP) na prenos elektronických poštových správ, 

b) podpora chráneného prenosu dát cez kryptografický protokol SecureSocketsLayer (SSL) 

minimálne vo verzii 3.0 alebo Transport LayerSecurity (TLS) na zabezpečenie prenosu 

elektronických poštových správ. 

 

1.4.3 Používanie legálneho a prevádzkovateľom schváleného softvéru 

Zakazuje sa používanie softvéru, ktorý nebol schválený . 

 

1.4.4 Pravidlá sťahovania súborov z verejne prístupnej počítačovej siete 

Oprávnené osoby sú povinné dodržiavať pravidlá práce s internetom, zakazuje sa návšteva 

nezabezpečených stránok ako aj sťahovanie rizikových súborov. 

 

1.5 Sieťová bezpečnosť 

Štandardom pre sieťovú bezpečnosť je 

a) zabezpečenie ochrany vonkajšieho a vnútorného prostredia prostredníctvom nástroja 

sieťovej bezpečnosti (firewall) pre informačné systémy, 

b) vedenie evidencie o všetkých miestach prepojenia sietí v správe povinnej osoby vrátane 

prepojení s externými sieťami, 

c) zabezpečenie, aby pre každé prepojenie podľa písmena b) bol vypracovaný interný akt 

riadenia prístupu medzi týmito sieťami. 

 

 

1.5.2 Ochrana vonkajšieho a vnútorného prostredia prostredníctvom nástroja sieťovej 

bezpečnosti (napr. firewall) 

Perimeter siete musí byť konfigurovaný tak, aby odmietol všetky aktivity, ktoré nie sú 

explicitne dovolené. Môžu byť dovolené iba také aktivity, ktoré sú nevyhnutné na riadny 

chod. To zahŕňa aj zabezpečenie všetkých bodov spojenia ako sú modemy, virtuálne  privátne 

siete (VPN) a venované spojenia s inými spoločnosťami. 

 

1.5.3 Pravidlá prístupu do verejne prístupnej počítačovej siete (napr. zamedzenie 

pripojenia k určitým webovým sídlam) 

Štandardom pre riadenie prístupu je 
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a) zavedenie identifikácie používateľa a následnej autentizácie pri vstupe do informačného 

systému, 

b) vypracovanie interného aktu riadenia prístupu k údajom a funkciám informačného systému 

založeného na zásade, že používateľ má prístup iba k tým údajom a funkciám, ktoré sú 

potrebné na vykonávanie jeho úloh, 

c) určenie postupu a zodpovednosti v súvislosti s prideľovaním prístupových práv 

používateľom, 

d) určenie požiadaviek, ktoré majú používatelia v súlade s bezpečnostnou politikou povinnej 

osoby dodržiavať pri používaní informačného systému, 

e) automatické zaznamenávanie zmien v pridelenom prístupe a ich archivácia počas celej 

doby činnosti informačného systému, 

f) určenie bezpečnostných zásad na mobilné pripojenie do informačného systému a pre prácu 

na diaľku; mobilným pripojením je najmä prenosný počítač a personaldigitalassistant (PDA), 

g) zabezpečenie, aby používatelia nepoužívali informačné systémy  na nelegálne účely, 

h) umožniť fyzickým osobám zodpovedným za správu a prevádzku informačných systémov  

prístup iba k takým údajom a funkciám v týchto informačných systémoch, ktoré nevyhnutne 

potrebujú na vykonávanie pridelených úloh, 

i) automatické zaznamenávanie každého prístupu každého používateľa vrátane administrátora 

do informačného systému, zamedzenie možnosti zmeny týchto záznamov a zamedzenie 

možnosti vymazania týchto záznamov bez schválenia zodpovednou osobou. 

 

 

1.6 Zálohovanie 

Štandardom pre zálohovanie je 

a) zabezpečenie vytvorenia archivačnej zálohy a prevádzkovej zálohy podľa periodicity 

určenej v bezpečnostnej politike povinnej osoby, najmenej raz za týždeň, ak ide                           

o prevádzkovú zálohu, a najmenej raz za dva mesiace, ak ide o archivačnú zálohu, 

b) vyhotovenie archivačnej zálohy v dvoch kópiách, 

c) zabezpečenie vykonania testu funkcionality dátového nosiča archivačnej zálohy                       

a prevádzkovej zálohy a v prípade nefunkčnosti, najmä pri nečitateľnosti alebo chybách pri 

čítaní, opätovné vytvorenie zálohy na inom dátovom nosiči, 

d) zabezpečenie vykonania testu obnovy informačného systému  a údajov z prevádzkovej 

zálohy najmenej raz za jeden rok. 

 

 

1.6.1 Vytváranie záloh s vopred zvolenou periodicitou 

Povinnou požiadavkou bezpečnostného štandardu je vytváranie prevádzkovej a archivačnej 

zálohy.  Prevádzková záloha sa vykonáva  najmenej raz za týždeň, archivačná záloha sa 

vykonáva najmenej raz za dva mesiace. 

 

1.6.2 Bezpečné ukladanie záloh 

Štandardom pre fyzické ukladanie záloh je 

a) fyzické ukladanie prevádzkových záloh, jednej kópie archivačnej zálohy a dátových 

nosičov s licencovaným softvérom do uzamykateľného priestoru, 
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b) fyzické ukladanie druhej kópie archivačnej zálohy v inom objekte, ako sa nachádzajú 

technické prostriedky informačného systému, ktorého údaje boli archivované tak, aby bolo 

minimalizované riziko poškodenia alebo zničenia dátových nosičov archivačnej zálohy v 

dôsledku požiaru, záplavy alebo inej živelnej pohromy. 

 

1.7 Likvidácia osobných údajov a dátových nosičov 
 

Problematiku upravuje. táto základná smernica v kapitole 5.3. 
 

Oprávnená osoba po splnení účelu spracovávania osobných údajov zabezpečí bezodkladne 

likvidáciu tých osobných údajov, u ktorých bol účel ich spracovávania splnený.  
 

1.7.1 Bezpečné vymazanie osobných údajov z dátových nosičov 

Oprávnené osoby sú povinné pri likvidácii osobných údajov vykonať ich likvidáciu tak, aby 

tieto údaje sa stali nečitateľnými a nemohli byť zneužité inou neoprávnenou osobou, napr. pri 

automatizovanom spracovaní ich vymazaním z dát súboru IS, pri manuálnej podobe ich 

likvidáciou (skartovaním a pod). 

 

1.7.2 Zariadenie na likvidáciu dátových nosičov osobných údajov 

Oprávnená osoba pri likvidácii osobných údajov je povinná použiť zariadenie na likvidáciu 

dátových nosičov osobných údajov. 

 

1.8 Aktualizácia operačného systému a programového aplikačného vybavenia 

Štandardom pre aktualizáciu informačno-komunikačných technológií je 

a) zavedenie postupov s počiatočným stanovením a zahrnutím bezpečnostných požiadaviek a 

schvaľovacieho procesu na: 

1. zmenu konfigurácie, zavádzanie nových alebo aktualizáciu a rozširovanie funkcionality 

existujúcich informačných systémov alebo ich častí; v prípade automatizovanej on-line 

aktualizácie sa schvaľovanie zavádza, iba ak si vyžaduje finančné zdroje, alebo je aktualizácia 

príliš rozsiahla, 

2. zavádzanie nových informačno-komunikačných technológií najmä s ohľadom na 

zabezpečenie kompatibility a zachovanie potrebnej úrovne bezpečnosti, 

b) vymenovanie zástupcu správcu alebo prevádzkovateľa informačného systému  

zodpovedného za informačnú bezpečnosť a činnosti podľa písmena a), 

c) vymenovanie zástupcu dodávateľa, ak je dodávateľom činnosti podľa písmena a) tretia 

strana, zodpovedného za informačnú bezpečnosť, 

d) vykonanie testovania činností podľa písmena a) a vytvorenie dokumentácie o spôsobe 

testovania a o dosiahnutých výsledkoch, a to najmenej vykonanie interného používateľského 

testovania v rozsahu najmenej jedného týždňa pred odovzdaním informačného systému, jeho 

časti alebo súvisiacej aplikácie dodávateľom, a zahrnutie jeho výstupov do dokumentácie o 

spôsobe testovania a o dosiahnutých výsledkoch, 

e) uchovávanie a aktualizácia dokumentácie o informačných systémoch alebo ich častiach, 

ktorá obsahuje: 

1. používateľskú dokumentáciu, ktorou je návod na používanie informačného systému, 

2. administrátorskú dokumentáciu, ktorou je návod na správu a prevádzku informačného 

systému, 
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3. prevádzkovú dokumentáciu, ktorou je dokumentácia o architektúre informačného systému 

alebo jeho časti, jeho konfigurácii a väzbách na existujúce informačné systémy. 

 

2. Organizačné opatrenia 
 

2.1 Personálne opatrenia 
 

2.1.1 Písomné poverenie oprávnených osôb pred uskutočnením prvej spracovateľskej 

operácie s osobnými údajmi 

Zamestnanec sa stáva oprávnenou osobou po podpísaní poverenia. 

 

2.1.1.1 Poverenie oprávnenej osoby (o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona 

a zodpovednosti za ich porušenie) 

Vzor poverenia tvorí  prílohu A tejto smernice. 

 

2.1.1.2 Vymedzenie osobných údajov, ku ktorým má mať konkrétna oprávnená osoba 

prístup na účel plnenia jej povinností alebo úloh 

Oprávnená osoba je poučená o tom, ku ktorým informačným systémom má schválené 

prístupové práva a aké operácie môže vykonávať v súvislosti so spracovaním osobných 

údajov v týchto informačných systémoch. 

 

2.1.1.3 Určenie postupov, ktoré je oprávnená osoba povinná uplatňovať pri spracúvaní 

osobných údajov 

a) V informačnom systéme možno zhromažďovať osobné údaje zamestnancov a iných osôb 

len za účelom plnenia úloh.  

b) Spracovávať osobitné kategórie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický 

pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách 

alebo politických hnutiach a údaje týkajúce sa pohlavného života sa zakazuje.  

c) Spracovávať osobitné kategórie osobných údajov, ktoré odhaľujú, členstvo v odborových 

organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia možno len  výnimočne, za podmienok stanovených 

zákonom. 

d) Uchovávať osobné údaje v informačnom systéme je možné len na čas, ktorý je nevyhnutný 

na účel ich spracovania. 

e) Zamestnanec zodpovedný za prevádzku informačného systému je povinný jeden krát za rok 

preveriť, či sú spracované osobné údaje potrebné pre plnenie úloh. 

f) Údaje, ktoré nie sú potrebné pre plnenie úloh , zodpovedný zamestnanec neodkladne 

zlikviduje. 

f) Lehota uschovania osobných údajov sa stanovuje najviac na dobu účelu ich spracúvania. 

Ak je lehota uchovávania stanovená na viac ako rok, oprávnená osoba zabezpečí ich 

archivovanie v oddelenom súbore. 

Ak sú osobné údaje súčasťou dokumentov (agenda dotknutých osôb , platové dekréty, 

mzdové listy..), postupuje sa podľa ustanovení zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch                      

a registratúrach.  

g) Zhromažďovať a spracovávať osobné údaje možno len za základe preukázateľného  

súhlasu dotknutej osoby alebo na základe osobitného zákona. V prípade získania osobných 
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údajov prostredníctvom elektronickej pošty (napr. osoba takouto formou žiada o prijatie              

do zamestnania), nie je možné ďalšie spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby bez jej 

preukázateľného súhlasu . 

h)  Získavaním a spracovávaním osobných  údajov pre účely plnenia úloh môže byť len 

písomne poverená osoba v zmysle ustanovenia § 36 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných 

údajov. 

i)  Osoby, ktoré majú, alebo môžu mať prístup k informačnému systému, musia byť    

preukázateľne poučené o právach a povinnostiach ustanovených zákonom o ochrane 

osobných údajov a  o zodpovednosti za ich porušenie. 

j)  Poskytovať osobné údaje iným subjektom možno len so súhlasom dotknutých osôb alebo 

v prípadoch stanovených osobitným zákonom.  

 

2.1.1.4 Vymedzenie zakázaných postupov alebo operácií s osobnými údajmi 

Oprávnená osoba nesmie používať pridelené prístupové práva do IS osobných údajov na inú 

činnosť ako je stanovená jeho pracovnou zmluvou, popisom pracovnej činnosti, pracovným 

a funkčným zaradením. Oprávnená osoba nesmie poskytnúť svoje prístupové práva 

a identifikátor inej osobe. V prípade zneužitia hesla alebo jeho poskytnutia inej osobe je 

administrátor povinný urobiť okamžité opatrenia k znefunkčneniu prístupového práva 

a zabezpečenia zmeny hesla.  

 

2.1.1.5 Vymedzenie zodpovednosti za porušenie zákona 

Oprávnená osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva a 

s ktorými príde do styku. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných 

údajov. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov 

činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona, alebo vo vzťahu k úradu pri plnení jeho 

úloh podľa Zákona; ustanovenia o povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných predpisov tým 

nie sú dotknuté. 

Porušením povinností alebo zneužitím oprávnení pri spracúvaní osobných údajov môže 

oprávnená osoba naplniť skutkovú podstatu správnych deliktov podľa § 104 a nasl. Zákona.  
 

Oprávnená osoba môže v súvislosti s protiprávnym nakladaním s osobným údajmi čeliť 

aj trestnému stíhaniu za trestné činy podľa § 247 a § 374 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný 

zákon v znení neskorších predpisov.  

 

2.1.2 Poverenie oprávnených osôb o postupoch spojených s automatizovanými 

prostriedkami spracúvania a súvisiacich právach a povinnostiach  

Oprávnenou osobou je každý zamestnanec., ktorý prichádza do styku s osobnými údajmi 

v rámci plnenia pracovných úloh vyplývajúcich z jej pracovného zaradenia. Oprávnená osoba 

musí byť pred začatím spracúvania osobných údajov (pri nástupe do zamestnania, zmene 

pracovného zaradenia) poverená na spracovanie osobných údajov pričom poverenie obsahuje 

najmä rozsah oprávnení, popis povolených činností a podmienky spracúvania osobných 

údajov. 

 

 

2.1.3 Oboznámenie oprávnených osôb s bezpečnostnými smernicami 
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Oprávnená osoba musí byť oboznámená s obsahom tejto smernice v rozsahu potrebnom                

na plnenie jej úloh.Prebieha formou oboznamovacích listov, ktoré obsahujú podpis 

zamestnanca potvrdzujúci oboznámenie sa s príslušným interným riadiacim dokumentom a  

zároveň porozumenie požiadaviek a postupov uvedených v dokumente a povinností z nich 

vyplývajúcich pre ich prácu. Oboznamovacie listy sú pre prípad kontroly uložené 

u príslušného vedúceho zamestnanca, resp. u iných poverených zamestnancov. 

 

2.1.4 Vzdelávanie oprávnených osôb 

Je zabezpečované na základe požiadaviek vedúcich zamestnancov doporučených 

a schválených na základe ich dôkladnej analýzy z dôvodu  obnovenia, získania či rozšírenia 

predpokladov súvisiacich s výkonom príslušnej funkcie, resp. získania nových poznatkov, 

v prípadoch preradenia na inú pracovnú pozíciu, v prípadoch pripravovaných zmien 

v ekonomickom, finančnom a legislatívnom prostredí, ako aj z dôvodu pripravovaných 

a schválených legislatívnych zmien týkajúcich sa predmetu činnosti spoločnosti. 

Oprávnené osoby pred podpisom „Poverenia oprávnenej osoby“ sú v primeranom rozsahu 

oboznámené so Zákonom, o ich právach.  

 

2.1.5 Postup pri ukončení pracovného alebo obdobného pomeru oprávnenej osoby 

(napr. odovzdanie pridelených aktív, zrušenie prístupových práv, poučenie o následkoch 

porušenia zákonnej alebo zmluvnej povinnosti mlčanlivosti) 

O zrušenie prístupu do IS osobných údajov požiadať: 

- musí priamy nadriadený užívateľa po skončení potreby prístupu (napr. skončenie 

pracovného pomeru zamestnanca, zmena pracovnej náplne a pod.) 

- musí administrátor v prípade narušenia alebo podozrenia z narušenia bezpečnosti IS 

osobných údajov. 

 

Postup pri rušení prístupu 

Žiadateľ o zrušenie prístupu do IS osobných údajov vyplní písomnú žiadosť o zrušenie 

prístupu a po jej schválení zabezpečí jej doručenie administrátorovi. Administrátor je povinný 

zrušiť príslušný prístup k dátumu a času uvedenému na žiadosti. 

V prípade potreby zrušenia prístupu z dôvodu narušenia alebo podozrenia z narušenia 

bezpečnosti IS osobných údajov, môžu osoby poverené ochranou osobných údajov  priamo 

administrátora osobne požiadať o zrušenie prístupu . V tomto prípade nie je potrebné 

vyplnenie žiadosti a príslušný prístup administrátor zruší okamžite. Ak narušenie alebo 

podozrenie z narušenia zistí administrátor, zruší prístup okamžite. V oboch prípadoch 

okamžitého zrušenia prístupu sa žiadosť o zrušenie prístupu vypĺňa dodatočne a uvedené 

osoby ju v lehote do 24 hodín od zrušenia prístupu predložia na schválenie.  

Po skončení pracovného pomeru zamestnanca je administrátor povinný zabezpečiť zrušenie 

všetkých prístupov. Administrátor si vedie evidenciu zrušení prístupov. 

 

 

2.3 Riadenie prístupu oprávnených osôb k osobným údajom 
 

2.3.1 Kontrola vstupu do objektu a chránených priestorov prevádzkovateľa (napr. 

prostredníctvom technických a personálnych opatrení) 

Do objektu, v ktorom sú spracúvané osobné údaje, môžu vstupovať osoby: 
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- zamestnanci, 

- zákazníci, 

- iné osoby – vstupujúce do objektu služobne, na základe oprávnenia, 

                      – vstupujúce do objektu za súkromným účelom. 
 

Zamestnanci sú povinní pri vstupe do objektu zaznamenať do informačného systému príchod, 

odchod, prípadne prechodné vzdialenie sa z pracoviska. V prípade prechodného vzdialenia sa 

z pracoviska je na to potrebný súhlas priameho nadriadeného zamestnanca. 

Zákazníci a iné osoby, vstupujúce do objektu za účelom obchodného vybavenia, alebo za 

súkromným účelom, majú umožnený prístup do priestorov, ktoré sú na tento účel zriadené.  

Osoby, ktoré vstupujú do objektu služobne na základe oprávnenia, majú umožnený prístup    

do tých priestorov, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie ich úloh. Postup upravuje napr. zákon          

č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. O každom vstupe 

týchto osôb musí byť informovaný konateľ. 

Do súborov informačného systému, ktoré obsahujú osobné údaje, môžu vstupovať osoby: 

- určení zamestnanci, 

- správca informačného systému, 

- iné osoby vstupujúce do súborov informačného systému na základe oprávnenia.                                       

 

       -  Určení zamestnanci sú osoby poverené získavaním a spracúvaním osobných údajov za 

účelom plnenia úloh vyplývajúcich im z pracovnej náplne. Pri svojej činnosti sú povinní dbať  

na potrebnú opatrnosť a dbať, aby k osobným údajom neumožnili prístup nepovolaným 

osobám. 

       - Správca informačného systému je oprávnený k vstupu do počítačovo spracovávanej 

časti súborov informačného  systému za účelom úprav alebo odstraňovania porúch 

počítačového vybavenia. 

- Iné osoby, vstupujúce do súborov informačného systému na základe oprávnenia majú 

umožnený prístup po predložení príslušného oprávnenia a po overení ich totožnosti. 

O každom vstupe do súborov informačného systému musí byť vykonaný záznam. 

 

2.3.2 Správa kľúčov (individuálne prideľovanie kľúčov, bezpečné uloženie rezervných 

kľúčov) 

Druhy kľúčov: 

- kľúče od vchodu do objektu, 

- kľúče od miestností, v ktorých sú uchovávané a spracúvané osobné údaje, 

- kľúče od schránok, skríň, trezorov, v ktorých sú uchovávané osobné údaje. 

 

V prípade straty kľúča je zamestnanec povinný neodkladne túto skutočnosť oznámiť 

zodpovednému  zamestnancovi. 

Zodpovedný zamestnanec zabezpečí výmenu zámku a výmenu kľúčov u zamestnancov, 

ktorým bol daný druh kľúča pridelený. 

O náhrade spôsobenej škody rozhodne vedúci zamestnanec v zmysle predpisov o náhrade 

škody. 

 

Ukladanie kľúčov: 

- pridelené kľúče majú určení zamestnanci pri sebe, 
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2.3.3 Prideľovanie prístupových práv a úrovní prístupu (rolí) oprávnených osôb 

Administrátor IS osobných údajov je povinný mať prehľad o všetkých užívateľoch v systéme 

osobných údajov, ich právomociach a dĺžke prístupu. Zodpovedá za archiváciu originálov 

všetkých schválených žiadostí. Zodpovedná osoba koordinuje vytváranie, modifikáciu 

a rušenie prístupov. Úroveň prístupového práva užívateľa do informačných systémov 

osobných údajov musí zodpovedať popisu pracovnej činnosti,  zodpovednosti za údaje 

a bezpečnostnej politike ochrany osobných údajov. Za návrh úrovne a rozsahu prístupových 

práv je priamo zodpovedný schvaľovateľ žiadosti o prístup. 
 

Právo na vytvorenie a schválenie prístupu 

- Na vytvorenie prístupu a pridelenie identifikátora prístupu do informačného systému 

osobných údajov (v ich manuálnej a automatizovanej podobe) má nárok len ten 

zamestnanec, ktorému to vyplýva z jeho pracovnej zmluvy, popisu pracovnej činnosti, 

funkčného zaradenia, prípadne poverenia. 

- Schvaľovacie konanie je dvojstupňové, žiadosť musí schváliť:  

- vždy priamy nadriadený zamestnanca, 

- konateľ. 

V prípade, ak je priamy nadriadený žiadateľa o prístup do informačného systému ochrany 

osobných údajov konateľ, nie je požadované schválenie inou kompetentnou osobou, jeho 

schválenie žiadosti je postačujúce a schvaľovací proces je jednostupňový. 

 

Postup pri vytváraní prístupu do informačného systému osobných údajov 
 

Žiadosť o vytvorenie prístupu do informačného systému osobných údajov podáva 

zamestnanec, ak je jeho priamy nadriadený konateľ, v ostatných prípadoch priamy nadriadený 

zamestnanca. Každá žiadosť na konkrétne meno zamestnanca musí byť písomná a obsahovať 

odôvodnenie nutnosti vytvorenia prístupu do IS (ako pre jeho manuálnu tak aj 

automatizovanú formu). 

Požiadavka na pridelenie prístupových práv musí obsahovať meno a priezvisko oprávnenej 

osoby, osobné evidenčné číslo, funkciu a rozsah prístupových práv. 

Žiadateľ postúpi žiadosť administrátorovi, ktorý je poverený zriaďovaním prístupov do IS 

osobných údajov . 

 

2.3.4 Správa hesiel 

Administrátor IS osobných údajov je povinný vytvoriť prístup k požadovanému termínu 

a času uvedenému na žiadosti. Zároveň je povinný osobne doručiť identifikátor prístupu 

a heslo žiadateľovi o prístup.  

V IS, ktorý umožňuje zmenu hesla užívateľom, je užívateľ povinný zmeniť heslo pri prvom 

prihlásení sa do IS osobných údajov. 

V žiadnom IS osobných údajov nesmie prísť s heslom do styku iná osoba ako majiteľ 

prístupu. 

Heslo pozostáva minimálne z 8 znakov, tvorí ho kombinácia číslic, špeciálnych 

znakov, malých a veľkých písmen. 

Mapa procesu požiadania o vytvorenie prístupu a pridelenie užívateľských práv: 
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Žiadateľ – zamestnanec, ak je jeho priamym nadriadeným konateľ, priamy nadriadený 

ostatných zamestnancov – žiadosť o vytvorenie prístupu. 

Administrátor – vytvorenie konta, pridelenie hesla – doručenie hesla užívateľovi. 

 

2.3.5 Vzájomné zastupovanie oprávnených osôb (napr. v prípade nehody, dočasnej 

pracovnej neschopnosti, ukončenia pracovného alebo obdobného pomeru) 

O vzájomnom zastúpení oprávnených osôb rozhoduje ich priamy nadriadený.  

 

 

2.4 Organizácia spracúvania osobných údajov 

Osobné údaje v informačných systémoch sú spracúvané elektronicky aj manuálne, v závislosti 

od účelu spracúvania osobných údajov. 

 

2.4.1 Pravidlá spracúvania osobných údajov v chránenom priestore 

Oprávnená osoba pred používaním užívateľského účtu absolvuje školenie a písomne potvrdí, 

že je oboznámená s pravidlami používania informačného systému a že ich bude dodržiavať. 

Záznam o školení bude evidovaný u príslušného zodpovedného zamestnanca. 

Každá oprávnená osoba je povinná  prihlásiť sa do informačného systému príslušným 

užívateľským menom (loginom) a heslom, ktoré jej bolo pridelené. 

Užívateľské meno a prvotné heslo je oprávnenej osobe pridelené správcom informačného 

systému. Prvotné heslo je oprávnená osoba povinná zmeniť pri prvom prihlásení sa                    

do informačného systému.  Za utajenie hesla zodpovedá oprávnená osoba. Heslá nesmú byť 

voľne dostupné. Oprávnená osoba je zodpovedná za neoprávnené sprístupnenie svojho hesla 

inej osobe, následne i za jeho zneužitie. 

Evidenciu užívateľských mien vedie správca informačného systému. 

Oprávnená osoba sa nesmie žiadnymi prostriedkami pokúšať získať prístupové práva alebo 

privilegovaný stav, ktorý jej nebol pridelený  správcom informačného systému, na základe 

požiadavky prevádzkovateľa. 

Oprávnené osoby sú povinné v prípade úniku osobných údajov alebo podozrenia z úniku 

osobných údajov z informačného systému oznámiť túto skutočnosť vedúcemu pracovníkovi 

alebo konateľovi. 

Oprávnené osoby, ktoré spracúvajú alebo využívajú osobné údaje, sú povinné dodržiavať 

ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov.  

Oprávnená osoba má povinnosť zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch dotknutých 

osôb. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo 

obdobného pracovného vzťahu. 

 

2.4.2 Nepretržitá prítomnosť oprávnenej osoby v chránenom priestore, ak sa v ňom 

nachádzajú aj iné ako oprávnené osoby 

Ak sa v priestore spracúvania osobných údajov nachádzajú iné osoby, je potrebné zabezpečiť 

nepretržitú prítomnosť oprávnenej osoby, ktorá dohliadne na bezpečnosť osobných údajov. 

 

2.4.3 Režim údržby a upratovania chránených priestorov 

Osoby poverené spracúvaním osobných údajov sú povinné pri odchode z pracoviska vykonať 

opatrenia na zabránenie prístupu neoprávnených osôb v čase ich neprítomnosti: 
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- pri práci s počítačom ukončiť program, iná osoba môže vstúpiť do databázy iba opätovným  

prihlásením sa, 

- počas obedňajšej prestávky, pri dlhšom vzdialení sa z pracoviska, po ukončení pracovnej 

doby vypnúť počítač, uzamknúť skrine a schránky, zatvoriť okná, uzamknúť miestnosť, 

- ak je priestor zabezpečený elektronickým zabezpečovacím zariadením, toto uviesť                    

do prevádzky. 

-  

2.4.4 Pravidlá spracúvania osobných údajov mimo chráneného priestoru, ak sa také 

spracúvanie predpokladá 

Spracúvanie osobných údajov mimo chráneného priestoru sa nepredpokladá. 

2.4.4.1 Pravidlá manipulácie s fyzickými nosičmi osobných údajov (napr. listiny, 

fotografie) mimo chránených priestorov a vymedzenie zodpovednosti 

Za ochranu osobných údajov v prípade potreby manipulácie s nimi mimo chráneného 

priestoru, zodpovedá oprávnená osoba, ktorá takúto manipuláciu vykonáva. 

 

2.4.4.2 Pravidlá používania automatizovaných prostriedkov spracúvania (napr. 

notebooky) mimo chránených priestorov a vymedzenie zodpovednosti 

Spracúvať osobné údaje pomocou automatizovaných prostriedkov mimo chráneného priestoru 

je neprípustné. 

 

2.4.4.3 Pravidlá používania prenosných dátových nosičov mimo chránených priestorov a 

vymedzenie zodpovednosti 

Používanie prenosných dátových nosičov s osobnými údajmi mimo chránených priestorov je 

neprípustné. 

 

 

2.5 Likvidácia osobných údajov 
 

Problematiku upravuje táto základná smernica v kapitole 5.3. 
 

2.5.1Určenie postupov likvidácie osobných údajov s vymedzením súvisiacej 

zodpovednosti jednotlivých oprávnených osôb (bezpečné vymazanie osobných údajov z 

dátových nosičov, likvidácia dátových nosičov a fyzických nosičov osobných údajov) 

Oprávnená osoba po splnení účelu spracovávania osobných údajov zabezpečí bezodkladne 

likvidáciu tých osobných údajov, u ktorých bol účel ich spracovávania splnený.  

O likvidácii osobných údajov oprávnená osoba vyhotoví písomný záznam, ktorý podpíše. 

Oprávnené osoby sú povinné pri likvidácii osobných údajov vykonať ich likvidáciu tak, aby 

tieto údaje sa stali nečitateľnými a nemohli byť zneužité inou neoprávnenou osobou, napr. pri 

automatizovanom spracovaní ich vymazaním z dát súboru IS, pri manuálnej podobe ich 

skartovaním a pod. 

 

2.6 Bezpečnostné incidenty 

 
Štandardom pre monitorovanie a manažment bezpečnostných incidentov je 

a) vypracovanie interného aktu obsahujúceho 
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1. postup pri ohlasovaní bezpečnostných incidentov a odhalených slabých miest informačných 

systémov, najmä na účel včasného prijatia preventívnych a nápravných opatrení, 

2. postup pri riešení jednotlivých typov bezpečnostných incidentov a spôsob ich 

vyhodnocovania, 

3. spôsob evidencie bezpečnostných incidentov a použitých riešení, 

b) zabezpečenie, aby o postupoch boli primeraným spôsobom informovaní všetci používatelia 

informačného systému a aby sa tieto postupy dodržiavali, 

c) zavedenie evidencie každého výpadku informačného systému a spôsobu jeho riešenia, 

d)  používanie systému na detekciu prienikov, ktorý monitoruje bezpečnosť najmenej v 

rozsahu IntrusionDetectionSystem (IDS), 

e) vytvorenie a prevádzka kontaktného miesta povinnej osoby na ohlasovanie bezpečnostných 

incidentov a odhalených slabých miest informačných systémov. 

 

2.6.1 Postup pri ohlasovaní bezpečnostných incidentov a zistených zraniteľných miest 

informačného systému na účel včasného prijatia preventívnych alebo nápravných 

opatrení 

Oprávnené osoby sú povinné v prípade úniku osobných údajov alebo podozrenia z úniku 

osobných údajov z informačného systému oznámiť túto skutočnosť osobe vedúcemu 

zamestnancovi do 24 hodín po tom ako sa o ňom dozvedeli. Zodpovedná osoba alebo 

štatutárny orgán prevádzkovateľa je povinný oznámiť porušenie ochrany osobných údajov 

Úradu na ochranu osobných údajov SR do 72 hodín po tom, ako sa o ňom oprávnená osoba 

dozvedela; to neplatí, ak nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov 

povedie k riziku pre práva fyzickej osoby. 

 

 

 

 

2.6.2 Evidencia bezpečnostných incidentov a použitých riešení 

Evidenciu bezpečnostných incidentov a použitých riešení vedie administrátor IS.Akonáhle sa 

pokladá za možné, že incident sa už vyskytol alebo sa práve vyskytuje, musí začať 

zaznamenávať všetky fakty týkajúce sa incidentu. Vhodným prostriedkom                                  

na zaznamenávanie je poznámkový blok, PDA (PersonalDigitalAssistant), laptop, 

magnetofón alebo kamera. Dokumentovanie systémových udalostí, telefonických rozhovorov 

a zistených zmien v súboroch vedie k efektívnejšiemu, systematickejšiemu 

a spoľahlivejšiemu narábaniu s problémom. Každý vykonaný krok, od doby detekovania 

incidentu až po jeho definitívne vyriešenie, musí byť dokumentovaný a opatrený časom 

vykonania tohto kroku. Každý dokument týkajúci sa incidentu musí mať dátum a podpis 

odpovedajúceho analytika. Treba predpokladať, že informácie takejto povahy môžu byť 

predložené ako dôkazy na súde v prípade, že spoločnosť bude žalovať pôvodcu incidentu. 

Vždy, keď je to možné, pracujú analytici aspoň v dvojčlennom tíme, jeden člen tímu 

zaznamenáva a zapisuje udalosti a druhý člen tímu vykonáva technické úlohy. 

 

Tím na riešenie incidentov musí udržovať záznamy o stave incidentu, spolu s ďalšími 

vhodnými informáciami. Aby sa zaistilo, že s incidentmi sa pracuje a sú vyriešené načas, je 

nevyhnutné udržiavať záznamy pomocou aplikácie alebo databázy. Databáza by mala 

obsahovať informácie: 
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• Súčasný stav incidentu 

• Stručný opis incidentu 

• Vykonané akcie na incidente členmi tímu na riešenie 

• Kontaktné informácie na ďalšie zainteresované strany (napríklad vlastníci systémov, 

systémoví administrátori) 

• Zoznam dôkazov zozbieraných počas vyšetrovania incidentu 

• Poznámky členov tímu na riešenie 

• Ktoré nasledujúce kroky sa musia vykonať (napríklad počkať na systémového 

administrátora, aby zaplátal aplikáciu). 

 

 

2.6.3 Postup pri riešení jednotlivých typov bezpečnostných incidentov 

 

Typy bezpečnostných incidentov: 

• Odmietnutie služby (Denial of Service) – je útok, ktorý zabraňuje alebo zhoršuje 

oprávnené používanie sietí, systémov alebo aplikácií tým, že vyčerpáva zdroje 

• Škodlivý kód (Maliciouscode) – vírus, červ, Trójsky kôň alebo iná entita so škodlivým 

kódom, ktorá infikuje počítač 

• Neautorizovaný prístup (Unauthorized Access) – osoba bez povolenia získa logický 

alebo fyzický prístup do siete, do systému, do aplikácií, k dátam alebo iným zdrojom 

• Nevhodné použitie (InapropriateUsage) – osoba porušuje politiku akceptovateľného 

použitia počítača 

• Viaczložkový komponent – jednoduchý incident, ktorý je sprevádzaný dvomi alebo 

viacerými incidentmi.    

Po detekcii a analýze incidentu je dôležité incident vymedziť. Tým sa zabráni jeho šíreniu 

v informačnom systéme a spôsobeniu prípadne ďalších škôd na ďalších zdrojoch. Väčšina 

incidentov vyžaduje vymedzenie. Tento fakt treba brať do úvahy v začiatočnom štádiu 

riešenia incidentov. Základným momentom vymedzenia je rozhodnutie, napríklad 

rozhodnutie či vypnúť systém, odpojiť zariadenie od siete, odpojiť modemový kábel, 

zablokovať niektorú funkciu.  

 

Stratégie vymedzenia sa menia na základe typu incidentu. Kritériá musia byť dokumentované 

veľmi jasne, aby sa bolo možné rýchlo a efektívne rozhodnúť. Kritériá pre stanovenie vhodnej 

stratégie vymedzenia zahrňujú: 

• Potenciálne poškodenie zdroja a jeho odcudzenie 

• Potreba uchovania dôkazu 

• Dostupnosť služby (napríklad sieťová konektivita, služby poskytované zákazníkom) 

• Čas a zdroje potrebné na implementáciu stratégie 

• Efektívnosť stratégie (napríklad čiastočné vymedzenie incidentu, úplné vymedzenie 

incidentu)  

• Trvanie riešenia (napríklad krízové riešenie vymedzenia za štyri hodiny, dočasné 

riešenie vymedzenia za dva týždne, trvalé riešenie) 

 

2.6.4 Identifikácia, evidencia a odstraňovanie následkov bezpečnostných incidentov 

Identifikácia bezpečnostného incidentu: 
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• Antivírusový softvér oznamuje, že detekuje infikovanie uzla červom. 

• Sieťové IDS oznámi, že na FTP serveri je pokus o pretečenie vyrovnávacej pamäti. 

• Havária web servera. 

• Používatelia sa sťažujú na spomalený dostup na uzly v Internete. 

• Systémový administrátor zistí súbor s nezvyčajným menom. 

• Sieťový administrátor zistí nezvyčajnú odchýlku od typickej sieťovej prevádzky. 

 

Po vymedzení incidentu musí nastúpiť odstránenie incidentu, ktoré spočíva v eliminácii 

komponentov incidentu, ako sú vymazanie škodlivého kódu alebo zablokovanie napadnutých 

používateľských účtov. Pri obnove administrátori znovu zavedú systém do normálnej 

prevádzky a ak je potrebné, zabezpečia systém proti podobným incidentom. Obnova zahrňuje 

aktivity ako obnova systému, náhrada kompromitovaných súborov z čistých verzií, inštalácia 

záplat, zmena hesiel, zúženie bezpečnostného perimetra siete (prestavenie konfiguračného 

súboru bezpečnostnej brány, filtrovacích pravidiel). Je potrebné, aby súčasťou procesu 

obnovy bolo aj využívanie logovania systému na vyššej úrovni alebo monitorovanie siete. 

Pokiaľ totiž bol na zdroj úspešne vykonaný útok, je často napadnutý znovu alebo sú 

napadnuté iné zdroje spoločnosti podobným spôsobom. 

 

2.6.5 Postupy pri haváriách, poruchách a iných mimoriadnych situáciách (napr. 

oznamovanie bezpečnostných incidentov) 

Keď je incident analyzovaný a je mu určená priorita, musí tím na riešenie incidentov incident 

oznámiť dohodnutým spôsobom určeným osobám v rámci spoločnosti. Včasné oznámenie 

incidentu aktivuje všetky osoby, ktoré sa na riešení incidentu budú podieľať. Vzhľadom             

na veľkosť a zložitosť dnešných hrozieb bezpečnosti informačného systému je kooperatívna 

reakcia na incidenty najefektívnejším prístupom. Politika oznamovania incidentov musí 

obsahovať opatrenia týkajúce sa oznamovania incidentov. Minimálne čo, komu a kedy musí 

byť oznámené. 

 

 

2.6.6 Postup pri poruche, údržbe alebo oprave automatizovaných prostriedkov 

spracúvania (napr. ochrana osobných údajov na pevnom disku opravovaného počítača) 

Podľa pôvodu sa údržba informačných systémov môže rozdeliť na nasledovné typy:  

• preventívna údržba  

• korektívna údržba  

• adaptívna údržba  

• zdokonaľovacia údržba  

• funkčná údržba  

Údržba je nutná v prípade, keď informačný systém nefunguje podľa špecifikácie (korektívna 

údržba) alebo je nutné ďalšie úsilie k udržaniu požadovanej úrovne  spracovania z rôznych 

hľadísk (adaptívna údržba). Údržba sa taktiež zameriava na zlepšenie informačnej podpory 

poskytovanej systémom. 

 

2.7 Kontrolná činnosť 
 

Problematiku upravuje táto základná smernica v bode 5.2.12. 
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2.7.1 Kontrolná činnosť prevádzkovateľa zameraná na dodržiavanie prijatých 

bezpečnostných opatrení s určením spôsobu, formy a periodicity jej realizácie (napr. 

pravidelné kontroly prístupov k informačnému systému) 

Administrátor najmenej raz ročne vykoná vyhodnotenie slabých miest a ohrození 

informačného systému. Spracuje o tom kontrolný záznam.    

Konateľ najmenej jedenkrát do roka vykoná kontrolu dodržiavania opatrení zameraných na 

bezpečnosť spracúvania osobných údajov, na ochranu práv a oprávnených záujmov 

dotknutých osôb. O tejto kontrole vyhotoví písomný záznam. 

 

2.7.2 Informovanie oprávnených osôb o kontrolnom mechanizme 

O spôsobe a periodicite kontroly dodržiavania opatrení zameraných na bezpečnosť 

spracúvania osobných údajov v informačných systémoch a na ochranu práv a oprávnených 

záujmov dotknutých osôb sú oprávnené osoby informované v rámci poverenia oprávnenej 

osoby. 

 

 
 

 

5.2 ZÁSADY ZÍSKAVANIA, SPRACOVÁVANIA A UCHOVÁVANIA 
OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Pri spracúvaní osobných údajov sú oprávnené osoby povinné dodržiavať nasledovné 

zásady: 

 

Zásada zákonnosti  

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu 

základných práv dotknutej osoby.  

 

Zásada obmedzenia účelu  

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený 

účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie 

spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického 

výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané 

primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 Zákona, sa nepovažuje 

za nezlučiteľné s pôvodným účelom. 

 

Zásada minimalizácie osobných údajov 

Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný 

rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. 

 

Zásada správnosti 

Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa 

prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú 

nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali 

alebo opravili. 
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Zásada minimalizácie uchovávania 

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej  

osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje 

spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na 

účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel 

na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv 

dotknutej osoby podľa  § 78 ods. 8 Zákona. 

 

Zásada integrity a dôvernosti 

Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných 

technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov 

vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným 

spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných 

údajov alebo poškodením osobných údajov. 

 

Zásada zodpovednosti  
Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, 

za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný 

tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať. 
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   ZODPOVEDNOSŤ 

5.2.1. V IS zhromažďujte iba také osobné údaje zamestnancov 

a iných fyzických osôb, ktoré sú nevyhnutné na účel plnenia 

úloh, t.j. na vopred jednoznačne vymedzený alebo 

ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa 

viaže na určitú činnosť. 

Zhromažďujte osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane 

osobných údajov. 

O osobných údajoch, s ktorými prídete do styku, 

zachovávajte mlčanlivosť a nevyužívajte ich na iný ako 

stanovený účel a ani pre vlastnú potrebu, a to ani po 

skončení Vášho pracovného pomeru. 

 oprávnené osoby  
zamestnanci 

5.2.2. Nespracúvajte osobitné kategórie osobných údajov, t.j. 

osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický 

pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické 

presvedčenie,  členstvo v odborových organizáciách, 

genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia 

alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej 

orientácie fyzickej osoby, pokiaľ sa na ich  spracovanie 

nevzťahujú výnimky z obmedzenia pri spracúvaní uvedené v 

§ 16 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov. 

 oprávnené osoby  

5.2.3. Osobné údaje uchovávajte v IS len na čas, ktorý je 

nevyhnutný na účel ich spracovania. 

 oprávnené osoby  

5.2.4. V IS najmenej jedenkrát ročne vykonajte vyhodnotenie 

slabých miest a ohrození IS a preverte, či  spracovávané 

osobné údaje sú potrebné na plnenie úloh . 

Zabezpečte a v prípade potreby aktualizujte prehľad 

o všetkých užívateľoch v informačných systémoch osobných 

údajov a archivujte originály všetkých schválených žiadostí 

o prideľovanie prístupových práv a úrovní prístupu (rolí). 

 konateľ   

5.2.5. Osobné údaje uchovávajte najviac na dobu účelu ich 

spracúvania. Ak sú osobné údaje súčasťou dokumentov 

(agenda dotknutých osôb, platové dekréty, mzdové listy 

a pod.), postupujte v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. 

o archívoch a registratúrach. 

 oprávnené osoby  

5.2.6. V prípade získania OÚ prostredníctvom elektronickej pošty 

(napr. žiadostí o prijatie do zamestnania a iných správ                  

a oznámení obsahujúcich OÚ dotknutej osoby) z dôvodu 

možného vzniku neoprávneného nakladania s OÚ 

nespracovávajte ďalej OÚ dotknutej osoby bez jej 

preukázateľného súhlasu – v zmysle článku 5.1.1  

 oprávnené osoby  
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5.2.7. Spracúvané osobné údaje môžete z IS poskytnúť, sprístupniť 

alebo zverejniť len vtedy,  ak osobitný zákon ustanovuje účel 

poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam 

osobných údajov, ktoré môžete poskytnúť, sprístupniť alebo 

zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje 

poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné 

údaje sprístupňujú. 

Bez existencie vyššie uvedených skutočností môžete osobné 

údaje dotknutej osoby z IS poskytnúť inej fyzickej alebo 

právnickej osobe len spolu s písomným dokladom o danom 

súhlase dotknutej osoby, ak to zákon o ochrane osobných 

údajoch vyžaduje. 

 oprávnené osoby  

5.2.8. Zabezpečte, aby osoby, ktoré majú pridelené prístupové 

práva do  IS osobných údajov vyplývajúce z ich pracovnej 

náplne, pracovného a funkčného zaradenia a z popisu 

pracovnej činnosti, resp. ktoré získavajú a spracovávajú OÚ 

pre účely plnenia úloh, v rámci príslušného IS manuálne 

prostredníctvom papierových nosičov, boli v zmysle zákona 

o ochrane osobných údajov preukázateľne poverené 

o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov 

a robili tak výlučne v rozsahu poverenia (PRÍLOHA A ). 

 konateľ 

5.2.9. Opätovne poverte oprávnenú osobu, ak došlo k zmene jej 

pracovného zaradenia, a tým sa zmenil obsah jej činnosti 

vyplývajúci z popisu pracovnej činnosti, ak sa zmenili 

podmienky spracúvania osobných údajov alebo rozsah ich 

spracúvania. 

 konateľ 

5.2.10. Po ukončení pracovného pomeru oprávnenej osoby vyznačte 

na poverení dátum, kedy zamestnanec prestal byť 

oprávnenou osobou. 

 konateľ 

5.2.11. Dohliadajte nad aplikáciou technických, organizačných 

a personálnych opatrení zameraných na výkon dohľadu           

nad ochranou OÚ vo Vám zverených IS uvedených 

v poverení prevádzkovateľa a nad dodržiavaním zákonných 

ustanovení spracúvania OÚ v týchto IS, zabezpečujte 

kontrolu dodržiavania ochrany OÚ v  tejto oblasti, navrhujte 

príslušné opatrenia na skvalitnenie procesu ochrany OÚ, 

resp. odstránenie Vami zistených nedostatkov, 

a zabezpečujte svoje povinnosti v zmysle ustanovenia § 44 

až 46 zákona o ochrane osobných údajov. 

  

5.2.12. Najmenej jedenkrát ročne vykonajte kontrolu dodržiavania 

opatrení zameraných na bezpečnosť spracúvania osobných 

údajov. O kontrole vyhotovte písomný záznam.  

 

 konateľ 
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5.3 LIKVIDÁCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

5.3.1. Po splnení účelu spracovávania osobných údajov zabezpečte 

bezodkladnú likvidáciu tých OÚ, u ktorých bol účel ich 

spracúvania splnený. Likvidáciu osobných údajov 

zabezpečte takým spôsobom, aby sa tieto údaje stali 

nečitateľnými a nemohli byť zneužité inou neoprávnenou 

osobou, napr. pri automatizovanom spracúvaní vymazaním 

dát zo súboru IS alebo mechanickým zničením hmotných 

nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať, 

pri manuálnej podobe ich skartovaním, rozložením na dielčie 

časti a podobne. 

 oprávnené osoby  

    

5.3.2. Osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu kopírovaním, 

skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných 

dokladov na nosič informácií získavajte len v prípade, ak to 

osobitný zákon výslovne umožňuje resp. vyžaduje aj bez 

súhlasu dotknutej osoby alebo ak s tým dotknutá osoba 

písomne súhlasí. V takom prípade dotknutú osobu informujte 

v súlade s § 19 zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas 

musíte vedieť pre prípad potreby preukázať (nie je 

rozhodujúce, či fotokópiu dokladu urobíte osobne alebo si ju 

vyžiadate od dotknutej osoby), pričom pri vyhotovení kópie 

dokladu kopírujte len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné 

na dosiahnutie účelu a nepotrebné údaje prekryte. 

Súhlas dotknutej osoby si nesmiete vynucovať ani ho 

podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, 

poskytnutia služby, predaja tovaru či odmietnutia 

poskytnutia inej povinnosti ustanovenej zákonom. 

 oprávnené osoby  

5.3.3. Nevyžadujte od dotknutej osoby fotokópiu občianskeho 

preukazu, karty poistenca a karty o osobnom účte, iba si ich  

vyžiadajte k nahliadnutiu za účelom overenia osobných 

údajov potrebných na splnenie účelu a vráťte ich späť 

dotknutej osobe. 

V nevyhnutnom prípade postupujte podľa bodu 5.3.2. 

 oprávnené osoby 
zamestnanci  

5.3.5. O osobných údajoch, s ktorými prídete do styku, 

zachovávajte mlčanlivosť a to aj po ukončení Vášho 

pracovného pomeru. 

Povinnosť sa na Vás nevzťahuje, ak je to nevyhnutné na 

plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní 

podľa osobitného zákona. 

 oprávnené osoby 
zamestnanci 
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6 ODKAZY 

6.1 ZDROJOVÁ DOKUMENTÁCIA 

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

zákonov 

6.1.2  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, z 27. 

apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov) 

7 ZÁZNAMY 

7.1  Poverenie oprávnenej osoby – bude uložené u konateľa 

  

8 ZOZNAM PRÍLOH 

PRÍLOHA A  

POVERENIE OPRÁVNENEJ OSOBY – VZOR 

 
 

PRÍLOHA B 

INFORMÁCIA DOTKNUTEJ OSOBE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV  

 
PRÍLOHA C 

Evidenčné listy IS 

 
PRÍLOHA D 

Záznam z oboznámenia základnej smernice 
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