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1. Proces zavádzania nariadenia GDPR v SR
• Pomerne rýchly proces implementácie nariadenia do národnej
legislatívy.
• Neskoré vypracovanie metodík pre samosprávu.
• Žiadna priebežná metodická podpora, čo malo za následok
zveličovanie povinností a vznik fám.
• Nedostatočne vybudovaný Úrad na ochranu osobných údajov.
• Rýchla reakcia agentúr – vznik nového podnikateľského
segmentu.
• Strašenie vysokými pokutami, mnoho obcí v obave zo sankcií
pristúpilo na externé zmluvy.

3

2. Podpora zo strany ZMOS
•
•
•
•
•

•
•

Komunikácia na rokovaniach orgánov už po prijatí
Nariadenia.
Analýza možnej podpory a komunikácia s obcami na
regionálnych snemoch.
Spoločné vyhlásenie Predsedníctiev ZMOS a SMO ČR.
Komunikácia s Úradom na ochranu osobných údajov pri
príprave metodík a informácia pre obce o vydaní metodík.
Zabezpečenie plnej bezplatnej podpory pre IS DCOM – týka
sa prakticky 2 100 obcí a miest – takmer 72 % z ich celkového
počtu v SR.
Priebežné poskytovanie príkladov dobrej praxe.
Aktivity ZMOS smerom k novele zákona.
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3. Opatrenia samospráv
pre naplnenie požiadaviek nariadenia
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4. Najčastejšie problémy samosprávy
pri napĺňaní nariadenia a zákona o GDPR
FABULÁCIE

SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE
PROBLÉMY
• Personálne a finančné
problémy najmä v malých
obciach.
• Ignorovanie zákona.
• Nejednoznačné alebo
oneskorené výklady úradu.
• Občania a ich požiadavky.
• Médiá.
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4. Najčastejšie problémy samosprávy
pri napĺňaní nariadenia a zákona o GDPR
Naša obec vydáva mesačník, ktorého vydávanie je povolené, a obec má
v predmete činnosti aj publikačnú činnosť, píšeme články aj zo života
občanov, potrebujeme na spracúvanie ich osobných údajov
a prípadných fotografií mať na účely ich publikácie v časopise ošetrené
podľa nariadenia alebo zákona č. 18/2018 Z. z.?
• Základné a materské školy
• Narodenia detí, životné jubileá, pohreby
• Informovanie v obecnom rozhlase a na webe
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5. Fungovanie poverených osôb pre GDPR
Obce zvolili viac druhov prístupov:
1. poverenie vlastných zamestnancov, napr. prednostka, pracovníčka
úradu, personalista, správca informačného systému
2. zazmluvnenie poverenej osoby na dohodu
3. zazmluvnenie firmy – agentúry

Poplatky:
• pohybujú sa od 20 do 80 eur mesačne vo forme paušálu v závislosti
od regiónu, niekde je to aj 150 eur
• za vypracovanie bezpečnostného projektu jednorázovo suma od
100 do 8 000 eur
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6. Metodická podpora zo strany
Úradu na ochranu osobných údajov
1. Metodické príručky:
• SAMOSPRÁVA A NOVÁ LEGISLATÍVA V OBLASTI OCHRANY
OSOBNÝCH ÚDAJOV
• KRÁTKY SPRIEVODCA PRE MESTÁ A OBCE
• METODICKÉ USMERNENIE Č. 1/2018 - INŠTITÚT
ZODPOVEDNEJ OSOBY V PODMIENKACH OBCÍ A MIEST
2. Poradňa
3. Školiace aktivity

9

7. Odporúčania
• Podobne ako v prípade ZMOS a SMO ČR postupovať spoločne na
širšej medzinárodnej úrovni.
• V podmienkach Slovenska posúdiť , či pri implementácii nariadenia
nedošlo ku goldplatingu.
• V prípade potvrdenia takéhoto postupu novelizovať národnú
legislatívu, tému neustále komunikovať s vládou.
• Snažiť sa o dosiahnutie minimálne takej pozície, aká je obsiahnutá v
legislatíve Rakúska.
• Dosiahnuť na národnej úrovni vyššiu odbornú a metodickú podporu
od Úradu na ochranu osobných údajov.
• Na úrovni EÚ vyhodnotiť zmysluplnosť Nariadenia a dosiahnuť jeho
novelu.
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