
 

GDPR v praxi: Teraz ste to vy, kto rozhoduje o
vašom súkromí
 
V máji tohto roku nadobudlo účinnosť nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov - tzv.
GPPR. Jeho cieľom je chrániť súkromie jednotlivcov a zjednodušiť pravidlá pre firmy.
 
Pokúšali ste sa niekedy dostať vášho bývalého partnera zo života, či zmazať obsah vašich
prvých pokusov o blog? Fotky sú spálené, spomienky pomaly miznú, ale online vyhľadávače a
sociálne siete na vás tak rýchlo nezabudli.
 
 
 
Prieskum ukázal, že iba 15% ľudí má pocit, že majú svoje online údaje plne pod kontrolou. A čo
zvyšok? Európania však získali nový nástroj - Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR,
z anglického General Data Protection Regulation).
 
 
 
Hodnota súkromia
 
 
 
„Hodnota súkromia neklesá, najmä medzi mladými ľuďmi nie. Uvedomujú si, prečo je ochrana
údajov dôležitá, keďže sú dennodenne v spojení s ľuďmi okolo seba, takže majú potrebu väčšej
kontroly nad osobnými údajmi. GDPR to celé zjednoduší,“ hovorí poslanec Jan Philippe
Albrecht (Zelení/ESA, DE), ktorý mal na starosti vypracovanie stanoviska Európskeho
parlamentu. Legislatíva bola prijatá už v roku 2016, účinnosť nadobudla až v máji tohto roku. 
 
GDPR je odpoveď Európskej únie na výzvy spoločnosti, v ktorej má ochrana osobných údajov
veľký význam. Cieľom GDPR je zlepšiť vnútorný trh aj ochranu občanov a to tak, že im poskytne
väčšiu kontrolu nad osobnými údajmi a stanoví tresty pre firmy, ktoré predpisy nebudú
dodržiavať.
 
Kontrola, transparentnosť, zodpovednosť
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96736/JAN+PHILIPP_ALBRECHT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96736/JAN+PHILIPP_ALBRECHT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20160407IPR21776/reforma-ochrany-osobnych-udajov-ep-schvalil-nove-pravidla-pre-digitalnu-eru


Nie je to tak dávno, čo sa GDPR dostalo do medzinárodného povedomia po tom, čo britská
politická poradenská spoločnosť Cambridge Analytica (CA) nelegálne získala osobné údaje 87
miliónov používateľov Facebooku bez ich súhlasu. Poslanci o tomto škandále rokovali počas
aprílového plenárneho zasadnutia. Taktiež bol dôvodom, prečo Mark Zuckerberg prišiel 22.
mája do Európskeho parlamentu vysvetľovať ako Facebook bude dodržiavať nové pravidlá.  
 
 
 
„Podstatou GDRP su tri základné princípy: kontrola, transparentnosť a zodpovednosť. Vždy
sme sa podieľali na týchto hodnotách a umožňovali sme ľuďom mať kontrolu nad obsahom,
ktorý zdieľajú a s kým ho zdieľajú. Teraz sa však budeme ešte viac snažiť vyhovieť novým
pravidlám. Umožníme mať rovnakú kontrolu nad obsahom všetkým užívateľom Facebooku po
celom svete,“ povedal Zuckerberg pred poslancami.
 
 
 
Už niekoľko týždňov predtým, ako GDPR vstúpilo do platnosti, ste určite aj vy dostali spústu
emailov so žiadosťami o povolenie spracovania vačích osobných údajov. Europoslanec
Albrecht verí, že viac firiem bude nasledovať Facebook a bude aplikovať rovnaké pravidlá pre
užívateľov po celom svete.
 
 
 
„Mnoho firiem už je na ceste k tomu, aby pravidlá GDPR implementovali do svojich štandardov,
čím si zjednodušia situáciu. Ak budú spĺňať vyššie Európske štandardy, budú osobné údaje
chránené po celom svete,“ povedal Albrecht v rozhovore pre parlamentný Facebook.  
 
Čo sú osobné údaje?
• meno a priezvisko

• adresa

• emailová adresa, napr. meno.priezvisko@firma.sk

• číslo občianskeho preukazu

• lokalita  (napríklad lokalizačné služby na mobilnom telefóne)

• IP adresa

• cookies

• identifikátor pre reklamné účely vo vašom mobile

• údaje od lekára alebo nemocnice, ktorými by sa dala jednoznačne identifikovať osoba
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20180418STO02004/facebook-a-cambridge-analytica-zuckerberg-sa-musi-zodpovedat-pred-obcanmi-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20180418STO02004/facebook-a-cambridge-analytica-zuckerberg-sa-musi-zodpovedat-pred-obcanmi-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180524IPR04204/follow-up-answers-from-facebook-after-zuckerberg-s-meeting-with-leading-meps
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/10160547088935107/?hc_location=ufi


Ďalšie informácie
Ďalšie články o ochrane osobných údajov
GDPR v praxi: moderná legislatíva o ochrane údajov (anglicky)
Európska komisia o ochrane osobných údajov
Desať krokov ako ochrániť svoje osobné údaje (anglicky)

GDPR
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/the-eu-general-data-protection-regulation-gdpr
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/ochrana-osobnych-udajov
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621873/EPRS_ATA(2018)621873_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sk
http://www.europarl.europa.eu/ep_products/dataprotection/index_en.html

