PODNIKANIE

PRÍLOHA PRE PODNIKATEĽOV A ŽIVNOSTNÍKOV
vychádza každý pondelok
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ZMENA ZÁKONA
Aké zmeny prináša nový zákon na ochranu osobných údajov l V čom je sprísnenie
O OSOBNÝCH ÚDAJOCH a aké sú pokuty l Kto musí mať bezpečnostnú smernicu a kto už projekt

Ten, čo ničí
tenisky Nike či
krídla Airbusu
Jean-Luc Petithuguenin, šéf firmy
Paprec, exkluzívne pre HN
INŠPIRÁCIE PRE BIZNIS

l 17

Ochrana dát. Firmám hrozia superpokuty
Získavať, spracúvať či zverejňovať osobné dáta
o ľuďoch bude pre firmy oveľa náročnejšie.
Od júla sa im sprísňujú podmienky. „Vďaka“
novému zákonu na ochranu osobných
údajov opäť pribudne byrokracia
i náklady. Aj keď zákon dáva pol
roka ako prechodný čas,
Ak vo firme prichádza do
ak sa neprispôsobíte,
kontaktu s osobnými údajmi
aspoň 20 ľudí, musia určiť
riskujete rádovo až
zodpovednú osobu, ktorá za ne
státisícové pokuty.
bude zodpovedať.

Čo mení zákon od 1. júla 2013

Táto osoba musí absolvovať
skúšku na Úrade na ochranu
osobných údajov.
Za registrovanie informačného
systému musia firmy platiť .

Firmy musia uchovávať dáta
z kamier dlhšie ako doteraz .
Pokuty budú oveľa vyššie,
od 300 do 300-tisíc eur.
Firmy nebudú na nedostatky
upozorňované, pokutu dostanú
automaticky.
Platí to pre firmy, ktoré spracúvajú
osobné dáta druhých osôb
(zamestnancov, klientov).

Čo je osobný údaj
„Bežná“ kategória osobných údajov:
meno, priezvisko, titul, bydlisko, firma
atď. (Osobný údaj obvykle nie je len jeden, ale býva to skupina údajov, pretože
podľa dvoch – troch dát osoba nemusí
byť identifikovateľná. Výnimkou je rodné
číslo, ktoré je identifikátor sám osebe.)
Osobitná kategória osobných údajov:
odhaľujú rasový či etnický pôvod, politické
názory, náboženskú vieru či svetonázor,
členstvo v stranách, odboroch, údaje o zdraví
či o pohlavnom živote.
„Citlivé“ údaje :
rodné číslo, dáta o psychickej pracovnej
spôsobilosti či trestnosti, biometrické údaje (napríklad odtlačky),
DNA.

Zodpovedná osoba

Čo možno zverejniť

Informačné systémy

Po novom
ak má prevádzkovateľ (firma) min.
20 osôb, ktoré prichádzajú do styku
s osobnými údajmi (teda oprávnené
osoby), musí pre nich písomne určiť
tzv. zodpovednú osobu, tú oznámi
Úradu na ochranu osobných údajov,
čo treba urobiť do 12 mesiacov

Po novom
ak prevádzkovateľ zamestnáva
dotknutú osobu (zamestnanca),
môže o ňom zverejniť len tieto
osobné údaje: titul, meno,
priezvisko, pracovné, služobné
alebo funkčné zaradenie, odborný
útvar, miesto výkonu práce,
telefónne číslo, faxové číslo alebo
elektronickú poštu na pracovisko

Po novom
registrácia informačných systémov
(IS), osobitná registrácia a evidencia
sa robia po novom: buď firma
(prevádzkovateľ či sprostredkovateľ)
má určenú zodpovednú osobu
a nemusí registrovať svoje IS, alebo
nemusí mať zodpovednú osobu, tým
pádom nikto nemá dohľad nad
spracúvaním dát, a teda firma musí
registrovať svoje IS na úrade,
registrácia stojí 20 alebo 50 eur

musí absolvovať skúšku na Úrade
na ochranu osobných údajov
(je bezplatná)
Po starom
každá firma s minimálne 6
zamestnancami musela nahlásiť
na dozorný úrad tzv. zodpovednú
osobu, tá však nemusela robiť
žiadnu skúšku

Verejný priestor
Po novom
novo sa definuje priestor prístupný
verejnosti: možno ho monitorovať,
len ak je zreteľne označný ako
monitorovaný a len na: ochranu
verejného poriadku a bezpečnosti,
na odhaľovanie kriminality
a narušenia bezpečnosti štátu a na
ochranu majetku alebo zdravia
Po starom
žiadna definícia nebola

Videozáznam
Po novom
môže sa uchovávať až 15 dní
Po starom
mohol sa uchovávať max. 7 dní

Po starom
nebolo to upravené

Prevádzkovateľ
a sprostredkovateľ
Po novom
spracúvať osobné údaje už môže
len prevádzkovateľ
Po starom
ich vzťah nebol jasne definovaný
doteraz mohli fungovať aj na
základe poverenia, to už neplatí

Cezhraničný prenos
údajov
Po novom
pri cezhraničných prenosoch dát sa
znížila administratíva, lebo sa
zredukovali prenosy dát do tretích
krajín, pri ktorých sa vyžaduje súhlas
Po starom
pri cezhraničných prenosoch údajov
bolo potrebných viac súhlasov

Po starom
zodpovedná osoba sa mohla poveriť
dohľadom aj fakultatívne
registrácia bola zadarmo

Pokuty
Po novom
budú povinné, nemôžu sa nevyrubiť
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napríklad, ak firma nemá alebo
nezladila so zákonom bezpečnostnú
smernicu, sankcia je do 80-tisíc eur,
pri bezpečnostnom projekte
do 300-tisíc eur
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Čorevádz kto zh ľudí, pľ bo práteľa os
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ak nie je písomný záznam o poučení
oprávnených osôb, ak nie je
písomné poverenie zodpovednej
osoby, ak si neregistrujete IS, je
sankcia 300 až 5-tisíc eur

P

ak pred spracúvaním dát
neoznámite dotknutej osobe
informáciu, ak nepoučíte oprávnené
osoby, sankcia je 1 000 až 80-tisíc
Po starom
pokuty boli nižšie a dali sa aj
neuložiť

Zdroj: UOOU, Allan & Overy, EuroTRADING,
Lanikova Group, Bužek & Terem
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