
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Okruhy otázok na priebežné hodnotenie 

 

I. VYUČUJÚCI 

 Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M. (matus.mesarcik@flaw.uniba.sk) 

 JUDr. Daniela Ježová, PhD., LL.M. (daniela.jezova@flaw.uniba.sk)  

 

II. SPÔSOB HODNOTENIA 

 Priebežné hodnotenie 

(vypracovanie praktických prípadov za použitia nekomentovaných právnych 

predpisov)  

  

III. ZDROJE 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov – GDPR); 

• Usmernenia a názory Pracovnej skupiny čl. 29 (WP 29), dostupné na 

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358 

• Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ), dostupné na 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/sk/ 

• Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), dostupné na 

• https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER"

,"CHAMBER"]} 

• Prezentácie a materiály zverejnené prostredníctvom e-learningu UK 

(https://moodle.uniba.sk/moodle/moodle18/course/view.php?id=1683).  

 

 

IV. OKRUHY OTÁZOK 

1. Právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov. 

2. Systém ochrany osobných údajov v Európe a Slovenskej republike vrátane prameňov. 

3. Zásadné zmeny vo filozofii chápania ochrany osobných údajov po rekodifikácií. 

4. Územná pôsobnosť GDPR. 

5. Vecná a osobná pôsobnosť GDPR 

6. Základné zásady spracúvania osobných údajov podľa GDPR. 

7. Právne základy spracúvania osobných údajov v GDPR. 
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8. Práva dotknutých osôb v GDPR. 

9. Vzťah prevádzkovateľ – sprostredkovateľ a bezpečnostné opatrenia podľa GDPR. 

10. Cezhraničný prenos osobných údajov podľa GDPR. 

11. Nezávislé dozorné orgány na úseku ochrany osobných údajov a ich činnosť. 

12. Konanie pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

13. Prostriedky nápravy a sankcie. 

V. MODELOVÉ OTÁZKY 

Zodpovedajte nasledovné otázky a svoju odpoveď VŽDY podporte konkrétnym 

ustanovením GDPR, judikatúrou, doktrínou alebo vysvetlením. Pri vypracovaní je povolené 

používať tlačenú verziu Nariadenia o ochrane osobných údajov (679/2016 - GDPR). 

 

1. Uveďte 5 dôsledkov prijatia nového právneho rámca ochrany osobných údajov na úrovní 

Európskej únie (5 bodov) a stručne charakterizujte zásadu zodpovednosti (5 bodov) a princíp 

technologickej neutrality (5 bodov). 

 

2. Spoločnosť so sídlom v Kolumbií zbiera IP adresy návštevníkov portálu 

realcolombiacoffee.us za účelom určenia preferencií zákazníkov, frekvencie ich prístupu na 

stránku a určenie miesta nákupu. 

a) Uveďte režimy územnej pôsobnosti GDPR a svoju odpoveď podporte konkrétnymi 

ustanoveniami. (5 bodov) 

b) Aplikuje sa v tomto prípade GPDR? Ak áno, v ktorom režime? (5 bodov) 

 

3. Uveďte, podľa ktorého článku má prevádzkovateľ informačnú povinnosť voči dotknutým 

osobám v nasledovných situáciách a či by nebolo možné uplatniť niektorú z výnimiek. 

a) Advokát spracúva informácie o neklientoch – tretích osobách, svedkoch, rodinných 

príslušníkov klienta atď. (5 bodov) 

b) Zamestnávateľ zamestnáva 2000 zamestnancov, každý z nich používa mailovú 

schránku, do ktorej chodia denne desiatky správ. Spracúva teda údaje 

o odosielateľoch. Má odosielateľ právo byť informovaný o spracúvaní osobných 

údajov? (5 bodov) 

c) Užívateľ sa registruje na internetovú sociálnu sieť a vypĺňa svoje osobné údaje? (5 

bodov) 

 

4. Ministerstvo mágie Slovenskej republiky prevádzkuje portál verejnesluzby.sk, kde môžu 

občania ale aj iné osoby využívať rôzne služby verejnej správy v elektronickej podobe ako 

napr. podanie daňového priznania, zmena mena a priezviska, registrácia a zmena trvalého 

pobytu alebo založenie živností. Tento webový portál zbiera aj IP adresy návštevníkov 

(označenie uzla v sieti, z ktorého bolo pristúpené do internetovej siete) za účelom 

identifikácie páchateľov počítačových trestných činov. 



 

1. V akých situáciách je osoba na základe IP adresy identifikovateľná a ide 

o osobný údaj? 

2. Ministerstvo mágie SR zbiera IP adresy užívateľov a spracúva ich na účel 

sledovania správania užívateľov webstránky, aby ich mohla kontaktovať 

s ponukou špecifických služieb a tovarov. Je možné na tento účel použiť právny 

základ podľa čl. 6 ods. 1 e) – verejný záujem?  

3. Je Ministerstvo mágie SR povinné poveriť do funkcie zodpovednú osobu? 

4. V prípade ak dôjde k bezpečnostnému incidentu a sú kompromitované 

prihlasovacie údaje občanov do elektronických služieb, ktorej entite (prípadne 

akým spôsobom) je potrebné takýto bezpečnostný incident nahlásiť?  

5. Užívateľ požiada prevádzkovateľa webstránky o právo na prístup k svojim 

osobným údajom.  

 a) Postačí, ak mu prevádzkovateľ sprístupní údaje vo všeobecnosti, ktoré o ňom 

(a o všetkých ostatných návštevníkov webového portálu) spracúva? (napr. meno 

a priezvisko, vek, IP adresa, cookies, pohyb na stránke)  

 b) Vybavovanie vyššie uvedenej žiadosti trvá Ministerstvu mágie SR 7 rokov. 

Ktorá zo základných zásad spracúvania osobných údajov je týmto dlhým 

(ne)konaním porušená? 

 


