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SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ŠPORTOVÝMI ORGANIZÁCIAMI   

  
ÚVOD   

  

  Odo dňa 25. mája 2018 sa začala uplatňovať nová právna úprava v oblasti ochrany osobných údajov, a 

to 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)1 a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov2 (ďalej len „Nariadenie“ a „zákon č. 18/2018 Z. z.“).   

Na účely ochrany osobných údajov sa športové organizácie považujú za prevádzkovateľov podľa čl. 4 bodu 7 

Nariadenia pri spracúvaní osobných údajov svojich členov (športovcov, športových odborníkov, funkcionárov 

a pod.) a členovia za dotknuté osoby podľa čl. 4 bodu 1 Nariadenia, preto si musia plniť aj povinnosti  

na úseku ochrany osobných údajov podľa Nariadenia. 

 

  Športové organizácie uplatnia Nariadenie pri automatizovanom spracúvaní údajov, či už bude 

spracúvanie čiastočne alebo úplne automatizované (pomocou výpočtovej techniky), alebo pri 

neautomatizovanom spracúvaní, ak sú údaje súčasťou určitej evidencie, alebo do nej majú byť zaradené (majú 

byť jej súčasťou). 

 

1. ZÁKLADNÉ POJMY   

 

a) osobný údaj 

Za osobný údaj možno považovať čokoľvek, na základe čoho možno identifikovať (či už priamo, alebo 

nepriamo) dotknutú osobu. Nemusí ísť nevyhnutne iba o klasické údaje ako sú meno, priezvisko, 

adresa a pod., ale taktiež to môžu byť zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová nahrávka, 

informácie o zdraví či finančnej situácii dotknutej osoby a ďalšie. Ďalšími na prvý pohľad 

netradičnými údajmi môžu byť napr. sieťové identifikátory, cookies či iné podobné identifikátory, 

ktoré spoločne s ďalšími údajmi o fyzickej osobe môžu viesť k jej identifikovaniu alebo profilovaniu 

(čl. 4 bod 1 Nariadenia).3 

 

b) spracúvanie  

Môže ísť o akékoľvek úkony s osobnými údajmi, ako napr. získavanie, zaznamenávanie, 

usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, 

využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo 

kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú 

automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami (čl. 4 bod 2 Nariadenia). 

 

c) účel, právny základ  

Účelom možno rozumieť cieľ, ktorý je potrebné spracúvaním osobných údajov dosiahnuť, a pre ktorý 

je tieto údaje nevyhnutné spracúvať.  Pri vymedzení účelu je dôležité dbať na zásadu obmedzenia účelu 

podľa čl. 5 bodu 1 písm. b) Nariadenia. 

Právnym základom je dôvod, ktorý nám umožňuje osobné údaje spracúvať (čl. 6 ods. 1 Nariadenia). 

 
1  Nariadenie dostupné tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK;   

Korigendá k Nariadeniu dostupné tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/europska-legislativa.   

2 Zákon č. 18/2018 Z. z. dostupný tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20220330.  
3 Pre pochopenie konceptu osobných údajov pozri Stanovisko WP 29 č. 04/2007 k pojmu osobné údaje, WP 136.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK
https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/korigendum-k-nariadeniu-gdpr
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/europska-legislativa
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20220330
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_sk.pdf
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d) prevádzkovateľ4 

Ide o osobu, ktorá určí účel a prostriedky spracúvania (čl. 4 bod 7 Nariadenia). Pre spracúvanie vždy 

potrebuje disponovať právnym základom. Pôjde najmä o športové organizácie. Jednotlivé povinnosti 

sú uvedené nižšie. Ak dvaja alebo viacerí prevádzkovatelia spoločne určia účely a prostriedky 

spracovania, sú spoločnými prevádzkovateľmi, typickým príkladom sú banky a poisťovne vedúce 

spoločnú databázu dlžníkov na overenie ich kredibility (čl. 26 bod 1 Nariadenia). 

 

e) poverená osoba 

Všetky osoby, prostredníctvom ktorých prevádzkovateľ vo svojom prostredí spracúva osobné údaje, je 

prevádzkovateľ povinný poveriť spracúvaním a v rámci tohto poverenia im dať pokyny, ako má táto 

osoba (napr. zamestnanec) osobné údaje spracúvať (čl. 35 bod 4 Nariadenia).5 

 

f) sprostredkovateľ  

Osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (čl. 4 bod 8 Nariadenia). Jej postavenie 

môže vyplývať priamo z osobitného predpisu alebo s prevádzkovateľom uzatvárajú zmluvu v zmysle 

čl. 28 ods. 3 Nariadenia.6 Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy môže byť za porušenie 

Nariadenia zodpovedný aj sprostredkovateľ, preto mu Nariadenie predpisuje určité povinnosti. 

 

g) zodpovedná osoba  

Môže ísť o zamestnanca športovej organizácie, zmluvný externý subjekt alebo môžu mať viaceré 

športové organizácie určenú jednu zodpovednú osobu. Ide o tzv. pomocníka 

prevádzkovateľa/sprostredkovateľa, ktorý mu poskytuje podporu, odporúčania pri spracúvaní 

osobných údajov, ako aj pomoc pri správnom nastavení spracúvania. Napriek tomu, že v názve funkcie 

je slovo „zodpovedná“, nenesie osobnú zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov.7 

 

h) dotknutá osoba 

Ide o identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu. Je to osoba, ktorej osobné údaje sa 

spracúvajú (čl. 4 bod 1 Nariadenia).  

  

2. POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA   

  

A)  Identifikovať jednotlivé spracovateľské operácie osobných údajov, ich účel a právny základ   

Na to, aby prevádzkovateľ vôbec mohol spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na určitý účel, má 

povinnosť disponovať primeraným právnym základom v zmysle čl. 6 ods. 1 Nariadenia (zásada zákonnosti). 

Ak prevádzkovateľ naplní podmienky niektorého z právnych základov ustanovené v čl. 6 ods. 1 Nariadenia 

nepotrebuje už ďalší právny základ, napr. ak športová organizácia spracúva osobné údaje členov na základe 

zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o športe“), nepotrebuje na spracovateľskú operáciu upravenú zákonom o športe ďalší právny základ 

(napr. súhlas). Uvedené platí aj v prípade, že športová organizácia spracúva osobné údaje na základe zmluvy. 

Vtedy nepotrebuje na osobné údaje potrebné na účely zmluvy získavať súhlas dotknutej osoby.    

  

Nižšie uvádzame príkladmo účely spracúvania osobných údajov členov športovej organizácie športovou 

organizáciou spoločne s právnym základom spracúvania týchto osobných údajov.  

 
4Bližšie informácie k postaveniu jednotlivých subjektov nájdete tu: 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/usmernenia_k_pojmom_prevadzkovatel_a_sprostredkovatel_podla_vs

eobecneho_nariadenia_o_ochrane_udajov.pdf 
5 V minulosti išlo o tzv. oprávnené osoby. Pozri Vyjadrenie ÚOOÚ SR zo dňa 31.05.2018. 
6  Bližšie informácie k postaveniu jednotlivých subjektov nájdete v Usmerneniach k pojmom prevádzkovateľ 

a sprostredkovateľ podľa [Nariadenia]. 
7 Bližšie informácie k postaveniu a úlohám zodpovednej osoby v čl. 37 – 39 Nariadenia a v Usmerneniach týkajúcich sa 

zodpovedných osôb.  

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/usmernenia_k_pojmom_prevadzkovatel_a_sprostredkovatel_podla_vseobecneho_nariadenia_o_ochrane_udajov.pdf
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/usmernenia_k_pojmom_prevadzkovatel_a_sprostredkovatel_podla_vseobecneho_nariadenia_o_ochrane_udajov.pdf
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/opravnena_osoba_a_poucenie_opravnenej_osoby_podla_novej_pravnej_upravy.pdf
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/usmernenia_k_pojmom_prevadzkovatel_a_sprostredkovatel_podla_vseobecneho_nariadenia_o_ochrane_udajov.pdf
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/usmernenia_k_pojmom_prevadzkovatel_a_sprostredkovatel_podla_vseobecneho_nariadenia_o_ochrane_udajov.pdf
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/31_usmernenia_tykajuce_sa_zodpovednych_osob.pdf
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/31_usmernenia_tykajuce_sa_zodpovednych_osob.pdf
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Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môže dôjsť k identifikácii ďalších účelov, preto je povinnosťou 

každej športovej organizácie ako prevádzkovateľa samostatne svoje účely posúdiť a identifikovať vzhľadom na 

svoju činnosť.   

  

   Uzatváranie a evidencia zmlúv a dohôd a ich zmien   

1. uzatváranie zmlúv a dohôd a ich zmien podľa § 35, § 39, § 43, § 47 a § 48 zákona o športe   

• právny základ: konkrétna zmluva, ktorej náležitosti upravuje zákon o športe8, podľa čl. 

6 ods. 1 písm. b) Nariadenia   

• v zmluve uvádzať len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na jej uzavretie, ak konkrétny rozsah 

neupravuje priamo zákon   

2. predkladanie zmlúv uzavretých podľa § 39, § 47 a § 48 zákona o športe   

• právny základ: zákon o športe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia  

3. evidencia zmlúv a dohôd a ich zmien podľa § 35, § 39, § 43, § 47 a § 48 zákona o športe   

• právny základ:  zákon o športe čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia   

4. uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru  

• právny základ: konkrétna zmluva vyplývajúca zo Zákonníka práce9 podľa čl. 6 ods. 1  

písm. b) Nariadenia   

• v zmluve uvádzať len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na jej uzavretie   

  

➢  vo všetkých vyššie uvedených prípadoch prebieha spracúvanie osobných údajov obsiahnutých  

v dotknutých zmluvách na tu uvedené účely bez súhlasu dotknutej osoby 

  

   Vedenie zdrojovej evidencie podľa § 8 ods. 3 zákona o športe   

• právny základ:  zákon o športe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia   

• zoznam osobných údajov, ktoré sa vedú v zdrojovej evidencii je vymedzený v § 8 ods. 3  

v spojení s § 80 ods. 2 – 7 zákona o športe   

• spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje bez súhlasu dotknutých osôb   

  

  Voľba funkcionárov do orgánov športovej organizácie a zasadnutia týchto orgánov   

1. voľba funkcionárov a zverejňovanie kandidátov na webe športovej organizácie  

•     právny základ: zákon o športe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia   

• spracúvať osobné údaje na tento účel len v nevyhnutnom rozsahu  

2. zverejňovanie zoznamu členov najvyššieho orgánu športovej organizácie a ich náhradníkov   

• právny základ:  zákon o športe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia   

• zoznam osobných údajov, ktoré možno zverejniť ustanovuje § 17 ods. 1 písm. b) zákona o 

športe   

3. vyhotovovanie, zaslanie a zverejnenie zápisnice zo zasadnutí orgánov športovej organizácie   

• právny základ:  zákon o športe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, obsah zápisnice 

ustanovuje § 21 ods. 2 zákona o športe   

• zverejniť osobné údaje uvedené v zápisnici v nevyhnutnom rozsahu   

  

➢  vo všetkých vyššie uvedených prípadoch prebieha spracúvanie osobných údajov na tu uvedené 

účely bez súhlasu dotknutej osoby   

  

 Zabezpečovanie prípravy a účasti športovca na súťaži (prípadne aj trénerov, členov realizačných tímov)  

 
8 Zákon č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
9 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.   

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/440/20220615.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20220401
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20180501
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•  právny základ: odporúčame si bližšie spracúvanie osobných údajov na účely zabezpečenia 

prípravy a účasti športovca na súťaži upraviť priamo v zmluve uzavretej so športovcom; 

konkrétna zmluva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia  

→ ak sa spracúvanie na uvedené účely uskutočňuje na základe zmluvy, nie je 

potrebné získavať súhlas dotknutej osoby, bol by nadbytočným   

• ak spracúvanie nebude upravené v zmluve so športovcom, prostredníctvom prihlášky je 

potrebné uviesť konkrétne účely ako aj vyžiadať si súhlas od športovca so spracúvaním  

v prihláške uvedených osobných údajov na účely zabezpečenia účasti športovca na súťaži; 

právny základ – súhlas4 podľa čl. 6 ods. 1písm. a) Nariadenia   

• spracúvanie osobných údajov na účely zabezpečovania prípravy a účasti slovenskej 

reprezentácie/slovenských reprezentantov a členov realizačných tímov na významnej súťaži 

ako napr. olympijské hry, majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy a pod.   

→ právny základ: verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia; verejný 

záujem vyplýva z § 2 zákona o športe; nie je potrebný súhlas dotknutej osoby 10  

  

  Osobitné situácie spracúvania osobných údajov  

1. vyhotovovanie fotografií a videozáznamov zo športových podujatí (monitorovanie športovca)  

• právny základ: zákon o športe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, ak sú splnené 

podmienky podľa § 5 ods. 6 a 7 zákona o športe   

2. zverejňovanie vyhotovených fotografií a videozáznamov zo športových podujatí   

• právny základ: odporúčame zverejňovanie fotografií a videozáznamov športovca (príp. 

trénerov, členov realizačných tímov) zo športových podujatí upraviť priamo v zmluve 

uzavretej so športovcom; konkrétna zmluva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia   

• ak nie je spracúvanie upravené v konkrétnej zmluve, možno využiť ako právny základ 

oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia   

→ oprávnený záujem: propagácia športu, športovej organizácie, výsledkov a 

úspechov športovcov ako aj športovej organizácie  

→ povinnosť vykonať balančný test11  

3.  vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií a videozáznamov, na ktorých môžu byť zachytení diváci  

• právny základ: oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia   

• oprávnený záujem: propagácia športu a športovej organizácie   

•  potrebné vykonať balančný test10   

4.  zverejňovanie informácií o športovcoch a ďalších členoch (napr. tréneri)  

• články a galéria športovej organizácie   

→ právny základ: odporúčame zverejňovanie informácií vrátane osobných údajov 

v článkoch a galérii upraviť priamo v zmluve uzavretej so športovcom (prípadne 

trénerom); konkrétna zmluva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia   

→ ak nebude takéto spracúvanie upravené v zmluve, možno využiť oprávnený 

záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia    

a. oprávnený záujem: propagácia športu, športovej organizácie a tímu  

b. potrebné vykonať balančný test10   

• fotografie športovcov s ich ďalšími osobnými údajmi     

→ právny základ: odporúčame zverejňovanie fotografií s ďalšími osobnými údajmi 

športovcov upraviť priamo v zmluve uzavretej so športovcom; konkrétna 

zmluva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia;   

 
10 Spracúvanie osobných údajov na tieto účely možno upraviť aj v zmluve.  
11 Bližšie k balančnému testu pozri napr. Stanovisko WP 29 č. 06/2014 k pojmu legitímne záujmy prevádzkovateľa, alebo 

Recitál 47 GDPR. 

http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_sk.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_sk.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_sk.pdf
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→ ak nebude takéto spracúvanie upravené v zmluve, možno využiť oprávnený 

záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia    

a. oprávnený záujem: propagácia tímu, športovej organizácie   

b. potrebné vykonať balančný test10   

  

➢  vo všetkých vyššie uvedených prípadoch prebieha spracúvanie osobných údajov na tu uvedené 

účely bez súhlasu dotknutej osoby  

  

  Informačný systém športu vedený MŠVVaŠ SR   

Prevádzkovateľom je MŠVVaŠ SR, ktoré je povinné zabezpečiť potrebnú ochranu zapísaných 

osobných údajov a ich zákonné spracúvanie.  

Športové organizácie zapisujú údaje na základe zákona o športe.   

  

  

B)  Plniť voči dotknutým osobám informačnú povinnosť12  

Nariadenie rozlišuje dve situácie:   

→ čl. 13 Nariadenia – športová organizácia postupuje podľa tohto ustanovenia, ak získala osobné údaje 

priamo od dotknutej osoby   

→ čl. 14 Nariadenia – športová organizácia postupuje podľa tohto ustanovenia, ak nezískala osobné údaje 

dotknutej osoby priamo od tejto dotknutej osoby (napr. národný športový zväz, v prípade, keď mu 

športový klub predkladá zmluvy na účely ich vedenia v evidencii zmlúv – v tomto prípade je potrebné 

uviesť napr. aj zdroj získania osobných údajov)  

→ vždy, ak nie je možné uplatniť výnimku podľa čl. 13 ods. 4 Nariadenia alebo výnimky podľa čl. 14  

ods. 5 Nariadenia   

→ informácie poskytnúť v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované 

jasne a jednoducho a predovšetkým bezplatne   

→ informovať možno rôznymi spôsobmi (odporúča sa kombinovane) – napr. na webovej stránke športovej 

organizácie, zaslaním informácií do e-mailu, v papierovej forme v sídle športovej organizácie, ak sa 

uzatvára zmluva (so športovcom, športovým odborníkom, zamestnancom) môže byť súčasťou zmluvy 

ako príloha a pod.; vo vzťahu k zamestnancom 13  možno informačnú povinnosť zverejniť aj 

prostredníctvom intranetu, na informačnej tabuli, kde sa bežne zverejňujú oznamy pre zamestnancov 

a pod.    

→ ak športová organizácia spracúva na právnom základe, ktorým je súhlas – poskytuje aj informáciu  

o práve súhlas odvolať   

→ ak sa spracúvanie zakladá na oprávnenom záujme – športová organizácia uvedie dotknutej osobe, 

ktoré oprávnené záujmy sleduje; dotknutá osoba musí byť osobitne informovaná o práve namietať  

proti takémuto spracúvaniu    

  

C)  Viesť záznamy o spracovateľských činnostiach   

• každý prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o spracovateľských činnostiach14 v zmysle čl. 30 

Nariadenia 

• 1 výnimka podľa čl. 30 ods. 5 Nariadenia  

 
12  Informačná povinnosť prevádzkovateľa je jeden zo spôsobom, akým sa realizuje zásada transparentnosti. K pojmu 

transparentnosť a ako aplikovať túto zásadu do spracúvania osobných údajov, ako aj bližšie k informačnej povinnosti pozri 

Usmernenie WP 29 týkajúce sa transparentnosti.   
13 Vzor informačnej povinnosti vo vzťahu k zamestnancom nájdete aj tu: 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/vzorinformacnej-povinnosti-pre-zamestnanca.  
14 Pre vzor záznamov a návod na ich vypĺňanie pozri https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/vzor-zaznamov-o-

spracovatelskych-cinnostiach.  

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/10_usmernenia_k_transparentnosti.pdf
https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/guidelines_on_transparency.pdf
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/vzor-informacnej-povinnosti-pre-zamestnanca
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/vzor-informacnej-povinnosti-pre-zamestnanca
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/vzor-informacnej-povinnosti-pre-zamestnanca
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/vzor-informacnej-povinnosti-pre-zamestnanca
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/vzor-informacnej-povinnosti-pre-zamestnanca
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/vzor-informacnej-povinnosti-pre-zamestnanca
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/vzor-informacnej-povinnosti-pre-zamestnanca
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/vzor-informacnej-povinnosti-pre-zamestnanca
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/vzor-informacnej-povinnosti-pre-zamestnanca
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/vzor-informacnej-povinnosti-pre-zamestnanca
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/vzor-informacnej-povinnosti-pre-zamestnanca
https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/node/484
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/vzor-zaznamov-o-spracovatelskych-cinnostiach
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/vzor-zaznamov-o-spracovatelskych-cinnostiach
https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/node/484
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• záznamy si športová organizácia ponecháva u seba a nezasiela ich ÚOOÚ SR15; pri prípadnej 

kontrole zo strany ÚOOÚ SR ich športová organizácia pracovníkom vykonávajúcim kontrolu len 

predloží  

 

 

D) Posúdiť či je potrebné určiť zodpovednú osobu   

•  každá športová organizácia posúdi či spĺňa niektorú z podmienok podľa čl. 37 Nariadenia, najmä 

čl. 37 ods. 1 písm. b) a c)  

• ak dospeje k záveru, že nemá povinnosť mať zodpovednú osobu – odporúčame túto internú analýzu 

zdokumentovať16  

• ak dospeje k záveru, že povinnosť určiť zodpovednú osobu má, je povinná oznámiť jej kontaktné 

údaje ÚOOÚ SR17 a zverejniť ich napr. na svojej webovej stránke a pre účely informovania svojich 

zamestnancov aj na intranete, či iným zaužívaným spôsobom oznamovania informácií zamestnancom    

• ak by športová organizácia dospela k záveru, že nemá povinnosť určiť zodpovednú osobu, napriek 

tomu má záujem ju určiť dobrovoľne – postupuje tak, akoby mala povinnosť ju určiť, a teda je 

povinná dodržiavať všetky povinnosti podľa Nariadenia a takáto zodpovedná osoba musí spĺňať 

všetky podmienky, ktoré ustanovuje Nariadenie   

  

E)  Zabezpečiť ochranu spracúvaných osobných údajov   

• športová organizácia je zodpovedná za bezpečnosť a ochranu osobných údajov po celý čas ich 

spracúvania a je povinná prijať primerané bezpečnostné opatrenia pre ich ochranu  

• podľa čl. 25 Nariadenia je športová organizácia povinná zabezpečiť ochranu už v štádiu, keď 

spracúvanie ešte nie je spustené; zohľadní najnovšie poznatky a náklady na vykonanie opatrení ako 

aj povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania. 18  Opatrenia nastaví podľa potrieb vzhľadom  

na vlastné prostredie a zohľadní bezpečnostné štandardy, ktoré sú bežné pre tú-ktorú spracovateľskú 

činnosť – napr. zabezpečí počítač, v ktorom dochádza k spracúvaniu osobných údajov antivírusovým 

programom, zmluvy uchováva v uzamykateľných skrinkách a pod.   

• podľa čl. 32 Nariadenia je športová organizácia povinná prijať vzhľadom na vyššie uvedené 

primerané technické a organizačné opatrenia:   

- technické opatrenia - napr. antivírus, firewall, zaheslovaný počítač, alarm a pod.  

- organizačné opatrenia -  napr. pokyny prevádzkovateľa zamestnancom, ktorí osobné údaje 

za prevádzkovateľa spracúvajú, určenie zodpovednej osoby, ak má povinnosť ju určiť, 

poučenie zamestnancov zachovávať mlčanlivosť a pod.   

→  uvedené opatrenia sú len príklady, nie je možné pre všetky športové organizácie potrebné 

opatrenia zovšeobecniť 19 , nakoľko prijatie primeraných bezpečnostných opatrení závisí  

od možností prevádzkovateľa, od jeho prostredia, v ktorom dochádza k spracúvaniu osobných 

údajov, od množstva a charakteru údajov, spôsobu, akým dochádza k ich spracúvaniu, ktorý 

nemusí byť u každej športovej organizácie úplne totožný a pod.   

• športová organizácia tiež posúdi, či je potrebné v jej podmienkach vykonať posúdenie vplyvu  

podľa čl. 35 Nariadenia, a teda či spĺňa niektorú z tu uvedených podmienok; ak nie je jasné, či sa má 

posúdenie vplyvu vykonať, odporúča sa posúdenie urobiť20  

 
15 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.   
16 Usmernenie WP 29 týkajúce sa zodpovednej osoby (s. 6-7).   
17 Prevádzkovateľ oznamuje kontaktné údaje zodpovednej osoby ÚOOÚ SR prostredníctvom tohto formuláru. Ďalšie 

povinnosti sú ustanovené v čl. 37 – 39 Nariadenia, pričom bližšie informácie sa dozviete z vyššie uvedeného usmernenia.   
18  Pre bližšie informácie ako môže prevádzkovateľ prakticky aplikovať jednotlivé zásady spracúvania pri prijímaní 

bezpečnostných opatrení pozri Usmernenia 4/2019 týkajúce sa čl. 25 – Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov.  
19 Výpočet niektorých bezpečnostných opatrení nájdu prevádzkovatelia aj v prílohe Vyhlášky ÚOOÚ SR č. 158/2018 Z. z. 

o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov.  
20 Bližšie pozri Usmernenie WP 29 týkajúce sa posúdenia vplyvu a stanovenia toho, či spracúvanie pravdepodobne povedie 

k vysokému riziku. Prípadne i tu: wp248 rev.01_sk (gov.sk) 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prevadzkovatel-sprostredkovatel-cl-24-cl-43
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prevadzkovatel-sprostredkovatel-cl-24-cl-43
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/usmernenia_tykajuce_sa_zodpovednych_osob_0.pdf
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prevadzkovatel-sprostredkovatel-cl-24-cl-43
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prevadzkovatel-sprostredkovatel-cl-24-cl-43
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prevadzkovatel-sprostredkovatel-cl-24-cl-43
https://dataprotection.gov.sk/uoou/zo/register-zo
https://dataprotection.gov.sk/uoou/zo/register-zo
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/usmernenia_tykajuce_sa_clanku_25_-_specificky_navrhnuta_a_standardna_ochrana_udajov.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/158/20180615
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/158/20180615
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/158/20180615
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/158/20180615
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/158/20180615
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/158/20180615
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prevadzkovatel-sprostredkovatel-cl-24-cl-43
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prevadzkovatel-sprostredkovatel-cl-24-cl-43
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prevadzkovatel-sprostredkovatel-cl-24-cl-43
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prevadzkovatel-sprostredkovatel-cl-24-cl-43
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prevadzkovatel-sprostredkovatel-cl-24-cl-43
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prevadzkovatel-sprostredkovatel-cl-24-cl-43
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prevadzkovatel-sprostredkovatel-cl-24-cl-43
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prevadzkovatel-sprostredkovatel-cl-24-cl-43
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prevadzkovatel-sprostredkovatel-cl-24-cl-43
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prevadzkovatel-sprostredkovatel-cl-24-cl-43
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prevadzkovatel-sprostredkovatel-cl-24-cl-43
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/usmernenia_tykajuce_sa_posudenia_vplyvu_na_ochranu_udajov_a_stanovenie_toho_ci_spracuvanie_pravdepodobne_povedie_k_vysokemu_riziku.pdf
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• športová organizácia je v prípade porušenia ochrany21 osobných údajov, ktoré povedie k riziku  

pre práva a slobody fyzických osôb (napr. nabúranie databázy s osobnými údajmi) takéto porušenie 

do 72 hodín po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedela, oznámiť ÚOOÚ SR; v niektorých 

prípadoch aj dotknutej osobe, a to bez zbytočného odkladu22    

  

→  Športová organizácia môže súlad s Nariadením vo vzťahu k dotknutým osobám preukázať aj 

dodržiavaním kódexu správania alebo certifikátom, nie je však povinnosťou športovej organizácie 

sa k takémuto kódexu správania (ak existuje) prihlásiť resp. požiadať o vydanie certifikátu23   

  

3. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB  

 Spoločný postup pri vybavovaní uplatnených práv dotknutej osoby   

• odporúča sa pripraviť krátky, jasný a stručný postup ako športová organizácia vybavuje žiadosti 

dotknutých osôb, ktorý by bol dotknutým osobám dostupný napr. na webovom sídle športovej 

organizácie, v sídle športovej organizácie a pod. (v závislosti od toho, kto je dotknutou osobou 

a ako s konkrétnou kategóriou dotknutých osôb športová organizácia komunikuje) 

• všetky informácie a oznámenia musia byť v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko 

dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, musí sa zohľadniť kategória dotknutých osôb, 

ktorej sú oznámenia a informácie adresované, v prípade maloletých športovcov je potrebné 

informácie upraviť tak, aby tomu rozumeli aj deti (nepoužívať zložité súvetia, vyhnúť sa 

právnickým výrazom a pod.)24  

• informácie a oznámenia by sa mali spravidla poskytovať rovnakým spôsobom, akým si dotknutá 

osoba uplatní svoje právo, ak nepožiada o iný spôsob (napr. ak dotknutá osoba požiada športovú 

organizáciu emailom, odpovedať jej v rovnakej podobe)  

• športová organizácia je povinná žiadosť vybaviť do 1 mesiaca od jej doručenia (v prípade potreby 

možno predĺžiť o ďalšie 2 mesiace – o predĺžení upovedomí dotknutú osobu do 1 mesiaca  

od doručenia žiadosti vrátane dôvodov predĺženia tejto lehoty)  

• ak má športová organizácia oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiadosť 

podala, má podľa čl. 12 ods. 6 Nariadenia právo požadovať, aby jej dotknutá osoba poskytla 

dodatočné informácie potrebné na potvrdenie totožnosti. Nie je to však pravidlo, ale posudzuje sa 

to prípad od prípadu 

• všetky informácie/oznámenia/opatrenia sa poskytujú bezplatne; ak sú žiadosti zjavne 

neopodstatnené alebo neprimerané (najmä pre ich opakujúcu sa povahu), má športová organizácia 

dve možnosti:  

- žiadať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady, alebo   

- odmietnuť konať  

  

 Osobitý postup pri vybavovaní žiadostí dotknutých osôb v závislosti od uplatneného práva    

1. Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15)   

• dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či dochádza športovou organizáciou k 

spracúvaniu jej osobných údajov a získať informácie uvedené v čl. 15 ods. 1 Nariadenia  

• ak prevádzkovateľ spracúva veľké množstvo informácií, podľa odôvodnenia 63 Nariadenia 

môže požadovať, aby dotknutá osoba spresnila, ktorých informácií alebo spracovateľských 

operácií sa žiadosť týka   

 
21 Bližšie pozri Usmernenie WP 29 týkajúce sa oznámenia porušenia ochrany osobných údajov. Príklady porušení ochrany 

osobných údajov nájdete aj v týchto Usmerneniach. Slovenská verzia usmernenia 01/2021 je dostupná na nasledujúcom 

odkaze: usmernenia_k_prikladom_tykajucim_sa_oznamenia_porusenia_ochrany_osobnych_udajov.pdf (gov.sk) 
22 Bližšie podmienky stanovené v čl. 33 a 34 Nariadenia; porušenie sa úradu oznamuje prostredníctvom formuláru, ktorý 

ÚOOÚ SR zverejnil na svojom webovom sídle. Formulár je dostupný tu: Formulár pre prevádzkovateľa na nahlasovanie 

bezpečnostných incidentov v zmysle Čl. 33 Nariadenia (EÚ)2016/679 a § 40 zákona č. 18/2018 Z. z | Úrad na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky (gov.sk).  
23 Bližšie ku kódexom správania v § 85 zákona č. 18/2018 Z. z. a k certifikátu v § 86 zákona č. 18/2018 Z. z.   
24 Bližšie pozri Usmernenia WP 29 týkajúce sa transparentnosti.   

https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/guidelines_on_personal_data_breach_notification_under_regulation_2016_679.pdf
https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/guidelines_on_personal_data_breach_notification_under_regulation_2016_679.pdf
https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/guidelines_on_personal_data_breach_notification_under_regulation_2016_679.pdf
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/guidelines_on_examples_regarding_personal_data_breach_notification.pdf
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/usmernenia_k_prikladom_tykajucim_sa_oznamenia_porusenia_ochrany_osobnych_udajov.pdf
https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/dp/dp-breach
https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/dp/dp-breach
https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/dp/dp-breach
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/dp/dp-breach
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/dp/dp-breach
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/dp/dp-breach
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/10_usmernenia_k_transparentnosti.pdf
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• právo na prístup k osobným údajom možno uplatniť aj prostredníctvom tejto žiadosti  

  

2. Právo na opravu osobných údajov (čl. 16)  

• nesprávne osobné údaje dotknutej osoby bez zbytočného odkladu opraviť   

• zahŕňa tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov   

• právo na opravu osobných údajov si možno uplatniť aj prostredníctvom tejto žiadosti 

  

3. Právo na výmaz osobných údajov (čl. 17)  

• športová organizácia bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje dotknutej osoby, ak je 

splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:  

 →  osobné údaje už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa spracúvali;   

→  neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie, ak sa osobné údaje spracúvali  

na základe súhlasu dotknutej osoby a táto súhlas odvolala;   

→  dotknutá osoba si uplatnila svoje právo na námietku a oprávnené záujmy športovej 

organizácie neprevažujú nad záujmami tejto dotknutej osoby;   

 →  športová organizácia spracúva osobné údaje nezákonne;   

→  osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie 

alebo práva členského štátu, ktorému športová organizácia podlieha  

• ak boli osobné údaje športovou organizáciou zverejnené a táto je povinná ich vymazať, mala 

by informovať všetkých prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie dotknutých 

osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné 

údaje, ich kópiu alebo repliky25, za predpokladu, že si to nevyžaduje neprimerané úsilie 

alebo to nie je nemožné 

→  výnimky – čl. 17 ods. 3 Nariadenia (napr. potreba uchovávať osobné údaje zo zákonnej 

povinnosti – napríklad zápisnica podľa zákona o športe)   

• právo na výmaz osobných údajov si možno uplatniť aj prostredníctvom tejto žiadosti  

  

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18)  

• podmienky:   

→ keď dotknutá osoba uplatní právo na opravu – na dobu pokiaľ športová organizácia 

overuje správnosť osobných údajov (a);   

→   ak športová organizácia spracúva osobné údaje nezákonne, ale dotknutá osoba 

nepožiada o ich výmaz iba o obmedzenie spracúvania (b);  

→  športová organizácia už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu, ale dotknutá 

osoba ich potrebuje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych 

nárokov (c);   

→  keď si dotknutá osoba uplatní právo namietať spracúvanie na oprávnenom záujme – 

na dobu, pokiaľ športová organizácia overuje, či jej oprávnené záujmy prevažujú  

nad oprávnenými záujmami dotknutej osoby (d)  

• podľa čl. 4 bod 3 Nariadenia a odôvodnenia 67 Nariadenia musí osobné údaje, ktorých 

spracúvanie je povinná obmedziť, jasne označiť (napr. obmedziť prístup používateľom  

k týmto údajom, dočasne stiahnuť zverejnené osobné údaje z webu, dočasne presunúť 

dotknuté osobné údaje do iného systému a pod.)   

• počas trvania doby obmedzenia môže športová organizácia osobné údaje voľne jedine 

uchovávať, teda ich „zmrazí“ a nebude s nimi vykonávať ďalšie operácie ako napr. ich 

analytiku alebo prenos 

• osobné údaje, ktoré sú označené ako obmedzené, môže športová organizácia ďalšími 

spôsobmi spracovávať iba:   

 
25 Čl. 19 Nariadenia, odôvodnenie 66 Nariadenia.    

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob
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→ so súhlasom dotknutej osoby,   

→ z dôvodu preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,  

→ z dôvodu ochrany práv iných fyzických osôb alebo právnických osôb,   

→ z dôvodu dôležitého verejného záujmu EÚ alebo niektorého z členských štátov   

 

• športová organizácia zruší obmedzenie ihneď, ako pominú dôvody obmedzenia:  

→ športová organizácia vykoná opravu/doplnenie osobných údajov alebo žiadosť 

odmietne (a)  

→ dotknutá osoba požiada o výmaz alebo zrušenie obmedzenia (b)   

→ dotknutá osoba požiada o zrušenie obmedzenia (c)  

→ športová organizácia rozhodne o námietke proti spracúvaniu   

• predtým, ako bude obmedzenie zrušené, športová organizácia o tomto kroku dotknutú osobu 

informuje   

• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov je možné uplatniť aj prostredníctvom 

tejto žiadosti 

  

5. Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20)26  

•  prejavuje sa dvoma spôsobmi:  

→ právo dotknutej osoby získať od prevádzkovateľa svoje osobné údaje  

v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte   

→  právo na priame poskytnutie osobných údajov pôvodným prevádzkovateľom inému 

prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné 

• športová organizácia skúma, či sú splnené kumulatívne podmienky uplatnenia tohto práva:   

→  spracúvanie prebieha automatizovane,   

→  spracúvanie sa zakladá na súhlase dotknutej osoby/nevyhnutné na plnenie zmluvy  

s dotknutou osobou,   

→  ide o osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby a táto ich športovej organizácii 

poskytla priamo a  

 →  získanie/prenos nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných   

• výnimka – čl. 20 ods. 3 Nariadenia  (toto právo sa nevzťahuje na situácie, ak je spracúvanie 

osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme)  

• právo na prenosnosť osobných údajov možno uplatniť aj prostredníctvom tejto žiadosti  

  

6. Právo namietať (čl. 21)  

•  namietať možno, ak sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje na základe oprávneného 

záujmu alebo verejného záujmu  

• športová organizácia overí, či oprávnené dôvody dotknutej osoby prevažujú nad oprávnenými 

dôvodmi spracúvania vykonávaného športovou organizáciou/verejným záujmom, na ktorý je 

spracúvanie nevyhnutné (vykoná tzv. balančný test)10  

• športová organizácia na dobu overovania spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby 

obmedzí až do doby, kým o námietke nerozhodne   

• ak oprávnené záujmy športovej organizácie/verejný záujem neprevažujú, športová organizácia 

ukončí takéto spracúvanie osobných údajov   

• ! ak je oprávneným záujmom športovej organizácie priamy marketing a dotknutá osoba si 

uplatní námietku, športová organizácia je povinná spracúvanie na tento účel ukončiť ihneď  

• právo namietať spracúvanie osobných údajov možno uplatniť aj prostredníctvom tejto žiadosti 

 
26 Bližšie pozri Usmernenie WP 29 k právu na prenosnosť údajov.  

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/usmernenia-k-pravu-na-prenosnost-udajov
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/usmernenia-k-pravu-na-prenosnost-udajov
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/usmernenia-k-pravu-na-prenosnost-udajov
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/usmernenia-k-pravu-na-prenosnost-udajov
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/usmernenia-k-pravu-na-prenosnost-udajov
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7. Právo odvolať súhlas27 (čl. 7 ods. 3)  

• ak sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby a táto 

súhlas odvolá, je športová organizácia povinná ukončiť spracúvanie osobných údajov, 

ktoré sa zakladalo na súhlase   

  

Tento dokument má len odporúčací charakter, každá športová organizácia ako prevádzkovateľ je v zmysle  

čl. 5 ods. 2 Nariadenia osobne zodpovedná za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, 

za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania a je povinná tento súlad, v ktoromkoľvek 

štádiu spracúvania na požiadanie ÚOOÚ SR preukázať.     

  

Keďže môžu vzniknúť rôzne aplikačné problémy s ochranou osobných údajov, je dôležité sledovať pri ich 

riešení najmä zmysel a účel Nariadenia.  

 
27 Bližšie k problematike súhlasu v Usmerneniach 05/2020 k súhlasu podľa [Nariadenia]. 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/usmernenia_k_suhlasu_podla_nariadenia_2016_679.pdf

