Implementace GDPR na Slovensku – Zákon ano, metodika zatím nikoliv
Z Bruselu přicházejí nová pravidla upravující ochranu osobních údajů. Účinnost nového evropského nařízení známého pod zkratkou GDPR sice nastane v květnu 2018, ale
vzhledem ke složitosti změn je třeba se na ni začít připravovat s předstihem. Ačkoli není potřeba transponovat GDPR do příslušných právních předpisů členských států, jelikož je
nařízení přímo použitelné ve všech členských státech EU, členské státy přesto ještě upravují své vlastní zákony tak, aby aplikace nových pravidel proběhla hladce. Jak probíhá
zavádění GDPR na Slovensku (SR)?
Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky zveřejnil oficiální texty
evropského nařízení č. 679/
2016 a směrnici č. 680/2016 a provedl komparaci
právní úpravy zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vs nařízení
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GDPR. Toto srovnání na 9 stran je poměrně inspirativní, protože usnadňuje
orientaci v legislativě.
Dne 20. září 2017 pak vláda Slovenské Republiky předložila slovenskému parlamentu
návrh zákona, kterým se provádí nařízení GDPR a související směrnice o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za
účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu
trestů, o volném pohybu těchto údajů. Na rozdíl od ostatních členských států EU, na
Slovensku zdlouhavý návrh zákona kopíruje nařízení GDPR prakticky v plném
rozsahu. Dne 19. prosince 2017 zákon podepsal prezident SR, pan Andrej Kiska, čímž
začala běžet legisvakanční doba, aby se s ním mohla seznámit široká veřejnost.
Účinnosti zákon nabyde 25. května 2018 a zruší se tím zákon č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov. Schválené znění zákona je možné najít na stránkách
Národní
rady
SR
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobi
a=7&CPT=704
případně
na
https://www.slov-lex.sk/legislativneprocesy/SK/LP/2017/453 .
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https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/porovanie_zakon_verzus_naria
denie_pdf_tab.pdf

Po stránce metodické naopak na Slovensku za námi zaostávají; dle dostupných informací dosud nebyla publikována a zveřejněna žádná vlastní metodika či výkladová stanoviska
upřesňující nová pravidla GDPR. Poslední metodika se týká monitorování veřejnosti nepřístupných prostor a je z 24. června 2016. Během prvního pololetí 2018 je pak v plánu
několik workshopů a setkání za účasti zástupců z Úřadu pro ochranu osobních údajů SR a Ministerstva vnitra SR k rozšíření informací a zodpovězení otázek o GDPR.

V Praze dne 21. ledna 2018

