Zásady spracúvania osobných údajov
Pri spracúvaní osobných údajov oprávnené osoby prevádzkovateľa dodržiavajú tieto základné zásady
spracúvania osobných údajov:
❏ Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti
Osobné údaje musia byť vždy spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo
vzťahu k dotknutej osobe.
Spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto
podmienok:
❏ dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo
viaceré konkrétne účely;
❏ spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá
osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred
uzatvorením zmluvy;
❏ spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
❏ spracúvanie je nevyhnutné, aby sa chránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby
alebo inej fyzickej osoby;
❏ spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo
pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
❏ spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami
prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú
ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
❏ Zásada obmedzenia účelu
Osobné údaje musia byť získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a
nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie
na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či
štatistické účely sa v súlade s článkom 89 ods. 1 nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými
účelmi.
❏ Zásada minimalizácie údajov
Osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný
vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.
❏ Zásada správnosti
Osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné
opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré
sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia.
❏ Zásada minimalizácie uchovávania
Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb
najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje
sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom
záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s
článkom 89 ods. 1 za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení
vyžadovaných týmto nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb.
❏ Zásada integrity a dôvernosti
Osobné údaje musia byť spracované spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných
údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou
stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo
organizačných opatrení.

