Vážený klient,
obraciame sa na Vás v súvislosti s televíznou reportážou, ktorá bola v uplynulých dňoch
odvysielaná v TV Markíza. Uvedená reportáž rozoberala vzťah všeobecného nariadenia
o ochrane údajov – GDPR a „problematiku“ slávnostného prijatia, resp. pozývania
jubilantov, prípadne zákonných zástupcov novonarodených detí.
V rámci reportáže svoj pohľad na túto problematiku prezentovalo mesto Poprad.
Konštatovalo, že vzhľadom na novú právnu úpravu ochrany osobných údajov, posielanie
pozvánok na slávnostné prijatie už nebude možné – teda, ak mesto alebo obec chce
pozvať na slávnostné prijatie a zablahoželať jubilantom, príp. zákonným zástupcom
novonarodených detí, musia si dotknuté osoby (jubilanti/zákonní zástupcovia
novonarodených detí) sami podať písomnú žiadosť o prijatie.
V predmetnej reportáži odznelo aj stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov,
konkrétne: „Ak mestu (obci) nepovoľuje nejaký osobitný zákon spracúvať na účely
prijatia u primátora mesta (starostu obce) osobné údaje, je potrebné, aby mesto (obec)
ako právny základ pre takéto spracúvanie využilo súhlas dotknutej osoby, teda jubilanta,
alebo zákonného zástupcu dieťaťa.“
Podľa nášho názoru v predmetnej reportáži odznelo viacero zavádzajúcich informácií,
a preto by sme radi uviedli veci na pravú mieru.
Zaviesť spôsob slávnostného prijímania u starostu alebo primátora formou žiadosti vo
svojej podstate nie je problém, ale de iure takáto žiadosť nijakým spôsobom nerieši
spracúvanie osobných údajov jubilantov, resp. zákonných zástupcov novonarodených
detí.
Žiadosť o slávnostné prijatie pri príležitosti životného jubilea, ako aj žiadosť o slávnostné
prijatie pri príležitosti narodenia dieťaťa, ktorú má mesto Poprad zverejnenú na svojom
webovom sídle, v žiadnom prípade nemôže predstavovať, resp. nahradiť súhlas dotknutej
osoby. Stanovisko Úradu sa preto javí ako strohé, vytrhnuté z kontextu a vychádza z
nedostatočne zisteného skutkového stavu veci. Navyše, spracúvanie osobných údajov
dotknutých osôb formou žiadosti namiesto súhlasu je v rozpore so všeobecným
nariadením o ochrane osobných údajov.
Samospráva predstavuje neoddeliteľnú súčasť verejnej správy v spoločnosti a je
charakterizovaná ako výkonné pôsobenie a ovplyvňovanie spoločenského života
prostriedkami neštátneho charakteru.
Moderne poňatá slovenská územná samospráva vychádza z medzinárodnoprávnej úpravy.
Najdôležitejším medzinárodnoprávnym dokumentom, ktorý je základom moderných
samospráv súčasných európskych štátov, je Európska charta miestnej samosprávy č. 122 z
15. októbra 1985, ktorá vznikla na pôde Rady Európy a v Štrasburgu, bola otvorená na
podpis 15. októbra 1985. Európska charta miestnej samosprávy je prvým rozsiahlym
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právnym dokumentom, ktorý definuje a chráni zásady miestnej samosprávy v duchu
princípu subsidiarity, pričom je jedným z pilierov demokracie, ktorej ochrana a rozvoj sú
hlavnými úlohami Rady Európy. V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bola
uverejnená pod č. 336/2000, čiastka 138 z 19. októbra 2000 a na Slovensku vstúpila do
platnosti 1. júna 2000. Charta obsahuje v čl. 3 ods. 1 pokrokovú definíciu miestnej
samosprávy: „Miestna
samospráva označuje právo a spôsobilosť miestnych orgánov v medziach zákona
spravovať a riadiť podstatnú časť verejných záležitostí v rámci ich kompetencií a v
záujme miestneho obyvateľstva.“
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je v zmysle ust. § 1 ods. 2 zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Sme toho názoru, že právnym základom pre spracúvanie osobných údajov jubilantov ako
aj zákonných zástupcov novonarodených detí za účelom pozvania, resp. prijatia
a zablahoželania, je čl. 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov –
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Po výklade daného ustanovenia je za
splnenie úlohy obce realizovanej vo verejnom záujme možné považovať aj vyjadrenie
vďaky, spoločenského a morálneho ocenenia obyvateľom obce, vzdanie úcty starším,
vyjadrenie podpory mladým rodinám, ale aj celková podpora natality v obci.
V zmysle vyššie uvedeného Vám preto odporúčame postupovať spôsobom akým ste
postupovali doteraz, ale s tým rozdielom, že v pozvánke je potrebné informovať
dotknuté osoby o všetkých potrebných informáciách vyplývajúcich z čl. 13 a nasl.
všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Konkrétne v pozvánke je potrebné
uviesť:
,,Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov za účelom pozvania, resp.
slávnostného prijatia a zablahoželania, je čl. 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o
ochrane údajov – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Spracúvanie Vašich
osobných údajov za týmto účelom môžete kedykoľvek namietať. Viac informácií
o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na www.osobnyudaj.sk/informovanie alebo
priamo u Prevádzkovateľa.“
S úctou,

______________________
Ing. Tomáš Dopirák
Generálny riaditeľ
osobnyudaj.sk, s.r.o.
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