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Úvod 

 

Modul GDPR - General Data Protection Regulation, rozširuje funkcionalitu IS NORIS/Noris 

Next  o podporu nariadenia EÚ k ochrane osobných údajov /OÚ/ fyzických osôb. 

 

V nariadení GDPR sa používajú špecifické pojmy, názvy a skratky, ktoré by mal užívateľ pre 

správne fungovanie poznať. 

 

 GDPR - General Data Protection Regulation, Obecné nariadenie o ochrane osobných 

údajov je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679. 

 Subjekt osobných údajov - identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba. V IS 

to je obecne odberateľ, dodávateľ, zamestnanec, kontaktná osoba, ... 

 Osobný údaj - každá informácia o identifikovanej nebo identifikovateľnej fyzickej 

osobe. 

 Spracovanie - operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi 

 Zákonnosť spracovania - oprávnenie spracovávať osobné údaje podľa podmienok 

Článku 6 odstavec 1 nariadenia GDPR. 

 Doba spracovania - doba, kedy je osobný údaj držaný v súlade so zákonom.  

 Účel spracovania - dôvod, pre ktorý sú osobné údaje získavané a spracovávané.  

 Správca - fyzická nebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný 

subjekt, ktorý sám nebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania 

osobných údajov. 

 Spracovateľ - fyzická nebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný 

subjekt, ktorý spracováva osobní údaje pre Správcu.  

 Príjemca - fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný 

subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytnuté. 

 Porušenie zabezpečenia osobných údajov - porušenie zabezpečenia, ktoré vedie k 

náhodnému nebo protiprávnemu zničeniu, strate, zmene alebo neoprávnenému 

poskytnutiu nebo sprístupneniu prenášaných, uložených nebo inak spracovávaných 

osobných údajov. 

 

V súlade s nariadením GDPR riešenie podporuje 

 Evidencia súhlasu – evidencia žiadostí o súhlas so spracovaním osobných údajov, ich 

oprávnenej držbe, žiadostí o predĺženie súhlasu,  atď. 

 Právo subjektov týkajúce sa ich osobných údajov. Práva subjektov sa týkajú hlavne 

práva na informovania žiadateľa o evidencii jeho osobných údajov, práva na 

aktualizáciu údajov na správny stav, anonymizáciu osobných údajov,  práva  na 

zabudnutie. 

 Logovanie - súčasťou riešenia je logovanie prístupov k osobným údajom a zmien 

osobných údajov 

 Evidencia porušení zabezpečenia - správca osobných údajov je povinný evidovať 

každé porušenie zabezpečenia údajov. Záznam o porušení musí byť neodkladne 

odoslaný dozornému úradu. 

 

  



 

GDPR štandard – užívateľská príručka Strana 3 

 

Modul GDPR je určený pre podporu činností súvisiacich s evidenciou a spracovaním OÚ 

v súlade s nariadením. Riešenie je v dvoch variantoch “GDPR štandard“ a “GDPR+“. 

Tento dokument  popisuje riešenie “GDPR štandard“. 

 

Komplexné riešenie oboch variantov je  postavené na klientovi NorisNext, t.j. : 

 konfigurácia riešenia 

 správa (identifikácia OÚ vo výberoch /filtre a šablóny/, nastavenie práv, ...) 

 výstupy – zostavy 

 formuláre a prehľady 

 logovanie prístupov a zmien OÚ 

 

V prostredí ISNoris /klient PB/ je zabezpečená podpora pre logovanie editácie a zmien OÚ. 

 

 
 

1. Kategórie užívateľov a prístupové práva 

 

Pre prácu s modulom GDPR sa doporučuje, aby bola zadefinovaná špeciálna kategória/e/ 

užívateľov ktorí budú aktívne využívať modul. 

 

Tieto kategória budú následne využité pre identifikáciu pracovníkov oprávnených pre prácu 

s modulom. 
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Prístupové práva k jednotlivým objektom modulu /dáta, funkcie, zostavy,.../ sa riadia 

obecnými pravidlami pre nastavenie prístupových práv.   

 

2. Číselníky - podporné dátové štruktúry  

 

2.1 Zdroj dát 

 

Číselník slúži k evidencii spôsobov akým boli, resp. môžu byť  OÚ získané. 

 

 
 

Na vzťah – “Zdroj osob. údajov“ sú naviazané subjekty pre ktoré bol tento zdroj použitý na 

získanie dát. 

 

Pre jeden subjekt osobných údajov môže byť naviazaných viac zdrojov.   
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2.2 Pomocný text 

 

Číselník obsahuje zdroj textov ktoré môžu byť použité v rôznych dokladoch ako dôležitá, 

resp. podporná informácia / napr. v šablónach/. Pomocný text je na doklady naviazaný 

vzťahom. Pomocné texty je možné prípadne rozčleniť do viacerých zložiek, podľa oblastí a 

obsahu textov.  
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2.3 Účel spracovania 

 

Trieda slúži na evidenciu účelov – dôvodov pre ktoré OÚ získavané a uchovávané. Je to 

základná trieda evidencie. Na triede sa nastavuje zákonnosť účelu, časové obdobie pre 

platnosť účelu, príznak prenositeľnosti dát tretej strane.    

 

 
 

Právna podpora účelu  - určuje zákonný dôvod účelu, atribút je nepovinný. 

Doba účelu - počet rokov/mesiacov pre zákonnú platnosť účelu 

Prenos dát - príznak pre prenos dát tretej stane 

GDPR právo subjektu - vzťah na subjekt dát OÚ pre ktorý je účel platný  

Rozhodná trieda - vzťah na triedu na ktorú je nositeľ OÚ naviazaný 

Rozhodný dátum - dátumový atribút triedy ktorý s dobou účelu určuje či je 

pre subjekt OÚ tento účel ešte platný   
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3. Evidencia 

 

3.1 Evidencia žiadosti o súhlas 

 

Trieda slúži na evidenciu žiadostí o udelenie súhlasu so spracovaním OÚ. Na žiadosti je 

uvedený účel spracovania, kvôli ktorému je subjekt OÚ oslovený.  

 
 

Stav žiadosti- stav spracovania žiadosti 

Účel - vzťah do triedy účelov spracovania 

Predmet žiadosti - textové pole pre popis dôvodu 

Pomocný text -  vzťah na číselník pomocných textov 

Dátum odoslania - kedy bola žiadosť odoslaná 

Dátum odpovede -  kedy sa vrátila odpoveď 

Spôsob odoslania - ako bola žiadosť odoslaná subjektu 

Spôsob prijatia -  ako bola odpoveď doručená 

Subjekt OÚ - vzťah na oslovených nositeľov OÚ 

Súhlas - vzťah na zoznam zviazaných súhlasov. 

 

Jednou žiadosťou môže byť oslovených naraz viac subjektov, avšak nie všetci musia 

s evidenciou súhlasiť. O spôsobe vybavenia žiadosti hovorí 

 

“Stav žiadosti“: 

- Zavedená 

- Odoslaná 

- Súhlas neudelený  /nikto nedal súhlas/ 

- Súhlas obmedzený /súhlas nedali všetci/ 

- Súhlas udelený   /súhlas dali všetci/. 

 

Na základe odpovedí sa zaevidujú v triede súhlasov zápisy o udelení súhlasu pre jednotlivé 

subjekty OÚ.   
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3.2 Evidencia súhlasu 

 

Trieda slúži na evidenciu súhlasov so spracovaním OÚ. Záznam v evidencii nie podmienený 

existenciou žiadosti o súhlas so spracovaním. Záznam súhlasu je naviazaný statickým 

vzťahom subjekt OÚ. Na súhlase je uvedený účel spracovania, kvôli ktorému subjekt OÚ 

súhlas udelil alebo neudelil. Súhlas sa môže nachádzať v rôznych stavoch. Súhlas je 

udeľovaný na určité časové obdobie, od - do. 

 

Ak nie je uvedený dátum ukončenia platnosti, tak sa považuje súhlas za udelený na dobu 

neurčitú. 

 

Ak je uvedený dátum zrušenia platnosti, alebo uplynula doba na ktorú bol súhlas udelený tak, 

súhlas na evidenciu OÚ o subjekte stratil platnosť a dáta musia byť anonymizované, resp. 

vymazané.  

 

Zrušený súhlas je možné po opätovnom udelení obnoviť. 

  

Záznam súhlasu môže byť naviazaný dynamickými vzťahmi na žiadosť o súhlas, na evidenciu 

práv dotknutého subjektu a na návrhy na anonymizáciu.  

 

 
 

 

 

3.3 Právo subjektu 

 

Trieda je kľúčovou evidenciou pri správe OÚ. Evidované sú tu všetky požiadavky subjektov 

na spracovanie  ich  OÚ. Evidované je kto a kedy požiadavku poslal, čoho sa požiadavka 

týka, kedy mala byť a bola požiadavka vyriešená, spôsob doručenia, stav spracovania. 

 

Podľa požiadavky subjektu, jeho práva sú vykonané operácie nad príslušnými záznamami 

v evidencii. Od výpisu o držaných dátach, zmenou dátumov a rozsahu spracovania na 

súhlasoch,  opravy nesprávnych dát až po anonymizáciu.     
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Záznam práva subjektu je naviazaný dynamickým vzťahom na evidenciu súhlasov, účelov 

spracovania a vzťahom pre identifikáciu na iné možné /duplicitné/ evidencie toho istého 

subjektu OÚ /zamestnanec, obchodný partner, .../. 

 

 

 

 

 

3.4 Návrh anonymizácie 

 

Trieda slúži k návrhom na anonymizáciu a evidencii anonymizácie dát ktoré sú označené ako 

osobné údaje.  Anonymizácia môže byť vykonaná z dôvodu pominutia účelu,  práva subjektu 

na zabudnutie, alebo na podnet správcu dát.  

 

Návrh sa môže nachádzať v závislosti na spracovaní v troch stavoch, a to: 

- Návrh 

- Odmietnuté 

- Anonymizované 

 

Na záznam návrhu je naviazaný podklad,  ktorý je nositeľom subjektu OÚ pre ktorý má byť 

anonymizácia vykonaná. Zdrojom pre podklad môžu byť záznamy v triedach zamestnanec, 

organizácia cudzia, kontaktné osoby, karta zamestnanca, právo subjektu, ... 

 

Vzťahom text do číselníka “Pomocné texty“ je možné doplniť informácie k návrhu.    

 

Záznam návrhu je naviazaný dynamickým vzťahom na evidenciu súhlasov a vzťahom pre 

identifikáciu na iné možné /duplicitné/ evidencie toho istého subjektu OÚ /zamestnanec, 

obchodný partner, .../. 
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Súhlasom s anonymizáciou sa dáva príkaz na anonymizáciu dát osobných údajov 

v naviazaných záznamoch zo vzťahu pre identifikáciu a previazaných záznamoch iných tried 

na ktorých sa osobné údaje dotknutého subjektu nachádzajú.  

 

 

 

 
 

 

 

 

3.5 Evidencia porušení 

 

V triede sú evidované jednotlivé porušenia zabezpečenia osobných údajov. Hlásenie na 

dozorný orgán musí byť odoslané bez zbytočných časových prieťahov do 72 hodín od zistenia 

porušenia. 

 

Na záznam o porušení ochrany sú naviazané dynamickým vzťahom dotknuté subjekty, 

ktorých osobné údaje  boli ohrozené.  

 

Do textového poľa “Príčina“ sa uvedie dôvod pre ktorý došlo k porušeniu ochrany /vírus, 

krádež, nedbalosť, výpadok siete, .... /. 

 

Pre bližšiu identifikáciu dôvodu úniku, resp. nápravy je možné použiť vzťah na číselník 

“Pomocné texty“.    
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4. Konfigurácia 

 

Práca so záznamami v strome konfigurácie je vysoko citlivá na znalosť problematiky. Prístup 

k zložkám tried ktoré sú tu uvedené musí byť povolený iba oprávneným užívateľom s 

príslušnými právami.  

 

Nastavenia hodnôt vo variante “GDPR štandard“ je plne v réžii správcu.  

 

     

 

4.1 Konfiguráciu modulu GDPR  

 

V konfigurácii je možné nastaviť hodnoty ktorými budú anonymizované OÚ.  

 

 
 

 

 

 

 

4.2 Atribúty 

 

V definícii atribútov došlo k rozšíreniu vlastností ktoré ho definujú. V sekcii GDPR je pre 

atribút možné nastaviť či je osobným údajom. Pre atribút ktorý je osobným údajom sa navyše 

nastaví jeho stupeň ochrany, kategória a čo sa má udiať v prípade, že má dôjsť k anonymizácii 

dát. Ak je atribút nastavený ako osobný údaj, tak je automaticky nastavená aj hodnota pre 

sledovanie histórie zmien. 

 

Pri nastavení atribútu ako osobný údaj, sa automaticky nastaví na triede do ktorej atribút patrí, 

informácia, že trieda je nositeľom osobných údajov  a aj hodnota pre sledovanie zmien nad 

triedou. 

 

Pri zmazaní prepínača, že je osobným údajom nad atribútom, sa automaticky vymažú 

prepínače o kategórii, závažnosti aj o spôsobe anonymizácie.  Ak to bol v triede posledný 

atribút označený ako osobný, tak sa vymaže aj prepínač nad triedou do ktorej patrí.  
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Atribúty ktoré označí riešiteľ IS /Intelsoft/ majú skrytý príznak “GDPR_Sys“. U takýchto 

atribútov nie je možné príznak, že je osobným údajom, zmeniť. Zmeniť je povolené 

závažnosť, kategóriu a spôsob anonymizácie. Tieto zmeny sú na zvážení správcu podľa 

jednotlivých inštalácií IS. 
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4.3 Triedy 

 

Nad triedami boli doplnené prepínače o tom, či je trieda nositeľom osobných údajov, či je 

základnou triedou pre rozhodovanie o spracovaní osobných údajov a či sa má logovať práca 

s prehľadom a formulárom.  
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4.4 Vzťahy 

 

Nad vzťahmi boli doplnené prepínače, či má väzbu na osobné údaje a či sa má logovať práca 

so vzťahom.  
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4.5 Šablóny 

 

Nad šablónami boli doplnené prepínače, či má väzbu na osobné údaje a či sa má logovať 

práca so šablónou.  

 

 
 

 

––––––––––––––––––––––––––máj 2018----––––––––––––––––––––––––– 


