
 

 
 

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika 
________________________________________________________________________________________________________

 

          č. 20657/2014-Op-3 

 

 

Metodické usmernenie č. 3/2014 

k účelu spracúvania osobných údajov 

 

Podľa § 46 ods. 1 písm. m) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) 

vydáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) toto 

metodické usmernenie. 

 

 

ÚVOD 

 

Účel spracúvania osobných údajov (ďalej aj „účel“ alebo „účel spracúvania“) je jeden 

zo základných pojmov, s ktorými zákon v celom rozsahu pracuje. Tento pojem predstavuje 

ťažisko zákona, od ktorého sa odvíja viacero zásad a princípov samotného spracúvania 

osobných údajov. Jeho určenie je prvým krokom pri aplikácii pravidiel ochrany osobných 

údajov a vytváraní záruk pre dotknuté osoby pri ich spracúvaní. Ide tak o prvotnú podmienku 

pre aplikáciu ďalších požiadaviek na ochranu osobných údajov dotknutých osôb, ako napr. 

nevyhnutnosť, primeranosť, proporcionalita a odôvodnenosť ich spracúvania. Vymedzenie 

účelu slúži na ochranu práv a právom chránených záujmov jednotlivcov, a to takým 

spôsobom, že určuje hranice, v ktorých je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať ich osobné 

údaje. 

 

Účelom tohto metodického usmernenia je vysvetliť význam a uviesť základné princípy 

účelu spracúvania osobných údajov, ktorý je z hľadiska ochrany osobných údajov významnou 

súčasťou pri vykonávaní spracovateľských operácií s osobnými údajmi.  

 

 

1 ÚČEL SPRACÚVANIA A JEHO POJMOVÉ ZNAKY 

 

Podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona sa účelom spracúvania osobných údajov rozumie 

vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý 

sa viaže na určitú činnosť. 

 

Z vyššie uvedenej definície pojmu účel spracúvania osobných údajov možno vyvodiť 

jeho nasledujúce pojmové znaky 

a) účel musí byť stanovený vopred, 

b) účel musí byť určený jednoznačne, 

c) účel musí byť vymedzený prevádzkovateľom alebo ustanovený zákonom, 

d) účel sa musí vzťahovať na určitú činnosť. 

 

Ad a) Vopred stanovený účel  

Vymedzenie účelu predchádza samotnému začatiu spracúvania osobných údajov 

v informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „informačný systém“). Nie je prípustné, 

aby prevádzkovateľ počas spracúvania osobných údajov v informačnom systéme zmenil účel 
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spracúvania osobných údajov; v takom prípade by sa jednalo o vymedzenie nového účelu 

spracúvania, od ktorého sa budú odvíjať povinnosti prevádzkovateľa nezávisle od pôvodného 

účelu spracúvania osobných údajov. Podmienka vymedzenia účelu spracúvania osobných 

údajov vopred zohľadňuje aj ochranu práv dotknutých osôb, ktoré musia mať vedomosť 

o tom, na aký účel sú alebo budú ich osobné údaje spracúvané, pred ich samotným 

poskytnutím prevádzkovateľovi na spracúvanie, ak zákon neustanovuje inak.
1
) 

 

Ad b) Jednoznačne určený účel 

Pri spracúvaní osobných údajov je potrebné, aby bol účel spracúvania osobných 

údajov určený jednoznačne. V prípade nejednoznačného vymedzenia účelu spracúvania môže 

dochádzať k poškodeniu práv dotknutých osôb a to najmä tým, že im nebude zrejmé, na aký 

účel poskytujú prevádzkovateľovi svoje osobné údaje. Túto požiadavku umocňuje aj § 6 

ods. 2 písm. a) zákona, podľa ktorého je prevádzkovateľ povinný pred samotným začatím 

spracúvania osobných údajov vymedziť účel takéhoto spracúvania, ktorý musí byť jasný, 

vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, 

ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika 

viazaná, ako aj § 15 ods. 1 písm. c) zákona, podľa ktorého je prevádzkovateľ, ktorý pripravuje 

spracúvanie osobných údajov povinný pred ich získavaním dotknutej osobe vopred oznámiť 

účel spracúvania osobných údajov. Z tohto dôvodu účel, ktorý je vymedzený len všeobecne 

bez ďalších podrobností nemusí spĺňať predmetné kritérium. 

 

Ad c) Ustanovenie účelu zákonom alebo jeho vymedzenie prevádzkovateľom 

Podstata a zmysel tohto pojmového znaku sú vyjadrené najmä v zákonnej definícii 

osoby prevádzkovateľa v § 4 ods. 2 písm. b) zákona, podľa ktorého prevádzkovateľ sám alebo 

spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov alebo mu tento účel spracúvania 

vyplýva priamo z príslušného právneho predpisu aspoň so silou zákona. 

 

Z uvedenej definície vyplýva, že účel spracúvania osobných údajov môže byť daný 

dvojakým spôsobom. Prvým spôsobom je vymedzenie účelu samotným prevádzkovateľom. 

Druhým spôsobom je ustanovenie účelu osobitným právnym predpisom, ktorý ustanovuje 

konkrétne spracúvanie osobných údajov, vrátane práv, povinností a vzájomných vzťahov 

pri spracúvaní osobných údajov. 

 

Vymedzenie alebo ustanovenie účelu spracúvania osobných údajov deklaruje zámer 

spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom a konkretizuje činnosť, ku ktorej sa ich 

spracúvanie viaže. 

 

Ad d) Účel viažuci sa na určitú činnosť 

Prevádzkovateľ môže vykonávať rôzne druhy činností, pri ktorých dochádza 

k spracúvaniu osobných údajov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby v rámci konkrétnej 

činnosti (napr. predaj tovaru) vymedzil účel, ktorý sa na ňu bude viazať v kontexte 

spracúvania osobných údajov. Rozlišovanie toho, čo určitú činnosť tvorí a čo nie, 

je vymedzené účelom, ktorý vytvára hranice medzi jednotlivými informačnými systémami. 

Na základe vyššie uvedeného možno preto povedať, že účel spracúvania osobných údajov  

 vymedzuje prevádzkovateľ (jednoznačne a pred začatím spracúvania osobných 

údajov) alebo ho ustanoví právny predpis aspoň so silou zákona a  

 je logicky spojený s určitou činnosťou, ktorú prevádzkovateľ vykonáva.  

 

                                                           
1
) Napríklad § 15 ods. 8 zákona. 



 

3 

2 ÚČEL SPRACÚVANIA V KONTEXTE POJMU PREVÁDZKOVATEĽ  

 

Účel, ako jeden zo základných atribútov samotného spracúvania osobných údajov, 

je neoddeliteľne previazaný s pojmom prevádzkovateľ
2
) a zákon ho upravuje aj v rámci 

základných zásad spracúvania osobných údajov, ktoré sú vymedzené v § 6 a nasl. zákona. 

Ide o zásady, ktoré sa uplatňujú v rámci celého procesu spracúvania osobných údajov, či už 

ide o prípravu spracúvania osobných údajov, začatie spracúvania osobných údajov, samotný 

priebeh spracúvania osobných údajov, ako aj v rámci ukončenia spracúvania osobných 

údajov. 

 

2.1 Vymedzenie účelu pred začatím spracúvania osobných údajov 

 

 Podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona prevádzkovateľ je povinný pred začatím spracúvania 

osobných údajov vymedziť účel spracúvania osobných údajov; účel spracúvania osobných 

údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou 

Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská 

republika viazaná.  

 

Vyššie uvedená povinnosť prevádzkovateľa špecifikuje definíciu pojmu účel 

spracúvania osobných údajov upravenú v § 4 ods. 3 písm. c) zákona. Okrem pojmových 

znakov uvedených v bode 1 tohto metodického usmernenia, účel spracúvania osobných 

údajov musí byť v súlade s právnymi predpismi, Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 

zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

Uvedená požiadavka legality účelu spracúvania sa na prevádzkovateľa vzťahuje, pokiaľ účel 

a spracúvanie osobných údajov neustanovuje osobitný zákon v súlade s podmienkami 

uvedenými v uvedenom ustanovení. Zároveň platí, že účel musí byť stanovený dostatočne 

vopred, najneskôr však pred začatím získavania osobných údajov. 

 

 Príklad č. 1: 

 Sociálna poisťovňa, ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje podľa platného 

zákona o sociálnom poistení, ktorý okrem iného ustanovuje aj účel spracúvania osobných 

údajov, a to najmä výkon sociálneho poistenia. 

 

 Príklad č. 2: 

 Fitnescentrum vedie databázu klientov využívajúcich služby, ktoré v tejto súvislosti 

poskytuje. Jednou zo základných náležitostí prevádzkovania takejto databázy (informačného 

systému) je účel spracúvania osobných údajov klientov. Účelom spracúvania osobných 

údajov je evidencia osôb, ktoré služby fitnescentra za stanovených podmienok využívajú. 

 

2.2 Získavanie osobných údajov na vymedzený alebo zákonom ustanovený účel 
 

Podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona prevádzkovateľ je povinný získavať osobné údaje 

výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel; je neprípustné získavať osobné údaje 

pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti. 

 

Získavanie osobných údajov je potrebné vykonávať v súlade s účelom spracúvania, 

či už vymedzeným priamo prevádzkovateľom alebo ustanoveným v právnom predpise aspoň 

so silou zákona. Táto požiadavka nadväzuje na zákonnú definíciu pojmu účel spracúvania 

                                                           
2
) Pozri Metodické usmernenie č. 2/2013 k základným pojmom – osoby pri spracúvaní osobných údajov. 



 

4 

osobných údajov upravenú v § 4 ods. 3 písm. c) zákona. Zákon v tejto súvislosti neumožňuje 

podstatné odchýlenie sa od účelu a/alebo zmenu účelu spracúvania, ako ani získavanie 

osobných údajov pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti, na ktorú 

prevádzkovateľ viaže získavanie osobných údajov. Takýto postup by mal za následok 

nezákonné získavanie a spracúvanie osobných údajov. 

 

Príklad: 

Prevádzkovateľ vedie viacero druhov databáz, napríklad na účel plnenia zmluvného 

vzťahu, na účel marketingu, na účel predaja – kúpy tovaru a podobne. Nie je dovolené, aby 

prevádzkovateľ využil osobné údaje dotknutých osôb na účel marketingu pod zámienkou, že 

ich získal na účel predaja – kúpy tovaru. 

 

2.3 Nevyhnutnosť a rozsah zodpovedajúci účelu spracúvania osobných údajov 

 

Podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa 

spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich 

spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.  

 

Z uvedeného ustanovenia vyplýva prevádzkovateľovi povinnosť spracúvať len také 

osobné údaje o dotknutých osobách, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania 

osobných údajov. To, aké osobné údaje prevádzkovateľ získava, resp. sú (majú byť) 

predmetom spracúvania, vyplýva priamo z účelu, ktorý prevádzkovateľ ich spracúvaním 

sleduje. Ich rozsah musí byť nevyhnutný a primeraný vo vzťahu k naplneniu vykonávanej 

činnosti. 

 

Spracúvanie osobných údajov je potrebné realizovať v nevyhnutnej miere a rozsahu 

tak, aby mohlo dôjsť k naplneniu účelu takéhoto spracúvania, a zároveň, aby dotknutým 

osobám nebol spôsobovaný neprimeraný zásah do ich práv a právom chránených záujmov. 

 

Príklad: 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účel spotrebiteľskej 

súťaže, v rámci ktorej sa víťaz určí spôsobom náhodného vyžrebovania spomedzi 

jednotlivých zúčastnených osôb, ktoré na splnenie podmienky účasti mali povinnosť splniť 

podmienku, a to vyplnenia letáku, v ktorom uvedú svoje osobné údaje. V takomto prípade 

na identifikáciu konkrétnych fyzických osôb nebude nevyhnutné, aby bolo spracúvané 

napríklad ich rodné číslo, ale budú postačovať napríklad tieto osobné údaje: meno, priezvisko, 

adresa trvalého pobytu, prípadne telefónne číslo a e-mailová adresa. 

 

2.4 Združovanie a využívanie osobných údajov spôsobom, ktorý zodpovedá účelu 

 

Podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa osobné 

údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli 

zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne 

účely. 

 

Osobné údaje je prevádzkovateľ povinný spracúvať na vymedzený alebo zákonom 

ustanovený účel. Rovnako aj spôsob, akým prevádzkovateľ spracúva a využíva (bude 

spracúvať/využívať) osobné údaje, je potrebné realizovať v súlade s účelom spracúvania 

obdobne, ako je to v prípade získavania osobných údajov pri začatí ich spracúvania 

podľa bodu 2.2 tohto metodického usmernenia. To platí počas celej doby spracúvania 
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osobných údajov. 

 

Združovanie osobných údajov predstavuje spracovateľskú operáciu, ktorá nie je 

zákonom dovolená. Ide o zlučovanie, resp. spájanie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ 

získal na rozdielne účely (napr. na účel zmluvy a na účel marketingu). V prípade združovania 

osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom možno hovoriť o rozšírení, resp. zmene 

účelu ich spracúvania, na ktorý prevádzkovateľ nemá primeraný právny základ. 

 

Ak prevádzkovateľ ukladá osobné údaje, získavané na rozdielne účely osobitne, 

na jednom spoločnom dátovom nosiči, je potrebné prijať primerané bezpečnostné opatrenia 

napr. vo forme nastavenia prístupových práv oprávneným osobám tak, aby nedochádzalo 

k porušovaniu tejto povinnosti ľudským faktorom. 

 

Príklad: 

Prevádzkovateľ internetového obchodu (e-shopu) spracúva osobné údaje zákazníkov 

(dotknutých osôb) v informačnom systéme na účel vybavenia ich objednávky a na účel 

zasielania marketingových ponúk prostredníctvom e-mailových adries (newsletter). 

V uvedenom prípade sa jedná o dva rozličné účely spracúvania osobných údajov. V prvom 

prípade sa účel spracúvania osobných údajov vzťahuje na činnosť predaja a kúpy tovaru alebo 

služby. V druhom prípade sa účel spracúvania osobných údajov vzťahuje na marketingovú 

činnosť prevádzkovateľa elektronického obchodu (prevádzkovateľ) vo vzťahu k zákazníkom 

(dotknutým osobám). 

 

2.5 Spracúvanie osobných údajov na iný, ako pôvodne určený účel 

 

Podľa § 6 ods. 4 zákona zhromaždené osobné údaje na pôvodne určený účel 

prevádzkovateľ nemôže spracúvať na iný účel, ktorý je nezlučiteľný s pôvodným účelom 

spracúvania. 

 

Uvedená povinnosť nadväzuje na spracúvanie a využívanie osobných údajov podľa 

bodu 2.4 tohto metodického usmernenia, v zmysle ktorého je prevádzkovateľ povinný 

spracúvať osobné údaje na vymedzený alebo zákonom ustanovený účel. V praxi však často 

dochádza k situáciám, kedy prevádzkovateľ získané osobné údaje nespracúva na pôvodne 

vymedzený účel, ale spracúva ich na iný ako pôvodne vymedzený účel (osobné údaje získané 

na účel plnenia zmluvy využíva na účel marketingu). Prevádzkovateľ ale nie je oprávnený 

využiť osobné údaje na iný, než pôvodné určený účel, resp. na účel, ktorý je nezlučiteľný 

s pôvodným účelom spracúvania. Zlučiteľnosť je potrebné posudzovať individuálne, pričom 

obsahovo je vyjadrená buď zákonným zmocnením (zákonnou výnimkou) alebo 

kompatibilitou účelu ďalšieho spracúvania s pôvodne vymedzeným účelom spracúvania 

osobných údajov. Pri posudzovaní tejto zlučiteľnosti je nevyhnutné brať do úvahy najmä 

a) vzťah medzi pôvodným a odvodeným účelom spracúvania osobných údajov, 

b) kontext, v rámci ktorého boli osobné údaje získané, 

c) legitímne očakávania dotknutých osôb vo vzťahu k ďalšiemu využívaniu ich 

osobných údajov a 

d) záruky garantované prevádzkovateľom na zabezpečenie zákonného spracúvania 

a predchádzania negatívnym dopadom na dotknuté osoby.
3
) 

 

 

                                                           
3
) Pozri bod III.2.2 pracovného dokumentu WP 203 Pracovnej skupiny zriadenej podľa čl. 29 smernice 95/46/ES 

o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. 
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Zo zákazu (ďalšieho) spracúvania osobných údajov na iný, ako pôvodne určený účel, 

zákonnou výnimkou uvedenou v zákone je § 6 ods. 5, podľa ktorého je prípustné 

zhromaždené osobné údaje spracúvať v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký 

výskum a vývoj alebo na účely štatistiky.
4
) Takéto spracúvanie osobných údajov sa nebude 

považovať za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania. Počas spracúvania osobných 

údajov na uvedené účely je prevádzkovateľ povinný ich označiť, anonymizovať ich, ak tým 

možno dosiahnuť účel spracúvania, a zlikvidovať ich ihneď, ako sa stanú na dané účely 

nepotrebnými. Takto spracúvané osobné údaje prevádzkovateľ nemôže použiť na podporu 

opatrení alebo rozhodnutí prijatých proti dotknutej osobe a nemôže ich využiť proti záujmom 

dotknutej osoby na obmedzenie jej základných práv a slobôd. 

 

Opačným prípadom je prílišné rozdrobovanie informačného systému 

prevádzkovateľmi na jednotlivé „čiastkové“ informačné systémy, keď sa osobné údaje 

v skutočnosti spracúvajú na jeden účel (napr. personálna a mzdová agenda). 

 

Príklad č. 1: 

Prevádzkovatelia podnikajúci v oblasti realitnej činnosti spravidla vytvárajú 

informačné systémy nimi nazývané napríklad ako informačný systém predaj a kúpa 

nehnuteľností, informačný systém nájom nehnuteľností, informačný systém sprostredkovanie 

kúpy a predaja nehnuteľností alebo informačný systém ohliadka nehnuteľností. Všetky tieto 

činnosti sú spojené s jedným účelom spracúvania osobných údajov a to konkrétne 

so samotnou realitnou činnosťou a pôjde teda o spracúvanie osobných údajov fyzických osôb 

v jednom informačnom systéme. 

 

Príklad č. 2: 

Zamestnávatelia (prevádzkovatelia) často krát vytvárajú informačné systémy, ktoré 

označujú napríklad ako informačný systém dochádzka, informačný systém školenia BOZP, 

informačný systém evidencia úrazov alebo informačný systém evidencia služobných ciest. 

V takomto prípade pôjde o spracúvanie osobných údajov zamestnancov na účel plnenia 

povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnym alebo obdobným vzťahom, vrátane 

pohovorov, resp. výberových konaní, a jedná sa o jeden účel spracúvania osobných údajov, 

ktorý sa bežne označuje ako informačný systém personalistika a mzdy. 

 

2.6 Likvidácia osobných údajov, ktorých účel sa skončil 

 

Podľa § 6 ods. 2 písm. h) zákona prevádzkovateľ je povinný zlikvidovať tie osobné 

údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil; po skončení účelu spracúvania možno osobné 

údaje ďalej spracúvať len za podmienok ustanovených v odseku 5.
5
) 

 

                                                           
4
) Zákon v uvedenom ustanovení vymedzuje, na ktoré iné účely spracúvania osobných údajov je možné 

spracúvať osobné údaje, ktoré boli získané na iný ako pôvodne určený účel spracúvania osobných údajov. Na iné 

ako uvedené účely spracúvania osobných údajov, nie je prevádzkovateľ oprávnený osobné údaje spracúvať, 

pokiaľ nepôjde o zlučiteľnosť účelov spracúvania. 
5
) Pozri § 6 ods. 5 zákona: Počas trvania pôvodne určeného účelu spracúvania osobných údajov, ako aj po jeho 

skončení je prípustné zhromaždené osobné údaje spracúvať v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, 

vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky, čo sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom 

spracúvania. Takto spracúvané osobné údaje prevádzkovateľ nemôže použiť na podporu opatrení alebo 

rozhodnutí prijatých proti dotknutej osobe a nemôže ich využiť proti záujmom dotknutej osoby na obmedzenie jej 

základných práv a slobôd. Počas spracúvania osobných údajov na účely podľa prvej vety je prevádzkovateľ 

povinný ich označiť, anonymizovať ich, ak tým možno dosiahnuť účel spracúvania, a zlikvidovať ich ihneď, ako 

sa stanú nepotrebnými. 
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Likvidácia osobných údajov bezprostredne súvisí s ukončením spracúvania osobných 

údajov na daný účel. Ak dôjde k naplneniu účelu spracúvania (vrátane uplynutia lehoty 

uchovávania), prevádzkovateľ je povinný osobné údaje bezodkladne zlikvidovať. To neplatí, 

ak ide o spracúvanie osobných údajov na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo 

na účely štatistiky; aj v tomto prípade platí postup podľa bodu 2.5 tohto metodického 

usmernenia. 

 

Príklad: 

Dotknutá osoba je štátnym zamestnancom. Po skončení štátnozamestnaneckého 

pomeru je prevádzkovateľ podľa platného zákona o štátnej službe povinný uchovávať jej 

osobný spis 50 rokov od skončenia štátnozamestnaneckého pomeru. Po uplynutí tejto lehoty 

je prevádzkovateľ povinný osobný spis, vrátane osobných údajov, zlikvidovať. Obdobná 

situácia platí napríklad v prípade účtovných dokladov podľa platného zákona o účtovníctve. 

 

 

3 ÚČEL SPRACÚVANIA V KONTEXTE POJMU INFORMAČNÝ SYSTÉM 
 

Účel spracúvania osobných údajov zákon vo svojich ustanoveniach spája aj s pojmom 

informačný systém. Informačným systémom sa podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona rozumie 

informačný systém, v ktorom sa na vopred vymedzený účel systematicky spracúva alebo má 

spracúvať akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov prístupných podľa určených 

kritérií, bez ohľadu na to, či ide o informačný systém centralizovaný, decentralizovaný alebo 

distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe; informačným systémom sa na účely 

tohto zákona rozumie aj súbor osobných údajov, ktoré sú spracúvané alebo pripravené 

na spracúvanie čiastočne automatizovanými alebo inými ako automatizovanými 

prostriedkami spracúvania.
6
) 

 

Vychádzajúc z uvedenej definície, v informačnom systéme je možné spracúvať osobné 

údaje len na jeden účel spracúvania osobných údajov. Takéto spracúvanie osobných údajov 

nadväzuje aj na zákonné vymedzenie základných povinností prevádzkovateľa, a to najmä 

na zákaz spracúvania osobných údajov na iný, než pôvodne určený účel, resp. na účel, ktorý 

je nezlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania. Softvérové vybavenie (resp. aplikácie, 

programy), prostredníctvom ktorého dochádza k spracúvaniu osobných údajov, je 

prostriedkom spracúvania osobných údajov; spracúvanie osobných údajov prostredníctvom 

takéhoto prostriedku spracúvania možno vo viacerých informačných systémoch.  

 

Príklad: 

Prevádzkovateľ internetového obchodu (e-shop), ktorý spracúva osobné údaje 

zákazníkov v rámci zmluvných vzťahov (predaj a dodanie tovaru) v informačnom systéme  

e-shop, sa rozhodne odmeniť vernosť svojich zákazníkov v rámci vernostného programu. 

V takomto prípade tak dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov zákazníkov na samostatný 

účel v samostatnom informačnom systéme vernostný program.  

 

 

ZÁVER 

 

Účel spracúvania osobných údajov je jedným z ťažiskových prvkov zákonného 

spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktorý neoddeliteľne súvisí so samotným 

                                                           
6
) Pozri Metodické usmernenie č. 5/2013 k pojmu informačný systém osobných údajov. 
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spracúvaním osobných údajov. Jeho správne a vhodné zadefinovanie je dôležité nielen 

pre samotné dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sa budú v informačnom systéme 

spracúvať, ale aj pre každého prevádzkovateľa, najmä z dôvodu riadneho zabezpečovania 

ochrany osobných údajov pri dodržiavaní zákonných požiadaviek. 

 

 

 V Bratislave, dňa 30. decembra 2014 

 

 

 

       JUDr. Zuzana Valková  v.r. 

riaditeľka odboru právnych služieb 

      a medzinárodných vzťahov 


