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ÚČEL 

Tento dokument popisuje dopad Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) 

a naňho nadväzujúcich právnych predpisov na prenosový systém NSG spoločnosti NAM Slovakia 

s.r.o. so sídlom: Zvolenská cesta 179, 974 05  Banská Bystrica, IČO: 44638477, zapísaná v OR OS 

Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 16060/S a jeho používanie. 

Tento dokument popisuje práva a povinnosti jednotlivých osôb, pokiaľ ide o osobné údaje 

klientov a zamestnancov užívateľa alebo ďalších osôb, ktoré majú vzťah k užívateľovi, 

s výnimkou osobných údajov samotného  užívateľa.  Užívateľ je teda vo vzťahu k týmto osobným 

údajom povinný plniť akékoľvek povinnosti stanovené pre prevádzkovateľa právnymi predpismi (teda 

vrátane Nariadenia). Užívateľ však nie je v postavení prevádzkovateľa, pokiaľ ide o osobné údaje 

identifikujúce užívateľa ako stranu zmluvy s poskytovateľom, kontaktné údaje užívateľa, údaje 

o poskytovaných službách, platobné údaje a platobná história užívateľa. Vo vzťahu k týmto 

údajom je prevádzkovateľom poskytovateľ, pretože určil účely a prostriedky spracúvania osobných 

údajov. Zásady ich ochrany osobných údajov, ktorých prevádzkovateľom je poskytovateľ (viď časť 

„Rola: Užívateľ systému NSG“) nájdete na www.nam.sk/gdpr 

 

POPIS SYSTÉMU:  

 

Prenosový systém NSG (ďalej len „sieť NSG“) je určený pre prenos dát z elektronických a 
požiarnych zabezpečovacích systémov, ale aj z telemetrických, prístupových, obchôdzkových, 
osobných a mnoho iných typov zariadení inštalovaných na strážených objektoch na monitorovacie 
a dohľadové centrá. Poskytovateľ služieb siete NSG poskytuje potrebnú HW a SW technológiu 
slúžiacu k prevádzkovaní siete NSG, umiestnenú v technologickom centre poskytovateľa. 

  

INFORMÁCIE O OCHRANE 
OSOBNÝCH ÚDAJOV  

http://www.nam.cz/wp-content/uploads/2018/05/GDPR-Z%C3%A1sady-zpracov%C3%A1n%C3%AD-osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF-NAM-SlovakiaSK.pdf


 

 

Základnými prvkami prenosového systému NSG sú: 

• Rôzne varianty komunikátorov 

• Podpora niekoľkých prenosových trás (GPRS,IP/LAN,SMS,PSTN, a pod.)  

• Zálohované prenosové trasy 

• Podpora väčšiny typov požiarnych, zabezpečovacích, telemetrických, prístupových a 
obchôdzkových systémov, inštalovaných na strážených objektoch. 

• Podpora protokolu 4+2, Ademco Contact Id, SIA IP, VoIP, Videofied a špecifických 
protokolov väčšiny požiarnych systémov 

• Dohľad technológie - poskytovanie dohľadu technológie prenosovej siete NSG 7 dní v týždni 
a 24 hodín denne prostredníctvom dohľadového centra poskytovateľa, ktoré monitoruje a rieši 
akékoľvek kritické prevádzkové stavy. 

• Hot-line podpora – poskytovanie hot-line podpory 7 dní v týždni a 24 hodín denne 
prostredníctvom dohľadového centra poskytovateľa. 
 

TECHNICKÉ RIEŠENIE:  

Technicky je systém tvorený HW a SW časťou: 

HW časť systému  

• komunikátory na strážených alebo technologických objektoch (komunikátory REGGAE vo 
všetkých HW modifikáciách GT,LT,RT,GLT,GRT,…) 

• Technologické centrum poskytovateľa siete NSG, NAM Slovakia s.r.o. 

• HW prijímače (NSG Receiver) na strane užívateľa siete NSG, tzn. monitorovacie a dohľadové 
centrá. 

 
 
SW časť systému 
 
SW časť tvorí serverová aplikácia prenosového systému NSG, umiestená v technologickom centre 
poskytovateľa. Primárna funkcia serverovej aplikácia je doručiť prijaté dáta z komunikátorov na 
objektoch do NSG receiveru u užívateľa monitorovacej technológie. Z NSG receiveru sú dáta predávané 
k spracovaniu/zobrazeniu v monitorovacom systému, napr. 1Box®, 1Box® cloud, prípadne do iných 
podporovaných systémov tretích strán. Serverová aplikácia v technologickom centre poskytovateľa 
ďalej dovoľuje vykonávať diaľkový upgrade FW komunikátorov, ich diagnostiku (kontrolu spojenia, a 
pod.).  

 
Zabezpečenie siete NSG 

• akákoľvek dátová komunikácia v prenosovom systéme NSG je zabezpečená  šifrovaním 

• GPRS komunikátory naviac využívajú vlastnú APN (Access Point Name) bez prestupu do 
verejného internetu.  

• LAN komunikátory nadväzujú dátové spojenie s technologickým centrom, zabezpečené 
pomocou VPN (Virtual Private Network). 

• Diagnostické dáta v prenosovom systéme NSG neobsahujú žiadne osobné údaje užívateľa jeho 
klientov či zamestnancov (obsahujú len vnútorné informácie  o technickom stave komunikácie, 
napájania, záložného zdroja, identifikáciu používaného vysielača siete GSM,  úroveň GSM 
signálu, atď.) 

• Samotné udalosti zo strážených objektoch sú prenášané pomocou číselných kódov alebo 
špeciálnych znakov. V prípade protokolu Videofied je prenášané aj cca 10 sek poplachové 
video, ktoré je však v tak malom rozlíšení a kvalite, že z pohľadu Nariadenia neobsahuje žiadne 
osobné údaje.    

 

 



 

 

JEDNOTLIVÉ ROLE V PRENOSOVOM SYSTÉME NSG: 

Pre posúdenie prenosového systému NSG z hľadiska zhody s pravidlami pre ochranu osobných údajov 

je vhodné rozdeliť systém do niekoľko rolí a každú posudzovať samostatne: 

ROLA: POSKYTOVATEĽ PRENOSOVÉHO SYSTÉMU NSG 

Poskytovateľ systému je spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. V systéme vystupuje ako technologická 

spoločnosť a z hľadiska Nariadenia je tzv. sprostredkovateľom. Zaisťuje bezproblémový chod HW, na 

ktorom beží serverová aplikácia, jeho bezpečnosť, vykonáva administráciu služieb systému, 

aktualizácie, pravidelné revízie systému a zaisťuje technickú podporu a školenie pre užívateľov. 

ROLA: UŽÍVATEĽ PRENOSOVÉHO SYSTÉMU NSG 

Užívateľ je organizácia, ktorá tento systém používa a je v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom systému. 

Spravidla sa jedná o organizácie ako napr. súkromné bezpečnostné agentúry, mestá/mestské polície a 

ďalšie.  

Z hľadiska Nariadenia je užívateľ prevádzkovateľom osobných údajov predaných poskytovateľovi 

užívateľom alebo treťou osobou menom či z poverenia užívateľa alebo zadaných užívateľom či 

uvedenou treťou osobou do systému (ide o osobné údaje jeho klientov, zamestnancov užívateľa a 

ďalších osôb s výnimkou užívateľa samotného). Užívateľ je teda vo vzťahu k týmto osobným údajom 

povinný plniť akékoľvek povinnosti stanovené pre prevádzkovateľa právnymi predpismi (teda vrátane 

Nariadenia). 

Užívateľ však nie je v postavení prevádzkovateľa, pokiaľ ide o osobné údaje identifikujúce užívateľa ako 

stranu zmluvy s poskytovateľom, kontaktné údaje užívateľa, údaje o poskytovaných službách, platobné 

údaje a platobnú históriu užívateľa. Vo vzťahu k týmto údajom je prevádzkovateľom poskytovateľ, 

pretože určil účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.   

Užívateľ / technik: Pomocou tohto prístupu užívateľ nastavuje lokálne lebo vzdialene jednotlivé 

komunikátory. Nastavenie sa vykonáva pomocou SW aplikácie NAM manager. Užívateľ je zodpovedný 

za zabezpečenie počítača, z ktorého nastavenie vykonáva.   

Užívateľ nemá z bezpečnostných dôvodov možnosť pristupovať súborovo k serverovej aplikácii 

prenosové systému NSG, umiestnenej v technologickom centre poskytovateľa.   

ROLA: KLIENT 

Klientom sa rozumie zákazník užívateľa systému. Dáta zo strážených objektov/technológií klientov sú 

prenášané prenosovým systémom NSG na NSG receiver užívateľa. Napojenie objektov je bežne 

realizované štandardnými komunikačnými protokolmi (Ademco Contact ID, 4+2, SIA IP, NSG, a pod.), 

pričom sú prenášané len číselné hodnoty a z pohľadu Nariadenia neobsahuje prenos žiadne osobné 

dáta klientov.  

Klient je dotknutou osobou vo zmysle Nariadenia. 

ROLA: ZAMESTNANEC UŽÍVATEĽA PRENOSOVÉHO SYSTÉMU NSG 

Zamestnanci užívateľa, ktorých osobné údaje sú v systéme, sú tiež dotknuté osoby v zmysle 

Nariadenia. 



 

 

PRÁVNE ASPEKTY PRENOSOVÉHO SYSTÉMU NSG 

Z hľadiska Nariadenia a ďalších predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia sú jednotlivé 

role a zodpovednosti nasledujúce: 

PREVÁDZKOVATEĽ  

Prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia je užívateľ systému NSG. Užívateľ je teda povinný plniť 

akékoľvek povinnosti prevádzkovateľa stanovené Nariadením a ďalšími právnymi predpismi, pokiaľ ide 

o osobné údaje obsiahnuté v prenosovom systéme NSG týkajúce sa jeho klientov, zamestnancov a 

ďalších fyzických osôb, ktorých osobné údaje Užívateľ do systému zaviedol či ich zavedenie umožnil. 

Užívateľ je tiež povinný umožniť uvedeným dotknutým osobám výkon ich práv. Ide mimo iné o tieto 

povinnosti prevádzkovateľa: 

• dodržovať zásady spracúvania osobných údajov, 

• poskytnúť dotknutej osobe akékoľvek informácie uvedené v článkoch 13 a 14 Nariadenia, 

• umožniť dotknutej osobe výkon jej práv stanovených Nariadením, 

• byť schopný doložiť súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením a ďalšími právnymi 

predpismi. 

SPROSTREDKOVATEĽ  

Sprostredkovateľom v zmysle Nariadenia je poskytovateľ prenosového systému NSG, teda spoločnosť 

NAM Slovakia s.r.o. Postavenie sprostredkovateľa je však obmedzené na tie situácie, kedy 

poskytovateľ pristupuje k databázy obsiahnutej v HW systéme pri servisných úkonoch. 

V ostatných prípadoch poskytovateľ postavenie sprostredkovateľa nemá. 

Vzťah poskytovateľa a užívateľa sa riadi zmluvou, ktorá zaväzuje poskytovateľa (sprostredkovateľa) 

voči prevádzkovateľovi (teda užívateľovi) a v nej je mj. stanovený predmet a doba trvania spracúvania 

osobných údajov, povaha a účel spracúvania, typ osobných údajov a kategórie dotknutých osob a ďalšie 

práva a povinnosti stanovené v článku 28 Nariadenia. Táto zmluva mimo iné stanoví, že poskytovateľ 

spracúváva osobné údaje len na základe doložených pokynov užívateľa (teda prevádzkovateľa v zmysle 

Nariadenia). 

Poskytovateľ používa k prevádzke prenosového systému NSG ďalšieho sprostredkovateľa - spoločnosť 

NAM system, a.s. so sídlom: U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, Česká republika, 

IČ: 25862731, číslo spisovej značky: B 2365 – KS v Ostrave, ktorá má postavenie ďalšieho 

sprostredkovateľa a ktorá poskytuje dostatočné záruky technických a organizačných opatrení, aby 

spracúvanie spĺňalo požiadavky Nariadenia. Pokiaľ by v budúcnosti zapojenie ďalšieho 

sprostredkovateľa do spracúvania osobných údajov v prenosovom systéme NSG bolo nutné, 

poskytovateľ tak učiní len s predchádzajúcim konkrétnym alebo obecným písomným povolením 

prevádzkovateľa (užívateľa) a len na základe zmluvy medzi poskytovateľom a ďalším 

sprostredkovateľom, ktorá uloží ďalšiemu sprostredkovateľovi rovnaké povinnosti na ochranu údajov, 

aké sú uvedené v zmluve poskytovateľa a užívateľa. 

DOTKNUTÁ OSOBA  

Dotknutou osobou v zmysle Nariadenia je: 

• zamestnanec užívateľa, ktorého osobné údaje sú spracúvávané v prenosovom systéme NSG 



 

 

• klient užívateľa, ktorého osobné údaje sú spracúvávané v prenosovom systéme NSG 

PRÁVNY DÔVOD A ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Vo vzťahu k zamestnancom užívateľa môže byť právnym základom spracúvania prípad uvedený 

v článku 6 odst. 1, písm. f) Nariadenia, teda, že spracúvanie je nevyhnutné pre účely oprávnených 

záujmov príslušného prevádzkovateľa. Týmito oprávnenými záujmami prevádzkovateľa môže byť 

záujem na výkone jeho podnikateľskej činnosti, pretože bez použitia prenosového systému NSG by 

prevádzkovateľ (užívateľ) nemohol poskytovať služby svojim klientom v takom rozsahu a kvalite, ako 

s použitím tohoto systému. 

Vo vzťahu ku klientom užívateľa môže byť právnym základom spracúvania prípad uvedený v článku 6 

odst. 1, písm. b) Nariadenia, teda, že spracúvanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou 

stranou je dotknutá osoba, a ak nie je tento právny základ vo vzťahu k niektorým či všetkým osobným 

údajom klienta daný, tak článku 6 odst. 1, písm. a) Nariadenia, teda, že dotknutá osoba udelila súhlas 

s spracúvaním svojich osobných údajov pre jeden či viac konkrétnych účelov. Avšak pokiaľ, sú 

v prenosovom systéme NSG spracúvávané prevádzkovateľom osobné údaje, ktoré spadajú do 

osobitných kategórií osobných údajov, môže byť právnym základom spracúvaný výhradne prípad 

uvedený v článku 6 odst. 1, písm. a) Nariadenia, teda, že dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním 

svojich osobných údajov pre jeden či viac konkrétnych účelov. 

Prevádzkovateľ je povinný: 

• zaistiť právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia; 

• zaistiť, aby akékoľvek osobné údaje boli zhromažďované a predané užívateľovi zákonným 

spôsobom; 

• nevydať žiadne pokyny poskytovateľovi, ktoré by boli akýmkoľvek spôsobom v rozpore s 

Nariadením alebo zákonnými právami dotknutých osôb; 

• jednať ako kontaktné miesto dotknutých osôb. 

PR ÍNOSY SPRACÚVANIA 

Používanie prenosového systému NSG prináša benefity ako užívateľovi, tak aj jeho klientom aj 

zamestnancom. 

Prínos pre Popis prínosu 

celú spoločnosť znižovanie kriminality 

Užívateľa možnosť efektívne poskytovať služby klientom 

Užívateľa možnosť získať nových klientov 

Užívateľa preukázanie riadneho a sústavného poskytovania služieb klientom 

Užívateľa zníženie možnosti nesprávneho alebo nekvalitného poskytovania služieb 

klientom 



 

 

Zamestnancov 

užívateľa 

pomoc pri plnení povinností z pracovnoprávneho vzťahu 

Klientov ochrana majetku a bezpečnosť klienta 

Klientov kvalitnejšie služby zo strany užívateľa 

Klientov preukázanie vadného poskytnutia služby zo strany užívateľa 

RIZIKÁ SPRACÚVANIA 

Ako každé spracúvanie osobných údajov nesie aj používanie prenosového systému NSG určité riziká 

pre práva a slobody dotknutých osôb, teda najmä klientov či zamestnancov užívateľa. Jedným zo 

sťažených princípov Nariadenia je prístup založený na riziku, ktorý znamená, že prevádzkovateľ (teda 

užívateľ) musí posúdenie pripravovaného spracúvania osobných údajov vziať v úvahu všetky rizika pre 

práva a slobody fyzických osôb. To samozrejme zahrnuje aj riziká v kontexte bezpečnostných opatrení. 

To možno ilustrovať na zásade presnosti; čím vyššie je (akékoľvek) riziko plynúce z nepresnosti 

niektorého zo zapracovávaných osobných údajov, tím väčšie sú nároky na mechanizmy aktualizácie 

osobných údajov. 

„Rizikom“ sa rozumie scenár, v ktorom je uvedený popis určitej udalosti (hrozby) a ktorej dôsledky 

(ujma) spoločne s odhadom jej závažnosti a pravdepodobnosti. Nariadenie ukladá prevádzkovateľovi 

povinnosť zaviesť zodpovedajúce opatrenia, aby zaistil a bol schopný doložiť súlad s Nariadením, 

pričom prihliada mimo iné k rôzne pravdepodobným a rôzne závažným rizikám pre práva a slobody 

fyzických osôb. 

Hrozbami pre práva a slobody dotknutých osôb v súvislosti s používaním prenosového systému NSG 

môžu napríklad byť: 

Hrozba Príklad hrozby (pre prenos. 

systém NSG) 

Protiopatrenie poskytovateľa 

alebo užívateľa 

Spracúvanie nepresných 

osobných údajov 

V systéme sú neaktualizované 

osobné údaje 

V zmluvách o poskytovaní 

služieb prenosového systému 

NSG musí musí byť uvedené 

dojednanie, že užívateľ je 

povinný hlásiť neodkladne 

poskytovateľovi každú zmenu 

svojich osobných údajov. 

 

Spracúvanie osobných údajov 

nad rámec účelu 

Osobné údaje zhromaždené 

pre účel poskytovania služby sú 

následne použité pre priamy 

marketing nesúvisiaceho tovaru 

Poskytovateľ spracúváva 

osobné údaje klientov a 

zamestnancov užívateľa len za 



 

 

alebo predávané novému 

príjemcovi. 

účelom poskytovania služieb 

prenosového systému NSG. 

 

Poskytovateľ spracúváva 

osobné údaje klientov a 

zamestnancov užívateľa len na 

základe zmluvy s užívateľom, 

ktorá spĺňa požiadavky 

Nariadenia na zmluvu o 

spracúvaní osobných údajov. 

 

Spracúvanie osobných údajov 

bez právneho základu 

V systéme sú osobné údaje 

osôb, ktoré neuzavreli zmluvu 

s poskytovateľom 

Vnútorný predpis poskytovateľa 

stanoví, že služby môžu byť 

poskytované výhradne 

osobám, ktoré uzavreli 

s poskytovateľom zmluvu. 

Užívateľ je povinný si zaistiť 

zmluvný základ pre 

spracúvanie osobných údajov 

svojich klientov. 

Spracúvanie osobných údajov 

neočakávané dotknutou 

osobou 

Dáta klientov sú využívané pre 

marketingové účely. 

Zmluva o spracúvaní stanoví 

pre poskytovateľa striktné 

obmedzenia nakladania 

s osobnými údajmi. 

Strata osobných údajov Dôjde k poškodeniu úložiska 

dát, ktoré spôsobí nemožnosť 

prístupu k nim. 

Zákaz/obmedzenia prenosu dát 

zo serveru na lokálne úložisko. 

Zálohovanie. 

Krádež osobných údajov Hackerský útok. Stratégia hĺbkovej obrany. 

Zneužitie prístupu k osobným 

údajom 

Administrátor neoprávnene 

skopíruje kontaktné údaje 

klientov a predá ich tretej osobe 

za účelom ponuky tovaru alebo 

služieb. 

Užívateľ aj poskytovateľ musí 

dôsledne nastaviť oprávnenie 

prístupu k osobným údajom. 

Zamestnanci užívateľa aj 

poskytovateľa musia uzatvoriť 

zmluvy o mlčanlivosti. 

Logovanie činností. 



 

 

Zneužitie technických 

informácii klientov 

Dôjde k zneužitiu citlivých 

technických údajov o 

zabezpečení strážených 

objektov a ich následnému 

zneužitiu k napr. prekonanie 

zabezpečovacieho systému 

Užívateľ aj poskytovateľ musí 

dôsledne nastaviť oprávnenie 

prístupu k osobným údajom. 

Zamestnanci užívateľa aj 

poskytovateľa musia uzatvoriť 

zmluvy o mlčanlivosti. 

Logovanie činností. 

Zneužitie/pozmenenie 

osobných údajov 

Zamestnanec neoprávnene 

pozmení osobné údaje, 

uvedené v systéme u 

strážených objektov a 

znemožní tak užívateľovi 

postupovať správne v prípade 

narušenia objektu. 

Užívateľ aj poskytovateľ musia 

dôsledne nastaviť oprávnenie 

prístupu k osobným údajom. 

Logovanie činností. 

Zneužitie osobných údajov 

klientov v rámci konkurenčného 

boja užívateľov 

Dôjde k predaniu osobných 

údajov klientov konkurenčnej 

spoločnosti za účelom 

výhodnejšej ponuky. 

Užívateľ aj poskytovateľ musí 

dôsledne nastaviť oprávnenie 

prístupu k osobným údajom. 

Zamestnanci užívateľa aj 

poskytovateľa musia uzatvoriť 

zmluvy o mlčanlivosti. 

Logovanie činností. 

Spoločnosť NAM Slovakia s.r.o., ako sprostredkovateľ osobných údajov v prenosovom systéme NSG 

vykonala posúdenie a zhodnotenie rizík spracúvania osobných údajov v prenosovom systéme NSG pri 

činnostiach poskytovateľa, ktorá je prílohou č. 1 týchto zásad.  

Je na užívateľovi, aby to isté posúdenie vykonal ohľadne činnosti užívateľa.  

Je zrejmé, že zneužitie dát v systéme so sebou nesie rizika pre dotknuté osoby a je teda nevyhnutné, 

aby poskytovatelia aj užívateľ proti týmto rizikám prijali nevyhnutné opatrenie. Prenosový systém NSG 

nesmie byť v žiadnom prípade používaný k nadmernému sledovaniu či narušovaniu súkromia klientov. 

Takáto činnosť nie je v súlade s právom. Užívateľ systému je tiež povinný zabezpečiť dostatočnú 

kontrolu činnosti svojich zamestnancov, aby nemohli zneužiť osobné údaje klientov v ich neprospech.  

Spoločnosť NAM system, a.s., ako sprostredkovateľ osobných údajov v prenosovom systéme NSG 

prijala opatrenia uvedené v týchto Informáciách, ktoré minimalizujú riziko straty či krádeže osobných 

údajov alebo zneužitie prístupu k nim v tých častiach prenosového systému NSG, ktoré sú pod jej 

kontrolou.  

Užívateľ systému je povinný prijať účinné opatrenie proti riziku straty či krádeže osobných údajov alebo 

zneužitia prístupu k nim v tých častiach prenosového systému NSG, ktoré sú pod jeho kontrolou, najmä 

zaistiť bezpečnosť a obmedzenie prístupu k jeho výpočetnej technike a mobilným zariadením 

zapojeným do prenosového systému NSG, aby bolo zabránené náhodnému alebo protiprávnemu 



 

 

zničeniu, strate, pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupneniu predávaných, uložených alebo inak 

spracúvávaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim. 

Užívateľ systému je tiež povinný prijať účinné opatrenie proti všetkým ostatným rizikám pre práva a 

slobody fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v prenosovom systéme NSG. 

Je nevyhnutné upozorniť, že pokiaľ užívateľ mieni používať systém 1Box® cloud k systematickému 

monitorovaniu činnosti zamestnancov1, je užívateľ povinný pred začatím týchto činností vykonať tzv. 

posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a spracúvanie vykonať až podľa výsledkov tohoto 

posúdenia. Je tiež povinný zhodnotiť túto činnosť z hľadiska ďalších právnych predpisov, napríklad 

zákonníka práce a občianskeho zákonníka (ochrana súkromia). Systém 1Box® cloud nesmie byť 

v žiadnom prípade používaný ani k nadmernému sledovaniu či narušovaniu súkromia zamestnancov 

užívateľa. Takáto činnosť nie je v súlade s právom. 

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA POSKYTOVATEĽA K ZABEZPEČEN IU 

SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE  S POŽIADAVKAMI NARIADENIA A 

ZAISTENIE OCHRANY PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB 

Vzhľadom k stavu techniky, nákladom na realizáciu a podstate, rozsahu, kontextu a účelom spracúvania 

osobných údajov, ako aj k rôznej pravdepodobnosti a závažnosti rizík pre práva a slobody fyzických 

osôb poskytovateľ prijal nižšie uvedené technické a organizačné opatrenie k zabezpečeniu spracúvania 

osobných údajov v častiach systému pod jeho kontrolou v súlade s požiadavkami Nariadenia a 

k zaistenia ochrany práv dotknutých osôb: 

1. Serverová časť je umiestená v zabezpečenom technologickom centre v súlade s platnou 

legislatívou.  

2. Technicky je chod centra zaistný niekoľko násobným istením napájacích zdrojov a pokročilým 

systémom hĺbkovej obrany. Stratégia hĺbkovej obrany zaisťuje, že bezpečnostné kontroly sú 

prítomné v rôznych vrstvách služby a že pokiaľ niektorá oblasť zlyhá, existujú kompenzačné 

kontroly, ktoré udržujú bezpečnosť po celú dobu. Stratégia tiež zahrnuje taktiky, ako odhaliť, 

predchádzať a zmierniť narušenie bezpečnosti skôr, než k nim dôjde. To zahrňuje tiež neustále 

zlepšovanie funkcií zabezpečenie služby, vrátane: 

• Šifrovanie dát 

• Zálohovanie dát  

• Monitorovanie sieťovej prevádzky 

• Pravidelné aktualizácie zabezpečenia 

• Detekcie a prevencie rizík na úrovni siete 

• Multifaktorová autentizácia pre prístup k službám 

• Audit prístupov a činností administrátora 

• Kontinuálne zvyšovanie úrovne odborných znalostí administrátorov 

3. Zabránenie porušenia týchto pravidiel zahrňuje tiež riadené mazanie nepotrebných účtov, kedy 

zamestnanec poskytovateľa odchádza, mení skupiny alebo nepoužije účet pred jeho 

vypršaním. Kedykoľvek je to možné, zásah človeka je nahradený automatizovaným procesom 

založeným na nástrojoch, vrátane rutinných funkcii, ako je nasadenie, ladenie, diagnostika a 

reštartovanie. 

4. Kontrola fyzického prístupu do technologického centra využíva viac autentifikačných a 

bezpečnostných procesov, vrátane čipových kariet, miestnych bezpečnostných pracovníkov, 

                                                      

1 pretože táto činnosť je považována za vysoko rizikovú pre práva a slobody dotknutých osôb 



 

 

nepretržitého sledovania videa a dvojfaktorové autentizácie. Technologické centrum je 

monitorované pomocou pohybových senzorov. Pre prípad prírodných katastrof zahrňuje 

zabezpečenie tiež automatizované protipožiarne a hasiace systémy. 

5. Dáta užívateľov a klientov nie sú poskytovateľom predávané žiadnej tretej strane (marketing, 

obchodné ponuky a pod.) s výnimkou prípadu, kedy by to bolo poskytovateľovi uložené 

rozhodnutím orgánu verejnej moci a poskytovateľ systému dáta nespracúváva žiadnymi inými 

spôsobmi, než ktoré sú nevyhnuté pre fungovanie služby. 

6. Spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. ako sprostredkovateľ osobných údajov prijala opatrenie vo 

forme vnútorného predpisu pre zaistenie toho, aby ho zamestnanci (akákoľvek fyzická osoba, 

ktorá jedná z poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa), ktorí majú prístup k 

osobným údajom, spracúvávali osobné údaje v súlade s pravidlami uvedenými v týchto 

zásadách a s Nariadením. 

7. S výnimkou odstavca 8. nižšie prestane poskytovateľ po ukončení zmluvy s užívateľom 

spracúvávať osobné údaje spracúvávané menom užívateľa. Na základe písomného pokynu 

užívateľa ďalej poskytovateľ zaistí na náklady užívateľa vrátenie užívateľovi akýchkoľvek 

osobných údajov spoločne so všetkými kópiami, ktoré vlastní, alebo drží. Ak nepredloží užívateľ 

pokyn k vráteniu do dvoch (2) mesiacov odo dňa ukončenia zmluvy, poskytovateľ môže 

vymazať akékoľvek osobné údaje, vrátane ich kópií, pokiaľ nie je uchovávanie osobných údajov 

požadované právnymi predpismi. Ak majú byť osobné údaje vrátené v súlade s vyššie 

uvedeným, budú vrátené v bežnom čitateľnom formáte, na ktorom sa strany dohodnú. 

8. Poskytovateľ si smie ponechať osobné údaje v rozsahu požadovanom právnymi predpismi EU 

alebo členského štátu len v rozsahu a po dobu zodpovedajúcu ustanovením právnych predpisov 

EU alebo členského štátu, a vždy za predpokladu, že poskytovateľ zaistí dôvernosť akýchkoľvek 

osobných údajov a zaistí, aby boli tieto osobné údaje spracúvávané len v nutnom rozsahu podľa 

účelu špecifikovaného právnymi predpismi EU alebo členského státu požadujúcimi ich 

uchovávanie, a nie pre akýkoľvek iný účel. 

9. Poskytovateľ menoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov podľa článku 37 

Nariadenia. Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú uvedené na www.namtechnology.sk/gdpr 

10. Poskytovateľ vedie záznamy o všetkých kategóriách činností spracúvané vykonávaných pre 

prevádzkovateľa v súlade s ustanovením článku 30 odst. 2. Nariadenia. 

Bližšie sú technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu spracúvania osobných údajov prijaté 

poskytovateľom popísané v prílohe č. 2 týchto zásad. 

V ostatných častiach systému je povinný zaistiť technické a organizačné opatrenie 

k zabezpečeniu spracúvania osobných údajov užívateľa. 

 

PRÍLOHY: 

1) Riziková matica – Prenosový systém NSG 

2) Technické a organizačné opatrenie k zabezpečeniu spracúvaniu osobných údajov 

http://www.namtechnology.sk/gdpr


 

 

Príloha č. 1           Informácie o ochrane osobných údajov prenosový systém NSG 

 

 

Celkom

H
ro

zb
a

Ujma Pravdepodobnosť Závažnosť Skóre Pravdepodobnosť Závažnosť Skóre Miera rizika

Hmotná ujma

Ublíženie na zdraví 0 0 0 0 0

Krádež či zneužitie identity 0 0 0 0 0

Finančná strata 0 0 0 0 0

Významné hospodárské znevýhodnienie 0 0 0 0 0

Iná hmotná škoda 0 0 0 0 0

Nehmotná ujma 0

Porušenie ochrany podoby člověka 0 0 0 0 0

Porušenie súkromia 2 8 16 1 8 8 24

Strata kontroly na osobnými údajmi 2 7 14 1 7 7 21

Porušenie listovného tajomstvá 0 0 0 0 0

Obťažovanie (nevyžiadané správy) 0 0 0 0 0

Poškodenie povesti 0 0 0 0 0

Psychická ujma 0 0 0 0 0

Diskriminácia 0 0 0 0 0

Nadmerné sledovanie 3 8 24 1 8 8 32

Strata dôvernosti osobných údajov chránených služobným tajomstvom 0 0 0 0 0

Neoprávnené zrušenie pseudonymizacie 0 0 0 0 0

Významné spoločenské znevýhodnenie 0 0 0 0 0

Iná nehmotná škoda 0 0 0 0 0

Legenda: Celková miera rizika tohto spracúvania 77

Rozsah "Pravdepodobnosti" od 0 (nemožné) po 10 (isté)

Rozsah "Závažnosti" od 0 (žiadna) po 10 (veľmi vysoká)

Riziková matica - NSG

Protiprávne získavanie alebo nakladanie s osobnými 

údajmi
Porušenie ochrany

Nepresnosť údajov

Spracúvanie nad rámec účelu

Spracúvanie bez právneho základu

Spracúvanie neočakávané dotknutou osobou

Strata dát

Krádež dát

Zneužitie prístupu



 

 

Príloha č. 2      Informácie o ochrane osobných údajov  

Prenosový systém NSG 

 

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIE K ZABEZPEČENIU 

SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1. RIADENIE PRÍSTUPU DO M IEST SPRACÚVANIA 

Poskytovateľ zaviedol nižšie uvedené technické a organizačné opatrenia, ktorá znemožní 
neoprávneným osobám vstup do miest a k zariadeniam, kde dochádza ku spracúvaniu osobných 
údajov.  

Technické a organizačné opatrenia pre riadenie prístupu osôb do miest spracúvania osobných údajov 
môžu byť nasledujúce: 

• Ochranné opatrenia pre zamedzenie krádeže, manipulácie a škôd na zariadení používanom pre 
spracúvanie údajov; 

• Bezpečnostné zónovanie objektu; 

• Prihlásenie (logovanie) personálu na danom pracovisku; 

• Riadený výdaj kľúčov (vrátane prístupových oblastí); 

• Fyzická ostraha v režime 24/7/365; 

• Bezpečnostná dokumentácia; 

• Monitorovacie zariadenie, napr. poplachový systém, sledovanie pomocou kamerového systému. 

2. RIADENIE PRÍSTUPU K SERVEROVEJ ČASTI PRENOSOVÉHO SYSTÉMU NSG 

Poskytovateľ zaviedol nižšie uvedené technické a organizačné opatrenia, ktoré znemožní 
neoprávneným osobám prístup k osobným údajom, ktoré sú spracúvávané v serverovej aplikácii 
systému NSG. Neoprávnené osoby nemajú prístup k serverovej aplikácii prenosového systému NSG. 

Technické a organizačné opatrenia zaisťujúce identifikáciu zamestnancov poskytovateľa a užívateľa a 
iných osôb v systéme môžu byť nasledujúce: 

• Fyzický prístup do technologického centra majú len poverení zamestnanci sprostredkovateľa, ktorí 
uzavreli zmluvu o mlčanlivosti a ochrane informácii; 

• Prístupové oprávnenie (hesla, kódy a pod.); 

• Bezpečnostný monitoring (logovanie administrátorov a užívateľov); 

• Automatické zamykanie (napr. heslo požadované pre opätovné prihlásenie); 

• Nastavený proces zaisťujúci okamžité odvolanie akýchkoľvek prístupových práv v prípade, že 
zamestnanec ukončí pracovný proces; 

• Bezpečnostné zálohy; 

• Antivírová ochrana; 

• Šifrovanie; 

• Firewall; 

• Kontinuálne zvyšovanie úrovne odborných znalostí administrátorov; 

• Bezpečnostná dokumentácia. 
 

3. RIADENIE PRÍSTUPU K ÚDAJOM 

Poskytovateľ zaistil, aby osoby oprávnené používať prenosový systém NSG mali prístup len k údajom, 
ku ktorým majú prístupové právo. Ďalej poskytovateľ zaistil, aby tieto údaje nemohli byť v serverovej 
aplikácii systému NSG neoprávnenou osobou prečítané, kopírované, znemené či vymazané behom ich 
spracúvania, používania a ďalšieho prechovávania. 



 

 

Opatrenie k prístupovým a prihlasovacím právam a ich monitorovanie sú nasledujúce: 

• Nastavenie prístupových oprávnení, podľa konkrétnych potrieb (odlišné úrovne prístupov 
k údajom); 

• Úložisko údajov je umiestnené v zabezpečených miestnostiach, ktoré sú pravidelne kontrolované z 
hľadiska bezpečnosti; 

• Dodržujú sa zásady need to know (sprístupniť minimum potrebných informácii); 

• Neznámy / neoprávnený software nemožno inštalovať na hardware poskytovateľa; 

• Údaje sú prechovávané šifrované; 

• Bezpečnostná dokumentácia. 
 

4. RIADENIE PRENOSU 

Poskytovateľ zaviedol nižšie uvedené opatrenia, aby bolo zaistené, že behom digitálneho prenosu alebo 
dopravy / prechovávania na nosičoch dát pre prenos nesmú byť údaje prečítané, kopírované, zmenené 
ani vymazané. 

Opatrenia behom prenosu, dopravy a prechovávania údajov na nosičoch dát sú nasledujúce: 

• Prístupové opatrenie (hesla, kódy a pod.); 

• Šifrovanie; 

• Kódovanie, sieťové pripojenie (VPN = Virtual Private Network/virtuálna súkromná sieť); 

• Digitálny podpis; 

• Bezpečnostný monitoring užívateľov; 

• Opatrenie pre zamedzenie neriadeného prenosu údajov (napr. zamykanie portov USB); 

• Bezpečnostná dokumentácia. 
 

5. RIADENIE ZÁZNAMOV  

Poskytovateľ zaviedol nižšie uvedené opatrenia, aby bola zajastrená kontrola, či boli údaje v systéme 
spracúvania údajov zadané, zmenené alebo vymazané, a kým. 

Opatrenie pre následné overenie, či boli údaje zadané, zmenené alebo vymazané, a kým sú 
nasledujúce: 

• Bezpečnostný monitoring užívateľov (čítanie, zmena, pokusy o neoprávnený prístup a pod., 
pravidelná analýza záznamov / špeciálna analýza záznamov, ak bude treba); 

• Pravidelné vyhodnocovanie bezpečnostného monitoringu; 

• Bezpečnostná dokumentácia. 
 

6. RIADENIE SPRACÚVÁN IA ÚDAJOV 

Poskytovateľ zaviedol nižšie uvedené opatrenia, aby bolo zaistené, že osobné údaje budú 
spracúvávané len v súlade so zmluvou uzatvorenou s užívateľom. 

Opatrenie pre odlíšenie povinností vo vzťahu k užívateľovi sú nasledujúce: 

• Zamestnanci poskytovateľa sú povinní odlišovať spracúvanie údajov poskytovateľa, užívateľa a 
ďalších zákazníkov poskytovateľa (ďalších užívateľov); 

• S údajmi užívateľa je poskytovateľom nakladané minimálne s rovnakou starostlivosťou ako s 
vlastnými "dôvernými" údajmi poskytovateľa; 

• Opatrenie vo forme vnútorného predpisu poskytovateľa pre zaistenie toho, aby jeho zamestnanci 
(akákoľvek fyzická osoba, ktorá jedná z poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa), ktorí 
majú prístup k osobným údajom, spracúvávali osobné údaje v súlade pravidlami uvedenými v týchto 
zásadách a s Nariadením; 



 

 

• Poskytovateľ menoval poverenú osobu na ochranu osobných údajov; 

• Záznamy o činnostiach spracúvané poskytovateľom. 
 

7. RIADENIE DOSTUPNOSTI ÚDAJOV 

Poskytovateľ zaviedol nižšie uvedené opatrenia, aby bolo zaistené, že osobné údaje systému 1Box® 
cloud budú chránené proti náhodnému zničeniu alebo strate. 

Opatrenie pre zaistenie zamedzeniu zničenia / straty údajov sú nasledujúce: 

• Zálohovanie; 

• Oddelené prechovávanie; 

• Vykonávanie zrkadlového tisku diskov (napr. postup RAID); 

• Niekoľkonásobné istenie napájacích zdrojov; 

• Pravidelná kontrola stavu systému (monitorovanie); 

• Antivírová ochrana; 

• Núdzový plán (vrátane pravidelných skúšok); 

• Automatizované protipožiarne a hasiace systémy 

• Monitorovanie sieťovej prevádzky 

• Pravidelné aktualizácie zabezpečenia 

• Detekcia a prevencia rizík na úrovni siete 
 

8. RIADENIE ODDELENIA SPRACÚVÁVANIA 

Poskytovateľ zaviedol nižšie uvedené opatrenia, aby bolo zaistené, že spracúvanie a prechovávanie 
osobných údajov nazhromaždených pre určitý účel oddelene od akýchkoľvek iných dát. 

Opatrenie pre zaistenie oddeleného spracúvania osobných údajov (prechovávanie, zmena, výmaz, 
prenos), pokiaľ boli osobné údaje nazhromaždené z odlišných dôvodov, prijatá poskytovateľom sú 
nasledujúce: 

• Viac klientske riešenie; 

• Oddelenie systémov v reálnom čase a vyskúšanie prostredia; 

• Dokumentované oddelenie funkcií. 

• Dáta užívateľov a ich klientov nie sú poskytovateľom predávané žiadnej tretej strane (marketing, 
obchodné ponuky a pod.) s výnimkou prípadov, kedy by to bolo poskytovateľovi uložené 
rozhodnutím orgánu verejnej moci a poskytovateľ systému dáta nespracúva žiadnymi inými 
spôsobmi, než ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie služby. 

 

 

 

 

 


