Usmernenie Inštitútu Slovenskej rektorskej konferencie k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb
v podobe obrazových a obrazovo – zvukových záznamov
1. Vyhotovovanie obrazových alebo obrazovo-zvukových záznamov sa považuje za spracúvanie
osobných údajov za predpokladu, že je nimi možné identifikovať fyzickú osobu. Samotné
vyhotovovanie fotografií a videí teda automaticky neznamená, že osoby, ktoré sa na nich nachádzajú,
sú identifikované alebo identifikovateľné. V prípade, že fyzická osoba nie je identifikovaná, alebo
identifikovateľná, nejde o spracúvanie osobných údajov. To znamená, že identifikácia alebo
identifikovateľnosť fyzickej osoby je obligatórnym a určujúcim znakom, ktorý rozhoduje o tom, či je
údaj o nej osobným alebo nie. Ak teda fotografia zachytáva podobizeň jednotlivých fyzických osôb,
ide o spracúvanie osobných údajov, naopak fotografie, ktoré z väčšej vzdialenosti zachytávajú iba
priebeh akcie, ale bez podobizne fyzických osôb, sa za spracúvanie osobných údajov nepovažujú.
2. Na určenie toho, či je fyzická osoba identifikovateľná, by sa mali brať do úvahy všetky prostriedky, pri
ktorých existuje primeraná pravdepodobnosť, že ich Inštitút SRK (ďalej len „ISRK“ alebo
“Prevádzkovateľ”) alebo akákoľvek iná osoba využije, napríklad osobitným výberom, na priamu alebo
nepriamu identifikáciu fyzickej osoby. V zmysle novej úpravy osobných údajov tak osobným údajom
nie je iba údaj, prostredníctvom ktorého možno určiť konkrétnu osobu, ale všetky informácie, ktoré
sa určenej alebo určiteľnej osoby týkajú, hoci sami o sebe osobu neurčujú.
3. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä
odkazom na identifikátor, ako je meno a priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online
identifikátor alebo odkazom na jeden či viacero prvkov, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú,
genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Pod týmto
termínom je možné rozumieť napríklad aj online identifikátor ako je IP adresa fyzickej osoby,
lokalizačné údaje.
4. Hľadisko možnosti identifikovať osobu je samostatnou otázkou, ktorú je potrebné skúmať v každej
situácii osobitne. Hlavnou pomôckou je téza, že pri možnosti identifikovať osobu je v danom prípade
rozumné prihliadať na úsilie a náklady prevádzkovateľa. Pri analýze uvedeného nie je podstatné, či je
identifikovateľnosť priama (prevádzkovateľom, sprostredkovateľom) alebo pri identifikovaní osoby
spolupracujú viaceré subjekty, teda nepriama. Rozhodujúcim je teda výsledok posúdenia, či je možné
fyzickú osobu jednoznačne určiť a odlíšiť od ostatných osôb.
5. Vzhľadom na ustanovenie §107 zákona o vysokých školách, ktorý hovorí o SRK ako orgáne
reprezentácie vysokých škôl, ktorej členmi sú rektori vysokých škôl a v nadväznosti na § 80a ods. 3
zákona o vysokých školách existuje zákonná výnimka pre vysokú školu „na informačné účely a na účely
prezentácie vedúcich zamestnancov ... sprístupniť alebo zverejniť podobizeň rektora, prorektorov,
dekanov, prodekanov, vedúcich zamestnancov vysokej školy a vedúcich zamestnancov fakulty“ a teda
tie sú už raz verejne prístupné.
6. S ohľadom na vyššie uvedené je potrebné rozlišovať medzi nasledovnými situáciami:
6.1. Vyhotovovanie obrazových a obrazovo-zvukových záznamov v rámci podujatí pre verejnosť
Právnym základom spracúvania osobných údajov vo forme obrazových alebo obrazovo-zvukových
záznamov je súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý musí byť udelený
slobodne a musí byť konkrétny, informovaný a jednoznačný (podmienky poskytnutia súhlasu sú
upravené v čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 65/46/ES (ďalej len „Nariadenie“). Druhou možnosťou je výber právneho
základu v podobe oprávneného záujmu ISRK ako prevádzkovateľa po vykonaní testu proporcionality
(napr. fotografie zamestnanca vyhotovené za účelom zobrazenia podoby zamestnanca na
zamestnaneckom preukaze).
Súhlas dotknutej osoby
Podľa názoru Úradu na ochranu osobných údajov SR je akceptovateľný aj jednoznačný potvrdzujúci
úkon dotknutej osoby, ak sú splnené dve podmienky vyjadrujúce súhlas:

6.1.1. Súhlas je preukázateľný (napr. zaznamenaný na samostatnej fotografii alebo
videozázname v podobe symbolu v zmysle podmienok určených prevádzkovateľom:
odporúčame napr. náramok, vizitka a pod.),
6.1.2. Dotknutá osoba bola riadne a včas informovaná o podmienkach spracúvania, vrátane
podmienok vyjadrenia súhlasu a jeho odvolania.
Na základe vyššie uvedeného ISRK pripraví pre každé podujatie banner (roll-up), plagát alebo písomný
oznam, ktorý bude umiestnený pri vstupe do priestoru, v ktorom sa daná udalosť koná. Takéto
opatrenie má zabezpečiť, aby dotknutá osoba bola dostatočne a vopred informovaná, že z podujatia
sa budú vyhotovovať obrazové, resp. obrazovo-zvukové záznamy. Vnímajúc možnosť vyjadrenia
nesúhlasu s vyhotovovaním obrazových, resp. obrazovo-zvukových záznamov, bude vyčlenený
a označený len vyhradený priestor, ktorý bude predmetom snímania.
Na banneri (roll-upe) bude uvedené, že osoba vstupujúca do priestorov, svojim vstupom do priestorov
súhlasí so spracúvaním osobných údajov na účely prezentácie prevádzkovateľa / sprostredkovateľa
napr. na webovom sídle, na profiloch vytvorených na sociálnych sieťach, ako aj publikačnej činnosti.
Skutočnosť, že tam daná dotknutá osoba vstúpi, zmenšuje priestor na pochybnosti o výklade jej vôle.
Súhlas musí obsahovať všetky obsahové náležitosti, teda aj dobu uchovávania osobných údajov vo
forme fotografií.
Písomné oznámenie bude mať nasledujúcu podobu:
„Informujeme Vás, že z tohto podujatia organizovaného Inštitútom Slovenskej rektorskej konferencie,
Konventná 1, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31772412 (ďalej len „Prevádzkovateľ”) sa
budú vyhotovovať obrazové/zvukovo-obrazové záznamy (upraviť podľa potreby) za účelom
informovania verejnosti o aktivitách prevádzkovateľa. Obrazové/obrazovo-zvukové záznamy (upraviť
podľa potreby) budú zverejnené na webovej stránke www.srk.sk a to maximálne po dobu ...................
.Fotenie bude prebiehať v priestoroch ........................v čase od ........ do............. . Vstupom do
vyznačeného priestoru počas konania tohto podujatia udeľujete prevádzkovateľovi súhlas so
spracúvaním Vašich osobných údajov.
Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na webovom sídle prevádzkovateľa:
https://www.srk.sk/sk/dokumenty/ochrana-osobnych-udajov.
V prípade Vašich otázok súvisiacich s uvedeným postupom, sa môžete v elektronickej forme obrátiť
emailom na adresu srk@srk.sk.“
Cieľom tohto postupu je minimalizácia rizika, že dotknutá osoba by mohla vyvrátiť poučenie a
informovanie dotknutej osoby.
Dané poučenie bude umiestnené pri vstupe do danej miestnosti takým spôsobom, aby ho nebolo
možné obísť iným vchodom a bude umiestnené aj v priestore, kde sa realizuje akcia.
6.2. Zverejnenie obrazových a obrazovo-zvukových záznamov na webovom sídle prevádzkovateľa
6.2.1. Zverejnenie obrazových a obrazovo-zvukových záznamov vytvorených v súlade s bodom
1. tohto usmernenia na webovom sídle prevádzkovateľa sa riadi Smernicou o ochrane
osobných údajov prevádzkovateľa.
6.2.2. Za zverejnenie informácií na webovom sídle zodpovedá osoba poverená zverejňovaním
konkrétnej informácie.
6.2.3. Predkladateľ obrazových a obrazovo-zvukových záznamov, ktoré chce zverejniť na
webovom sídle prevádzkovateľa zodpovedá za informovanie dotknutých osôb a získanie ich
súhlasu v súlade s bodom 1. tohto usmernenia. Taktiež zodpovedá, že autor záznamov
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súhlasí s ich zverejnením na webstránke. Pri žiadosti o zverejnenie obrazových a obrazovozvukových záznamov predkladateľ uvedie dátumy začiatku a konca zverejnenia na príslušnej
webstránke.
6.2.4. Osoba zodpovedná za obsah webstránky, ktorá dostane od predkladateľa žiadosť o
zverejnenie obrazových a obrazovo-zvukových záznamov, posudzuje účel a opodstatnenosť
ich zverejnenia. V prípade, že zodpovedná osoba súhlasí s ich zverejnením, zabezpečí
u správcu príslušnej webstránky ich zverejnenie spolu s uvedením mena predkladateľa
obrazových a obrazovo-zvukových záznamov. Predkladateľ týmto preberá zodpovednosť za
zverejnené obrazové a obrazovo-zvukové záznamy.
Oprávnený záujem
Tento právny základ je možné využiť najmä v prípadoch, kedy nie je z objektívnych príčin možné
zabezpečiť súhlas dotknutej osoby pre vyhotovovanie a následné zverejňovanie obrazových
a obrazovo-zvukových záznamov. V tomto prípade však je nevyhnutné urobiť test proporcionality.
Aj v tomto prípade je však dôležité splniť informačnú povinnosť podľa čl. 13 nariadenia. Podľa
názoru Úradu na ochranu osobných údajov SR, aby spracúvanie osobných údajov na základe
oprávneného záujmu bolo zákonné, musia byť kumulatívne splnené nasledujúce kritéria:
6.2.5. Záujem, ktorý prevádzkovateľ sleduje, musí byť skutočne oprávnený – musí existovať
primerané očakávanie dotknutých osôb, že udalosť bude zdokumentovaná na základe ich
vzťahu k prevádzkovateľovi.
6.2.6. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné.
6.2.7. Nad oprávneným záujmom prevádzkovateľa neprevažujú základné práva a slobody
dotknutej osoby.
Na základe vyššie uvedeného ISRK ako prevádzkovateľ bude postupovať podľa prvej možnosti –
Súhlas dotknutej osoby. Oprávnený záujem musí byť vždy prekonzultovaný s riaditeľom Inštitútu
SRK.
6.3. Spracúvanie fotografií zamestnancov
Nevyhnutným predpokladom zverejnenia fotografie zamestnanca na internete je poskytnutie súhlasu
zamestnanca s jeho zverejnením. Ak zamestnanec súhlas so zverejnením neposkytne, zamestnávateľ
nemá právo fotografiu zamestnanca takýmto spôsobom zverejňovať (tým nie je dotknuté jeho
oprávnenie zverejňovať kontaktné pracovné údaje zamestnanca v zmysle ust. § 78 ods. 3 zákona č.
18/2018 Z. z.)
Vzor súhlasu zamestnanca so zverejnením fotografie je uvedený v prílohe tohto usmernenia (Príloha
č. 1).

V Bratislave 22. marca 2019

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
riaditeľ Inštitútu SRK

Príloha č. 1

3

VZOR SÚHLASU ZAMESTNANCA SO ZVEREJNENÍM FOTOGRAFIE
Prevádzkovateľ:
• Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie
• Konventná 1, 811 02 Bratislava
• IČO 31772412
Dotknutá osoba:
• Meno, priezvisko a tituly:
• Pracovná pozícia:

tým udeľujemi

SÚHLAS

NESÚHLAS

so zverejnením (zverejňovaním) mojich fotografií na webovom sídle Prevádzkovateľa www.srk.sk, na
sociálnych sieťach a v publikáciách.
Doba platnosti súhlasu:
Ako dotknutá osoba týmto dávam súhlas prevádzkovateľovi na spracúvanie osobných údajov na dobu do
ukončenia pracovného pomeru.
Informácie o spracúvaní osobných údajov:
Vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že poskytnuté osobné údaje prevádzkovateľ spracúva iba na základe tohto
súhlasu. Nemám žiadnu povinnosť ich prevádzkovateľovi poskytnúť. Tento súhlas mám právo kedykoľvek
odvolať. Zároveň súhlasím s tým, že tento súhlas možno odvolať len písomnou formou. Odvolanie súhlasu
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho spracúvaním. Ak
tento súhlas písomne odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí prevádzkovateľ bez zbytočného
odkladu vymazať. Ak súhlas písomne neodvolám skôr, ako uplynie doba platnosti, prevádzkovateľ až po
uplynutí doby, na ktorú bol poskytnutý súhlas, osobné údaje bezpečne zlikviduje.
Prevádzkovateľ nebude poskytovať osobné údaje ďalším príjemcom. Prevádzkovateľ nebude poskytovať
osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ nebude vykonávať s osobnými
údajmi automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
Mám právo na prístup k poskytnutým osobným údajom. Ďalej mám právo žiadať o opravu alebo vymazanie
osobných údajov, ktoré som prevádzkovateľovi poskytol. Mám právo na obmedzenie spracúvania
poskytnutých osobných údajov a právo namietať spracúvanie osobných údajov.
Ochranu svojich osobných údajov mám právo realizovať aj podaním návrhu na začatie konania podľa § 100
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom
sťažnosti adresovanej Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Zároveň svojím podpisom potvrdzujem, že mi prevádzkovateľ oznámil informácie podľa čl. 13 Nariadenia.

..............................................................
dátum a miesto

i

.............................................................
podpis zamestnanca

Zamestnanec označí svoje rozhodnutie zakrúžkovaním slova Súhlas alebo Nesúhlas.
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