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Mapovanie osobných údajov 

Pre zabezpečenie odborného poradenstva vrámci odbornej činnosti prevádzkovateľ  v 

súvislosti s vykonávaním jeho činnosti psychológa podľa §33 Zákona č. 578/2004 Z.z. 

spracúva osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu v súlade s požiadavkami 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 a zákona č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“ 

alebo “Nariadenie”). 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že podľa čl. 24 Nariadenia prijal primerané technické, organizačné 

a personálne bezpečnostné opatrenia, ktoré umožňujú zákonné, spravodlivé a transparentné 

spracovanie osobných údajov. 

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov 

1. Opis plánovaných spracovateľských operácií a účelov spracúvania 
 

Spracúvanie je nevyhnutné pre účely plnenia zmluvy–objednávka konzultačných 

služieb. Stránka používateľa umožňuje návštevníkovi (používateľ stránky), aby mohol 

dobrovoľne a na vlastnú žiadosť poskytnúť svoje kontaktné údaje vyplnením kontaktného 

formulára. Návštevník môže poslať dotaz v súvislosti s poskytovanými službami 

prevádzkovateľa, alebo priamo objednávku konzultácie. Pri vypĺňaní kontaktného 

formulára poskytne návštevník údaje ako meno a e-mail. 

Spracúvanie údajov je v rozsahu osobných údajov nutných pre účel plnenia zmluvy. 

Údajmi sú identifikačné údaje osoby (fakturačné údaje ako meno, priezvisko, adresa) 

a kontaktný e-mail. 

 

Spracúvanie je nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti 

Patrí sem povinnosť uchovávať a archivovať doklady, kde sa môžu nachádzať osobné 

údaje po dobu stanovenú právnymi predpismi (Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z 

príjmov, Zákon o DPH). 

2. Posúdenie nutnosti a primeranosti spracovateľských operácií 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na oprávnené účely s ohľadom na nevyhnutnú 

mieru údajov. Prevádzkovateľ pre dosiahnutie účelu nevyužíva systémy automatického 

rozhodovania, ani profilovanie. 

3. Posúdenie rizika pre práva a slobody dotknutých osôb 
Prevádzkovateľ je fyzická osoba-podnikateľ, pričom nezamestnáva ďalších 

zamestnancov. Osobné údaje spracúva sám. Vo všeobecnosti nie je pravdepodobné, že 

spracúvanie povedie k riziku pre práva a slobody dotknutej osoby.  

Pre všetky činnosti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť viesť záznam podľa § 37 ods. 5 

zákona, vedie prevádzkovateľ Záznam o spracovateľských činnostiach v samostatnej 

tabuľke so špecifikovaním individuálnych bezpečnostných opatrení. 

4. Všeobecné opatrenia na riešenie rizík 

 Prístup k osobným údajom je zabezpečený fyzicky aj technicky – t.j. žiadna 

neoprávnená osoba nemá voľný prístup k cudzím osobným údajom. 

mailto:bratislavapsycholog@gmail.com


Strana 2 z 2 

 

Prevádzkovateľ:  
PhDr. PaedDr. Dušan Fábik 
Gagarinova 14, 90301 Senec  
IČO 51731797 

SPRACOVATEĽSKÁ SMERNICA GDPR 

Názov:Mapovanie osobných údajov 

Vyhotovil: PhDr. PaedDr. Dušan Fábik Dátum vydania: 25. 5. 2018 

  

 

Kontaktné údaje: bratislavapsycholog@gmail.com, +421 949 033 862 

 

 Prevádzkovateľ zaviedol opatrenia na likvidáciu takých osobných údajov, na ktorých 

spracúvanie už neexistuje oprávnený dôvod (skartovanie dokumentov, anonymizácia, 

vymazanie). 

 Prevádzkovateľ si je vedomý, že ihneď, ako sa dozvie, že došlo k porušeniu ochrany 

osobných údajov, tak bez zbytočného odkladu a podľa možnosti najneskôr do 72 hodín 

od okamihu, ako sa dozvedel, že k takémuto porušeniu ochrany osobných údajov 

došlo, toto porušenie oznámi dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných 

údajov Slovenskej republiky s výnimkou prípadov, keď vie v súlade so zásadou 

zodpovednosti preukázať, že nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných 

údajov povedie k riziku pre práva a slobody fyzických osôb. Takéto prípady porušenia 

je povinný dokumentovať. 

Ak nie je možné oznámenie podať do 72 hodín, je prevádzkovateľ povinný pripojiť 

k neskôr podanému oznámeniu pripojiť odôvodnenie omeškania.  

 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bezodkladne oznámi dotknutej osobe porušenie ochrany 

osobných údajov, ak toto porušenie pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre jej 

práva a slobody, aby mohla prijať potrebné preventívne opatrenia.  
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