
PREZENTAČNÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY PRE VEREJNOSŤ

(WEBOVÉ STRÁNKY, SOCIÁLNE SIETE, ...)

Tento  dokument  nadväzuje  na  záväzné  pravidlá  Katolíckej  cirkvi  v  oblasti  ochrany  osobných
údajov:

Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike
Zabezpečenie ochrany osobných údajov Gréckokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike

Použité skratky:
AIS automatizovaný informačný systém
DPO Data Protection Officer
GDPR General Data Protection Regulation
IKT informačné a komunikačné technológie
IS informačný systém
OÚ osobné údaje (osobný údaj)
OOÚ ochrana osobných údajov
Smernica KC smernica  Zabezpečenie  ochrany  osobných  údajov  Rímskokatolíckou,  resp.

Gréckokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike
ÚOOÚ Úradu na ochranu osobných údajov
ZOOÚ Zákon o ochrane osobných údajov

Osobné  údaje  sa  vo  veľkej  miere  spracúvajú  prostredníctvom automatizovaných  informačných
systémov  (informačných  a  komunikačných  technológií)  i  v  prostredí  Rímskokatolícke  cirkvi,
Gréckokatolíckej cirkvi a právnických osôb, ktoré si svoju právnu subjektivitu od nich odvodzujú.

Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb v automatizovaných informačných systémoch sa
riadi  Zákonom 18/2018 Z.z.  o  ochrane  osobných údajov a  Nariadením Európskeho parlamentu
a     Rady (EÚ) 2016/679   o  ochrane  fyzických osôb pri  spracúvaní  osobných údajov a  o  voľnom
pohybe takýchto údajov.

1. Pojem verejne dostupné infomácie

V kontexte ochrany osobných údajov ide o osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú zverejňované
na verejne dostupných webových stránkach, sociálnych sieťach a pod.

Automatizované informačné systémy, ktoré verejne dostupné informáce spracúvajú, musia okrem
náležitostí  uvedených  v  tomto  dokumente  spĺňať  primeranú  ochranu  dát,  resp.  technologické
požiadavky uvedené v dokumente Interné informačné systémy.
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https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkev/p/zavazne-predpisy-rkc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1524836126239&uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1524836126239&uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1524836126239&uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1524836126239&uri=CELEX:32016R0679
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525
https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkev/p/zavazne-predpisy-gkc-5a


2. Povinnosti pre prevádzkovateľov prezentačných IS pre verejnosť

2.1. Vytvoriť  na  webstránke  odkaz  Ochrana  osobných  údajov,  ktorý  odkazuje  na  stránku
Konferencie biskupov Slovenska https://gdpr.kbs.sk/.

2.2. Ak  stránka  obsahuje  kontaktný  formulár,  ktorého  súčasťou  je  meno  a  emailová  adresa
odosielateľa, prípadne ďalšie údaje (napr. bydlisko kvôli identifikácii filiálky, farnosti a pod.), je
treba na stránke formulára uviesť informačný text s nasledovným obsahom:

Údaje vyžadujeme preto, aby sme mohli odpovedať na váš podnet.
Zadané osobné údaje sa ďalej neuchovávajú v žiadnej databáze.

Ak  by  sa  údaje  z  formulára  naďalej  uchovávali,  treba  tiež  explicitne  uviesť  rozsah  a  účel
spracovania (aké/v akom rozsahu/dokedy a prečo) a žiadať o to súhlas.

2.3. Špecifická úprava sa týka  zverejňovania fotografií detí (napr. zo sviatostí) a jej účelom je
chrániť  deti  a  ich  fotografie  pred  zneužitím ako aj  umožniť  rodičovi  rozhodnúť  sa,  či  si  želá
zverejnenie fotografie  dieťaťa.  Vzhľadom na rozvíjajúce sa technológie a  možnosti  zneužitia  je
potrebné  rešpektovať  rozhodnutie  rodičov.  Preto  odporúčame  pred  zverejnením  fotografií  detí
nechať  si  podpísať  súhlas  s  takýmto  zverejnením,  ktorého  vzor  je  k  dispozícii  na  prevzatie
z webovej stránky  gdpr.kbs.sk [docx].  Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. V tom
prípade treba osobné informácie z webovej stránky odstrániť.

Bežné spravodajské fotografie z verejne prístupných udalostí,  ako záber do davu vrátane detí
(bez zbytočného  zaostrenia  na  konkrétnu  neznámu  osobu  v  dave)  je  možné  zverejňovať  ako
doposiaľ.

2.4. Ak verejne dostupné informácie sú prezentované na vlastných technologických prostriedkoch
(napr.  vlastný  server),  respr.  prostriedkoch,  ktoré  zhromažďujú  technické  dáta  (napr.  logy
redakčného  systému)  a  tieto  technické  dáta –  IP adresa,  geo  lokalita,  atď.  –  sú  využité  len
pre zabezpečenie  technickej  prevádzky informačného systému (napr.  webovej  stránky),  na  tieto
technické dáta sa nevzťahujú osobitné požiadavky ochrany osobných údajov podľa ZOOÚ/GDPR.
Ďalšie informácie k tejto téme sú dostupné na stránke GDPR a logovanie IP adries.

Analogicky  je  možné  pristupovať  k  tzv.  technickým cookies,  ktoré  sú  potrebné  pre  prevádzku
webovej stránky. Pre iné typy cookies (napr. pre reklamné alebo marketingové účely) je však treba
žiadať súhlas používateľa spolu s explicitnou informáciou kto, na aký účel a v akom rozsahu bude
(osobné) údaje spracovávať. Pokiaľ teda pri používaní  cookies dochádza k spracúvaniu osobných
údajov, platí ZOOÚ/GDPR v plnom rozsahu vrátane potreby na riadny právny základ spracúvania
(súhlas) a splnenia informačnej povinnosti podľa čl. 13 GDPR.
Informácie o použití  cookies sú  k dispozícii  na  stránke  GDPR a informačný pruh so súhlasom
o     používaní cookies na webovej stránke  .
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https://gdpr.ecclesia.sk/www/node/7
https://gdpr.ecclesia.sk/www/node/7
https://gdpr.ecclesia.sk/www/node/6
https://gdpr.kbs.sk/documents/doc/Vzor_Suhlas_fotky_videa_deti.docx
https://gdpr.kbs.sk/
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