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Čo je to GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) je nové
nariadenie Európskej únie, ktoré nahrádza doterajšiu
Smernicu o ochrane údajov z roku 1995.
Jeho cieľom je posilniť a zjednotiť ochranu osobných údajov
pre všetkých občanov žijúcich v členských štátoch EÚ.
Nariadenie vstúpi vo všetkých členských štátoch EÚ do
platnosti od 25. mája 2018 a dá občanom EÚ väčšiu kontrolu
nad tým, ako s ich osobnými údajmi môžu nakladať rôzne
organizácie.
Hoci ide o nariadenie EÚ, má celosvetový vplyv, pretože
akákoľvek organizácia, ktorá spracúva osobné údaje občanov
EÚ, musí spĺňať požiadavky tejto regulácie.
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Definície pojmov:

GDPR: General Data Protection Regulation –
Všeobecné nariadenie o ochrane osobných
údajov.
Dotknutá osoba: Fyzická osoba, ktorej sa
týkajú dané osobné údaje.
Osobné údaje: Akékoľvek informácie súvisiace
s identifikovateľnou fyzickou osobou.
Žiadosť o prístup k údajom: podpísaná
písomná žiadosť fyzickej osoby o informáciu o
tom, aké údaje sú o nej zhromažďované, o
úpravu týchto dát alebo ich vymazanie alebo o
tom, ako sú údaje uchovávané a s akým
účelom.

Spracovanie dát: Znamená získavanie,
zaznamenávanie alebo uchovávanie údajov
alebo uskutočňovanie akýchkoľvek operácií
s údajmi, vrátanie ich vymazania.
Prevádzkovateľ údajov: Je osoba alebo
organizácia, ktorá rozhoduje o účeloch a
spôsobe, akým sú osobné údaje
spracovávané.
Sprostredkovateľ údajov: Akákoľvek osoba
alebo organizácia, ktorá spracováva údaje v
mene prevádzkovateľa údajov.
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Aké sú hlavné zmeny?

Nariadenie GDPR sa bude týkať každého,
kto poskytuje služby, obchoduje s alebo
zhromažďuje údaje o občanoch EÚ bez
ohľadu na to, kde je na svete usídlený.

Súhlas s uchovávaním a
používaním osobných údajov
bude musieť byť slobodne daný,
konkrétny, informovaný a
jednoznačný.

Občania EÚ budú mať ‘právo byť
zabudnutí’, čo znamená, že ak osoba
stiahne svoj súhlas alebo bude namietať
spôsob, akým sa s údajmi zaobchádza
(ale iba v prípadoch, kde neexistuje
presvedčivý dôvod pokračovať v
spracovávaní dát), bude ktorákoľvek
organizácia, ktorá uchováva údaje o
tejto osobe, tieto údaje vymazať.

Rozsah zodpovednosti sa rozširuje na
prevádzkovateľa dát A AJ na
sprostredkovateľa dát.

Ak sa osobné údaje stratia
alebo sa sprístupnia bez
oprávnenia, zodpovedné
spoločnosti musia najneskôr do
72 hodín informovať príslušnú
Autoritu pre ochranu údajov
(ako napr. Úrad na ochranu
osobných údajov).

Fyzické osoby môžu kedykoľvek požiadať o
poskytnutie všetkých informácií, ktoré o
nich ktorákoľvek organizácia má. Takáto
žiadosť o prístup musí byť zodpovedaná v
lehote 30 dní a nesmú byť za ňu účtované
žiadne poplatky.

Pokuty sa zvyšujú
až do 20 mil. EUR,
resp. na úroveň
4% z celkového
svetového
ročného obratu.
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Tok údajov pri správe domén
ESCROW AGENT

Uschovávatelia údajov

PREDAJCOVIA

POUŽÍVATELIA
INTERNETU
ZMLUVA MEDZI
REGISTRÁTOROM A
DRŽITEĽOM DOMÉNY

REGISTRÁTORI

WHOIS ÚDAJE REGISTRÁTORA

WHOIS ÚDAJE DRŽITEĽA

KLIENTI WHOIS

REGISTRE DOMÉN
NAJVYŠŠEJ ÚROVNE

AKREDITÁCIA REGISTRÁTORA

Záložná úschova údajov
(UPVII)

Právna dokumentácia REGISTRA

ICANN (g / cc) / Autorita pre domény krajín (cc)
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Príklad údajov v službe Whois ovplyvnených GDPR

INFORMÁCIE O DOMÉNE

KONTAKTNÉ ÚDAJE DRŽITEĽA DOMÉNY

KONTAKTNÉ ÚDAJE REGISTRÁTORA

ADMINISTRATÍVNY / TECHNICKÝ KONTAKT
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Ako GDPR ovplyvní registre domén najvyššej úrovne:

Prenosy údajov pre spracovanie akýmkoľvek
tretím stranám, ako napríklad uschovávateľom
údajov, poskytovateľom cloud hostingu a
poskytovateľom služieb registra budú musieť
spĺňať požiadavky GDPR.
Údaje zverejnené v službe Whois alebo v rámci
registra budú musieť byť minimalizované na
najnevyhnutnejšie minimum / založené na
príslušných oprávneniach.
Informácie, ktoré sa získavajú na prvom stupni,
musia byť minimalizované na to, čo je nevyhnutné
pre registráciu názvu domény.
Zástupcovia registrátorov môžu byť tiež fyzické
osoby, a preto majú nárok na ochranu podľa
ustanovení GDPR.

Register je prevádzkovateľom údajov.
Pre spracovanie a zber údajov sa má stanoviť
právny základ vychádzajúci zo zákonov a
požiadaviek nevyhnutných pre splnenie zmluvy
ohľadom domény.
Sprístupňované súbory zóny môžu obsahovať
osobné údaje.
Register bude musieť spracovávať údaje na
základe žiadosti o prístup k údajom.
Akékoľvek spracovávanie a zber údajov bude
musieť byť odôvodnený a zdokumentovaný.
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Ako GDPR ovplyvní registrátorov domén:

Registrátori musia poskytovať primerané
oznámenie o spracovávaní údajov svojim
klientom a zverejňovať jasné a zrozumiteľné
oznámenie o ochrane osobných údajov.
Údaje zverejnené v službe Whois budú musieť
byť minimalizované na najnevyhnutnejšie,
resp. na to, čo vyžaduje právo a budú musieť
byť aktualizované.
Údaje, ktoré zhromažďujú registrátori, budú
musieť byť minimalizované na to
najnevyhnutnejšie pre registráciu domény.
Registrátor je prevádzkovateľom údajov.

Registrátori sa pri zbere, spracovaní a zdieľaní
osobných údajov s registrom môžu spoliehať na
zmluvný proces (t.j. pre registráciu domény).
Akékoľvek ďalšie využitie osobných údajov musí mať
taktiež svoj právny základ. Klienti musia mať napríklad
pre účely marketingu možnosť súhlasiť s takýmto
využitím.
Súhlasy / údaje poskytnuté podľa GDPR musia byť
uschované takým spôsobom, aby boli dostupné na
vyžiadanie (registru / kontrolnému orgánu).
Registrátor bude musieť spracovávať žiadosti o
prístup k údajom.
Registrátor bude musieť zabezpečiť presnosť a
aktuálnosť záznamov s osobnými údajmi.
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Ako GDPR ovplyvní držiteľov domén:
Ak sú držiteľmi domén fyzické osoby, majú právo na:

žiadosť o informáciu o tom, aké údaje o
nich spoločnosť uchováva a ako sa s týmito
údajmi zaobchádza,

požiadať o to, ako môžu získať
prístup k údajom o nich,

žiadosť o zmenu údajov ak sú
nesprávne alebo neúplné,

uchovávanie svojich údajov v
rámci EÚ/EHP, pokiaľ nie je
obdobná garancia, ako aj
oznámenie o exportovaní ich
údajov,

namietať voči spracovaniu
údajov alebo ho obmedziť,

informovanosť o akýchkoľvek
narušeniach bezpečnosti dát,
ktoré by ich mohli ovplyvniť,

požiadať o vymazanie
svojich údajov (ale len za
vymedzených okolností).
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