
Odôvodnenie vo vzťahu ku posúdeniu vplyvu na ochranu osobných údajov 
podľa § 42 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení 
 

 
Občianske združenie Pre rodiny o.z., so sídlom: 1044, 900 55 Lozorno, Slovenská republika, 
IČO: 50782983, registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky číslo spisu: VVS/1 – 
900/90 – 50866 dňa 10. marca 2017 (ďalej len „Združenie“) ako prevádzkovateľ v zmysle 
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane OU“) vykonalo posúdenie plánovaných 
spracovateľských operácií z pohľadu ich vplyvu na ochranu osobných údajov za účelom 
zistenia, či sa na Združenie vzťahuje povinnosť vykonať pred spracúvaním osobných údajov 
posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov podľa 
§ 42 Zákona o ochrane OU. 
 
Na základe vyššie uvedeného posúdenia, Združenie zistilo nasledovné:  
 

1) typ spracúvania osobných údajov Združením, s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a 
účel spracúvania osobných údajov, nepovedie k vysokému riziku pre práva fyzických 
osôb; 

2) Združenie v rámci svojej činnosti nevykonáva systematické a rozsiahle hodnotenie 
osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa dotknutej osoby, ktoré je založené 
na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a z ktorého 
vychádzajú rozhodnutia s právnymi účinkami týkajúcimi sa dotknutej osoby alebo s  
podobne závažným vplyvom na ňu; 

3) Združenie nevykonáva spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov podľa § 16 
ods. 1 Zákona o ochrane OU vo veľkom rozsahu alebo osobných údajov týkajúcich sa 
uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17 Zákona o 
ochrane OU; 

4) Združenie nevykonáva systematické monitorovanie verejne prístupných miest vo 
veľkom rozsahu. 

 
Vzhľadom na vyššie uvedené, na Združenie sa nevzťahuje povinnosť vykonať pred 
spracúvaním osobných údajov posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na 
ochranu osobných údajov podľa § 42 Zákona o ochrane OU. 
 

V Bratislave, dňa 25.05.2018 
 
 
 
 

____________________________________ 
Pre rodiny o.z. 

Branislav Gajdoš 
predseda 


