ODPOVEĎ ÚOOÚ
Dobrý deň,
dovoľujeme si Vám uviesť nasledovné. Podľa § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov môže prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom poskytovať alebo zverejňovať osobné údaje
dotknutej osoby (zamestnanca) v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné
zaradenie, funkčné zaradenia, osobné číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce,
telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje
zamestnávateľa, ak je to potrebné pre plnenie pracovných, služobných alebo funkčných povinností
dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť
vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.
Ak prevádzkovateľ chce poskytovať či zverejňovať iné osobné údaje zamestnanca je potrebné
disponovať primeraným právnym základom. Tak ako uvádzate, je potrebné pritom dodržiavať zásady
ochrany osobných údajov uvedené v § 6 až 12 zákona č. 18/2018 Z. z. Prevádzkovateľ by mal
spracúvať tie osobné údaje a v takom rozsahu, aby to bolo v súlade so zásadami a so zákonom č.
18/2018 Z. z. ako takým.
Pri zverejňovaní fotografií zamestnancov sa javí ako najvhodnejší právny základ práve súhlas podľa §
13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., ktorý nesmie zamestnávateľ od svojich zamestnancov
vynucovať, podmieňovať ani inak nevhodne získavať.
Pre právny základ oprávneného záujmy platí, že prevádzkovateľ musí v teste proporcionality
preukázať, že jeho záujmy neprevyšujú záujmy alebo základné práva slobody dotknutých osôb a
existuje medzi ním a dotknutou osobou relevantný a primeraný vzťah. Tento právny základ by sa mal
využívať hlavne na účely priameho marketingu. (recitál 47 GDPR)
Dávame Vám do pozornosti, že prevádzkovateľ je povinný splniť si informačnú povinnosť podľa § 19
zákona č. 18/2018 Z. z. aj voči svojim zamestnancom. Ako dotknutá osoba máte právo požiadať
prevádzkovateľa/zamestnávateľa, aby Vám poskytol informácie podľa § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. a
odpovedal na Vašu žiadosť do jedného mesiaca (§ 29 zákona č. 18/2018 Z. z.). Ak by prevádzkovateľ
nereagoval na Vašu žiadosť alebo by jeho odpoveď bola pre Vás neuspokojivá môžete podať návrh na
začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.
K Vašej prvej otázke Vám uvádzame, že prevažuje právo na ochranu osobných údajov nad
„oprávneným záujmom“ prevádzkovateľa. K druhej otázke uvádzame, že ako vhodný právny základ
sa javí práve súhlas dotknutej osoby na zverejňovanie jej fotografii na webe.
Vyššie uvedená informácia nie je právne záväzná, zohľadňuje iba poskytnuté fakty vyplývajúce z
uvedených okolností skutkového a právneho stavu. Závery tejto poskytnutej informácie majú iba
odporúčací charakter a nemôžu byť preto zovšeobecňované pre iné, zdanlivo podobné prípady.
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