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O inštitúte
Nezávislý inštitút ochrany súkromia je občianske združenie; v skratke NIOS. Občianske
združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v decembri
2015.
NIOS vykonáva svoju činnosť na základe schválených stanov občianskeho združenia
s cieľom podieľať sa na ochrane základných ľudských práv a slobôd s osobitným zreteľom
a práva na ochranu a bezpečnosť súkromia a osobných údajov, a šíriť osvetu, vzdelávať,
organizovať semináre, konferencie, workshopy, prieskumy, školenia a iné obdobné
podujatia a prezentácie. Medzi prioritné ciele inštitútu patrí aj tvorba projektov a analýz,
podpora, rozvoj a ochrana ľudských hodnôt so zameraním na ochranu a bezpečnosť
súkromia a osobných údajov. Pri napĺňaní uvedených cieľov NIOS sa zameriava najmä na
a) analyzovanie a monitorovanie vývoja práv na ochranu a bezpečnosť súkromia
a osobných údajov v jednotlivých oblastiach spoločenského života, ako aj
hodnotenie stavu ochrany a bezpečnosti súkromia a osobných údajov,
b) pomáhanie a navrhovanie riešení a opatrení s cieľom poskytnúť premeranú úroveň
ochrany a bezpečnosti súkromia a osobných údajov,
c) podpora aktivít smerujúcich k rozvoju práv na ochranu a bezpečnosti súkromia
a osobných údajov,
d) presadzovanie adekvátnej ochrany a bezpečnosti súkromia a osobných údajov,
e) poradenstvo a poskytovanie informácií, vrátane verejne dostupných informácií,
f) organizovanie prieskumov, školení, odborných a laických vzdelávacích programov
a podujatí a iných foriem osvetovej činnosti,
g) mediálne aktivity a vydávanie publikácií,
h) vypracovávanie analýz, stanovísk, správ, vyjadrení projektov, koncepcií,
vyhodnocovanie legislatívneho rámca a jeho uplatňovania v praxi, ako aj dopadov
pripravovaných všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov,
i) prezentáciu výstupov vlastnej práce a komentovanie krokov orgánov verejnej moci
v oblasti ochrany základných ľudských práv a slobôd.

Aktivity inštitútu
1.

Konzultácie
V roku 2016 NIOS poskytoval poradenstvo a odborné konzultácie / informácie týkajúce
sa spracúvania a ochrany osobných údajov v praxi. Napomáhal k získavaniu verejne
dostupných informácií v tejto oblasti z externých, zahraničných prameňov.

Otázky boli zamerané na problematiku osobných údajov naprieč celým zákonom
o ochrane osobných údajov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi
upravujúcimi spracúvanie osobných údajov v konkrétnych oblastiach spoločenských
vzťahov.
Záujem verejnosti sa týkal aj novej regulácie v oblasti ochrany osobných údajov,
v podobe nového európskeho nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov). Rovnako bol prejavený záujem aj o informácie týkajúce sa zmien
a dopadov na prevádzkovateľov, sprostredkovateľov, ako aj na národnú legislatívu so
zameraním, čo je možné a potrebné ďalej upraviť v novom zákone o ochrane osobných
údajov, ktorého legislatívny proces by mal byť realizovaný v roku 2017 tak, aby bol
zákon prijatý v dostatočnom predstihu a poskytoval možnosť odbornej i laickej verejnosti
sa s ním oboznámiť a pripraviť pri prechode na nové pravidlá.
Konzultácie boli poskytované najmä telefonicky a na osobných stretnutiach.
Množstvo konzultácii, ktoré NIOS poskytol v rámci prvého roka svojej činnosti, vnímame
veľmi pozitívne, nakoľko občianske združenie je novým subjektom, ktorý sa postupne
dostáva do povedomia ľudí.

2. Konferencia NIOS 2016 - NARIADENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV RE/ŠTART
V roku 2016 NIOS zorganizoval konferenciu s názvom NIOS 2016 - NARIADENIE
O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV - RE/ŠTART. Konferencia bola prvým našim takýmto
podujatím zameraným na problematiku ochrany osobných údajov. Cieľovým
segmentom konferencie bola predovšetkým biznis sféra, zamestnávatelia a asociácie.
Program konferencie bol zameraný na nové európske nariadenie o ochrane osobných
údajov za účelom predstavenia a spoznania tohto nového právneho rámca (GDPR).
Za NIOS sme prezentovali viaceré témy, predovšetkým sme informovali o zmenách,
ktoré nariadenie prinesie, či už v názoroch, právach a povinnostiach, ale aj o tom, aké
prínosy a aké dopady nariadenie bude mať na subjekty spracúvajúce osobné údaje.
Pozornosť sme zamerali aj na prevádzkovateľa v pozícii zamestnávateľa a poskytli
porovnanie práv a povinností podľa súčasného zákona o ochrane osobných údajov
a európskeho nariadenia.

Na konferencii vystúpili aj iní experti, ktorí pracujú a zaoberajú sa ochranou osobných
údajov v praxi; sme veľmi radi, že prejavili záujem o vystúpenie a diskusiu. Účastníkom
konferencie tiež poskytli cenné informácie týkajúce sa nariadenia v praxi, a to pohľad
na nové prvky bezpečnosti v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane privacy by
design a privacy by default, ako aj na povinnosti prevádzkovateľa pri nových právach
dotknutých osôb, ktoré sa budú nariadením uvádzať do života. Detailnejší pohľad bol
venovaný aj právu na zabudnutie, ktorý v praxi s najväčšou pravdepodobnosťou
spôsobí nemalé problémy, či náklady pre prevádzkovateľov.
Na konferencii sme neopomenuli ani tému nových pravidiel pri prenose osobných údajov
v rámci mechanizmu Privacy shield (štít na ochranu údajov), ktorý sa začal uplatňovať
v auguste roku 2016. Rovnako sme sa venovali aj otázke One stop shop, čo to vlastne
znamená pre prevádzkovateľov a ako bude vyzerať postup v prípade tzv.
cezhraničného konania.
Poslednou prezentovanou a diskutovanou témou bola oblasť legislatívy, čo nariadenie
znamená pre súčasne platný zákon o ochrane osobných údajov, aký dopad to naň bude
mať. Zároveň NIOS prezentoval aj otázky, ktoré je z pohľadu nariadenia, legislatívy
a legislatívnych pravidiel, ako aj praxi potrebné a /alebo vhodné riešiť v novom zákone
o ochrane osobných údajov, ktorý bude musieť byť prijatý a účinný najneskôr
do 25.mája 2018, kedy sa začne uplatňovať európske nariadenie. V tejto súvislosti sme
prezentovali aj v tom čase aktuálne názory a postupy Európskej komisie vo vzťahu
k implementačným a delegovaným aktom.
Konferencia poskytla aj odbornú platformu na výmenu poznatkov a skúseností odbornej
verejnosti a prevádzkovateľov z biznis sféry, zástupcov zamestnávateľov a asociácií.
Sme veľmi radi, že verejnosť prejavila záujem o našu konferenciu, oceňujeme znalosti
ľudí v oblasti ochrany osobných údajov, ktorí sa jej zúčastnili, ako aj záujem diskutovať
na tému novej regulácie a prípravy naň. Je to o to dôležitejšie, pretože nové európske
nariadenie sa dotkne každého, či už na strane subjektov spracúvajúcich osobné údaje
alebo dotknutých osôb, prinesie nemalé dopady a potrebu prepracovávať existujúcu
dokumentáciu, prijímať ďalšie opatrenia a plniť nové povinnosti. Preto sa tešíme záujmu
o túto problematiku a diskutovať aj naďalej.

V súvislosti s novým európskym nariadením o ochrane osobných údajov, NIOS v roku
2016 pre verejnosť pripravil aj návod, ako sa pripraviť na nové nariadenie, ktoré je
určené predovšetkým pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov a pohľad na to, čo
nariadenie znamená pre ľudí – dotknuté osoby v skratke. Oba dokumenty sú dostupné
na webovej stránke občianskeho združenia www.nios.sk.

3. Iné aktivity
V roku 2016 sa NIOS zúčastnil viacerých podujatí (pracovné porady, konferencie,
biznis raňajky a pod.), na ktorých mal možnosť prezentovať a vyjadrovať sa
k problematike ochrany osobných údajov, najčastejšie vo vzťahu k novému nariadeniu
o ochrane osobných údajov, ako aj kybernetickej bezpečnosti.

Financie
Výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti : 1600,00.-€
Náklady na hospodársku činnosť a finančnú činnosť : 1615,00.-€
Zdroj :
- účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave PÚ k 31.12.2016
-

daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2016

Poďakovanie
Naše poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí nás v roku 2016 podporili, ktorí s nami
spolupracovali, zúčastnili sa a vystúpili na nami organizovanej konferencii, ale aj tým, ktorí
prejavili záujem o našu pomoc a konzultácie.
Ďakujeme.
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