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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 2017 bol NIOS obzvlášť intenzívny na poskytovanie poradenstva a odborných
konzultácií / informácií týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov.

Bolo to spojené najmä s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov,
nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), a očakávaným príchodom nového
zákona o ochrane osobných údajov do legislatívneho procesu. Konzultácie sme
poskytovali prevádzkovateľom, sprostredkovateľom a aj dotknutým osobám.
Otázky boli zamerané aj na problematiku osobných údajov naprieč celým, toho času
stále platným a účinným zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi spracúvanie osobných
údajov v konkrétnych oblastiach spoločenských vzťahov, v záujme zosúladenia
s existujúcim stavom a prípravy a jednoduchšieho prechodu na novú legislatívu.
Konzultácie boli poskytované najmä telefonicky, na osobných stretnutiach, ale aj
na iných odborných akciách.
Odborné konzultácie, ktoré NIOS poskytol v priebehu roka 2017, vnímame veľmi
pozitívne, nakoľko prevádzkovatelia a vlastne všetci žiadatelia o poskytnutie
konzultácií a odbornej pomoci boli spokojní a nielen, že sa občianske združenie
dostalo do väčšieho povedomia ľudí, ale najmä naši žiadatelia sa presvedčili, že v nás
majú spoľahlivého partnera.

2. Legislatívny proces nového zákona o ochrane osobných údajov - pripomienkovanie
V roku 2017 sme aktívne vstúpili do legislatívneho procesu. Zúročili sme vlastné
skúsenosti z prípravy a legislatívneho procesu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných
údajov
a v spojení
s praktickými
skúsenosťami
a potrebami
prevádzkovateľov i dotknutých osôb – ktoré sme získali aj prostredníctvom NIOS-u,
sme pripomienkovali návrh nového zákona, ktorý predložil do medzirezortného
pripomienkového konania Úrad na ochranu osobných údajov SR. Časť našich
pripomienok bola akceptovaná a vo zvyšku bol materiál predložený (aj s rozporom)
na rokovanie vlády SR a následne do Národnej rady SR (september 2017,
parlamentná tlač 704). Zákon bol vyhlásený v Zbierke zákonov SR v januári 2018.

3. Iné aktivity
V roku 2017 sa NIOS aktívne zúčastnil viacerých podujatí (pracovné porady,
konferencie, okrúhle stoly a pod.), na ktorých mal možnosť prezentovať a vyjadrovať
sa k problematike ochrany osobných údajov. Aj tieto aktivity a náš prístup k ochrane
osobných údajov boli pre viacerých príležitosťou k spoznaniu našej činnosti a aktivít
a rozhodli sa, že s nami nadviažu spoluprácu s perspektívou do budúcnosti.

Financie
Výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti :
Náklady na hospodársku činnosť a finančnú činnosť :

262,00 €
760,00 €

Zdroj :
- účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave PÚ k 31.12.2017
- daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2017

Poďakovanie
Naše poďakovanie patrí Vám všetkým tým, ktorí ste sa na nás s dôverou obrátili, ktorí ste
s nami spolupracovali. Vaše uznania i poďakovania, prejavenie záujmu o našu pomoc,
či konzultácie sú pre nás odmenou a vzpruhou do ďalšej práce a spolupráce s Vami.
Ďakujeme.
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