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Príloha č. 3
Vyhodnotenie plnenia odporúčaní a najlepších postupov z katalógov pre správne uplatňovanie schengenského acquis 
3. 1. OCHRANA OSOBNÝCH  ÚDAJOV
P.č. 
Znenie národného opatrenia
Vyh.
Stav plnenia

Znenie schengenského opatrenia



-


Základné právo na ochranu osobných údajov je upravené v čl. 19 ods. 3 Ústavy SR.
Princípy ochrany osobných údajov z uvedených dokumentov boli premietnuté do zákona č. 428/2004 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ zákon č. 428/2002 Z. z.) a  zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.


Vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa stanovujú normy o ochrane osobných údajov v súvislosti so spracúvaním údajov v SIS, sú v úplnom súlade s Dohovorom Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov z 28. 1. 1981 a dodatkovým protokolom k tomuto dohovoru z 8. novembra 2001; okrem toho sú v súlade s odporúčaním Výboru ministrov Rady Európy č. R (87) 15 zo 17.  9. 1987 o používaní osobných údajov v oblasti polície.

Právo na ochranu osobných údajov je zaručené právom ako základné právo. 

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR 


	

-


MV SR splnené, podľa potreby, vydáva doplňujúce vnútroštátne predpisy  objasňujúce spracúvanie osobných údajov v SIS vo Vestníku MV SR.  
Dopĺňajúce ustanovenia o spracúvaní údajov v SIS sú zapracované v § 69 ods. 9, 10 a 11 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore. Pravidlá spracúvania údajov v SIS taktiež upravujú interné akty Ministerstva vnútra SR, a to N MV SR č. 48/2007 o medzinárodnej policajnej spolupráci vykonávanej prostredníctvom národnje ústredne SIRENE, N MV SR č. 49/2007 o prevádzke N.SIS MV SR č. 61/2007 o informačnom systéme CLK a N MV SR č. 53/2007 o postupe pri pátraní po osobách a veciach a iné. 

V prípade potreby môžu osobitné vnútroštátne predpisy doplniť alebo objasniť pravidlá spracúvania údajov v SIS.

G: MV SR 
SG: -



	

-


Kompetencie ÚOOÚ SR vo vzťahu k SIS boli vyjasnené v rámci hodnotiacej misie v oblasti ochrany osobných údajov v roku 2007.
ÚOOÚ SR je ako povinný orgán účastný na medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Prípadné rozpory v kompetenciách ÚOOÚ SR v súvislosti s prijímaním nových právnych predpisov sa musia odstrániť v rámci medzirezortného pripomienkového konania resp. pri vykonávacích právnych predpisoch na základe bilaterálnych rokovaní. V prípade pretrvávajúcich rozporných stanovísk rozhodne ústavný súd.


Doplňujúce a/alebo vykonávacie právne predpisy by nemali zasahovať do právomocí a príslušnosti vnútroštátnych dozorných orgánov vo vzťahu k SIS, ani ich podkopávať.

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR


	

-


Návrh zákona implementujúci predmetné rámcové rozhodnutie sa v súčasnosti nachádza v druhom čítaní NR SR (č. tlače 277).
Bola pripravená novela zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, ktorej predmetom je okrem iného aj implementácia ustanovení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci justičnej a policajnej spolupráce v trestných veciach. Predmetná novela vstúpi do platnosti 1. 6. 2011.
Predmetný právny predpis sa neuplatňuje pri spracúvaní osobných údajov v SIS. Transpozícia do národnej legislatívy nie je ukončená. Prioritu má schengenské acquis.

Tiež sa musí dodržiavať rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (od 27. 11. 2010 hodnotí sa len ako podporný dokument, pretože sa nevzťahuje na spracúvanie údajov v SIS). 

G: MS SR
SG: MV SR, SIS, NBU, GP SR, MO SR, ÚOOÚ SR


	

-
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ÚOOÚ SR bol zriadený podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  („ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) ako orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. V § 33 Pôsobnosť úradu, v odseku 2 sa uvádza: „Úrad ako štátny orgán vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov nezávisle a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.“
S cieľom odstrániť nedostatky zo schengenských hodnotení, konaných v SR v priebehu roka 2006, bol 14. 3. 2007 uznesením vlády SR č. 264 schválený Akčný plán pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru, ktorý vo vzťahu k ochrane osobných údajov definoval 13 opatrení. 
Vo Vyhodnotení Akčného plánu pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru prijatého uznesením vlády SR č. 63 z 23. 1. 2008 sa uvádza, že z 13 opatrení definovaných v Akčnom pláne pre oblasť ochrany osobných údajov bolo 11 splnených a 2 opatrenia, ktorých charakter si vyžaduje priebežné plnenie až do vstupu SR do schengenského priestoru. 
Uznesením vlády SR č. 163 z 12. 3. 2008 bol prijatý SAP SR na roky 2008 – 2009, ktorý obsahoval ešte tri opatrenia ukladajúce ÚOOÚ SR vykonať nezávislú kontrolu so zameraním sa na dodržiavanie ustanovení Schengenského dohovoru podľa čl. 126 a 127 na príslušných pracoviskách MV SR, navýšiť počty pracovných miest o 4 miesta na ÚOOÚ SR a poskytnúť MV SR a MZV SR konzultácie pri príprave webových stránok z dôvodu informovania verejnosti o postupe pri uplatňovaní práv dotknutých osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov, zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov občanov v SIS II. Aj uvedené opatrenia boli vyhodnotené ako splnené.
Súčasný nedostatok osobných výdavkov v rozpočte ÚOOÚ SR vznikol tým, že v štátnom rozpočte na rok 2010 a v ŠR na rok 2011 bol pre ÚOOÚ SR uplatnený rovnaký úsporný princíp ako  v ostatných kapitolách štátneho rozpočtu.
Ako následok ÚOOÚ SR deklaruje nedostatok finančných a ľudských zdrojov.
Schválením Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 755 z 30.11.2011 vláda Slovenskej republiky prijala opatrenie, ktorého cieľom bude v termíne do 30. 6.2012 prijať legislatívne úpravy, ktoré budú garantovať posilnenie nezávislosti ÚOOÚ SR od výkonnej moci.

Musí sa tiež vykonávať smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. 10. 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (hodnotí sa len ako podporný dokument, pretože sa nevzťahuje na spracúvanie údajov v SIS).

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR


	

-



V podmienkach SR všetky bilaterálne medzinárodné zmluvy, ktoré sú uzatvárané po úplnom prebratí schengenského  acquis obsahujú ustanovenia o ochrane osobných údajov, vo väčšine prípadov v detailnej podobe. Výnimkou sú len bilaterálne dohody uzatvárané v predošlých obdobiach, napríklad v 90. rokoch, ktoré nie vždy obsahujú predmetné ustanovenia. V prípade, ak sú zmluvy aktualizované alebo nanovo uzatvárané sa ustanovenia o ochrane osobných údajov vkladajú vždy automaticky. Často sa používa aj odkaz na Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov.

Všetky dvojstranné a viacstranné dohody s tretími krajinami o spracúvaní údajov v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach by mali obsahovať ustanovenia o spracúvaní údajov v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo schengenského acquis. 

V dohodách by sa mali používať štandardné ustanovenia o ochrane údajov, aby sa zabezpečila účinná ochrana údajov Uznesenie jarnej konferencie európskych komisárov pre ochranu údajov (Edinburg 24. apríla) o dvojstranných a viacstranných dohodách medzi európskymi štátmi a tretími krajinami v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach..

G: MV SR
SG: MS SR, GP SR, ÚOOÚ SR


	

-
M

Neplnenie znenia ustanovenia bodu 3 ods. 2 čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru rady Európy č. 108.
ÚOOÚ SR nemá postavenie úplnej nezávislej národnej dozornej autority.

Musia sa dodržiavať príslušné normy ochrany údajov (založené na dohovore Rady Európy č. 108 a dodatkovom protokole k nemu z roku 2001 a rámcovom rozhodnutí Rady 2008/977/SVV).

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, SIS, NBU, GP SR, MO SR, MS SR


	

-
6

ÚOOÚ SR bol zriadený podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  („ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) ako orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. V § 33 Pôsobnosť úradu, v odseku 2 sa uvádza: „Úrad ako štátny orgán vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov nezávisle a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.“
S cieľom odstrániť nedostatky zo schengenských hodnotení, konaných v SR v priebehu roka 2006, bol 14. 3. 2007 uznesením vlády SR č. 264 schválený Akčný plán pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru, ktorý vo vzťahu k ochrane osobných údajov definoval 13 opatrení. 
Vo Vyhodnotení Akčného plánu pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru prijatého uznesením vlády SR č. 63 z 23. 1. 2008 sa uvádza, že z 13 opatrení definovaných v Akčnom pláne pre oblasť ochrany osobných údajov bolo 11 splnených a 2 opatrenia, ktorých charakter si vyžaduje priebežné plnenie až do vstupu SR do schengenského priestoru. 
Uznesením vlády SR č. 163 z 12. 3. 2008 bol prijatý SAP SR na roky 2008 – 2009, ktorý obsahoval ešte tri opatrenia ukladajúce ÚOOÚ SR vykonať nezávislú kontrolu so zameraním sa na dodržiavanie ustanovení Schengenského dohovoru podľa čl. 126 a 127 na príslušných pracoviskách MV SR, navýšiť počty pracovných miest o 4 miesta na ÚOOÚ SR a poskytnúť MV SR a MZV SR konzultácie pri príprave webových stránok z dôvodu informovania verejnosti o postupe pri uplatňovaní práv dotknutých osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov, zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov občanov v SIS II. Aj uvedené opatrenia boli vyhodnotené ako splnené.
Súčasný nedostatok osobných výdavkov v rozpočte ÚOOÚ SR vznikol tým, že v štátnom rozpočte na rok 2010 a v ŠR na rok 2011 bol pre ÚOOÚ SR uplatnený rovnaký úsporný princíp ako  v ostatných kapitolách štátneho rozpočtu.
Ako následok ÚOOÚ SR deklaruje nedostatok finančných a ľudských zdrojov.
Schválením Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 755 z 30.11.2011 vláda Slovenskej republiky prijala opatrenie, ktorého cieľom bude v termíne do 30. 6.2012 prijať legislatívne úpravy, ktoré budú garantovať posilnenie nezávislosti ÚOOÚ SR od výkonnej moci.

Vnútroštátny dozorný orgán je nezávislý dozorný orgán zodpovedný za ochranu zásad ochrany osobných údajov ustanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v SD.

Nezávislosť vnútroštátneho dozorného orgánu je výslovne ustanovená vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

G: ÚOOÚ SR
SG: -


	

-
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ÚOOÚ SR bol zriadený podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  („ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) ako orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. V § 33 Pôsobnosť úradu, v odseku 2 sa uvádza: „Úrad ako štátny orgán vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov nezávisle a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.“
S cieľom odstrániť nedostatky zo schengenských hodnotení, konaných v SR v priebehu roka 2006, bol 14. 3. 2007 uznesením vlády SR č. 264 schválený Akčný plán pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru, ktorý vo vzťahu k ochrane osobných údajov definoval 13 opatrení. 
Vo Vyhodnotení Akčného plánu pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru prijatého uznesením vlády SR č. 63 z 23. 1. 2008 sa uvádza, že z 13 opatrení definovaných v Akčnom pláne pre oblasť ochrany osobných údajov bolo 11 splnených a 2 opatrenia, ktorých charakter si vyžaduje priebežné plnenie až do vstupu SR do schengenského priestoru. 
Uznesením vlády SR č. 163 z 12. 3. 2008 bol prijatý SAP SR na roky 2008 – 2009, ktorý obsahoval ešte tri opatrenia ukladajúce ÚOOÚ SR vykonať nezávislú kontrolu so zameraním sa na dodržiavanie ustanovení Schengenského dohovoru podľa čl. 126 a 127 na príslušných pracoviskách MV SR, navýšiť počty pracovných miest o 4 miesta na ÚOOÚ SR a poskytnúť MV SR a MZV SR konzultácie pri príprave webových stránok z dôvodu informovania verejnosti o postupe pri uplatňovaní práv dotknutých osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov, zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov občanov v SIS II. Aj uvedené opatrenia boli vyhodnotené ako splnené.
Súčasný nedostatok osobných výdavkov v rozpočte ÚOOÚ SR vznikol tým, že v štátnom rozpočte na rok 2010 a v ŠR na rok 2011 bol pre ÚOOÚ SR uplatnený rovnaký úsporný princíp ako  v ostatných kapitolách štátneho rozpočtu.
Ako následok ÚOOÚ SR deklaruje nedostatok finančných a ľudských zdrojov.
Schválením Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 755 z 30.11.2011 vláda Slovenskej republiky prijala opatrenie, ktorého cieľom bude v termíne do 30. 6.2012 prijať legislatívne úpravy, ktoré budú garantovať posilnenie nezávislosti ÚOOÚ SR od výkonnej moci.

Nezávislosť vnútroštátneho dozorného orgánu sa musí zabezpečiť právnymi, inštitucionálnymi a funkčnými zárukami.

Vnútroštátny dozorný orgán je samostatný orgán v rámci verejnej správy, ktorý nezávisle vykonáva dozornú právomoc.

G: ÚOOÚ SR
SG: MPSVaR SR


	

-
6

Inštitucionálna nezávislosť ÚOOÚ SR nie je narušená vo vzťahu k orgánom verejnej moci zodpovedným za spracúvanie údajov v SIS.


Inštitucionálna nezávislosť je zabezpečená, ak je vnútroštátny dozorný orgán zriadený spôsobom, že nie je podriadený orgánom verejnej moci zodpovedným za spracúvanie údajov v SIS; tento aspekt jeho nezávislosti by mal byť zdôraznený jednoznačným správnym postavením.

Nezávislosť vnútroštátneho dozorného orgánu je zaručená zákonom, ktorým je upravený postup vymenovania jeho (vedúcich) predstaviteľov.

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-
6

Detto ako pri opatrení pod p. č. 9. 

Právnu nezávislosť predstavuje právne stanovený zákaz zasahovania do právomoci a príslušnosti vnútroštátneho dozorného orgánu. 

G: ÚOOÚ SR
SG: MPSVaR SR


	

-
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ÚOOÚ SR bol zriadený podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  („ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) ako orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. V § 33 Pôsobnosť úradu, v odseku 2 sa uvádza: „Úrad ako štátny orgán vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov nezávisle a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.“
S cieľom odstrániť nedostatky zo schengenských hodnotení, konaných v SR v priebehu roka 2006, bol 14. 3. 2007 uznesením vlády SR č. 264 schválený Akčný plán pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru, ktorý vo vzťahu k ochrane osobných údajov definoval 13 opatrení. 
Vo Vyhodnotení Akčného plánu pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru prijatého uznesením vlády SR č. 63 z 23. 1. 2008 sa uvádza, že z 13 opatrení definovaných v Akčnom pláne pre oblasť ochrany osobných údajov bolo 11 splnených a 2 opatrenia, ktorých charakter si vyžaduje priebežné plnenie až do vstupu SR do schengenského priestoru. 
Uznesením vlády SR č. 163 z 12. 3. 2008 bol prijatý SAP SR na roky 2008 – 2009, ktorý obsahoval ešte tri opatrenia ukladajúce ÚOOÚ SR vykonať nezávislú kontrolu so zameraním sa na dodržiavanie ustanovení Schengenského dohovoru podľa čl. 126 a 127 na príslušných pracoviskách MV SR, navýšiť počty pracovných miest o 4 miesta na ÚOOÚ SR a poskytnúť MV SR a MZV SR konzultácie pri príprave webových stránok z dôvodu informovania verejnosti o postupe pri uplatňovaní práv dotknutých osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov, zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov občanov v SIS II. Aj uvedené opatrenia boli vyhodnotené ako splnené.
Súčasný nedostatok osobných výdavkov v rozpočte ÚOOÚ SR vznikol tým, že v štátnom rozpočte na rok 2010 a v ŠR na rok 2011 bol pre ÚOOÚ SR uplatnený rovnaký úsporný princíp ako  v ostatných kapitolách štátneho rozpočtu.
Ako následok ÚOOÚ SR deklaruje nedostatok finančných a ľudských zdrojov.

Schválením Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 755 z 30.11.2011 vláda Slovenskej republiky zamietla navýšiť limit výdavkov rozpočtovej kapitoly Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na roky 2012 – 2015.

Funkčná nezávislosť vnútroštátneho dozorného orgánu by sa mala zabezpečiť dostatočnými rozpočtovými a ľudskými zdrojmi, aby mohol nezávisle vykonávať dozorné a poradné úlohy.

G: ÚOOÚ SR
SG: - 



	

-


Požadované postavenie je upravené v §§ 35 až 37 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Právne postavenie a štruktúra vnútroštátneho dozorného orgánu by mali zabezpečiť ochranu jeho členov voči odvolaniu v dôsledku vykonávania ich dozornej funkcie. 

G: ÚOOÚ SR 
SG: -


	

-
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ÚOOÚ SR nedisponuje dostatočnými zdrojmi. Opis stavu plnenia je v opatrení pod p. č. 11, 12.


Nezávislosť vnútroštátneho dozorného orgánu zahŕňa jeho zloženie, spôsob vymenúvania jeho členov, trvanie a podmienky skončenia výkonu ich funkcie, pridelenie dostatočných zdrojov a prijímanie rozhodnutí bez toho, aby orgán podliehal vonkajším príkazom alebo pokynom.

G: ÚOOÚ SR
SG: -


	

-


SR je zmluvnou stranou dodatkového protokolu. (pozri oznámenie  MZV SR č. 20/2005 Z. z.). 
Dodatkový protokol nadobudol platnosť 1. 7. 2004 na základe čl. 3 ods. 3 dodatkového protokolu.

Na účely jasného vymedzenia nezávislého postavenia vnútroštátneho dozorného orgánu by sa členské štáty mali stať zmluvnými stranami dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov z 8. 11. 2001.

G: MS SR 
SG: ÚOOÚ SR 


	

-


-

Vnútroštátny dozorný orgán má (na základe príslušných vnútroštátnych právnych predpisov) právomoci a príslušnosť vykonávať účinný a nezávislý dozor nad spracúvaním údajov vo všetkých vnútroštátnych orgánoch, ktoré sú zapojené do spracúvania údajov v SIS a ktoré majú k systému prístup.

Všetky právomoci a príslušnosť vnútroštátneho dozorného orgánu sú jasne vymedzené v práve.

Vnútroštátny dozorný orgán vykonáva pravidelné inšpekcie súvisiace so SIS, tieto inšpekcie sa zakladajú na individuálnych sťažnostiach, ako aj na ročnom pláne činnosti.

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-
M

ÚOOÚ SR od r.2007 zaradil do plánu pravidelných ročných kontrol aj kontroly na konzulárnych oddeleniach zastupiteľských úradov SR v tretích krajinách. Predmetom kontrol bola previerka súladu dodržiavania pravidiel ochrany a bezpečnosti osobných údajov pri vydávaní schengenských víz s požiadavkami vyplývajúcimi z vnútroštátnej legislatívy, spoločných konzulárnych pokynov a schengenského katalógu pre vydávanie víz. Od r. 2009 vzhľadom na rozpočtové problémy ÚOOÚ SR sa tieto kontroly prestali vykonávať.


V rámci vnútroštátneho dozorného orgánu by sa mala vypracovať a vykonávať koncepcia (plán) inšpekcií v súvislosti s vyšetrovaním SIS.

Koncepcia (plán) inšpekcií vychádza z podrobného hodnotenia činností spracúvania údajov orgánmi zodpovednými za spracúvanie údajov v rámci SIS, vnútroštátny dozorný orgán hodnotí všetky riziká a zaoberá sa všetkými aspektmi spracúvania údajov v rámci SIS.

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-


ÚOOÚ SR má plný prístup k N.SIS (vrátane prístupu in situ a k protokolovým súborom) a právomoc požadovať a získať dokumenty týkajúce sa predmetu kontroly (individuálna sťažnosť alebo všeobecný dozor).
 

Vnútroštátny dozorný orgán by mal mať prístup k N.SIS (vrátane prístupu in situ a k protokolovým súborom) a právomoc požadovať a získať dokumenty týkajúce sa predmetu inšpekcie (individuálna sťažnosť alebo všeobecný dozor).

Inšpekcie sa sústreďujú nielen na N.SIS, ale aj na orgány, ktoré majú prístup k údajom SIS alebo sú oprávnené ich vkladať, preskúma sa tiež používanie SIS v praxi, napr. na vonkajších hraniciach schengenského priestoru, miestnych policajných staniciach, konzulárnych úradoch atď..

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-


Závery sú uvádzané v protokoloch z kontrol. 


Vnútroštátny dozorný orgán by mal jednoznačne uviesť závery a odporúčania týkajúce sa uznania alebo v prípade potreby zlepšenia spracúvania údajov.

Vnútroštátny dozorný orgán vykonáva pravidelne inšpekcie na základe analýzy protokolových súborov. 

Pokiaľ to nie je vyslovene upravené vo vnútroštátnom práve, dohodne sa medzi vnútroštátnym dozorným orgánom a orgánmi spracúvajúcimi osobné údaje v rámci SIS formálna dohoda (napr. vo forme výmeny listov, memoranda medzi dotknutými orgánmi), ktorej cieľom je formálne upraviť komunikáciu s vnútroštátnym dozorným orgánom a formálne náležitosti inšpekcií.

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-




Vnútroštátny dozorný orgán by mal mať právomoc prijímať opatrenia na vykonanie potrebných zmien na splnenie požiadaviek v ustanoveniach o ochrane údajov SIS.

Žiadosť vnútroštátneho dozorného orgánu týkajúca sa potrebných zmien v spracúvaní údajov v rámci SIS by mala byť buď právne záväzná, alebo spojená s inými formami účinných právomocí zasiahnuť v súlade so smernicou 94/46/ES o ochrane údajov.

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS



	

-


ÚOOÚ SR vykonáva kontroly v N.SIS tiež ex offo, ako aj na základe plánu ročných kontrol.

Vnútroštátny dozorný orgán by mal vykonávať inšpekcie pravidelne, a nielen na základe sťažností.

Vnútroštátny dozorný orgán uskutočňuje návštevy nadväzujúce na inšpekcie s cieľom overiť vykonanie jeho predchádzajúcich stanovísk/odporúčaní a nápravu zistených nedostatkov

Vnútroštátny dozorný orgán má prístup k N.SIS in situ prostredníctvom kvalifikovaného personálu kontrolóra alebo odborníkov (v oblasti IT) vnútroštátneho dozorného orgánu.

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-


Neaplikuje sa, keďže SR je unitárny štát. 

V prípade federálneho štátu by sa medzi federálnym dozorným orgánom a regionálnymi orgánmi mali uzavrieť formálne dohody o spolupráci a koordinovanom postupe pri inšpekciách SIS.
Vo federálnom štáte sa uskutočňujú pravidelné konzultácie medzi federálnym dozorným orgánom a regionálnymi orgánmi, nadviažu sa úzke kontakty medzi všetkými orgánmi. 


	

-
6

ÚOOÚ SR bol zriadený podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  („ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) ako orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. V § 33 Pôsobnosť úradu, v odseku 2 sa uvádza: „Úrad ako štátny orgán vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov nezávisle a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.“
S cieľom odstrániť nedostatky zo schengenských hodnotení, konaných v SR v priebehu roka 2006, bol 14. 3. 2007 uznesením vlády SR č. 264 schválený Akčný plán pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru, ktorý vo vzťahu k ochrane osobných údajov definoval 13 opatrení. 
Vo Vyhodnotení Akčného plánu pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru prijatého uznesením vlády SR č. 63 z 23. 1. 2008 sa uvádza, že z 13 opatrení definovaných v Akčnom pláne pre oblasť ochrany osobných údajov bolo 11 splnených a 2 opatrenia, ktorých charakter si vyžaduje priebežné plnenie až do vstupu SR do schengenského priestoru. 
Uznesením vlády SR č. 163 z 12. 3. 2008 bol prijatý SAP SR na roky 2008 – 2009, ktorý obsahoval ešte tri opatrenia ukladajúce ÚOOÚ SR vykonať nezávislú kontrolu so zameraním sa na dodržiavanie ustanovení Schengenského dohovoru podľa čl. 126 a 127 na príslušných pracoviskách MV SR, navýšiť počty pracovných miest o 4 miesta na ÚOOÚ SR a poskytnúť MV SR a MZV SR konzultácie pri príprave webových stránok z dôvodu informovania verejnosti o postupe pri uplatňovaní práv dotknutých osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov, zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov občanov v SIS II. Aj uvedené opatrenia boli vyhodnotené ako splnené.
Súčasný nedostatok osobných výdavkov v rozpočte ÚOOÚ SR vznikol tým, že v štátnom rozpočte na rok 2010 a v ŠR na rok 2011 bol pre ÚOOÚ SR uplatnený rovnaký úsporný princíp ako  v ostatných kapitolách štátneho rozpočtu.
Ako následok ÚOOÚ SR deklaruje nedostatok finančných a ľudských zdrojov.

Schválením Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 755 z 30.11.2011 vláda Slovenskej republiky zamietla navýšiť limit výdavkov rozpočtovej kapitoly Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na roky 2012 – 2015.

Vnútroštátny dozorný orgán má potrebné ľudské, finančné a logistické zdroje na výkon svojich právomocí.

Vnútroštátny dozorný orgán je (ak je to možné) štruktúrovaný podľa jeho úloh a právomocí do útvarov pre riadenie, administratívu, audit, dozorné úlohy, právne úlohy, informačné úlohy a odbornú prípravu.

G: ÚOOU SR
SG: - 


	

-
6

Viď. vyhodnotenie stavu k opatreniu č. 23.

Okrem najvyšších riadiacich funkcií by mal personál vnútroštátneho dozorného orgánu zahŕňať právnikov, odborníkov v oblasti IT, osoby zodpovedné za informovanie verejnosti a administratívny a podporný personál.

Vnútroštátny dozorný orgán má v rámci štátneho rozpočtu nezávislé rozpočtové postavenie.

G: ÚOOÚ SR
SG: MPSVaR SR 


	

-
M

Správcom kapitoly ÚOOÚ SR je MF SR. O akékoľvek presuny finančných prostriedkov v rámci kapitoly musí ÚOOÚ SR žiadať o súhlas správcu kapitoly.


Vnútroštátny dozorný orgán by mal mať právo sám rozhodovať o použití svojho rozpočtu.

Rozpočet vnútroštátneho dozorného orgánu odráža špecifické úlohy týkajúce sa jeho právomocí voči SIS (napr. náklady na inšpekcie a činnosti informovania verejnosti).

G: ÚOOÚ SR
SG: MF SR, MPSVaR SR


	

-
6

ÚOOÚ SR bol zriadený podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  („ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) ako orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. V § 33 Pôsobnosť úradu, v odseku 2 sa uvádza: „Úrad ako štátny orgán vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov nezávisle a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.“
S cieľom odstrániť nedostatky zo schengenských hodnotení, konaných v SR v priebehu roka 2006, bol 14. 3. 2007 uznesením vlády SR č. 264 schválený Akčný plán pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru, ktorý vo vzťahu k ochrane osobných údajov definoval 13 opatrení. 
Vo Vyhodnotení Akčného plánu pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru prijatého uznesením vlády SR č. 63 z 23. 1. 2008 sa uvádza, že z 13 opatrení definovaných v Akčnom pláne pre oblasť ochrany osobných údajov bolo 11 splnených a 2 opatrenia, ktorých charakter si vyžaduje priebežné plnenie až do vstupu SR do schengenského priestoru. 
Uznesením vlády SR č. 163 z 12. 3. 2008 bol prijatý SAP SR na roky 2008 – 2009, ktorý obsahoval ešte tri opatrenia ukladajúce ÚOOÚ SR vykonať nezávislú kontrolu so zameraním sa na dodržiavanie ustanovení Schengenského dohovoru podľa čl. 126 a 127 na príslušných pracoviskách MV SR, navýšiť počty pracovných miest o 4 miesta na ÚOOÚ SR a poskytnúť MV SR a MZV SR konzultácie pri príprave webových stránok z dôvodu informovania verejnosti o postupe pri uplatňovaní práv dotknutých osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov, zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov občanov v SIS II. Aj uvedené opatrenia boli vyhodnotené ako splnené.
Súčasný nedostatok osobných výdavkov v rozpočte ÚOOÚ SR vznikol tým, že v štátnom rozpočte na rok 2010 a v ŠR na rok 2011 bol pre ÚOOÚ SR uplatnený rovnaký úsporný princíp ako  v ostatných kapitolách štátneho rozpočtu.
Ako následok ÚOOÚ SR deklaruje nedostatok finančných a ľudských zdrojov.

Schválením Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 755 z 30.11.2011 vláda Slovenskej republiky zamietla navýšiť limit výdavkov rozpočtovej kapitoly Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na roky 2012 – 2015.

Ak zdroje nepostačujú na nezávislé vykonávanie právomocí vnútroštátneho dozorného orgánu, mal by sa zaviesť postup, ktorý by mu umožňoval žiadať o nápravu.

Vnútroštátny dozorný orgán vypracuje modul odborného vzdelávania pre svoj personál zaoberajúci sa otázkami súvisiacimi s SIS.

G: UOOU SR
SG: -


	

-

Problematika práv dotknutých osôb je v SR upravená zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a taktiež osobitným predpisom - zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. V  zmysle ustanovení zákona o PZ má každý právo požiadať PZ o poskytnutie  informácie, aké údaje PZ spracováva o jeho osobe. Dotknutá osoba má tiež právo požiadať PZ o opravu alebo likvidáciu nepravdivých osobných údajov k nej sa vzťahujúcich. Webová stránka MV SR popisuje možnosti dotknutých osôb, čo sa týka uplatnenia ich práv vo vzťahu k osobným údajom spracúvaným v SIS. Na webovej stránke sú taktiež dostupné vzory žiadostí v slovenskom jazyku a anglickom jazyku.

Práva dotknutých osôb by sa mali spravovať vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré stanovujú jednoznačné pravidlá a postupy, ktoré sú k dispozícii všetkým zainteresovaným stranám.

Existuje usmernenie pre dotknuté osoby, v ktorom sa vysvetľuje, ako majú uplatňovať svoje práva. Toto usmernenie je dostupné na webovej stránke vnútroštátneho dozorného orgánu, ako aj orgánov zodpovedných za N.SIS.  Usmernenie je tiež dostupné v iných jazykoch zúčastnených schengenských štátov; môžu sa použiť usmernenia vypracované v rámci spoločného dozorného orgánu. 

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-

Uplatňovanie práv dotknutých osôb v SR nie je obmedzené podmienkou štátneho občianstva osoby uplatňujúcej právo na prístup k jej osobným údajom spracúvaným v SIS.

Tieto práva (vrátane práva na opravné prostriedky) sa vykonávajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi v každom členskom štáte bez ohľadu na občianstvo dotknutej osoby.
	
G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-

V zmysle ustanovení zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore sa dotknutej osobe zasiela odpoveď do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti, pričom vybavenie individuálnej žiadosti ovplyvňujú konkrétne okolnosti prípadu, posúdenie formálnych a vecných náležitostí žiadosti, dostupnosť požadovaných informácií alebo nevyhnutnosť konzultácie s príslušným národným orgánom alebo iným štátom.

O žiadosti dotknutej osoby sa musí rozhodnúť bez zbytočného odkladu.

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-

V zmysle ustanovení zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore sa dotknutej osobe zasiela odpoveď bezplatne.

Akýkoľvek poplatok v súvislosti s týmito právami by nemal presiahnuť primeranú výšku.
Uplatnenie práv je bezplatné.

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-

V záujme odstránenia pochybností o osobe žiadateľa a v záujme ochrany osobných údajov sa vyžaduje, aby dotknutá osoba, ktorá uplatňuje svoje právo na prístup k spracúvaným údajom, zaslala kópiu dokladu totožnosti potvrdzujúcu jej totožnosť, ako aj pre účely identifikácie presných vyhľadávaných údajov; a ak je to potrebné aj zaslanie plnej moci osoby oprávnenej zastupovať dotknutú osobu.
Na webovej stránke MV SR je dostupná informácia a kontaktné údaje príslušného orgánu, ktorému sa žiadosť dotknutej osoby zasiela.

Mal by sa upraviť postup vybavovania žiadostí od dotknutých osôb nachádzajúcich sa v cudzine vrátane postupu pri potvrdzovaní totožnosti dotknutej osoby a pravosti žiadosti.

Udržiava sa kontaktný zoznam príslušných orgánov zodpovedných za vybavovanie žiadostí týkajúcich sa práv dotknutých osôb a sprístupní sa verejnosti. 

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-



Neaplikuje sa, keďže SR je unitárny štát. 

V prípade federálneho štátu by sa mal upraviť vzťah medzi federálnou a regionálnou úrovňou pri vybavovaní žiadostí a sťažností od dotknutých osôb. 

Vnútroštátny dozorný orgán môže (v spolupráci s inými vnútroštátnymi dozornými orgánmi) poskytovať informácie a poradenstvo nielen o právach dotknutých osôb, ale aj o základných aspektoch postupu v iných členských štátoch.


	

-


Problematika práv dotknutých osôb je v SR upravená zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a taktiež osobitným zákonom č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.  V  zmysle ustanovení zákona o PZ má každý právo požiadať PZ o poskytnutie informácie, aké údaje PZ spracováva o jeho osobe. Dotknutá osoba má tiež právo požiadať PZ o opravu alebo likvidáciu nepravdivých osobných údajov k nej sa vzťahujúcich. Každá žiadosť dotknutej osoby sa posudzuje individuálne s prihliadnutím na skutočnosť existencie dôvodov, ktoré bránia poskytnutiu informácií o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby (zahŕňajúc aj prípady záznamov podľa čl. 99 SD).
ÚOOÚ SR pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov prijíma oznámenia v prípade podozrenia z porušovania povinností alebo podmienok určených zákonom o ochrane osobných údajov. 

Dotknutá osoba má právo na prístup k spracúvaným osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo žiadať ich opravu alebo vymazanie a právo požiadať vnútroštátny dozorný orgán, aby overil jej údaje v SIS.

Dotknuté osoby sa po uplynutí platnosti záznamu podľa čl. 99 SD  informujú, že sa o nich zbierali údaje, pokiaľ sa neuplatní výnimka podľa čl. 109 ods. 2 SD.

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-


Pri kontrole údajov jednotlivca, vložených do SIS iným štátom ÚOOÚ SR postupuje v súlade s opatrením pod p. č. 34.

Keď má vnútroštátny dozorný orgán na základe žiadosti jednotlivca skontrolovať údaje v SIS vložené iným členským štátom, malo by sa tak stať v úzkej koordinácii s vnútroštátnym dozorným orgánom daného členského štátu.

G: ÚOOÚ SR
SG: -


	

-

Každá žiadosť dotknutej osoby je posudzovaná individuálne. Dotknutá osoba je v odpovedi spravidla informovaná nielen o skutočnosti, že jej údaje sú spracovávané v SIS, ale aj o účele, pre ktorý sú tieto osobné údaje v SIS vedené. V prípade odmietnutia práva na prístup sa aplikujú ustanovenia SD a právneho poriadku SR. Čo sa týka dôvodov odmietnutia práva na prístup, je pripravená novela zákona č.171/1993 o Policajnom zbore, obsahom ktorej je aj zmena ustanovení týkajúcich sa spracúvania údajov Policajným zborom a konkretizovanie dôvodov, pre ktoré možno odmietnuť právo prístupu.


Odmietnutie práva na prístup musí byť založené na vnútroštátnych právnych predpisoch a SD v rozsahu opodstatnenom dôvodmi odmietnutia. 

Každá žiadosť sa vybaví individuálne, pričom sa zohľadnia všetky okolnosti, odpoveď sa v zásade neobmedzuje na informáciu, že údaje sa spracovali v súlade s právom (oznámia sa spracované údaje).

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-


Detto ako pri opatrení pod p. č. 35. Ak nie sú splnené zákonné podmienky, na základe ktorých je možné odmietnuť právo na prístup, dotknutým osobám sa informácie poskytnú v možnom dostupnom rozsahu. Právny poriadok SR nestanovuje žiadne obmedzujúce opatrenia v súvislosti s frekvenciou podávania žiadostí dotknutou osobou.

Pokiaľ tým nie je ohrozená národná bezpečnosť, vyšetrovanie trestného činu alebo práva tretích osôb, dotknutej osobe sa musí poskytnúť čo najviac informácií.

Vnútroštátne právne predpisy neobmedzia frekvenciu podávania žiadostí dotknutou osobou.

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-


Postup uvedený v opatrení pod p. č. 37 je v súlade s vnútroštátnou legislatívou upravujúcou postup pri uplatňovaní práv dotknutých osôb (zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov).   

Ak sa prístup/vymazanie alebo oprava odmietne, dotknutá osoba by mala mať možnosť odvolať sa na vnútroštátny dozorný orgán alebo na iný nezávislý orgán, ktorý má právomoc preskúmať, či bolo odmietnutie/spracovanie takýchto údajov opodstatnené.

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MF SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-


Právny poriadok SR neobmedzuje frekvenciu uplatňovania práv dotknutých osôb. V zmysle platnej legislatívy je PZ povinný dotknutú osobu upovedomiť o vybavení každej žiadosti doručenej za účelom oznámenia osobných údajov spracovávaných PZ alebo opravy či likvidácie nesprávnych údajov k osobe vedených. Vnútroštátna právna úprava nestanoví frekvenciu, v akej dotknuté osoby môžu uplatňovať svoje práva smerom k PZ.

Vnútroštátnymi právnymi predpismi by sa nemala frekvencia uplatňovania práv dotknutých osôb obmedziť viac ako na „dostatočné intervaly“. 


G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR,  MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-

Podľa platnej právnej úpravy je PZ povinný dotknutej osobe odpovedať bezplatne do 30 dní odo dňa  doručenia písomnej žiadosti. V praxi sa doposiaľ nevyskytli prípady, v rámci ktorých by došlo k nedodržaniu 30-dňovej lehoty na zaslanie odpovede dotknutej osobe.

V odpovedi na žiadosť dotknutej osoby by sa mala dodržiavať zásada spravodlivosti bez neprimeraných prieťahov (napr. viac ako 4-mesačné obdobie by sa vo všeobecnosti považovalo za neprimerané).

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-
M

Zatiaľ ÚOOÚ SR o takúto štatistiku prevádzkovateľa N.SIS, teda MV SR oficiálne nepožiadal.


Ak sa právo na prístup uplatňuje priamo (u prevádzkovateľa IS, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje), vnútroštátny dozorný orgán by mal požadovať (alebo by sa mu mali poskytovať) pravidelné správy o počte takýchto žiadostí vo všeobecnosti, počte neprípustných žiadostí, počte odmietnutí poskytnúť údaje, počte prípadov, keď v SIS nebol žiaden zápis, počet oznámení o obsahu zápisu a približný čas potrebný na odpoveď.

Zaviedol sa evidenčný systém, ktorý poskytuje štatistický prehľad všetkých uplatnených práv na prístup k SIS vrátane nadviazania a tiež umožňuje lepšie pochopenie povahy spracúvaných údajov. 

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-

V prípade doručenia žiadosti od dotknutej osoby, voči ktorej je vykonaný zápis podľa čl. 96, a ktorá sa oprávnene zdržiava v inom členskom štáte, overuje sa, či bol/je uplatňovaný postup podľa čl. 25 odsek 2 Schengenského dohovoru.

Ak sa dotknutá osoba uplatňujúca svoje právo na prístup oprávnene zdržiava v inom členskom štáte a týka sa jej zápis v SIS vykonaný členským štátom podľa čl. 96 SD by sa overiť, či sa uplatňuje postup podľa čl. 25 ods. 2 SD.

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-
6

Postupy pri uplatňovaní práv dotknutých osôb sú  na web stránkach MV SR, MZV SR a ÚOOÚ SR. 
Informácie o uplatnení práv dotknutých osôb smerom k PZ (vrátane príslušných žiadostí v štátnom jazyku a anglickom jazyku) sú dostupné na webovej stránke MV SR, sekcia MV SR a EÚ.
Národné dozorné orgány v r. 2010 vypracovali pod gesciou Spoločného dozorného orgánu pre SIS harmonizovaný dokument o uplatňovaní práv dotknutých osôb v schengenských krajinách. V zmysle uvedeného, bude potrebné informácie na web stránkach aktualizovať!.


Postup pri uplatňovaní týchto práv by mal byť jasný a dostupný všetkým dotknutým účastníkom.

Na webovej stránke vnútroštátneho dozorného orgánu, ako aj orgánov zodpovedných za N.SIS je dostupné usmernenie o tom, ako uplatňovať toto právo.

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-



Postup pri odvolaní dotknutej osoby voči rozhodnutia prevádzkovateľa resp, dozorného orgánu upravuje súlade s opatrením pod p. č. 43 zákon č. 428/2002 Z. z. ochrane osobných údajov. 

Proti rozhodnutiu prevádzkovateľa IS, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje alebo vnútroštátneho dozorného orgánu sa možno odvolať na súd (alebo na iný orgán príslušný podľa vnútroštátneho práva), ktorý môže rozhodnúť, či sa majú dotknutej osobe informácie poskytnúť, či sa majú opraviť alebo vymazať, alebo či má dotknutá osoba nárok na náhradu škody v súvislosti so zápisom v SIS, ktorý sa jej týka.

Súd vypočuje všetkých dotknutých účastníkov. Formálne sa vyzvú, aby vyjadrili svoje stanovisko.

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-
M

S uvedeným prípadom sa ÚOOÚ SR zatiaľ v aplikačnej praxi SR nestretol, avšak na základe zahraničných skúseností by bolo potrebné, aby MV SR požiadalo MS SR o preskúmanie, či vnútroštátna legislatíva nebráni priamemu vykonaniu súdneho rozhodnutia vydaného iným schengenským  štátom. 

Vnútroštátne právne predpisy by nemali obmedzovať bezprostredný výkon konečného rozhodnutia takého súdu alebo orgánu, t. j. pre požadovaný úkon, napríklad oznámenie údajov, vymazanie alebo opravu nie je potrebné žiadne ďalšie konanie v štáte, ktorý záznam vložil.

Ak sa rozhodnutie týka zápisu, ktorý vykonal iný schengenský  štát, vnútroštátne orgány na ochranu údajov sa navzájom informujú o rozhodnutí a jeho výkone.

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-
M

Detto ako pri opatrení pod p. č. 44. 

Konečné rozhodnutia podľa čl. 111 SD musia rovnakým spôsobom vykonať všetky schengenské štáty.

Konečné rozhodnutia súdov podľa čl. 111 oznamuje orgán, ktorý rozhodnutie prijal, vnútroštátnemu dozornému orgánu, ak túto povinnosť neukladá právo, postup oznamovania sa dohodne medzi vnútroštátnym dozorným orgánom a kontrolórom SIS.

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-
M

Detto ako pri opatrení pod p. č. 44. 

Mali by sa zaviesť postupy na monitorovanie výkonu konečných rozhodnutí a vnútroštátnym dozorným orgánom by sa malo umožniť kontrolovať vykonanie týchto konečných rozhodnutí. Na tento účel je potrebná vzájomná komunikácia príslušných vnútroštátnych dozorných orgánov.

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-



Neaplikuje sa.  

Jednotlivec nie je zodpovedný za monitorovanie výkonu rozhodnutí o osobných údajoch, ktoré sa ho týkajú, v inom členskom štáte.


	

-



Opatrenie je z pohľadu MV SR splnené. Protokolové súbory sa archivujú a sú k dispozícii kontrolnému orgánu. 

Bezpečnostné opatrenia by sa mali stanoviť na základe postupu hodnotenia a riadenia rizika, v rámci ktorého sa prostredníctvom stanovenia bezpečnostnej požiadavky špecifickej pre systém (SSRS) identifikuje rozsah a prínosy SIS, riziko, ktorému jej vystavený, a potrebné protiopatrenia.

Náhodné kontroly protokolových súborov s cieľom zistiť prípadné zneužívanie SIS vykonáva vnútroštátny dozorný orgán, ako aj kontrolór, každý rok sa vykoná najmenej jedna kontrola.

G: MV SR 
SG: ÚOOÚ SR


	

-


Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v súlade s medzinárodnými štandardmi v oblasti IT, ako aj v súlade s opatreniami uvedenými v jednotlivých schengenských katalógoch. 
Organizovanie pravidelných kontrol N.SIS a SIRENE je plne v kompetencii a na rozhodnutí ÚOOÚ SR.

Vykonávane bezpečnostných opatrení by malo byť v súlade s uznávanými medzinárodnými štandardmi.
Vnútroštátny dozorný orgán organizuje pravidelné inšpekcie priestorov N.SIS a SIRENE.

G: MV SR
SG: ÚOOÚ SR


	

-


Opatrenie sa z pohľadu MV SR (SITB) plní.
Monitorovanie prístupov do objektov a systémov je zabezpečené v rámci prevádzky výpočtového strediska. Na sieťovej úrovni sa na monitorovanie prístupov do systémov používajú softvérové nástroje.

Bezpečnosť údajov spočíva v prístupe k priestorom, prístupe k SIS, ako aj v pravidelných kontrolách všetkých opatrení a ich vykonávania v každodennej praxi.

Kontrolór používa (softvérový) nástroj, ktorý mu umožňuje analyzovať neoprávnený vstup do systému.
G: MV SR
SG: ÚOOÚ SR


	

-



Opatrenie je z pohľadu MV SR splnené. 

Musí byť dostupné technické riešenie pre jednotné centrálne vykonávanie SIS.

Zavedie sa dvojfaktorový systém overovania (certifikát a šifrovacie kľúče uložené na karte smart a osobné identifikačné číslo; na prístup k SIS je potrebná karta a PIN).

G: MV SR
SG: ÚOOÚ SR


	

-


Opatrenie je z pohľadu MV SR splnené.

Každé vyhľadávanie sa musí zaprotokolovať. 

G: MV SR
SG: ÚOOÚ SR


	

-


Opatrenie je z pohľadu MV SR splnené. Prístup k údajom SIS majú len oprávnené osoby. 
Postupy pri prístupe k informáciám zo SIS sú obsiahnuté:
	v bezpečnostnom projekte

v nariadení MV SR č. 61/2007. 

Pre prístup k údajom SIS sa musia stanoviť jednoznačné a špecifické pravidlá.

G: MV SR
SG: ÚOOÚ SR


	

-


Opatrenie je z pohľadu MV SR splnené. Prístup k údajom SIS majú len pracovníci databázovej údržby, ktorí na to majú dôvod.
Pridelenie prístupu oprávnenej osobe, rozsah práv a používateľskú rolu určuje nadriadený používateľa. Pri zmene služobného zaradenia má prístup prehodnotiť. Pri zmene miesta služobného zaradenia – prístup zrušiť.  
Prístup k logovaným záznamom – prostredníctvom aplikácie cez funkciu „kontrola používateľa“ má obmedzený počet osôb – gestor a správca CLK. Prístup na server – len oprávnené osoby podľa bezpečnostného projektu.

Zoznam osôb, ktoré majú prístup k SIS a k protokolovým súborom, by sa mal pravidelne preskúmavať, aby sa overilo, že účel a rozsah prístupu je primeraný a jednoznačne vymedzený.

G: MV SR
SG: ÚOOÚ SR



	

-



Opatrenie je z pohľadu MV SR splnené. MV SR disponuje nástrojmi na vyhľadávanie v protokolových súboroch.

Je potrebný primeraný systém (automatizovaný alebo manuálny) vyhľadávania v protokolových súboroch SIS na zistenie akéhokoľvek zneužitia.

G: MV SR
SG: ÚOOÚ SR


	

-



Opatrenie je z pohľadu MV SR splnené.

Mal by sa zaviesť postup, ktorým by sa zabezpečilo, aby sa osobné údaje v protokolových súboroch v požadovanej lehote vymazávali.

G: MV SR
SG: ÚOOÚ SR 


	

-


Opatrenie je z pohľadu MV SR splnené.

Pri autentifikácii by sa mali požívať zašifrované heslá.

G: MV SR
SG: ÚOOÚ SR


	

-
M

V priebehu roka 2010 ÚOOÚ SR vykonal osobitnú kontrolu venovanú otázkam bezpečnosti spracúvania osobných údajov v N.SIS vo Výpočtovom stredisku MV SR v Banskej Bystrici podľa príslušných právnych predpisov (zákon č. 428/2002 Z. z.,  zákon č. 171/1993 Z. z.,  zákon č. 10/1996 Z. z.  o kontrole v št. správe).
 

Dodržiavanie všetkých bezpečnostných pravidiel by mal pravidelne kontrolovať kontrolór, ako aj vnútroštátny dozorný orgán.

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR



	

-


MZV SR a konzulárne úrady nemajú priamy prístup k dátam SIS, iba prostredníctvom pracoviska CVO ÚHCP P PZ. Prístup do N.VIS je možný len prostredníctvom osobného užívateľského mena a hesla. Prístupové heslo užívateľ mení v pravidelných intervaloch. Miestny personál má prístup do N.VIS v rozsahu zadávania údajov o žiadateľovi a dopĺňania údajov.
Priamy prístup k dátam SIS majú iba pracovníci CVO, ktorí zabezpečujú vypracovanie stanoviska ku všetkým žiadostiam o vydanie víz. 

Všetky príslušné orgány a útvary zodpovedné za vydávanie víz, skúmanie žiadostí o vydanie víz, vydávanie povolení na pobyt alebo uplatňovanie právnych predpisov o cudzincoch v súvislosti s uplatňovaním ustanovení Schengenského dohovoru týkajúcich sa pohybu osôb by mali mať on-line prístup k SIS prostredníctvom zabezpečeného komunikačného spojenia.

Prístup k SIS je možný len prostredníctvom osobného užívateľského mena a hesla. Existujú pravidlá vyžadujúce pravidelnú zmenu hesiel, zákaz sprístupnenia užívateľských mien a hesiel iným osobám a bezpečné uchovávanie užívateľských mien a hesiel.

Miestny personál diplomatických misií má len informácie v rozsahu „pozitívna/negatívna lustrácia“.

G: MV SR
SG: MZV SR, ÚOOÚ SR 


	

-



MZV SR a konzulárne úrady nemajú priamy prístup k dátam SIS, iba prostredníctvom pracoviska CVO. Pri práci s N.VIS nie je off-line spracovanie údajov k dispozícii.

Ak je prístup k SIS off-line (napr. CD-ROM), musí disponovať bezpečnostnými prvkami – najmä počas prepravy, okrem toho sa staré CD-ROM-y musia zničiť.

Zavedie sa pravidelné vzdelávanie o aspektoch ochrany údajov vydávania víz.

G: MV SR
SG: MZV SR, ÚOOÚ SR 


	

-

MZV SR a konzulárne úrady nemajú priamy prístup k dátam SIS, iba prostredníctvom pracoviska CVO. Miestnosti, v ktorých je umiestnený N.VIS a archivované osobné údaje sú zabezpečené v zmysle opatrení uvedených v schengenských katalógoch.

Mali by sa vypracovať postupy pre prípady nedostupnosti systému na konzulárnych úradoch, aby ním nebolo dotknuté vydávanie víz.

Hlavné miestnosti sú takto fyzicky zabezpečené:

bezpečnostný poplachový systém v mieste spracúvania, na vchode a východe a na oknách,
nepretržité monitorovanie prostredníctvom televízie s uzavretým okruhom,
systém kontroly prístupu (karty, biometrické údaje),
automatický systém hlásenia požiaru a zatopenia,
úplná neprístupnosť mimo pracovných hodín, 
alternatívne zdroje pre prípad výpadku dodávky elektrickej energie.

G: MV SR
SG: MZV SR, ÚOOÚ SR 


	

-
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Realizácia príslušných opatrení sa plní priebežne vrátane údržby a revízií technických zabezpečovacích  prostriedkov, ktorá bude realizovaná aj v nasledujúcom období. ÚOOÚ SR avizuje nedostatok oprávnených administrátorov, ako aj finančné náklady v rámci identifikácie problémov pri aplikácii a ich príčin.



Mali by sa vykonať vhodné opatrenia na bezpečnosť a ochranu budov/priestorov.

Fyzická a systémová bezpečnosť zálohového systému: 

iná zabezpečená budova,
systém kontroly prístupu (karty, biometrické údaje),
monitorovanie prostredníctvom televízie s uzavretým okruhom,
bezpečnostný poplachový systém, 
počítačové terminály na prístup k systému,
protokolové súbory a archivácia protokolov,
alternatívne zdroje pre prípad výpadku dodávky elektrickej energie,
pravidelné kontroly administrátorom systému.

G: MZV SR
SG: -


	

-



MZV SR a konzulárne úrady nemajú priamy prístup k dátam SIS, iba prostredníctvom pracoviska CVO.
Prístupy zamestnancov konzulárnych úradov a zastupiteľských úradov SR v zahraničí k osobným údajom v N.VIS sú upravené smernicami o ochrane osobných údajov zastupiteľských úradov SR v zahraničí.

Organizácia prístupu a využívania SIS diplomatickým a/alebo miestnym personálom by mala byť riadne upravená formálnymi smernicami.

G: MV SR (N.SIS), MZV SR (N.VIS)
SG: ÚOOÚ SR
T: 31. 12. 2010


	

-



MZV SR a konzulárne úrady nemajú priamy prístup k dátam SIS, iba prostredníctvom pracoviska CVO.
Prístup do N.VIS je vyhradený výlučne pre oprávnený personál konzulárnych úradov. Miestny personál má prístup do N.VIS na úrovni vkladania údajov.

Prístup do SIS musí byť vyhradený výlučne pre riadne oprávnený personál konzulárnych úradov, miestny personál by mal mať prístup obmedzený na čítanie.

G: MV SR (N.SIS), MZV SR (N.VIS)
SG: ÚOOÚ SR


	

-


MZV SR a konzulárne úrady nemajú priamy prístup k dátam SIS, iba prostredníctvom pracoviska CVO.
Úradníci konzulárnych úradov  s rozhodovacou právomocou majú možnosti vyhľadávania platných žiadostí o víza v N.VIS.

Úradníci konzulárnych úradov by mali mať možnosť len takého vyhľadávania, ktoré súvisí s platnou žiadosťou o vydanie víz.

G: MV SR (N.SIS), MZV SR (N.VIS)
SG: ÚOOÚ SR


	

-

Miestny personál môže vykonávať len také činnosti, ktoré zodpovedajú úrovni povolenia, akú miestnemu personálu priznal konzul.

Miestny personál môže vykonávať len také činnosti, ktoré zodpovedajú úrovni povolenia, akú miestnemu personálu priznal konzul.

G: MZV SR
SG: ÚOOÚ SR


	

-

Osobe oprávnenej na prácu s N.VIS je po absolvovaní školenia pre prácu v N.VIS a ochrane osobných údajov vytvorené užívateľské konto na základe oprávnení pridelených konzulom.

Mal by sa zaviesť písomný postup udeľovania povolenia.

G: ÚOOÚ SR
SG: MZV SR


	

-

Medzi povinnosti zodpovednej osoby poverenej dohľadom nad ochranou osobných údajov na konzulárnom úrade/zastupiteľskom úrade SR v zahraničí v zmysle § 19 zákona č. 428/2002 Z. z. patrí aj povinnosť aktualizovať zoznam oprávnených osôb vrátane oprávnení prístupu k výpočtovej technike a pracovať s údajmi v súlade s  pracovnými úlohami, ktoré plní.

Mal by sa zaviesť štandardný postup aktualizovania zoznamu oprávnených osôb na konzulárnych úradoch a jeho porovnávanie s protokolovými súbormi.

G: MZV SR
SG: ÚOOÚ SR 


	

-

Odborné zaškolenie vyslaných zamestnancov poverených spracúvaním osobných údajov  je  súčasťou ich predvýjazdovej prípravy. Príprava zamestnancov je zabezpečovaná etapovite - v skupinách aj individuálne.

Personál konzulárnych úradov sa pravidelne vzdeláva v oblasti uplatňovania požiadaviek ochrany údajov.

G: MZV SR
SG: ÚOOÚ SR 


	

-
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Na dosiahnutie vonkajšej a vnútornej bezpečnosti budov bola na všetkých zastupiteľských úradoch SR v zahraničí zabezpečená: inštalácia elektronického zabezpečovacieho systému (on-line prepojenie na mobilný telefón vyslaného pracovníka v mieste), kamerového a poplašného systému (požiarne a záplavové čidlá),  inštalácia mreží, bezpečnostných fólií, montáž videovrátnikov, inštalácia prijímacích okienok z nepriestrelného skla s posuvným podávacím zariadením, nákup a inštalácia bezpečnostných rámov (detektorov kovu) na kontrolu osôb a vecí.

ÚOOÚ SR avizuje používanie starších typov systémov, nedostatky v zabezpečení fyzickej ochrany, ako aj finančné náklady v rámci identifikácie problémov pri aplikácii a ich príčin.

V súčasnosti zostáva zabezpečiť ešte 27 zastupiteľských úradov SR v zahraničí statickými detektormi kovov, na nákup ktorých bola v roku 2011 vyčlenená suma 147 000,- EUR. Finančné náklady na zabezpečenie ich obsluhy predstavujú pre každý zo 42 zastupiteľských úradov SR v zahraničí bez zabezpečenej obsluhy cca 1500,- EUR mesačne, čo v konečnom dôsledku zodpovedá sume 756 000,- EUR za jeden kalendárny rok. Alternatívou je inštalácia detektorov bez obsluhy (zabudovanie tzv. relé v bezpečnostnom ráme), čím by sa ušetrila výrazná časť vyššie uvedenej sumy (756 000,- EUR). Táto alternatíva však pravdepodobne nebude môcť byť realizovaná na všetkých zastupiteľských úradoch SR v zahraničí z technických alebo stavebných dôvodov.  

Hlavné miestnosti, v ktorých sa vydávajú víza, sú fyzicky chránené proti zneužitiu zvnútra aj zvonka.

Bezpečnosť budovy/priestorov môže zahŕňať:

strážca vstupu,
ochrana poplachovým systémom,
nepretržité monitorovanie prostredníctvom televízie s uzavretým okruhom,
automatický systém signalizácie požiaru, zatopenia a dymu,
chránený prístup do budov (prístupové karty, bezpečnostné zámky alebo systém založený na biometrických údajoch),
zavedenie systému (poplachových) správ zasielaných prostredníctvom SMS alebo e-mailu administrátorovi systému v prípade narušenia systému,
vykonávajú sa bezpečnostné kontroly návštevníkov a ich osobných vecí,
miestnosti sú mimo pracovných hodín uzamknuté a neprístupné,
systém povolení sa vzťahuje na každého člena personálu vrátane upratovacieho personálu.

G: MZV SR
SG: -


	

-



ÚOOÚ SR nemá informáciu o existencii platformy (koordinačného útvaru), ktorý by riadil spoluprácu  medzi útvarmi/orgánmi podieľajúcim sa na vydávaní víz, Implicitne možno predpokladať, že túto funkciu plní pracovisko CVO. V prípade, že takýto orgán MV SR budúcnosti zriadi, ÚOOÚ SR nemá problém byť jeho členom.

Ak sa vydávanie víz týka viacerých orgánov verejnej moci, spoluprácu medzi nimi by mala riadiť platforma, v ktorej je prítomný vnútroštátny dozorný orgán.

G: MZV SR/MV SR
SG: ÚOOÚ SR


	

-
M

ÚOOÚ SR od r.2007 zaradil do plánu pravidelných ročných kontrol aj kontroly na konzulárnych oddeleniach zastupiteľských úradov SR v tretích krajinách. Predmetom kontrol bola previerka súladu dodržiavania pravidiel ochrany a bezpečnosti osobných údajov pri vydávaní schengenských víz z požiadavkami vyplývajúcimi z vnútroštátnej legislatívy, spoločných konzulárnych pokynov a schengenského katalógu pre vydávanie víz.  
Od r. 2009 vzhľadom na rozpočtové problémy ÚOOÚ SR sa tieto kontroly prestali vykonávať.  

Mala by sa vypracovať a vykonávať koncepcia (plán) inšpekcií vrátane inšpekcií konzulárnych úradov zameraných na dodržiavanie pravidiel ochrany a bezpečnosti údajov.
Inšpekcie v oblasti vydávania víz predstavujú pravidelnú činnosť vnútroštátneho dozorného orgánu.

G: ÚOOÚ SR
SG: MZV SR


	

-


Počas kontrol na konzulárnych oddeleniach zastupiteľských úradov SR v zahraničí vykonaných v rokoch 2007/2008, ako aj v súčasnosti bolo zistené, že nie je realizované pri lustrácii žiadateľov o víza priame prepojenie na SIS.
Na účely lustrácie žiadateľov o víza sa využíva satelitné spojene s N.VIS na MZV  SR. Prenosy dát z MZV SR na MV SR (CVO) sú v  režime on line. 
Počas kontrol nebolo zistené používanie CD ROM nosičov dát.

Pozri aj stav plnenia pri opatrení pod p. č. 60.


Vnútroštátny dozorný orgán by mal kontrolovať postupy uplatňované v prípadoch, keď sa poskytuje prístup k SIS off-line  (najmä pri využívaní CD-ROM-ov). 

Vnútroštátny dozorný orgán overuje, do akej miery sa na všetkých konzulárnych úradoch zaviedli pravidlá riadneho prístupu a protokolu a ako sa tieto postupy dodržiavajú.

G: ÚOOÚ SR
SG: MZV SR


	

-
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Informácie o spracúvaní osobných údajov súvisiacich s udelením schengenského víza, ako aj o právach dotknutých osôb s tým spojené sú dostupné na web stránkach  konzulárnych oddelení zastupiteľských úradov SR v zahraničí, ako aj MZV SR.  
Web stránky konzulátov sú riešené jednotným spôsobom, neobsahujú však všetky požadované informácie, vypadli vzory formulárov na uplatňovanie práv dotknutých osôb, (žiadateľov o víza), majú implementovanú rozdielnu navigáciu na stránke a pod. MZV SR bude musieť tieto nedostatky odstrániť.

Konzulárne orgány by mali poskytovať jasné poučenie o tom, že každý žiadateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom v SIS, právo na ich opravu alebo vymazanie a právo obrátiť sa na vnútroštátny dozorný orgán.

Webové stránky konzulárnych úradov obsahujú osobitné informácie o právach dotknutých osôb vrátane práv pri (zamietnutí) žiadosti o vydanie víz (právo na prístup k SIS, právo na odvolanie atď.).
G: MZV SR
SG: ÚOOÚ SR


	

-
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Informácie o spracúvaní osobných údajov súvisiacich s udelením schengenského víza, ako aj o právach dotknutých osôb s tým spojených sú poskytované žiadateľom v tlačenej forme - na výveskách konzulárnych oddelení zastupiteľských úradov SR v zahraničí, ako aj na štandardizovaných formulároch „Žiadosť o udelenie schengenského víza“, a to vo viacerých jazykových mutáciách.  

Žiadateľ o víza by mal byť informovaný
o postupe na uplatnenie jeho práv na opravu alebo vymazanie údajov vrátane súvisiacich opravných prostriedkov stanovených vo vnútroštátnom práve v súlade so Spoločnými konzulárnymi pokynmi týkajúcimi sa víz pre diplomatické misie a konzulárne úrady (napr. konzulárny úrad na vyslovenú žiadosť žiadateľa o víza poskytne informácie o právach a postupe, žiadateľ by mal byť tiež informovaný o tom, že jeho údaje sa môžu uchovávať vo vnútroštátnych databázach prístupných príslušným orgánom v členských štátoch).

Oznámenie zamietnutia žiadosti o vydanie víz obsahuje informácie o pravidlách uplatňovania práva na prístup k SIS.

G: MZV SR
SG: ÚOOÚ SR


	

-
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Detto ako pri opatreniach pod p. č. 74 a 75.

Každý cudzinec by mal mať možnosť získať úplné informácie o tom, ako na konzulárnom úrade uplatniť svoje právo vo vzťahu k SIS.

Na konzulárnych úradoch alebo na webových stránkach sú vo viacerých jazykoch dostupné letáky so všeobecnými informáciami o uplatňovaní práv dotknutých osôb (žiadateľov o víza).

G: MZV SR
SG: ÚOOÚ SR


	

-
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Detto ako pri opatreniach pod p. č. 74, 75 a 76.


Vnútroštátny dozorný orgán by sa mal podieľať na poskytovaní týchto informácií o právach žiadateľov o víza.

G: MZV SR
SG: ÚOOÚ SR


	

-


Verejnosť bola informovaná o SIS v súvislosti so vstupom SR do schengenského priestoru v rámci informačnej kampane MV SR, ako aj masovo-komunikačnými prostriedkami. 


Orgány zodpovedné za N.SIS a vnútroštátny dozorný orgán by mali prijať opatrenia, aby sa zabezpečilo, že verejnosť je dobre informovaná o existencii SIS,  ako aj o právach v tejto oblasti. 

G: MV SR
SG: ÚOOÚ SR, MZV SR


	

-
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Postupy pri uplatňovaní práv dotknutých osôb sú  na web stránkach MV SR, MZV SR a ÚOOÚ SR. 
Národné dozorné orgány v r. 2010 vypracovali pod gesciou Spoločného dozorného orgánu pre SIS harmonizovaný dokument o uplatňovaní práv dotknutých osôb v schengenských krajinách. V zmysle uvedeného  bude potrebné informácie na web stránkach aktualizovať.
 

Je osobitne dôležité, aby sa poskytli informácie o práve na prístup k údajom, práve na opravu alebo vymazanie údajov vo vzťahu k údajom v SIS a o práve požiadať vnútroštátny dozorný orgán o kontrolu údajov a ich využívania, tiež by sa mal jasne uviesť postup uplatňovania týchto práv. 

Verejné informácie sa aktualizujú so zreteľom na nový vývoj.

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-
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Detto ako pri opatreniach pod p. č. 42 a 74.    
Informácie týkajúce sa členstva SR v schengenskom priestore a s tým súvisiace práva a povinnosti  osôb zahŕňajúc problematiku uplatňovania práv dotknutých osôb smerom k PZ (vrátane príslušných žiadostí v štátnom jazyku a anglickom jazyku) sú dostupné aj na webovej stránke MV SR, aktualizácia ktorej je pravidelne zabezpečovaná.
 

Orgány zodpovedné za N.SIS a vnútroštátny dozorný orgán by mali zabezpečiť stále informačné nástroje (webové stránky atď.), prostredníctvom ktorých by sa verejnosť informovala o cieľoch, údajoch, orgánoch a všetkých právach dotknutých osôb v súvislosti s SIS (webové stránky patria medzi najdôležitejšie médiá, letáky obsahujúce všeobecné informácie možno použiť pre najexponovanejšie miesta ako napríklad konzulárne úrady alebo letiská).

Všetky orgány, ktoré majú prístup k SIS, sú zapojené do informačnej kampane (napr. koordinácia pri príprave letákov alebo tlačív, prepojenie všetkých relevantných webových stránok vrátane stránok vnútroštátneho dozorného orgánu).

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MF SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS
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Detto ako pri opatreniach pod p. č. 42, 74 a 80.    
Za MF SR je úloha splnená. Všetky informácie sú dostupné prostredníctvom webovej stránky www.colnasprava.sk.
Rovnako sú potrebné informácie dostupné na webových stránkach ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Všetky orgány zodpovedné za SIS by mali vždy a všetkým užívateľom a subjektom poskytovať jednoznačné a jednotné informácie o právnych ustanoveniach, odporúča sa vzájomná spolupráca medzi týmito orgánmi a vnútroštátnym dozorným orgánom.

Užitočné pomôcky (napríklad vzory listov, formuláre, odvolacie konania, usmernenia, časté otázky) sa vypracujú v iných jazykoch (niekoľkých/všetkých) schengenských štátov a sprístupnia na webových stránkach orgánov zodpovedných za N.SIS a vnútroštátneho dozorného orgánu.

Informačné letáky týkajúce sa SIS a práv dotknutých osôb sú k dispozícii na hraničných priechodoch, policajných staniciach a konzulárnych úradoch.

Vnútroštátny dozorný orgán zverejní výsledky správ z vyšetrovania a správ o činnosti.

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MF SR, MZV SR, MS SR, GP SR, MO SR, NBS, SIS


	

-
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ÚOOÚ SR sa nezúčastňuje zasadnutí organizovaných Spoločným dozorným orgánom pre Schengen, Spoločným dozorným orgánom pre Europol a Colným spoločným dozorným orgánom vo väzbe „na radikálne znižovanie rozpočtových prostriedkov ÚOOÚ SR od roku 2008“.


Vnútroštátny dozorný orgán by mal spolupracovať s ostatnými dozornými orgánmi v rozsahu potrebnom na výkon ich povinností.

Vnútroštátny dozorný orgán sa zúčastňuje na činnostiach organizovaných Spoločným dozorným orgánom alebo inými spoločnými dozornými orgánmi, alebo európskym úradníkom pre ochranu údajov.

G: ÚOOÚ SR
SG: -


	

-
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ÚOOÚ SR rieši pri bežnom prešetrovaní sťažností dotknutých osôb. Sťažnosti sa riešia bezodkladne, teda v  lehote do 30 dní. Požíva sa anglický jazyk. Pri vzájomnej výmene dokumentov sa dokumenty   
	 poskytujú v anglickom jazyku, resp.
	 po dohode v origináli a s overeným prekladom do anglického jazyka. 

V súčasnosti sa uplatňuje zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V rámci EÚ sa používa predovšetkým anglický jazyk. Taktiež sa  využíva cudzí jazyk prístupný pre danú krajinu.

Platný zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov neprebral všetky ustanovenia zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, čo v praxi spôsobuje pre colnú správu  problémy pri výmene osobných údajov (informácie z operatívnej činnosti) o osobách v rámci informačných systémov EÚ. 

S ostatnými orgánmi na ochranu údajov by sa mali dohodnúť lehoty a pravidlá používania jazykov pri spolupráci.

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR, MS SR, GP SR


	

-
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V SR sa postupuje sa v súlade s opatrením pod p. č. 84. 
Opatrenie má charakter priebežného opatrenia. 


Ak sa neuplatňujú ani nie sú stanovené žiadne lehoty, mala by sa uplatňovať zásada „bez zbytočného odkladu“.

Na žiadosti o spoluprácu z cudziny sa odpovedá bez zbytočného odkladu (záujem dotknutej osoby má prednosť).

G: ÚOOÚ SR
SG: - 


	

-
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Aplikačná prax je v súlade s odporúčaním pod p. č. 85 a  najlepšími postupmi. Ide o opatrenie priebežného charakteru. 



Ak sa podľa čl. 106, 109 a 110 na konaní zúčastňuje vnútroštátny dozorný orgán, mal by v prípade zápisu vykonaného iným schengenským štátom informovať o svojom stanovisku dozorný orgán daného štátu.

Komunikácia medzi vnútroštátnymi dozornými orgánmi sa uskutočňuje v jazyku, ktorému budú pravdepodobne rozumieť obe strany (ak sa používa len jeden jazyk, odporúča sa angličtina, inak jazyk, na ktorom sa dohodli oba vnútroštátne dozorné orgány), ak vnútroštátne právne predpisy neumožňujú formálnu komunikáciu v cudzom jazyku, dotknutý orgán poskytne adresátovi vhodný preklad.

Pri výbere jazyka sa zohľadní aj to, že niektoré materiály alebo informácie sa majú predložiť dotknutej osobe.

G: ÚOOÚ SR
SG: -


	

-




V praxi sa aplikuje postup uvedený  v opatrení pod p. č. 86.


Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo na prístup v štáte, v ktorom žije, a ak je zrejmé, že jej údaje boli predmetom výmeny s inými schengenskými štátmi alebo organizáciami (ako napríklad Interpolom), môže dotknutá osoba požiadať o pomoc vnútroštátny dozorný orgán štátu, v ktorom uplatnila právo na prístup. Táto pomoc môže zahŕňať preskúmanie, či sa údaje naozaj vymieňali s inými schengenskými štátmi alebo organizáciami. Ak sa v danom prípade uplatňujú výnimky z práva na prístup, môže sa také preskúmanie uskutočniť aj bez návrhu. Vnútroštátny dozorný orgán by mal kontaktovať vnútroštátne dozorné orgány týchto štátov alebo organizácií so žiadosťou o začatie konania o práve na prístup. Dožiadané vnútroštátne dozorné orgány by mali vybaviť takúto žiadosť ako žiadosť o prístup podľa svojho vnútroštátneho práva a oznámiť svoje rozhodnutie dožadujúcemu vnútroštátnemu dozornému orgánu. Dotknuté osoby by mali byť informované o výsledku.

Vypracuje sa zoznam kontaktných údajov príslušných orgánov zodpovedných za vybavovanie žiadostí týkajúcich sa práv dotknutých osôb a sprístupní sa verejnosti.

Na uľahčenie spolupráce medzi vnútroštátnymi dozornými orgánmi sa môže používať osobitný formulár.

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR 
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Aplikačná prax v SR je súlade s opatrením pod p. č. 87.

Ide o opatrenie priebežného charakteru. 

Ak je výsledkom konania v schengenskom štáte konečné súdne rozhodnutie, ktoré (tiež) obsahuje povinnosť opraviť alebo vymazať údaje zaslané iným štátom alebo organizáciou, o rozhodnutí by sa mal informovať zasielajúci štát. Osoby zodpovedné za spracovanie týchto údajov a dozorný orgán v zasielajúcom štáte by mali byť informované o tom, že súdne rozhodnutie obsahuje príkaz opraviť alebo vymazať údaje. Ak je do prípadu zapojený vnútroštátny dozorný orgán, alebo ak bol informovaný o výsledku, mal by o súdnom rozhodnutí informovať vnútroštátny dozorný orgán zasielajúceho štátu. Naopak vnútroštátny dozorný orgán, ktorému sa doručili takéto informácie, by mal informovať zasielajúci orgán, či to viedlo k oprave alebo vymazaniu údajov.>>N e  j a  s n á formulácia 

Ak sa v dôsledku odlišných vnútroštátnych právnych predpisov zúčastňuje na vybavovaní žiadosti o prístup len jeden vnútroštátny dozorný orgán (na základe nepriameho prístupu alebo ak predkladá svoje stanovisko na žiadosť orgánu zodpovedného za vybavovanie žiadosti), informuje o svojom stanovisku vnútroštátny dozorný orgán druhého schengenského štátu (čl. 109 SD). 

Podľa potreby sa vnútroštátny dozorný orgán môže požiadať, aby zaslal žiadosť o stanovisko k právu na prístup uplatnenému v inom schengenskom štáte (čl. 109 SD).
Ak je pri vybavovaní žiadosti o opravu alebo vymazanie potrebná spolupráca medzi vnútroštátnymi dozornými orgánmi (čl. 110 SD), obdobne sa uplatnia zásady ustanovené v čl. 114 ods. 2 SD.
Ak je vnútroštátny dozorný orgán informovaný o súdnom konaní týkajúcom sa zápisu vloženého iným schengenským štátom, alebo sa na ňom zúčastňuje podľa čl. 111 SD, informuje vnútroštátny dozorný orgán daného štátu (ak je to vhodné, uvedie aj svoje stanovisko), ak sa má vykonať kontrola, spolupráca sa uskutočňuje v súlade s čl. 114 ods. 2 SD. 
Vnútroštátny dozorný orgán zašle súdne rozhodnutie o zápise vloženom iným schengenským štátom vnútroštátnemu dozornému orgánu daného štátu, vnútroštátny dozorný orgán sleduje, ako sa konečné súdne rozhodnutia (vrátane rozhodnutí vydaných v inom členskom štáte) o zápisoch vložených v dotknutom schengenskom štáte vykonávajú.)

G: ÚOOÚ SR
SG: MS SR, GP SR


	

-
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Aplikačná prax v  SR je v súlade s opatrením pod p. č. 88. Ide o opatrenie priebežného charakteru.



Príslušné vnútroštátne orgány zodpovedné za zápisy podľa čl. 96 by mali tieto zápisy pravidelne kontrolovať.

Ak údaje spracúvajú rôzne organizácie alebo rôzne útvary jednej organizácie v rámci jednej reťaze spracúvania, je potrebné, aby sa uplatňovali osobitné postupy, aby boli údaje správne, aktuálne a v súlade s právnymi predpismi. Príručku SIRENE, v ktorej sa stanovujú pravidlá a postupy dvojstrannej a viacstrannej výmeny doplňujúcich informácií, nemožno považovať za postup, ktorým sa zabezpečí správnosť, aktuálnosť a súlad údajov s právnymi predpismi.

G: MV SR
SG: MF SR, MS SR, GP SR, MO SR, SIS, NBU, MZV SR


	

-



ÚOOÚ SR pri kontrole plnenia úloh podľa čl.  95 až 99 a čl. 102 SD aplikuje kontrolné modely vypracované Spoločným dozorným orgánom pre SIS (JSA Schengen).



Vnútroštátne  dozorné orgány by sa mali ďalej snažiť o vypracovanie spoločného vzoru kontroly, ktorý sa bude používať pri kontrole zápisov v SIS.
	
G: ÚOOÚ SR
SG: -


	

-


Úloha je z pohľadu gestora a spolugestora splnená.

Orgány zodpovedné za zápisy podľa čl. 96 by mali vypracovať formálne písomné postupy, aby sa zabezpečilo, že údaje podľa čl. 96 budú správne, aktuálne a v súlade s právnymi predpismi.

G: MV SR
SG: ÚOOÚ SR


	

-


Úloha je z pohľadu gestora a spolugestora splnená.

Ak za kvalitu a integritu údajov zodpovedajú rôzne orgány, malo by sa zabezpečiť, aby bola táto rozdelená zodpovednosť zorganizovaná a prepojená tak, aby boli údaje správne, aktuálne a v súlade s právnymi predpismi a aby sa kontrolovali.

G: MV SR
SG: ÚOOÚ SR


	

-


Úlohe je z pohľadu gestora a spolugestora splnená.

Mali by sa vykonávať a ďalej rozvíjať opatrenia na zabránenie vytvárania záznamov podľa čl. 96 SD o štátnych príslušníkoch členských štátov EÚ.

G: MV SR
SG: ÚOOÚ SR


	

-


Písomné postupy pre policajtov, ktorí vyhlasujú pátranie v zmysle čl. 97, sa nachádzajú v N MV SR č. 53/2007.


V každom schengenskom štáte by mali existovať formálne písomné postupy pre všetky orgány, ktoré sa zúčastňujú na vkladaní zápisov podľa čl. 97 SD.
G: MV SR
SG: MF SR, MZV SR, MO SR, MS SR, GP SR, NBU, SIS


	

-


Pátranie po osobách na území SR vyhlasujú výlučne útvary Policajného zboru.
V colnej správe sú postupy pri vkladaní zápisov konzistentné a uplatňujú sa jednotne prostredníctvom nastaviteľných elektronických formulárov so zadanými entitami. 

V prípadoch, keď sa na vkladaní zápisov podľa čl. 97 zúčastňujú rôzne orgány, by postupy mali byť konzistentné a mali by sa uplatňovať jednotne.

G: MV SR
SG: MF SR


	

-

Oznámenie údajov k nezvestnej plnoletej osobe  je podmienené súhlasom vypátranej osoby. O súhlase osoby existuje písomný doklad/úradný záznam.


Ak sa majú oznamovať údaje o osobe, ktorej sa zápis týka, vyžaduje sa súhlas tejto osoby. Súhlas osoby, ktorej zápis týka, by mal byť písomný, alebo by mal byť dostupný aspoň písomný doklad o súhlase.

G: MV SR
SG: -


	

-

Vždy existuje písomný doklad


Ak sa súhlas odmietne, vždy by to malo byť v písomnej forme, alebo by sa to malo úradne zaznamenať. 
G: MV SR
SG: -


	

-

Podmienky pre vyhlasovanie pátrania po maloletých nezvestných osobách, ako aj podmienky jeho samotnej existencie sú definované interným aktom ministerstva vnútra SR. Pátranie po osobách, ktoré počas procesu pátrania dovŕšili plnoletosť, sa odvolá až po vypátraní osoby (napr. zistením miesta pobytu). Samotné dovŕšenie plnoletosti nie je dôvodom na odvolanie párania.  

Údaje o maloletých by sa mali vždy kontrolovať automaticky a formálnymi postupmi s cieľom zabrániť tomu, aby o nich naďalej existoval zápis, keď dosiahnu plnoletosť.

G: MV SR
SG: -


	

-



M -formulár je najčastejšie využívaným prostriedkom komunikácie v súvislosti s výmenou informácií k záznamom podľa čl. 97.



Všetky schengenské štáty by mali používať formulár M.

G: MV SR
SG: -


	

-


Vnútroštátne orgány s prístupom k zápisom podľa čl. 97 je možné v zmysle čl. 101 ods. 1 SD kvalifikovať ako orgány s oprávneným prístupom. Oprávnenosť ich prístupu je taktiež vymedzená systémovo, a to prostredníctvom špecifikovaných prístupových oprávnení vyhľadávacieho nástroja záznamov v Schengenskom informačnom systéme. Prístup k záznamom podľa čl. 97 majú všetci používatelia CLK aj pracovníci CKÚ.


Každý schengenský štát by mal skontrolovať, či sa všetky jeho vnútroštátne orgány, ktoré majú prístup k zápisom podľa čl. 97, považujú za orgány uvedené v čl. 101 ods. 1 SD.

G: MV SR
SG: -


	

-


Písomné postupy pre policajtov, ktorí vyhlasujú pátranie v zmysle čl. 98 SD, sa nachádzajú v N MV SR 53/2007.



Vo všetkých schengenských štátoch by sa mali prijať formálne písomné postupy pre všetky orgány, ktoré sa zúčastňujú na vkladaní zápisov podľa čl. 98 SD.

G: MV SR
SG: -


	

-

Pátranie po osobách na území SR vyhlasujú výlučne útvary Policajného zboru.



V prípadoch, keď sa na vkladaní zápisov podľa čl. 98 zúčastňujú rôzne orgány, by postupy mali byť konzistentné a mali by sa uplatňovať jednotne.

G: MV SR 
SG: -


	

-



Vo vzťahu k čl. 112 a 112 písm. a)  schengenského dohovoru, dochádza  k  preskúmavaniu údajov v národnej pátracej databáze, ktorá je zdrojovým systémom pre vytváranie záznamov podľa čl. 98 schengenského dohovoru. V súvislosti s uchovávaním dát podľa čl. 112A schengenského dohovoru, kontrola takéhoto uchovávania údajov je nastavená automaticky prostredníctvom funkcionalít registratúrno-komunikačného systému úradu SIRENE, pričom lehoty uchovávania údajov sú určené interným aktom riadenia MV/ÚKP PPZ súhlasí s navrhovaným riešením a odporúča prijať spoločnú legislatívu k uchovaniu údajov v SIS.



Mal by sa zvýšiť súlad preskúmavania údajov a období uchovávania s ustanoveniami čl. 112 a 112A SD. 

G: MV SR
SG: -


	

-



G-formulár je bežným prvkom výmeny informácií k záznamom podľa čl. 98 schengenského dohovoru v prípade pozitívnej lustrácie hľadanej osoby.



Všetky schengenské štáty by mali používať formulár G.

G: MV SR
SG: -


	

-



Vnútroštátne orgány s prístupom k zápisom podľa čl. 98 schengenského dohovoru je možné v zmysle čl. 101 ods. 1 schengenského dohovoru kvalifikovať ako orgány s oprávneným prístupom. Oprávnenosť ich prístupu je taktiež vymedzená systémovo, a to prostredníctvom špecifikovaných prístupových oprávnení vyhľadávacieho nástroja záznamov v Schengenskom informačnom systéme.
Prístup k záznamom podľa čl. 98 majú všetci používatelia CLK aj pracovníci CKÚ.

Každý schengenský štát by mal skontrolovať, či sa všetky jeho vnútroštátne orgány, ktoré majú prístup k zápisom podľa čl. 98, považujú za orgány uvedené v čl. 101 ods. 1 SD.

G: MV SR
SG: -


	

-


Písomné postupy policajtov k  monitorovaniu osôb sa nachádzajú v N MV SR č. 52/2007.



Orgány zodpovedné za zápisy podľa čl. 99 SD by mali vypracovať formálne písomné štruktúrované postupy, aby sa zabezpečilo, že údaje podľa čl. 99 SD budú správne, aktuálne a v súlade s právnymi predpismi.

Príručku SIRENE, v ktorej sa stanovujú pravidlá a postupy dvojstrannej   viacstrannej výmeny doplňujúcich informácií, nemožno považovať za postup, ktorým sa zabezpečí správnosť, aktuálnosť a súlad údajov s právom.

G: MV SR
SG: -


	

-
6

V zmysle N MV R č. 52/2007 sa záznamy overujú po uplynutí 1 roka od začatia monitorovania. 


Príslušné vnútroštátne orgány zodpovedné za zápisy podľa čl. 99 SD by mali kontrolovať a overovať tieto zápisy každých šesť mesiacov.  Mali by sa stanoviť ďalšie usmernenia.

G: MV SR
SG: -


	

-



Za kvalitu a integritu údajov zodpovedajú výlučne útvary Policajného zboru.
Úloha je zabezpečená vkladaním údajov do vytvorených databáz, buď európskych, alebo národných. Za národné databázy zodpovedajú štátne orgány, ktoré sú zodpovedné aj za kvalitu, integritu a aktualizáciu údajov vložených do týchto databáz. 

Ak za kvalitu a integritu údajov zodpovedajú rôzne orgány, malo by sa zabezpečiť, aby bola táto rozdelená zodpovednosť zorganizovaná a prepojená tak, aby boli údaje správne, aktuálne a v súlade s právnymi predpismi a aby sa kontrolovali.

G: MV SR
SG: - 


	

-


V záznamoch o monitorovaných objektoch nie sú uvedené údaje o kontaktných osobách.


Vzhľadom na formuláciu čl. 99 ods. 2 SD nie je prípustný zápis o kontaktných osobách.

G: MV SR
SG: -


	

-
M

ÚOOÚ SR vykonáva kontroly plnenia úloh podľa čl. 99 SD pravidelne v súlade s plánom kontrol Spoločného dozorného orgánu pre SIS (JSA Schengen) podľa spoločného harmonizovaného modelu. 
Posledná kontrola bola v roku 2009.



Vnútroštátne dozorné orgány by mali zápisy podľa čl. 99  SD pravidelne kontrolovať.

G: ÚOOÚ SR
SG: MV SR 




