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GDPR –

Kreditné informácie, marketingové údaje 
a ochrana osobných údajov v Európe

LET BEZ KRÍDIEL? 
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GDPR NASTAVUJE NOVÝ RÁMEC

PRE ZODPOVEDNÉ NAKLADANIE 

S OSOBNÝMI ÚDAJMI
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NOVÉ PREDPISY PRE OCHRANU 
OSOBNÝCH ÚDAJOV V EURÓPE

ZMENY SÚ NASTAVENÉ

Dňa 25. mája 2018 nastane „Veľký deň pre ochranu osobných údajov“. 
Po dvojročnom prechodnom období nadobúda platnosť európske Vše-
obecné nariadenie o ochrane osobných údajov / General Data Protection 
Regulation (GDPR). Najneskôr do tohto dňa musia byť všetky procesy tý-
kajúce sa spracovávania osobných údajov kompletne prispôsobené nové-
mu právnemu predpisu. Účelom GDPR je zjednotenie štandardov ochrany 
osobných údajov vo všetkých krajinách v rámci celej Európskej únie.
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Na ktoré údaje sa GDPR vzťahuje?

GDPR upravuje nakladanie s osobnými údajmi fyzických osôb. Kontakt-
ných údajov právnických osôb sa teda tento predpis priamo nedotýka. 
Osobnými údajmi však nie sú len údaje, ktoré obsahujú meno nejakej 
osoby, ale aj pseudonymizované údaje a podobné informácie, ktoré sú 
síce na prvý pohľad zašifrované, ale ich spracovateľ je schopný ich spät-
ne priradiť k nejakej konkrétnej osobe. Typickým príkladom nepriamych 
osobných údajov sú telefónne čísla zákazníkov, čísla kreditných kariet, 
online identifikácia osôb alebo prístrojov (IP adresy, ID cookies). 

Platí GDPR aj mimo Európu?

Áno. GDRP sa vzťahuje nielen na spoločnosti so sídlom v Európskej únii, ale 
aj na podniky so sídlom v niektorej z tretích krajín, pokiaľ zároveň ponúkajú 
svoje služby občanom z krajín EÚ alebo spracovávajú osobné údaje obča-
nov EÚ. Obchodné sídlo spracovateľa osobných údajov nachádzajúce sa 
v zahraničí samo o sebe už neochráni prípadného previnilca pred dopadmi 
sankcií za porušovanie európskeho práva na ochranu osobných údajov.

PRE OCHRANU OSOBNÝCH 
ÚDAJOV NEPLATIA HRANICE
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Čo sa s účinnosťou GDPR mení?

Nariadenie GDPR zjednocuje v mnohých oblastiach požiadavky, ktoré boli 
v Slovenskej republike už vyžadované podľa zákona o ochrane osobných 
údajov č. 122/2013 Z. z.. Zmeny, ktoré začnú platiť od mája 2018, v tomto 
ohľade nepredstavujú zásadné novinky, ale obsahujú niekoľko nových po-
žiadaviek a čiastočne zahŕňajú sprísnenie už platných podmienok. K pod-
statným zmenám patria hlavne tieto nové povinnosti:

Vždy musí byť zabezpečená zákonnosť spracovávania osobných 
údajov. Každý proces spracovania musí mať stanovený konkrétny 
účel a právny dôvod. V určitých prípadoch musia byť preukázateľným 
spôsobom prijaté vhodné technicko-organizačné opatrenia na zmier-
nenie rizík pri spracovaní.

Dodržiavanie práv fyzických osôb (dotknutých osôb) dotknutých 
spracovaním ich osobných údajov. To zahŕňa povinnosť zabezpečiť 
transparentnosť procesu spracovania osobných údajov, riadne 
informovanie a zodpovedanie prípadných otázok k rozsahu a účelu 
spracovávaných údajov. V konkrétnych prípadoch je nutné splniť 
požiadavky dotknutej osoby ohľadom opravy alebo vymazania 
údajov, obmedzenie ich spracovania, odvolanie súhlasu so 
spracovaním alebo umožnenie prenosu osobných údajov medzi 
rôznymi prevádzkovateľmi.

Ochrana osobných údajov sa musí brať do úvahy pri tvorbe nových 
technických zariadení produktov a služieb, aj pri nastavení všetkých 
procesov spracovania osobných údajov. Tie tak musia byť dostatoč-
ne prívetivé, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, a to už od štádia 
vývoja každého procesu.

Musia sa udržiavať vhodné organizačné opatrenia zamerané 
na ochranu osobných údajov a zvlášť sa musia predkladať aktuálne 
a kompletné dokumentácie všetkých činností týkajúcich sa spracova-
nia osobných údajov.
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BISNODE A GDPR

CHRÁNIŤ TO,  
ČO JE PRE NÁS DÔLEŽITÉ

Bisnode Slovensko je súčasťou európskej skupiny so švédskymi vlastníkmi. 
Materskou spoločnosťou je Bisnode AB so sídlom v Solne pri Štokholme. 
Bisnode pôsobí v oblasti poskytovania informačných služieb v celkovo 
19 európskych krajinách.
Spoločnosti v Českej republike a na Slovensku tvoria: Bisnode Česká 
republika, a. s., Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s. r. o.  
a BISNODE SLOVENSKO, s. r. o. Sídlo našej centrály je v Prahe a v Bratislave, 
pobočku máme v Trenčíne a v Banskej Bystrici.

Kto sme
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Čo robíme

Bisnode vytvára databázy a zostavuje z nich informačné produkty, aby mohol 
poskytovať služby s rôznym využitím a na odlišné cieľové skupiny. Preto zhro-
mažďuje dáta z rozdielnych zdrojov a tieto dáta ďalej štruktúruje, segmentuje, 
zoraďuje, analyzuje a spracováva ešte predtým, ako sa dostanú do informač-
ných produktov. Na Slovensku sa pritom zameriavame na dva odbory pôsob-
nosti. Na jednej strane sú to informácie o hospodárskej činnosti a výkonnosti 
podnikateľských subjektov na trhu (kreditné informácie), na druhej strane je 
to vyhľadávanie informácií na účely realizácie obchodných a marketingových 
stratégií alebo na tvorbu analýz trhu (marketingové informácie).

Čo pre nás znamená ochrana údajov

Ochrana osobných údajov pre nás predstavuje hlavný princíp a zároveň ide 
o kľúčové opatrenie, ktoré vytvára vzájomnú dôveru. Naši zákazníci právom
očakávajú, že od nás dostanú sprostredkovane len také údaje, ktoré boli
zhromaždené a spracované podľa práva a zákonným spôsobom. Pokiaľ by
sme sa pri ďalšom spracovaní osobných údajov správali netransparentným
spôsobom, ťažko by sme mohli poskytovať dôveryhodné informácie pre
naše produkty. Záväzok ohľadne ochrany osobných údajov berieme veľmi
vážne nielen na národnej úrovni, ale aj na medzinárodnej úrovni v rámci ce-
lej skupiny spoločností Bisnode. Nezáleží na tom, či sa konkrétne regulačné
opatrenia opierajú o národnú legislatívu, ako je zákon o ochrane osobných
údajov, alebo o európsky predpis, ktorým je nariadenie GDPR.

K zdrojom, na základe ktorých vytvárame informácie pre naše databázy, 
patrí priamy zber údajov (napríklad prostredníctvom rozhovorov cez te-
lefón), verejné registre a úradné oznámenia (napríklad informácie z tlače 
alebo oznámenia na internete), ako aj zmluvný partneri, od ktorých získa-
vame niektoré potrebné údaje, zapojený do systému výmeny platobných 
informácií o podnikateľských subjektoch, iné spoločnosti skupiny Bisnode 
alebo spolupracujúce spoločnosti nášho medzinárodného strategického 
partnera Dun & Bradstreet. 

Odkiaľ pochádzajú nami spracovávané údaje
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Ako realizujeme úlohy v oblasti ochrany osobných údajov

Dokumentácia a organizácia
GDPR obsahuje množstvo požiadaviek vrátane riadnej evidencie do-
kumentácie pri procesoch spracovania údajov alebo prijatia vhodných 
ochranných a bezpečnostných opatrení. Spoločnosť Bisnode na tento účel 
zaviedla v celej skupine okrem iného softvérovo chránený systém tvorby 
dokumentácie, čo nám umožňuje štruktúrované zachytenie procesov 
spracovania údajov, prijatých technických a organizačných ochranných 
opatrení a vyhodnotenie rizík, a to na úrovni presahujúcej samotnú 
spoločnosť. Naviac našich pracovníkov pravidelne školíme ako všeobecne, 
tak aj s ohľadom na špecifické oblasti ochrany údajov a bezpečnosti 
informačných systémov. Zamestnancov motivujeme k starostlivému 
a citlivému prístupu pri zaobchádzaní s dátami. Ak sa jedná o otvorenie 
nových zdrojov dát alebo ich spracovanie, potom na začiatku procesu je 
vždy dôkladná analýza plnenia požiadaviek ochrany osobných údajov.

Dodržiavanie práv dotknutej osoby
Všeobecné nariadenie GDPR priznáva subjektom údajov práva, ktoré Bis-
node v plnom rozsahu umožňuje uplatniť. Účelom je vybalansovať vzťah 
medzi prevádzkovateľom a doknutou osobou. Tieto práva sú základným 
pilierom modelu ochrany osobných údajov v európskom priestore. 

Aké sú práva dotknutej osoby?
Dotknutá osoba má predovšetkým právo na to byť informovaný o spraco-
vaní svojich osobných údajov. Tým sa rozumie právo na určité informácie 
o spracovaní jeho osobných údajov, tak aby bola predovšetkým splnená
zásada transparentnosti spracovania. Ide hlavne o informácie o účele
spracovania, totožnosti správcu, o jeho oprávnených zámeroch, o zdro-
joch a o príjemcoch osobných údajov.
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Medzi ďalšie práva dotknutej osoby, ktoré sú veľa 
krát založené na žiadosti dotknutej osoby, patria:

právo na prístup k osobným údajom; 
právo na opravu, resp. doplnenie; 
právo na výmaz; 
právo na obmedzenie spracovania; 
právo na prenositeľnosť údajov; 
právo vzniesť námietku;
právo nebyť predmetom automatizovaného 
individuálneho rozhodovania s právnymi alebo 
obdobnými účinkami, čo zahŕňa aj profilovanie.

Zákonnosť spracovania osobných údajov
Najdôležitejšou požiadavkou v oblasti ochrany 
osobných údajov je, že každý proces spracovania 
osobných údajov musí byť vykonávaný podľa zá-
konných predpisov, teda podľa GDPR. Naše podni-
kanie týkajúce sa poskytovania informácií pre účely 
podpory podnikania našich zákazníkov v oblasti 
riadenia kreditného rizika sa riadi právnym titulom 
podľa článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Článok 6 odst. 1 písm. f) GDPR nám pomáha 
ako právny podklad vo všetkých situáciách, 
v ktorých by súhlas napríklad z dôvodu veľké-
ho množstva dátových súborov bolo zložité 
získať alebo nešlo získať vôbec. Článok 6 odst. 
1 písm. f) GDPR totiž povoľuje spracovanie 
osobných údajov aj bez súhlasu dotknutej 
osoby, ak spracovanie slúži na oprávnený 
záujem a záujmy ochrany základných práv 
a slobôd dotknutej osoby neprevažujú. 
V oblasti spracovania kreditných údajov sa 
uznáva, že ochrana pred rizikom nezaplatenia 
pohľadávok a previerka dodávateľov alebo 
obchodných partnerov je primeraným 
dôvodom na uplatnenie oprávneného záujmu.

Na tento účel je možné obstarávať informácie 
o bonite podnikateľských subjektov 
od spoločností zaoberajúcich sa poskytovaním 
informácií o firmách, a oproti tomu môžu byť 
takéto informácie od poskytovateľov služieb, 
ako je Bisnode, zhromažďované 
a na vyžiadanie poskytované. Aj v oblasti tvorby 
marketingových a obchodných stratégií podni-
kateľských subjektov je prípustné využitie pro-
duktov za predpokladu, že oslovovanie klientov 
je postavené na oprávnenom záujme správcu 
a tento záujem nie je v rozpore so základnými 
právami a slobodami dotknutých osôb. V prípa-
de spracovania marketingových dát je naviac 
nutné byť pripravený reagovať na prípadné 
námietky voči spracovaniu osobných údajov 
subjektov údajov na marketingové účely 
a takéto spracovanie eventuálne zastaviť. 

Doba uloženia údajov
Dobu uloženia osobných údajov v našej informač-
nej databáze vždy starostlivo pomerujeme s úče-
lom spracovania s ohľadom na splnenie požiadavky 
minimalizácie doby uchovávaných údajov.
Podrobné informácie k politike ochrany osobných 
údajov nájdete na našich internetových stránkach  
www.bisnode.sk/privacy.
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PRÁVO NA OCHRANU DÁT NIE JE 

ŠPECIÁLNYM PRÁVOM LEN PRE 

SPOLOČNOSTI ZAOBERAJÚCE SA 

POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ 

O FIRMÁCH ALEBO PRE 

POSKYTOVATEĽOV INFORMÁCIÍ.  

PLATÍ PRE KAŽDÉHO, KTO OSOBNÉ 

ÚDAJE SPRACOVÁVA. 
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ZÁKAZNÍCI BISNODE A GDPR

STÁVAME SA PRE VÁS 
SILNÝM PARTNEROM

Prečo sa vás niečo takéto týka

Ak ste našim zákazníkom a využívate naše informačné a dátové služby, 
môžete sa spoľahnúť na to, že my v našom odbore, teda od zhromažde-
nia cez spracovanie až po poskytnutie údajov vám, dodržiavame všetky 
relevantné právne rámcové podmienky. S ohľadom na údaje a ich prípad-
né spracovanie vo vašich informačných systémoch sa aj vy môžete stať 
„samostatným správcom“ v zmysle práva na ochranu osobných údajov. 
V tejto súvislosti si pravdepodobne kladiete otázky, pri ktorých zodpoveda-
ní vám môžeme pomôcť.
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Otázky v súvislosti s poskytovaním kreditných informácií

Chcel/a by som sa presnejšie informovať o svojich obchodných partne-
roch skôr, ako sa voči nim zaviažem a zaplatím alebo poskytnem služby 
vopred. Smiem pre hodnotenie bonity subjektu využiť údaje od Bisnode?

Áno, môžete. Budete sa pritom riadiť podmienkami článku 6 GDPR. Tieto 
podmienky umožňujú spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy, alebo 
pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy, alebo spraco-
vania údajov na základe oprávneného záujmu. Tieto účely budú pre vás 
pravdepodobne najčastejšie. Možno ste už v zmluvných podmienkach so 
svojimi obchodnými partnermi dohodli, že môžete využívať služby od spo-
ločností zaoberajúcich sa poskytovaním informácií o firmách. Potom 
vyššie uvedené dojednanie bude zakladať možnosť spracovávať osobné 
údaje na základe súhlasu podľa článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

DÔVERA JE DOBRÁ,
KONTROLA JE LEPŠIA
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Musím mať výslovný súhlas mojich obchodných partnerov, keby som 
chcel o nich získať informácie od Bisnode?

Ak nemáte žiadny výslovný súhlas, ktorý by obsahoval obchodný vzťah 
s vašim obchodným partnerom, ale typicky platby vopred od vás (naprík-
lad v prípade dodávok na faktúru), je potrebné overenie bonity pokladať 
za podmienku nevyhnutnú pre splnenie zmluvy. Takýto prípad upravuje 
článok 6 odst. 1 písm. b) GDPR, ktorý by bol aj bez výslovného súhlasu 
právnym podkladom pre to, aby bolo možné od nás získať údaje o bonite 
obchodného partnera.
Aj v prípade, kedy sami nemáte ani súhlas a ani neuvažujete o kon-
krétnych platbách vopred alebo o uzatvorení úverových zmlúv, existuje 
spravidla oprávnený záujem vo váš prospech využiť kreditné informácie 
v zmysle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Fungujúci trh a vlastná ochrana 
hráčov na trhu sú totiž uznávanými dôvodmi pre to, aby sa mohli využívať 
v rámci obchodných vzťahov údaje na hodnotenie solventnosti a zníženie 
rizika neplatenia záväzkov. Vaši klienti alebo potenciálni klienti by však 
v každom prípade mali byť o týchto činnostiach spracovania a ich rozsahu 
informovaní a transparentne oboznámení s podmienkami spracovania 
ich osobných údajov, napríklad v rámci vašej politiky ochrany osobných 
údajov na vašom firemnom webe.
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Otázky v souvislosti s poskytováním kreditních informací

Využíva Bisnode profilovanie zákazníkov?

Áno, naše produkty v oblasti kreditných informácií umožňujú vyhodnoco-
vanie rizika solventnosti podnikateľských subjektov na základe stupníc. 
Ohľadne otázky právnej ochrany údajov spadajú tieto metódy hodnotenia 
pod pojem profilovanie. Podliehajú tak špeciálnym požiadavkám. Napríklad 
pre výpočet úverového skóre sa môžu využívať výhradne uznávané mate-
maticko-štatistické metódy. 
Ak si u nás zaobstarávate kreditné informácie a s nimi spojené produkty, 
potom prosím myslite na to, že hodnotenie bonity použitím matematicko-
štatistických metód nezávisle na tom, ako je náš produkt označený – score, 
rating, úverové odporučenie, index bonity atď. – nie je zistenou skutočnos-
ťou, ale len pravdepodobnostným hodnotením založenom na subjektívnych 
prognózach, ktoré sa prirodzene na základe neustále sa meniacich údajov 
môžu v čase priebežne meniť. Na základe vyššie uvedených odporučení nie 
je možné vykonávať automatizované rozhodovanie.

Je podľa GDPR naďalej možné poskytovať údaje o platobných 
skúsenostiach v obchodnom styku?

Áno, údaje týkajúce sa platobnej morálky podnikateľských subjektov, 
medzi ktoré patrí program Bisnode D&B DUN Trade®  , nie sú novou 
právnou úpravou ohľadne ochrany osobných údajov dotknuté. Opráv-
nený záujem, ktorý slúži ako dôvod pre spracovanie a používanie infor-
mácií o bonite podnikateľských subjektov, sa vzťahuje aj na prepojenie 
informácií o platobnej morálke, pretože bez nej by hodnotenie bonity 
s nejakou výpovednou hodnotou bolo veľmi ťažké. Aj v tomto prípade je 
teda veľmi dôležité klásť dôraz na to, aby bola dostatočne zabezpeče-
ná informačná povinnosť a subjekty údajov boli zoznámené s danými 
činnosťami spracovania. Spracovanie údajov o podnikových platbách, 
u ktorých nie je možné vytvoriť žiadny vzťah ku konkrétnej fyzickej
osobe, nie je právnymi predpismi na ochranu osobných údajov v zásade
nijak obmedzené alebo regulované.
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GDPR SA DOTÝKA VŠETKÝCH 

OBLASTÍ PODNIKANIA. 

VYMENOVAŤ 

LEN ZODPOVEDNÚ OSOBU PRE 

OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

A OČAKÁVAŤ, 

ŽE JE TÝM VŠETKO VYRIEŠENÉ,

 JE NEBEZPEČNÝ OMYL.
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SME 
PRIPRAVENÝ
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Otázky o využití dát na marketingové účely

Nemám k dispozícii žiadny výslovný súhlas na účely využitia dát pre za-
sielanie reklamného obsahu. Budem mať problém s nájdením adekvát-
neho právneho dôvodu spracovania, pokiaľ by som chcel údaje svojich 
zákazníkov a záujemcov archivovať a spracovávať na reklamné účely?

Nech už je váš účel spracovania osobných údajov akýkoľvek, vždy mu-
síte byť schopní pri nakladaní s osobnými údajmi doložiť právny titul 
pre spracovanie údajov vyplývajúci z článku 6 GDPR. Môže tým byť 
súhlas (článok 6 odst. 1 písm. a) GDPR), ale toto nie je jediná mož-
nosť ako spracovanie osobných údajov podložiť zákonným dôvodom. 
Ak nie je súhlas dotknutej osoby k dispozícii, je spracovanie údajov 
prípustné, keď je potrebné pre realizáciu vašich obchodných vzťahov 
(článok 6 odst. 1 písm. b) GDPR) alebo pokiaľ sa môžete odvolať na opráv-
nený záujem (článok 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Skutočnosť, či bude vami 
zvolená činnosť skutočne krytá dostatočne silným oprávneným záujmom, 
bude záležať na vašom konkrétnom podnikateľskom úmysle a situácii. 
Ako oprávnený záujem pre spracovanie, nad ktorým neprevážia záujmy 
dotknutých osôb, pravdepodobne neobstojí bezbrehé spracovanie osob-
ných údajov, ktorého súčasťou je rozsiahla segmentácia a profilovanie 
na účely získania kompletných obchodných alebo platobných návykov 
dotknutých osôb na využitie pre reklamu a marketing. Na druhej strane 
však nariadenie GDPR nevyslovuje absolútny zákaz so spracovaním dát 
na reklamné účely a naopak uvádza, že spracovanie osobných údajov 
na účely priameho marketingu je možné považovať za spracovanie vy-
konávané z dôvodu oprávneného záujmu. Prípustnou tak v zásade bude 
situácia, kedy sú údaje spracované pre ponuku katalógu alebo prospektu 
alebo na vystavenie individuálnej ponuky.
Toto rovnako platí pre zavádzanie zákazníckych údajov do CRM systé-
mu. Takéto procesy spracovania zákazníckeho kmeňa sa dnes pokla-
dajú za obvyklé a pre realizáciu obchodných prípadov potrebné, takže 
článok 6 odst. 1 písm. b) GDPR je tu vhodným právnym podkladom. 
Pri svojich úmysloch počas spracovania údajov sa spoľahnite na užšie 
súvislosti v rámci zmluvných vzťahov, avšak pokiaľ sa usilujete napríklad 
o tvorbu zákazníckych profilov alebo archiváciu určitých koníčkov, tak toto
by ste mali radšej vykonávať na základe súhlasu od subjektu údajov. Pra-
vidlo na zapamätanie: Čím ďalej sa vzdialite od vlastného obsahu obchod-
ného zámeru svojej kampane, tým ťažšie bude adekvátnosť účelu a s tým
súvisiaci právny titul pre spracovanie odôvodniť.
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Otázky o využití dát na marketingové účely

Chcel by som na propagačné účely spracovávať marketingové údaje, 
ktoré mám od Bisnode, a to údaje týkajúce sa fyzických osôb podnika-
teľov, s ktorými som zatiaľ nemal žiadny kontakt. Je to už od začiatku 
s ohľadom na ochranu osobných údajov zakázané?

Nie, nie je. Ak nemáte žiadny zmluvný vzťah s adresátom vašej reklamy, 
a teda samozrejme žiadny jeho súhlas, zostáva ako možný právny dôvod 
pre vaše zámery na uskutočnenie aktivít priameho marketingu na základe 
„oprávneného záujmu“ v zmysle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.  Skutočnosť, 
či váš oprávnený záujem na spracovanie osobných údajov nebude prevážený 
záujmom subjektov údajov na ochrane ich práv a slobôd, záleží vždy na špe-
cifických okolnostiach. Pred realizáciou marketingových a obchodných 
stratégií v oblasti priameho marketingu teda podnikateľským subjektom 
vždy odporúčame spracovanie rovnovážneho testu. Obchodná komunikácia 
medzi podnikateľskými subjektami vrátane zasielania obchodných ponúk 
tvorí neoddeliteľnú súčasť podnikateľskej slobody. Tieto záujmy musia byť 
vyvažované s legitímnymi očakávaniami príslušných adresátov reklamy. 
Čím menej intenzívny je zásah do ochránených práv a slobôd dotknutých 
osôb a čím transparentnejšie budú vaše procesy spracovania osobných 
údajov (napríklad ak poskytnete rozsiahlejšie informácie o ochrane 
osobných údajov), tým viac bude vaša reklama zodpovedať očakávaniu 
dotknutých osôb. Inak povedané: Čím vyváženejšie vymedzíte rámec 
vašich procesov spracovania údajov na reklamné účely, tým istejšie sa 
budete môcť odvolať na článok 6 odst. 1 písm. f) GDPR ako právny základ 
pre využívanie údajov.  

PODNIKATEĽSKÁ VOĽNOSŤ
A JEJ HRANICE
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Obsahujú údaje od Bisnode opt-in na reklamné účely?

Súhlas vzťahujúci sa na vašu konkrétnu reklamu (opt-in) nemôžu údaje 
od Bisnode prirodzene obsahovať, pretože vy ako neskorší užívateľ ste 
ešte neboli v okamihu zhromažďovania údajov známy. V prípade, ak potre-
bujete údaje na reklamné účely za podmienky opt-in, potom by sa tieto 
údaje museli pre vás zhromažďovať špeciálne.

Môžem údaje od Bisnode použiť aj bez opt-in na reklamné účely?

V zásade áno, pretože zvláštny predchádzajúci súhlas nie je pre všet-
ky propagačné formy a média v obchodnom styku medzi podnikateľmi 
potrebný. Avšak v prípade, keď chcete prvý kontakt vytvoriť „elektronicky“, 
to znamená prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo faxu, musíte sa riadiť 
samostatným zákonom o elektronickej komunikácii, pričom marketingová 
komunikácia prostredníctvom e-mailu alebo SMS je spravidla umožnená 
len so súhlasom. Reklamné zásielky posielané poštou alebo telefonovanie 
subjektom údajov nevyžadujú predchádzajúci súhlas. V takom prípade 
však musíte dodržiavať iné právne predpisy a podmienky, ktoré na vás 
spadajú napr. ako na odosielateľa obchodnej ponuky.
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Musím dotknuté osoby informovať o tom, že spracovávam ich údaje?

Áno, pretože z právneho hľadiska sa deje „spracovanie údajov“ u vás, keď 
od Bisnode marketingové údaje nakúpite a sami (alebo prostredníctvom 
svojho poskytovateľa služieb direct marketingu) údaje ďalej využívate ako 
samostatný správca. Pre prípady zhromažďovania údajov zákon predpi-
suje z dôvodu transparentnosti spracovania povinnosť oznamovať, aby 
dotknuté osoby mohli sledovať, kto, prečo a aké údaje 
o nich využíva. Odporúčame vám preveriť, či by sa do vašich reklamných 
oznamov, obchodných podmienok alebo iných dokumentov, s ktorými sa 
môžu dotknuté osoby oboznámiť, dali integrovať potrebné informácie 
tak, aby sa náklady na separátne oznamovanie ušetrili. Podrobnosti 
k druhu, spôsobu a aj obsahu oznamovania nájdete v článku 12 a 14 
GDPR. 

Spracovávam údaje výhradne pre potreby komunikácie medzi pod-
nikateľmi („B2B“). Musím sa o právo týkajúce sa ochrany osobných 
údajov vôbec zaujímať?

Áno, celkom určite. Právo týkajúce sa ochrany osobných údajov nerozli-
šuje medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi. Platí pre spracovanie osobných 
údajov aj vtedy, keď príslušné osobné údaje majú vzťah k nejakej profesij-
nej činnosti. Čisto obchodné adresy a podnikateľské informácie bez vzťa-
hu k fyzickej osobe ako napríklad odvetvové analýzy alebo čísla o obra-
toch spravidla nepodliehajú požiadavkám právnych predpisov na ochranu 
osobných údajov.
Informácie o hospodárskej činnosti alebo pracovnú funkciu nejakej osoby 
(kedy sú ako kontaktné osoby prvej a druhej úrovne vedenia obsiahnuté 
vo firemnej databáze Bisnode) oproti tomu zásadne podliehajú právu 
na ochranu údajov, je možné ich napriek tomu zaradiť na oveľa nižší 
stupeň ochrany ako informácie o nepodnikajúcich osobách. To vyplýva 
z toho, že informácie so vzťahom k hospodárskej činnosti sú často verej-
ne dostupné (napríklad v obchodnom registri) alebo boli vykonané verej-
nými samotným subjektom údajov (napríklad sú všeobecne dostupné 
na internetových stránkach príslušnej spoločností).

Otázky o využití dát na marketingové účely
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Má GDPR vplyv na doposiaľ získané adresné údaje od Bisnode?

Na užívacích právach už získaných údajov sa nič nemení. Tie sa riadia 
v nezmenenej podobe podľa zmluvy o poskytnutí príslušných informácií 
uzavretej medzi vašou spoločnosťou a Bisnode. V každom prípade ste 
ale za to, akým spôsobom využívate dáta od Bisnode, zodpovední vy, pri-
čom toto vaše využitie osobných údajov musí podliehať legitímnym úče-
lom a musí byť kryté platným právnym dôvodom pre spracovanie. Pohľa-
dom na ochranu údajov by ste mali zvlášť skontrolovať, či dokumentácia 
vašich procesov spracovania údajov odpovedá najnovšiemu stavu a či 
ste schopní splniť eventuálne práva subjektu údajov podľa GDPR (nap-
ríklad práva ohľadne oznamovania a obmedzenia spracovania).
Náklady na prispôsobenie sa novým právnym požiadavkám budú potom 
spravidla o to nižšie, čím viac týchto bodov ste už v minulosti mali zvlád-
nutých. Kľúčové princípy GDPR nie sú totiž v mnohých ohľadoch nové, 
ale sú aktualizáciou starých pravidiel podľa zákona o ochrane osobných 
údajov z roku 2000.

Môžem podľa GDPR využiť filtrovanie alebo výbery z databáz na účely 
cielenia reklamných kampaní zameraných na podnikateľské subjekty 
s využitím scóringu?

GDPR neobsahuje generálny zákaz. Ak subjekt údajov nevzniesol ná-
mietku proti spracovaniu obsahujúcemu prvky profilovania, môže 
za konkrétnych okolností pripustiť, aby sa dátový súbor pred reklamnou 
akciou podľa určitých kritérií filtroval, aby sa zvýšila efektivita akcie a aby 
sa straty na základe použitia plošné reklamy držali čo možno na nízkej 
úrovni. Nariadenie GDPR poskytuje subjektom údajov možnosť, aby sa 
bránili proti automatickým rozhodovacím procesom, ktoré môžu mať pre 
subjekty údajov právne účinky alebo sa ich môžu obdobným spôsobom 
inak významne dotýkať, a predovšetkým takéto spracovanie podmieňuje 
súhlasom dotknutých subjektov údajov. Pokiaľ ale scóring reklamy vedie 
k tomu, že je niekto z reklamnej akcie vyňatý, možno argumentovať, že 
takéto spracovanie pre subjekt údajov nemá právny dopad ani sa ho inak 
významne nedotýka, z toho dôvodu môžeme pripustiť tento druh spraco-
vania osobných údajov aj bez súhlasu.
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Všeobecné odporúčania k implementácii GDPR

Čo by sme mali vykonať, aby sme boli na GDPR dostatočne pripravení?

Postarajte sa o fungujúcu organizáciu ochrany osobných údajov vo vašej 
spoločnosti. Len tak zabezpečíte, že budú zákonné povinnosti všetkým 
zamestnancom nielen dostatočne známe a že budú v praxi realizované, ale 
že ich budete schopní aj voči tretej strane preukázať. 

Aké povinnosti sú obzvlášť dôležité?

V každom ohľade potrebujete kompletný prehľad o všetkých procesoch, 
pri ktorých osobné údaje spracovávate.  A tento prehľad procesov musíte 
neustále udržiavať aktuálny. Myslite na to, aby ste sa vždy uistili o práv-
nom titule vašich činností spracovania. Nad to by ste mali zaviesť štruktú-
rované procesy pre plnenie informačných povinností a rovnako výkon práv 
dotknutých osôb. Vytvorte povedomie o ochrane osobných údajov. Škoľte 
svojich pracovníkov s ohľadom na dodržiavanie technických a organizač-
ných preventívnych opatrení ochrany. Kontrolujte svojich poskytovateľov 
služieb a svoje údaje poskytujte len do spoľahlivých rúk.
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Táto brožúra vám má poskytnúť len prehľad o možných rámcových podmienkach pre 
získavanie a využívanie údajov. Tu uvedený obsah slúži len nezáväzným informačným účelom, 
nie je právnym poradenstvom a nerieši žiadnu vašu konkrétnu situáciu. V tomto ohľade sú tu 
podávané informácie bez záruky a bez nároku na ich správnosť a kompletnosť.

Bisnode je vedúcim európskym poskytovateľom Smart Data & Analytics.
Svojim zákazníkom umožňuje prijímať správne a rozumné rozhodnutia.
Dáta a informácie meníme na komplexné poznatky, ktoré firmám pomá-
hajú zvyšovať tržby a minimalizovať hroziace riziká. Vďaka strategické-
mu partnerstvu s globálnym poskytovateľom hospodárskych informácií 
Dun & Bradstreet máme k dispozícii informácie o 250 miliónoch spoloč-
ností z 240 krajín a regiónov sveta. Skupina spoločností Bisnode so sídlom 
v Štokholme zamestnáva 2 100 pracovníkov v 18 európskych krajinách.

Vydané v apríli 2018.

Ing. Václav Mach

Poverenec pre ochranu osobných údajov v spoločnostiach   
Bisnode Česká republika, a. s.,  
BISNODE SLOVENSKO, s. r. o.  
a Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s. r. o.

Máte otázky?  

Zavolajte nám na: +421 327 462 640 
alebo napíšte na gdpr@bisnode.sk.
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