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Legislatívny stav : 
 

o Všeobecné nariadenie o ochrane údajov          

(General Data Protection Regulation) 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

 

Priamo účinné vo všetkých členských štátoch EÚ od 25. mája 2018 

 

o Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 
 



 

Značné pokuty za porušenie 

 
o Do 10.000.000 EUR alebo 2 % celkového svetového obratu                          

Napr. za nezabezpečenie dostatočnej bezpečnosti spracúvaných 

osobných údajov, alebo oznámenia porušenia ochrany osobných 

údajov  

 

o Do 20.000.000.EUR alebo 4 % celkového svetového obratu                        

Napr. za porušenie základných zásad spracúvania, vrátane 

podmienok súhlasu, práv dotknutých osôb, alebo podmienok 

prenosu osobných údajov do tretích krajín 
 

   

 



OZNAMOVANIE PORUŠENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

o Povinnosť oznámenia incidentu regulátorovi – úrad na ochranu 

osobných údajov 

o Povinnosť oznámenia incidentu dotknutej osobe 

 

Povinnosť oznamovania incidentov sa však nevzťahuje iba na „zásadné“ 

porušenia ako napríklad strata či únik údajov alebo krádež identity, ale bude 

zahŕňať takmer každé porušenie osobných údajov (napríklad aj prístup 

neoprávnenou osobou k databáze obsahujúcej osobné údaje). 

 

Porušenie ochrany osobných údajov je prevádzkovateľ povinný oznámiť 

úradu bez zbytočného odkladu a podľa možností najneskôr do 72 hodín po 

tom,  ako sa o tom dozvedel. To neplatí, ak nie je pravdepodobné, že 

porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva fyzickej osoby. 

 

  Na webe Úradu na ochranu osobných údajov je už na to 

  zverejnený elektronický formulár. 



 

Osobné údaje vo WINTES 

 

 
o Číselník obchodných partnerov 

 

o Mzdy a Personalistika 
 

 

   

 



Bezpečnostné spracovania osobných údajov : 

 
o Pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov 

 

o Identifikácia, autentizácia a autorizácia osôb v informačnom systéme. 

 

o Schopnosť zabezpečiť trvalú integritu, dostupnosť a odolnosť systémov 

spracúvania 

 

o Pravidelné testovanie a vytváranie záloh s vopred zvolenou periodicitou 

 

o Schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v 

prípade fyzického alebo technického incidentu 

 

o Detekcia prítomnosti škodlivého kódu v elektronickej pošte a v iných 

súboroch prijímaných z internetu alebo z dátových nosičov 



 

Pseudonymizácia osobných údajov 
 

 

Proces, ktorý narába s údajmi ani nie anonymnými, ale ani priamo 

identifikujúcimi. 

 

Ide o spracovanie osobných údajov takým spôsobom, že údaje už 

nemožno pripísať konkrétnej dotknutej osobe bez použitia ďalších 

informácií.  

Na pseudonymizáciu súboru údajov musia byť "dodatočné informácie" 

uchovávané oddelene. Zároveň musia byť technicky a organizačne 

zabezpečené tak, aby nebolo možné ich priradiť k identifikovanej alebo 

identifikovateľnej osobe. 

   

 



Pseudonymizácia osobných údajov 
 

Wintes - základná tabuľka modulu MZDY – zoznam pracovníkov 

 

 

 

 

 

 

 

   - tabuľka s údajmi o pracovnom pomere 

 



 

Ochrana dát šifrovaním 
 

o Článok 32 nariadenia  

o Šifrovanie by malo byť implementované ako ochrana dát 

 

o Článok 34 nariadenia  

o Oznámenie dotknutej osobe sa nevyžaduje, ak prevádzkovateľ prijal 

primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto 

opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany 

osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých 

sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú 

oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie 

 

o V systéme Windows od edície Profesional 

 

o Špecializované programy, napr.ESET 

  

 

 



 

Identifikácia, autentizácia a autorizácia osôb  

   v informačnom systéme Wintes SQL 
 
o Prístupové práva oprávnených osôb podľa personifikovaných nastavení 

o Systém úrovne oprávnení 

o Prístup k jednotlivým agendám systému 

o Prístup k jednotlivým voľbám menu programu 

o Prístup k jednotlivým tlačovým prehľadom 

o Prístup k mzdám 

• Prístup podľa užívateľa k vybraným strediskám 

• Prístup podľa užívateľa k vybraným pracovníkom 

• Príkazy na úhradu mzdy bez mena pracovníka 

• Utajené výplatné pásky 

 

 



Prístupové práva k agendám   

   v informačnom systéme Wintes SQL 
 

 



Prístupové práva ku skupinám dokladov 

   v informačnom systéme Wintes SQL 
 

 



Prístupové práva k zostavám 

   v informačnom systéme Wintes SQL 
 

 



Prístupové práva MZDY ku strediskám a pracovníkom 

   v informačnom systéme Wintes SQL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zadanie strediska k užívateľom 

 

    zadanie jednotlivých pracovníkov užívateľovi 



 

Identifikácia, autentizácia a autorizácia osôb  

   v informačnom systéme Wintes SQL 
 

 

o Prihlásenie do informačného systému WINTES heslom 

 

o Wintes eviduje v systéme „Protokol udalostí“ kde sa zapisujú činnosti, 

ktoré užívateľ vykonal a dátum a čas kedy ich vykonal 

 

o Monitoruje sa prístup k osobným údajom personalistiky 

 

o Wintes eviduje a uchováva dátum a čas prihlásenia užívateľov 
 



 

Identifikácia, autentizácia a autorizácia osôb  

   v informačnom systéme Wintes SQL 
 

o Heslo do informačného systému WINTES 
 

o nastavenie minimálnej dĺžky hesla 

o nastavenie doby expirácie hesla  

 (užívateľ je vyzvaný na zadanie nového hesla) 

o prístup je monitorovaný v logu servera 

o zle zadané heslo je to tiež v logu servera s uvedením užívateľa 

 

 

 



 

Schopnosť zabezpečiť trvalú integritu, dostupnosť  

   a odolnosť systémov spracúvania 
 
o Kontrola integrity databázy systému Wintes 

- SQL databázu (nie len Wintes) je treba kontrolovať a predchádzať tak 

možným chybám  

 

o Predikcia chýb technických zariadení ich včasnou a preventívnou obmenou 

- životnosť nonstop bežiaceho servera je cca 3 – 5 rokov 

 

o Zaistenie dostupnosti, zálohovanie výpadku el.energie prostredníctvom zdroja 

neprerušovaného napájania tzv. ups 

 

o Zamedziť nepovolenému prístupu k informačnému systému 

 

 

 

 

 



Kontrola integrity databázy systému Wintes 
 
 

 

 

 

 

 



 

Pravidelné testovanie a vytváranie záloh s vopred   

     zvolenou periodicitou 
 

o Zálohovanie dát informačného systému na externé zálohovacie 

zariadenie 

 

o Pri serverovom spracovaní Wintes umožňuje zálohovanie v nočných 

hodinách bez zásahu obsluhy 

 

o Doporučuje sa zálohovať na viac ako 1 zariadenie 

 

o Kontrola zálohovacieho zariadenia 

 

o Kontrola už vytvorených záloh 
 



Vytváranie záloh s vopred zvolenou periodicitou 



 
Schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a 

prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu 
 

 

o Opatrenie smeruje k tomu aby v prípade incidentu došlo k obnoveniu 

dostupnosti osobných údajov 

 

o Kontrola záloh, jednoduchosť obnovenia dát 

 

o Zamedziť odcudzeniu hardvéru a záložných médií ich oddeleným 

uložením 
 

 



 
Detekcia prítomnosti škodlivého kódu v elektronickej pošte a v 

súboroch prijímaných z internetu alebo z dátových nosičov 
 

 

o Jednoznačne sa doporučuje používať antivírové systémy na 

zabezpečenie ochrany elektronickej pošty a prístupu na internet ... 

 

o Nepovoliť pripájanie neznámych externých zariadení do podnikovej 

počítačovej siete 

 

o Ak je dostupná bezdrôtová Wifi sieť, oddeliť ju od lokálnej podnikovej 

siete 

 

o Aplikovať všetky bezpečnostné aktualizácie operačného systému 
 

 



 

Doporučený postup pri spracovaní Wintes-SQL 

 

 

1. Zaheslovanie prístupu do počítačov, 

uchovávanie hesiel v tajnosti, 

obmena hesiel 

 
 



 

Doporučený postup pri spracovaní Wintes-SQL 

 

 

2. Používanie antivírových systémov 
 



 

Doporučený postup pri spracovaní Wintes-SQL 

 

 

3. Dôsledné nastavenie prístupových 

práv užívateľov 



 

Doporučený postup pri spracovaní Wintes-SQL 

 

 

4. Spracovanie Wintes – SQL na 

vyhradenom serveri 
 



 

Doporučený postup pri spracovaní Wintes-SQL 

 

 

5. Zabezpečenie pravidelného 

zálohovania  



 

Doporučený postup pri spracovaní Wintes-SQL 

 

 

6. Kontrola integrity databázy SQL, 

kontrola zálohovania 



 

Doporučený postup pri spracovaní Wintes-SQL 

 

 

7. Šifrovanie dát servera a pracovných 

PC 
 



 

Doporučený postup pri spracovaní Wintes-SQL 

 

 

8. Nepovoliť pripájanie neznámych 

zariadení  
 



 

Doporučený postup pri spracovaní Wintes-SQL 

 

 

9. Nepovoliť vstup do nechránenej 

WIFI siete  
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Ďakujeme za pozornosť 


