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Cloud si už všimli  
aj tvorcovia legislatívy
Zákon o ochrane osobných údajov detailne  
reguluje obsah cloudovej zmluvy

Martin Jurečko, Vladimír Troják

D ôkazom stále rastúcej populari-
ty cloudových služieb je aj to, že 
od marca na Slovensku platí prvý 
právny predpis, ktorý sa zaobe-

rá aj cloudom. Zásadne však túto oblasť stá-
le ovplyvňuje skôr zákon o ochrane osob-
ných údajov.

Osobné údaje
Zákon o ochrane osobných údajov, ktorý 
bol prijatý minulý rok, slovenskí podnika-
telia kritizovali kvôli prílišnej byrokratickej 
záťaži. Preto sa koncom marca novelizoval 
(TREND 13/2014).

Po novele sa práca s dátami uľahčí. Úrad 
na ochranu osobných údajov SR už nebude 
ukladať pokuty za drobné prehrešky, zjed-
noduší sa evidencia informačných systé-
mov a funkcia zodpovednej osoby už ne-
bude povinná.

Poskytovatelia cloudových služieb a ich 
zákazníci by si zaiste želali ešte jednu zme-
nu. Aby sa upustilo od detailnej regulácie 
obsahu cloudovej zmluvy.

Obsah cloudovej zmluvy
Poskytovateľ cloudových služieb, pri kto-
rých dochádza k spracovaniu osobných 
údajov, musí so svojimi zákazníkmi uzatvo-
riť písomnú zmluvu. Zákon na viacerých 

miestach hovorí, že písomné úkony musia 
byť podpísané, a to buď vlastnou rukou, ale-
bo zaručeným elektronickým podpisom.

Ak by sa táto podmienka mala vzťahovať 
aj na cloudovú zmluvu, vznikol by problém. 
Napríklad softvér ako služba sa v súčasnos-
ti už objednáva takmer výlučne elektronic-
ky a bez toho, aby zákazník alebo poskyto-
vateľ niečo podpisoval vlastnoručne či za-
ručeným elektronickým podpisom. Keďže 
zákon je v tomto smere nejasný, viac svet-
la by do správneho výkladu mohol priniesť 
úrad na ochranu osobných údajov.

Zákon vymenúva celkovo jedenásť nále-
žitostí, ktoré musia byť obsiahnuté v každej 
cloudovej zmluve. Minimálne dve z nich sa 
štandardne v žiadnej zmluve nenachádzajú.

Konkrétne ide o názov informačného sys-
tému a vyhlásenie zákazníka, že pri výbere 
poskytovateľa cloudovej služby dbal na jeho 
odbornú, technickú, organizačnú a perso-
nálnu spôsobilosť a schopnosť zaručiť bez-
pečnosť spracovávaných osobných údajov. 
Uviesť presný zoznam údajov, ktoré sa bu-
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dú spracovávať, a zoznam povolených ope-
rácií je v praxi tiež veľmi problematické.

Aj keď lokálni poskytovatelia cloudových 
služieb by možno nemali problém doplniť 
zmluvy so zákazníkmi o vyššie uvedené ná-
ležitosti, v kontraktoch zahraničných po-
skytovateľov sa takéto ustanovenia nena-
chádzajú. Napriek tomu, že ich zmluvné 
dokumenty môžu spĺňať európske a me-
dzinárodné štandardy.

Na Slovensku zachádzajú požiadavky na 
obsah zmluvy o niečo ďalej. Zákazníkom za-
hraničných providerov preto hrozí pokuta 
vo výške minimálne tisíc eur. Hoci podľa via-
cerých vyjadrení cieľom úradu nie je ude-
ľovať vysoké pokuty, určite by mohol po-
skytnúť bližšie usmernenie, ako by v tých-
to prípadoch postupoval.

USA ako (ne)bezpečný prístav
Používanie mimoeurópskych cloudových 
služieb je v praxi trochu komplikovanej-
šie, pretože vo väčšine štátov nie je úro-
veň ochrany osobných údajov na takej úrov-
ni ako v EÚ. Nižšiu úroveň má aj USA. Me-
dzi EÚ a USA ale funguje program Bezpečný 
prístav. Ak sa americká spoločnosť (s výnim-
kou niektorých, napríklad bánk a nezisko-
vých organizácií) zaviaže dodržiavať jeho 
pravidlá, dáta k nej možno vyviezť oveľa 
jednoduchšie.

Edward Snowden a jeho odhalenia ame-
rických sledovacích programov však ukáza-
li, že Bezpečný prístav nie je až taký bezpeč-
ný. V marci dokonca Európsky parlament 
navrhol okamžite pozastaviť tento program 
a prijať nové pravidlá, ktoré by zabezpeči-
li ochranu súkromia Európanov.

Dokonca sa navrhuje vytvoriť oddelený 
európsky cloud. Čas ukáže, do akej miery 
sa tieto návrhy aj reálne uskutočnia. Jeho 
realizáciu v súkromnom sektore však pokla-

dáme za málo pravdepodobnú. Minimálne 
s ohľadom na právne komplikácie, ktoré by 
takéto riešenie prinieslo.

Historicky prvý cloudový
Pred mesiacom vydalo Ministerstvo financií 
SR prelomový výnos k zákonu o informač-
ných systémoch verejnej správy. Je prvým, 
ktorý obsahuje zmienku o cloud computin-
gu. Okrem regulácie štandardov pre infor-
mačné systémy verejnej správy pomerne 
detailne upravuje aj cloud computing v tej-
to oblasti. 

Konzervatívne myslenie mnohých poten-
ciálnych záujemcov o cloud to úplne neod-
stráni. No poskytovatelia cloudových slu-
žieb určite ľahšie presvedčia štátne orgány 
a mestá, že ich vstupu do cloudu legislatí-
va už v zásade nebráni.

A nemala by vôbec, keďže Európska únia 
aktívne podporuje využívanie cloudových 
služieb. A to nielen v súkromnom sektore, 
ale aj v oblasti verejnej správy, o čom sved-
čia viaceré dokumenty a vyhlásenia Európ-
skej komisie.

Ďalšie o tri roky
Legislatíva v oblasti ochrany osobných úda-
jov je pre cloud kľúčová. Európska komisia 
už viac ako dva roky pracuje na texte nové-
ho nariadenia, ktoré by malo celú reguláciu 
zjednodušiť. Dôvodom na zmenu je aj pod-
pora cloudových služieb.

Ak pôjde všetko podľa plánu, platiť začne 
od roku 2017 a nahradí v súčasnosti platnú 
legislatívu, ktorá má už 19 rokov. Nariade-
nie bude určite prínosom, pretože ochranu 
osobných údajov v EÚ zjednotí. Vo všetkých 
členských štátoch bude platiť jeden právny 
text bez akejkoľvek zmeny.

Plánuje sa napríklad úplné odstránenie 
povinnosti registrácie na úrade. Niektoré 

spoločnosti však budú musieť mať vymeno-
vanú zodpovednú osobu a vykonať aj po-
súdenie vplyvu spracovania na súkromie 
jednotlivcov, čo môže, naopak, viesť k zvý-
šeným nákladom. To by sa však nemalo do-
tknúť väčšiny menších spoločností.

Autori sú právnici advokátskej kancelárie Havel, 
Holásek & Partners

Čo musí obsahovať 
cloudová zmluva
a)  identifikáciu strán
b)  deň, od ktorého je poskytovateľ 

cloudovej služby oprávnený začať so 
spracovaním osobných údajov

c)  účel spracovania
d)  názov informačného systému
e)  zoznam (niekedy stačí rozsah) 

osobných údajov, ktoré sa budú 
spracúvať

f)  okruh osôb, o ktorých osobné údaje 
ide

g)  podmienky spracovania a zoznam 
povolených operácií

h)  vyhlásenie zákazníka, že pri výbere 
poskytovateľa cloudovej služby 
dbal na jeho odbornú, technickú, 
organizačnú a personálnu 
spôsobilosť a jeho schopnosť 
zaručiť bezpečnosť spracovávaných 
osobných údajov

i)  súhlas zákazníka s prípadným 
spracovaním osobných údajov 
poskytovateľom cloudovej služby aj 
prostredníctvom jeho subdodávateľa

j)  doba, na ktorú sa zmluva uzatvára
k)  dátum uzatvorenia zmluvy a podpisy 

zmluvných strán

PRAMEŇ: zákon o ochrane osobných údajov


