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kybernetická 
bezpeČnosŤ

partneri 
špeciálnej prílohy: 

tri roky platnosti nariadenia 
o ochrane osobných údajov 
si pripomíname únikmi dát, 

vyššími pokutami a hlasnejšími 
diskusiami. Občania sa viacej 
zaujímajú o to, kto a kde ich dá-
ta skladuje. 

Markantná zmena 
Firmy a inštitúcie majú pri zís-
kavaní osobných údajov povin-
nosť poskytovať nám aj infor-
mácie o ich  spracúvaní. „Ľudia 
vďaka tomu zisťujú, kto, v akom 
rozsahu a na aký účel o nich 
osobné údaje spracúva,“ hovo-
rí na základe skúseností lektorka 
Marcela Macová zo spoločnosti 
DAPRO Consulting.

Ak má teda ktokoľvek podo-
zrenie, že došlo k porušeniu je-
ho práv pri spracúvaní osobných 
údajov, môže podať Úradu na 
ochranu osobných údajov  návrh 
na začatie konania. Silnejúce po-
vedomie potvrdzuje aj hovorky-
ňa úradu Lucia Bezáková: „V ro-
ku 2020 sme začali celkovo 219 
správnych konaní, pričom 138 
bolo na návrh dotknutej osoby.“ 

K tomu medziročne rastie aj 
výška pokút uložených úradom. 
Minulý rok to bolo päťdesiatšty-
ri pokút za porušenie právnych 
predpisov v súhrnnej výške  
103 300 eur. Od troch stovák za 
neoprávnené  zverejnenie osob-
ných údajov až po 20-tisíc eur za 
porušenie zásady transparentnos-
ti a minimalizácie uchovávania. 

Spolužitie s nariadením
Vysvetľovacia etapa a ustálenie 
pojmov v legislatívnom prostre-
dí trvali na Slovensku vyše ro-
ka a všetkých zaplavili najmä vý-
strahy pred pokutami a množstvo 
administratívy. V druhej eta-

pe dominovali témy, ako a kedy 
je potrebný a vhodný súhlas ako 
právny základ pre spracúvanie 
osobných údajov, ako správne na-
staviť vzťahy v e-shopoch a me-
dzi správcami a majiteľmi byto-
vých a nebytových priestorov.

Implementácia nariadenia si 
vyžiadala vo firmách nemalé in-
vestície do analýz a zmien infor-
mačných systémov a procesov. 
„Technické, procesné a organi-
začné opatrenia boli zamera-
né na kontrolu a manažment dát 
a, samozrejme, ich ochranu. Im-
plementačný projekt sa dotkol 
každého oddelenia a školenia 
a workshopy absolvovali všet-
ci zamestnanci. Vyžiadal si rá-
dovo státisícové investície a ti-
sícky hodín ľudskej práce,“ ho-
vorí Henrich Šnajder manažér IT 
bezpečnosti Orange Slovensko.

Zaťažkávacia skúška 
Pandemický rok priniesol rých-
le úpravy legislatívy, ktorá nie 
vždy rešpektovala aj ochranu 
a spracúvanie osobných úda-
jov v miere, ako by to bolo mož-
né a potrebné. Nastolil aj otáz-
ky, kto a v akom rozsahu môže 
spracúvať zdravotné osobné úda-
je, a upozornil v tejto súvislosti 
na pracovnoprávne vzťahy. Či už 
ide o testovanie, preukazovanie 
sa certifikátom, očkovanie alebo 
covid pasy. 

Odborník na ochranu údajov
Miroslav Ilavský zo spoločnos-
ti i-Secure ide ešte ďalej a hovorí 
o tom, že „štátne a verejné inšti-
túcie u nás nemajú vytvorené
podmienky na to, aby zabezpeči-
li riadny súlad s GDPR a sú dlho-
dobo podfinancované. Na mýtus, 
že Slovenská republika dostatoč-
ne implementovala nariadenie 

vo svojich organizáciách, by sme 
mali zabudnúť.“

Výhodná komodita
Osobné údaje sú všade vo svete 
cieľom prepracovaných zločinec-
kých aktivít. „Kybernetické útoky 
sa podieľajú na porušení ochra-
ny osobných údajov stále vyš-
šou mierou,“ upozorňuje Martin 
Oczvirk z Úradu na ochranu osob-
ných údajov.

V minulom roku bolo hlásených 
na Slovensku 107 porušení ochra-
ny osobných údajov (data breach), 
z toho takmer štvrtina kybernetic-
ké útoky. „Najčastejšie ide o ran-
somvérové útoky, čiže zašifro-
vanie dát a vydieranie. Ak bude 
tento trend pokračovať, tak to od-
hadujem na minimálne štyridsať 
útokov v tomto roku,“ varuje Mar-
tin Oczvirk.

Čoho sa vyvarovať
„Vo všeobecnosti je na Slovensku 
ešte stále veľmi citlivo vnímané 
rodné číslo,“ hodnotí Lucia Bezá-
ková. A keďže rodné číslo je čas-
tým identifikátorom fyzickej oso-
by, tak jeho spracúvanie a ochra-
na sú aktuálne, až kým nebude 
nahradený inou formou.

„Osobným údajom, ktorý je po-
trebné chrániť, nie je iba meno 
a priezvisko, ale aj fotografia, vi-
deo, pracovný e-mail, online iden-
tifikátor a iné. V prípade imple-
mentácie GDPR v spoločnostiach 
tam vidím stále nedostatky pri 
strete s realitou,“ dopĺňa Marce-
la Macová. 

Senzitívnou témou pre obyva-
teľov, firmy, obce aj organizáto-
rov podujatí sú kamerové zázna-
my, kam patrí aj zaznamenanie 
zvuku. Je veľmi citlivo vnímané, 
ak niekto takéto záznamy vyhoto-
vuje, na aký účel a komu ich po-
skytuje. 

Slepé miesta
„Povinnosti vyplývajúce z GDPR  
sú v praxi mnohokrát nevyko-
nateľné, prípadne spojené s nad-
mernou byrokratickou záťažou,“ 

hovorí Marcela Macová a hneď 
upresňuje: „Respektíve povinnos-
ti sú vykonateľné niekedy za cenu 
veľkých finančných nákladov.“

Boľavým miestom ochrany 
osobných údajov je totiž súčasný 
právny stav  pri používaní služieb 
technologických gigantov, akými 
sú Microsoft, Google či Amazon, 
ktoré majú úložiská mimo EÚ. 
Jedna vec je zdieľanie dát s cieľom 
inovácií, druhou je možnosť mať 
dosah na dáta európskych firiem 
a používateľov sociálnych sietí 
v amerických cloudoch. 

Transatlantický problém
Súdny dvor EÚ vyhlásil v júni 
2020 za neplatný dokument Pri-
vacy Shield. Práve tento „Štít na 
ochranu“ predstavoval rámec na 
prenos osobných údajov medzi 
EÚ a USA a ich komerčné spraco-
vanie.  

„Spojené štáty sa pokladajú za 
krajinu, ktorá neposkytuje záruky 
pre dostatočnú ochranu osob-
ných údajov,“ vysvetľuje Peter Ko-
váč z Americkej obchodnej komo-
ry s poukázaním na diskrepanciu 
medzi právomocami spravodaj-
ských služieb v USA a nariade-
ním na ochranu osobných úda-

jov v EÚ. Dátový tok cez Atlantik 
sa však nezastavil, časť firiem ak-
ceptuje určitú mieru rizika a re-
gulátori prejavujú v tomto prípa-
de značnú zhovievavosť. Najpou-
žívanejším riešením sa javí prenos 
údajov na základe štandardných 
zmluvných doložiek medzi správ-
com a poskytovateľom s použitím 
silného šifrovania a pseudonymi-
zácie. A rokovania na oboch bre-
hoch pokračujú.

Biznis nepočká
Z praktického hľadiska treba pri 
uzatváraní zmlúv vedieť, kde sa 
nachádzajú servery poskytova-
teľa. „Ak je to možné, je vhodné 
zmluvne dohodnúť, že vaše dá-
ta budú umiestnené na serveroch 
v EÚ. Takúto službu poskytuje 
mnoho zahraničných poskytova-
teľov,“ radí Peter Kováč. 

V prípade serverov mimo EÚ 
je potrebné posúdiť, či sú prijaté 
opatrenia, ktoré poskytnú vhod- 
nú ochranu údajom. Treba si  
overiť, či sú dáta na serveroch za-
šifrované a či má poskytovateľ 
služieb z technického hľadiska 
možnosť rozšifrovať ich bez toho, 
aby o tom vedel správca.

Treba sa poradiť
„Zatiaľ vysoké pokuty za poruše-
nia nepadajú, tak aj firmy sa to-
mu prispôsobili a neriešia, čo ich 
nepáli,“ hodnotí stav najmä v ma-
lých a stredných firmách Miroslav 
Ilavský. „Aj po troch rokoch ešte 
stále vnímam ako výzvu dosiah-
nuť praktickú ochranu osobných 
údajov u prevádzkovateľov, aby to 
nebolo len niečo deklarované na 
papieri v dokumentácii.“

Ochrana osobných údajov pod-
lieha dynamickému vývoju a je 
nutné aktívne sledovať oficiálne 
usmernenia regulátorov a právne 
názory súdov členských krajín aj 
Súdneho dvora EÚ. Odborný po-
radca musí preukázať skúsenosti 
aj odbornosť, a preto sa stále čas-
tejšie hovorí o certifikácii porad-
cov v oblasti ochrany osobných 
údajov. 

téma 
Európska komisia vydala už nejedno nariadenie, 
ale GDPR sa stalo svojou popularitou, 
medializáciou a následkami až fenoménom. Zatiaľ vysoké 

pokuty za 
porušenia 

nepadajú, tak  
aj firmy sa tomu 

prispôsobili  
a neriešia, čo  

ich nepáli.

Miroslav Ilavský,  
odborník na ochranu údajov 

Spoločnosti podieľajúce sa na obsahu špeciálnej prílohy

Tri roky nariadenia
 
európska únia, Spojené  
kráľovstvo, nórsko,  
island a Lichtenštajnsko

• Hlásených viac ako  
281 000 únikov  
informácií 

• denný nárast  
19 percenT  
nahlásených porušení 
Gdpr v roku 2021  
v porovnaní s rokom 2019

• Výška pokút  
272,5 miLióna eur 

n  TaLianSko  
69 328 716

n  nemecko  
69 085 000

n  FrancúzSko  
54 438 300

n  Spojené  
kráľovSTvo  
44 221 000

n  ŠpanieLSko  
14 490 094

najVäčšie pokuty 
dôvod: nedostatočný právny 
základ na spracovanie osob-
ných údajov

 

Zdroj: Tri roky s GDPR, 2021 Aliter Technologies  

50
miliónoV eur 

spoločnosť GooGle 

personalizovaná reklama  
a porušenie transparentnosti 

(Francúzsko)

35,3 
milióna eur  

obcHodný reťaZec H&m  

„príliš“ osobné údaje 
zamestnancov (nemecko)

27,8 
milióna eur

telekomunikačný 
operátor tim telecom 

agresívny marketing, neplatné 
zhromažďovanie súhlasov, 

nadmerné uchovávanie 
údajov (taliansko)

Za ostatný rok si mnohí ľudia uvedomili, v akej veľkej miere sú ich osobné údaje predmetom potreby a záujmu.  ilusTRAčná snímkA: DReAmsTime
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prečo sú naše osobné údaje vzácne?

Ivan Makatura
generálny riaditeľ,
Kompetenčné a certifikačné 
centrum kybernetickej bezpečnosti 

právo na súkromie patrí k základ-
ným ľudským právam. o ich dôleži-
tosti by sme nemali pochybovať, a to 
nezávisle od toho, ako si ich kto 
z nás cení. Z hľadiska zákonnej 
ochrany osobných údajov je preto 
paradoxom, že najväčším porušova-
teľom práva na ochranu súkromia 
jednotlivca sú orgány verejnej moci 
– teda štát. Slovné spojenie „ochra-
na údajov v dobe internetu“ pre 
mnohých znie takmer ako oxymoron.

Rastislav Janota 
riaditeľ, Národné centrum  
kybernetickej bezpečnosti SK-CERT 

Žijeme v časoch, keď sú naše osob-
né údaje asi najcennejšou komodi-
tou na internete. do rúk firiem, zlo-
čincov a rôznych vlád sa však dostá-
vajú aj údaje o našom správaní, ná-
zoroch, politických alebo nákupných 
preferenciách. každý by mal veno-
vať ochrane vlastných údajov ne-
ustálu a veľkú pozornosť  – chráni 
tým seba a svojich najbližších, pre-
tože internet nezabúda.

Tomáš Hettych 
viceprezident, ISACA Slovakia 

nie každý incident informačnej bez-
pečnosti je porušením ochrany úda-
jov, avšak každé porušenie ochrany 
je incidentom. toľko zo stanoviska 
európskeho výboru na ochranu úda-
jov. praktické skúsenosti z analýz 
súladu ukazujú, že organizácie sa 
sústreďujú len na osobné údaje, tie 
však tvoria len podmnožinu infor-
mácií, ktoré organizácie spracúvajú. 
je efektívnejšie riešiť ochranu úda-
jov v celkovom kontexte organizá-
cie, a nielen z právnej a formálnej 
stránky.

Lukáš Neduchal 
podpredseda správnej rady, 
Asociácia kybernetickej  
bezpečnosti 

Vývojom a osvojovaním technológií 
sa stierajú rozdiely medzi fyzickým 
a digitálnym svetom a v niektorých 

oblastiach sme už prešli na úplnú 
digitálnu identitu. ochrana oÚ je dô-
ležitá, pretože zvyšuje povedomie 
o možnostiach sledovania pohybu 
konkrétnych osôb na internete či po-
vedomie o právach a povinnostiach 
občana v digitálnom a obchodnom 
svete. Všeobecne sa zaistila aspoň 
minimálna úroveň ochrany osob-
ných údajov v it systémoch pred ob-
chodným a kriminálnym zneužitím 
v nerovnovážnom postavení jedinca 
proti veľkým spoločnostiam.

Martin Oczvirk
riaditeľ odboru informačnej  
bezpečnosti a certifikácie,  
Úrad na ochranu osobných údajov 

ak nebudem chrániť svoje údaje, 
som len malý krôčik od nechceného 
úveru, nechcenej reklamy alebo fa-
lošného profilu, čo sa tvári ako ja. 
osobný údaj je súčasť našej osoby. 
je to naše súkromie. Zároveň je to 
tovar, ktorý sa dá výhodne predať 
alebo zneužiť. keď nechcem, aby 
niekto v digitálnom svete vystupoval 
ako ja, musím sa snažiť svoje údaje 
chrániť. doklady si držíme v bezpe-
čí, tak si podobne strážme aj osob-
né údaje v digitálnom svete.

Andrej Žucha
generálny riaditeľ, ALISON Slovakia 

nariadenie už príliš nerezonuje ako 
téma, jednoducho sme si už naň 
zvykli a prestali sme ho aktívne rie-
šiť. a to je moment keď strácame 
obozretnosť. Vtedy sa začíname do-
púšťať chýb. avšak tento normatív 
tu je a pripomínajú nám ho rozhod-
nutia európskych autorít na ochra-
nu osobných údajov. Vnímame, že 
povinnosti prevádzkovateľov sa začí-
najú komplikovať s prijímaním ďal-
ších štátnych normatívov.

Peter Dostál
generálny riaditeľ a predseda  
predstavenstva,
Aliter Technologies, a. s.

Gdpr usmerňuje spoločnosti, ktoré 
zbierajú osobné údaje, a dáva mož-
nosť dotknutým osobám rozhodnúť 
o tom, kto a aké osobné údaje 
o nich môže mať. je dôležité uvedo-
miť si, že k zberu osobných údajov 
dochádzalo automatizovane aj bez 
súhlasu dotknutých osôb. tieto úda-
je predstavujú hodnotu, za ktorú sú 
ochotné zaplatiť marketingové spo-
ločnosti, ale napríklad aj rôzne kri-
minálne živly. na druhej strane 
ochrana týchto dát je nákladná 
a spoločnosti bez regulácie nemajú 
motiváciu osobné údaje chrániť.  

Roman Čupka
hlavný konzultant spoločnosti  
Flowmon a CEO Synapsa Networks 

osobné údaje sú výnosným artik-
lom. ide o rodné číslo ale aj email 
a telefónne číslo, ku ktorým v da-
nom momente nie je priradené me-
no. Útočníci ich totiž zneužíva-
jú pri útokoch ako sú vishing alebo 
phishing, ktorými sa pokúšajú do-
stať do cudzích systémov. ak vám 
volá neznáme číslo, nepredstavuj-
te sa menom a priezviskom. nepou-
žívajte ich ani v súkromnej emailo-
vej adrese, obzvlášť ak slúži na pri-
hlasovanie do webových služieb. na 
sociálnych sieťach nevystavujte fot-
ky tvárí a a obmedzte identifikačné 
údaje. V digitálnom priestore anony-
mizujte dáta všade, kde sa to dá.

Daniel Hetenyi
regionálny manažér, CyberArk 

Skúsme sa pozrieť na to opačne, ak 
by ochrana nebola dôležitá. Boli by 
verejne dostupné pohyby na banko-
vých účtoch, obsah telefonátov či 
naše zdravotné problémy. alebo by 
mal hocikto k dispozícii kópie našich 
dokladov či kreditných kariet. každý 
si vie predstaviť tisíc spôsobov, pre-
čo sa to môže zle skončiť. Zodpoved-
né firmy vidia v zákazníkovi partne-
ra, ktorý im verí, a o túto dôveru ne-
chcú prísť. a tak by mali spraviť ma-
ximum, aby osobné údaje zákazní-
kov chránili a neprišli o reputáciu.

Vladimír Mlynarčík
riaditeľ pre región Českej 
a Slovenskej republiky, Clico 

na osobných údajoch je postavená 
naša identita v digitálnom svete. Ho-
voria o tom, kde žijeme, koľko zará-
bame, o čom komunikujeme s úrad-
mi, aký je náš zdravotný stav a mno-
ho ďalšieho. ich ochrana je v pod-
state to isté ako naša fyzická ochra-
na v reálnom svete. pýtať sa teda, 
prečo je ochrana osobných údajov 
dôležitá, je úplne rovnaká otázka 
ako pýtať sa, či sa chceme cítiť bez-
pečne pri prechádzke po meste.

Jana Puškáčová 
manažérka útvaru Informačná 
bezpečnosť MOL IT & Digital  
Slovensko

ako používatelia máme v rukách 
možnosť rozhodnúť, komu aké 
osobné údaje poskytneme. jednou 
z možností je dôsledné preverenie 
nastavení na sociálnych sieťach či 
v súhlasoch, ktoré neustále na nás 
vyskakujú z každej internetovej 

stránky. inou možnosťou je používa-
nie rôznych prihlasovacích údajov 
do rôznych aplikácií – v reálnom 
svete, ak máme cennosti uložené 
vo viacerých trezoroch a na viace-
rých miestach, asi nepredpokladá-
me, že by nám stačil jeden kľúč na 
prístup ku všetkým. 

Jaroslav Oster
predseda správnej rady,
Preventista.sk  

ochrana digitálnej identity by mala 
byť samozrejmosťou. ochota posky-
tovať a zverejňovať osobné údaje, 
často až údaje presahujúce hranicu 
intimity, hoci za malé benefity, vy-
tvára priestor pre predátorov a ich 
aktivity rôznej závažnosti a nebez-
pečnosti. na dennej báze riešime 
prípady zneužitia osobných údajov, 
t. j. identity, podvodov či vydieraní 
spôsobujúcich značné škody, ku 
ktorým nemuselo dôjsť. Stačilo byť 
zodpovednejší.

Roman Varga 
manažér kyber bezpečnosti,
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.

občan správne a oprávnene očaká-
va, že v zdravotníctve budú jeho cit-
livé dáta obzvlášť chránené. tieto 
dáta sú nemenné, jedinečné a ma-
jú vysokú výpovednú hodnotu, ale aj 
cenu. pre kyber útočníkov je to top 
oblasť a Slovensko nie je výnimkou. 
nelegálne získané údaje dokážu ve-
ľakrát zobchodovať alebo slúžia na 
vydieranie a manipuláciu. pri zámer-
nom pozmenení zdravotných dát 
hrozia fatálne škody na zdraví.

Ivan Kotuliak
dekan, Fakulta informatiky 
a informačných technológií  
STU Bratislava

ochrana osobných údajov slúži na 
ochranu pred krádežou identity. 
krádež osobných údajov môže viesť 
k zneužitiu identity v elektronickom 
priestore pričom takéto zneužitie je 
veľmi jednoduché. Zneužitie identity 
následne môže viesť k priamym 
ekonomickým škodám ale aj k ne-
priamym hlavne reputačným ško-
dám. V dnešnej dobe je reputačná 
škoda porovnateľná, ak nie význam-
nejšia ako ekonomická. 

Pavol Adamec
výkonný riaditeľ oddelenia  
Riadenie rizík KPMG Slovensko 

politicky: osobné údaje sú súčasťou 
nášho súkromia a máme ústavné 

právo na jeho ochranu. technokra-
ticky: lebo zákon káže. prakticky: le-
bo to pre ľudí aj v našom regióne za-
čína byť podstatné. naše globálne 
prieskumy dlhodobo ukazujú, že zá-
kazníci vo svete sú citliví na ochra-
nu údajov o sebe. U nás to ešte asi 
nie je masový trend. kto však sledu-
je reakcie verejnosti na tému osob-
ných údajov a pandémie, vidí, že 
ochrana súkromia v digitálnom sve-
te rezonuje už aj u nás.

Ján Adamovský 
riaditeľ bezpečnosti, 
Slovenská sporiteľňa 

V rámci digitalizácie našej spoloč-
nosti sa veľa aktivít presúva do onli-
ne sveta. ak sa útočníkovi podarí 
získať osobné údaje iných osôb, 
môže sa vydávať za dôveryhodnú in-
štitúciu, napríklad banku. Vďaka po-
znaniu týchto citlivých údajov je nič 
netušiaca obeť presvedčená, že ko-
munikuje s bankou a ľahšie príde 
o finančné prostriedky. ak si bude-
me svoje osobné údaje strážiť, život 
útočníkov tým jednoznačne skompli-
kujeme.

Marián Klačo
vedúci oddelenia bezpečnosti 
informácií, Volkswagen Slovakia 

osobné údaje je potrebné bezpod-
mienečne chrániť. internet je plný 
správ o únikoch údajov z rôznych – 
i veľkých globálnych spoločností či 
sociálnych sietí, ktorým nekriticky 
dôverujeme. na internet si čoraz 
častejšie pripájame domáce kame-
rové systémy, chladničky, kávovary,   
pretože je to pre používateľa pohodl-
né a praktické. na jednej strane 
chceme byť online a mať všetko 
pod kontrolou, ale nezamýšľame sa 
už do takej miery nad tým, či je to aj 
bezpečné. informácie sú dnes mi-
moriadne cenné a jednoducho zne-
užiteľné. používajme preto online 
služby bezpečne, šifrujme elektro-
nickú poštu, komunikujme online 
bezpečne cez príslušné aplikácie. 
najlepšia prevencia je však obme-
dzenie zdieľania osobných údajov 
na nutné minimum. menej je v tom-
to prípade viac. 

Róbert Mramúch
manažér kybernetickej bezpečnosti, 
MH Teplárenský holding

digitálna doba priniesla zrýchle-
nie a zefektívňovanie činností vo 
všetkých segmentoch hospodár-
stva, no vytvorila aj priestor pre únik 
dát, či podvodné konanie. V lepšom 
prípade ide o ich zneužitie na spa-
movanie, či cielenú reklamu, v tom 
horšom o stratu reputácie, financií, 
krádež identity,či vydieranie. pri 
ochrane osobných údajov sa opiera-
meo legislatívu, ktorá reguluje 
účel a spôsob ich spracovávania 
a uchovávania. rozhodujúcim fakto-
rom je, akú digitálnu stopu po sebe 
zanechávame. 

Henrich Šnajder
manažér IT bezpečnosti,
Orange Slovensko, a. s. 

Únik osobných údajov z kompromi-
tovaných informačných systémov, 
papierových dokumentov, ale aj 
osobných dokladov predstavuje veľ-
ké riziko pre každého z nás. Údaje 
môžu zločinci a podvodníci ľahko 
zneužiť. môžeme sa stať obeťami 
krádeže identity, peňazí, prevodu 
majetku, verejnej hanby, rôznych 
podvodov a mnohých ďalších neprí-
jemných životných situácií.

Marek Zeman
vedúci oddelenia bezpečnosti 
informačných systémov,
Tatra banka

ochranu osobných údajov máme pri-
rodzene vžitú, zamerajme sa na 
správne rozoznávanie: kedy a komu 
údaje poskytujeme. Človek ľahko 
odovzdáva meno, adresu, rodné čís-
lo neznámemu internetovému ob-
chodu. odmieta však poskytnúť úda-
je v tmavej trafike, v krčme alebo ak 
ich pýta šmelinár z trhu. musíme sa 
naučiť situáciám vo virtuálnom svete 
dávať rovnakú dôležitosť a chrániť sa 
tak ako v reálnom živote.

Vojtech Gáborík
riaditeľ úseku informačných 
technológií, Prvá stavebná 
sporiteľňa 

ponúkame pocit bezpečia výmenou 
za dôveru. adekvátna ochrana 
osobných údajov buduje kredibilitu, 
chráni reputáciu podnikania a pod-
poruje „internú značku“ it tímu, kto-
rému na revanš ľudia dôverujú a sú 
ochotní zveriť mu svoje údaje. pod-
niky musia vytvárať technické a or-
ganizačné opatrenia tak, aby podľa 
regulácie ochránili súkromie klien-
tov a na druhej strane garantovali 
bezpečnú prácu s údajmi zamest-
nancom.

Richard Kiškováč
bezpečnostný konzultant,
Digital Systems, a. s.

informačné technológie v súčasnos-
ti generujú obrovské množstvo infor-
mácií o našom súkromí. Sú to rôzne 
informácie o našom pohybe, komu-
nikácii, životnom štýle či zdravotnom 
stave. ochrana takýchto informácií 
o konkrétnej osobe je nevyhnutná 
najmä pre jej nerušený osobný život. 
je to sféra života človeka, do ktorej 
nemôže nikto zasahovať bez jeho 
súhlasu. nie každý si však tento as-
pekt digitálneho sveta uvedomuje.

anketa  
Profesionáli kybernetickej bezpečnosti zhrnuli 
skúsenosti aj varovania pre všetky profesie, 
segmenty hospodárstva, zamestnancov aj 
zamestnávateľov a predovšetkým občanov.
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