BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK SLOVENSKÝCH ARCHIVÁROV A OCHRANA
OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s prebiehajúcim obnoveným projektom Biografického slovníka
slovenských archivárov vyjadrili niektorí naši kolegovia obavy či zhromažďovanie osobných
údajov archivárov nie je v rozpore s aktuálne platnými zákonmi Slovenskej republiky. Na
základe toho sme my, editori tohto projektu, oslovili Úrad na ochranu osobných údajov SR,
ktorý nám ozrejmil, že sa nejedná o porušenie zákona o ochrane osobných údajov, pretože
organizátorom prác nie je súkromná osoba, ale občianske združenie Spoločnosť slovenských
archivárov, ktorá tieto informácie nevyhnutne potrebuje získavať na tvorbu určitého
literárneho diela.
Konkrétne v paragrafoch: pri osobách – archivároch, zosnulých a rovnako tak žijúcich,
budeme postupovať v zmysle §10 ods. 3 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov (žiadny dodatočný súhlas týchto osôb nie je potrebný):
„Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely tvorby umeleckých alebo
literárnych diel, pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými
prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z
predmetu jeho činnosti; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na takýto účel
prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti a súkromia
alebo takéto spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje
osobitný zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.“
Pri tvorbe jednotlivých hesiel do biografického slovníka sa navyše budú využívať už
publikované osobné údaje, ktoré boli zverejnené najmä na stránkach Slovenskej archivistiky,
Fóra archivárov, Biografického slovníka a pod. V tomto prípade budú autori hesiel
postupovať v zmysle §10 ods. 3 písm. e) zákona č. 122/2013 Z. z.:
„Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak sa
spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a
prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené; ten, kto tvrdí, že spracúva
zverejnené osobné údaje, na požiadanie preukáže úradu, že spracúvané osobné údaje
boli už zákonne zverejnené.“
Z legislatívneho hľadiska teda nie je problém ani u zosnulých osôb, ani u žijúcich.
Pripomíname, že Biografický slovník slovenských archivárov nebude informovať
o vierovyznaní, národnosti, politických názoroch ani o mieste bydliska. Z osobných údajov

zhromažďujeme tieto dáta: meno, priezvisko (pseudonymy, akronymy), dátum a miesto
narodenia, dátum a miesto úmrtia, fotografiu. Ostatné zhromažďované dáta sú v kombinácii
s menom a priezviskom taktiež osobnými údajmi, no primárne sa zameriavajú na vzdelanie,
kariéru, odbornú a vedeckú činnosť. Tieto údaje sú bežne publikované u vysokoškolských
pedagógov, vedcov, politikov, hercov a pod., a preto ani nevidíme dôvody na obavu z ich
zneužitia. Samozrejme, pokiaľ ide o žijúce osoby, ktoré sa napriek vyhovujúcim kritériám
necítia byť archivármi alebo z iných dôvodov si vyslovene neželajú byť zahrnutí
v biografickom slovníku, budeme ich rozhodnutie rešpektovať. Takýto nesúhlas nám musí
byť doručený písomne, listom na korešpondečnú adresu spoločnosti alebo e-mailom na adresu
forum.archivarov@gmail.com.
Veríme však, že takýchto prípadov bude čo najmenej a spoločnými silami vytvoríme
dielo, ktoré nás bude dôstojne reprezentovať, bude svedectvom práce nás a našich
predchodcov.
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