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Dôvodová správa
Najvyšší kontrolný úrad SR vykonal v období od 19.7.2019 do 15.10.2019 v meste Trenčín,
kontrolu systémy ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore.
Zabezpečenie osobných údajov občanov v databázach a informačných systémoch bolo
preverené na troch úrovniach: opatrenia prijaté na zabezpečenie súladu s Nariadením
európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, výkon funkcie zodpovednej
osoby a činnosť sprostredkovateľov.
Kontrolou výkonu funkcie zodpovednej osoby
a činnosti sprostredkovateľov neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych
predpisov. V oblasti informačnej bezpečnosti a bezpečnostných štandardov bolo zistené
porušenie výnosu č.55/2014 Z.z. Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch
pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov, a to v nekonkretizovaní
zodpovednosti
pri významných aktívach, pri zabezpečovaní prevádzkových záloh
(archivácia) a nezavedení štandardov pre aktualizáciu informačno-komunikačných
technológií.
Najvyšší kontrolný úrad SR uložil mestu Trenčín prijať opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov, pričom odporučil novelizáciu predpisu „Bezpečnostná politika pre komplexnú
ochranu informačných systémov a Bezpečnostný projekt mesta Trenčín“ a súvisiace interné
predpisy v nadväznosti na aktuálne platnú legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov.
Na základe uvedených odporúčaní bude vydané rozhodnutie primátora na splnenie opatrení
odporučených NKÚ SR, predmetom ktorého bude uloženie vypracovania novelizácie
„Bezpečnostnej politiky pre komplexnú ochranu informačných systémov a Bezpečnostného
projektu mesta Trenčín“ a interných predpisov súvisiacich s legislatívou v oblasti ochrany
osobných údajov.

