
 

ČLÁNOK 29 PRACOVNÁ SKUPINA PRE OCHRANU ÚDAJOV 

 
 

 
 

 

Táto pracovná skupina bola zriadená podľa článku 29 smernice 95/46/EHS. Je nezávislým európskym poradným orgánom na 
ochranu údajov a súkromia. Jej úlohy sú vymedzené v článku 30 smernice 95/46/EHS a v článku 15 smernice 2002/58/ES. 
 
Úlohy sekretariátu zabezpečuje riaditeľstvo C (Základné práva a občianstvo Únie) Európskej komisie, Generálne riaditeľstvo pre 
spravodlivosť, B-1049 Brusel, Belgicko, kancelária č. MO-59 02/013. 
 
Webová lokalita: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_sk.htm  

0829/14/SK 

WP 216 

 

 

Stanovisko 5/2014 k technikám anonymizácie 

 

 

Prijaté 10. apríla 2014 

 

 



2 

 

 

PRACOVNÁ SKUPINA PRE OCHRANU JEDNOTLIVCOV SO ZRETEĽOM NA 

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, 

 

ktorá bola zriadená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995,  

 

so zreteľom na články 29 a 30 uvedenej smernice,  

 

so zreteľom na svoj rokovací poriadok,  

 

PRIJALA TOTO STANOVISKO: 

 



3 

 

 

ZHRNUTIE 

Pracovná skupina v tomto stanovisku analyzuje účinnosť a obmedzenia existujúcich techník 

anonymizácie v kontexte právneho rámca EÚ na ochranu údajov a poskytuje odporúčania na 

zvládnutie týchto techník, s prihliadnutím na zvyškové riziko identifikácie, ktoré je vlastné 

každej z nich.  

Pracovná skupina uznáva potenciálnu hodnotu anonymizácie najmä ako stratégie na 

využívanie výhod „voľne dostupných údajov“ pre jednotlivcov a spoločnosť ako celok, so 

súčasným znižovaním rizík pre dotknuté osoby. Z prípadových štúdií a výskumných 

publikácií však vyplynulo, že je ťažké vytvoriť skutočne anonymný súbor dát so zachovaním 

čo najväčšieho počtu podkladových informácií potrebných pre danú úlohu. 

Vzhľadom na smernicu 95/46/EHS a ďalšie príslušné právne nástroje EÚ je anonymizácia 

výsledkom spracovávania osobných údajov s cieľom nezvratne zabrániť ich identifikácii. 

Prevádzkovatelia údajov by pri tejto činnosti mali brať do úvahy niekoľko prvkov so 

zreteľom na všetky prostriedky, pri ktorých existuje „primeraná pravdepodobnosť“, že budú 

použité na identifikáciu (či už prevádzkovateľom údajov, alebo akoukoľvek treťou stranou).  

Anonymizácia predstavuje ďalšie spracovávanie osobných údajov; ako taká musí spĺňať 

požiadavku kompatibility tým, že prihliada na právne dôvody a okolnosti ďalšieho 

spracovania. Anonymizované údaje navyše nepatria do rozsahu pôsobnosti právnych 

predpisov na ochranu údajov, dotknuté osoby však stále môžu mať nárok na ochranu podľa 

iných ustanovení (ako sú ustanovenia na ochranu dôvernosti správ). 

V tomto stanovisku sú opísané hlavné techniky anonymizácie, a to randomizácia a 

zovšeobecnenie. V stanovisku sa rieši najmä pridávanie šumu, permutácia, diferenciálna 

ochrana súkromia, agregácia, k-anonymita, l-diverzita a t-blízkosť. Sú v ňom vysvetlené ich 

princípy, silné a slabé stránky, ako aj časté chyby a zlyhania spojené s používaním 

jednotlivých techník.  

V stanovisku je rozpracovaná spoľahlivosť jednotlivých techník na základe troch kritérií:  

(i) je ešte stále možné vyčleniť jednotlivca?  

(ii) je ešte stále možné prepojiť záznamy týkajúce sa jednotlivca?  

(iii) je možné odvodiť chránené informácie týkajúce sa jednotlivca?  

Poznanie hlavných silných a slabých stránok každej z uvedených techník pomáha vybrať 

spôsob návrhu procesu primeranej anonymizácie v danom kontexte. 

V stanovisku sa rieši aj pseudonymizácia, s cieľom objasniť niektoré úskalia a mylné 

predstavy: pseudonymizácia nie je spôsob anonymizácie. Ide len o zníženie prepojiteľnosti 

súboru dát s pôvodnou totožnosťou dotknutej osoby, a preto je užitočným bezpečnostným 

opatrením.  

V záveroch tohto stanoviska sa konštatuje, že techniky anonymizácie môžu poskytnúť záruky 

ochrany súkromia a môžu byť použité na vytvorenie účinných procesov anonymizácie, ale len 

ak je ich použitie vhodne navrhnuté – čo znamená, že predpoklady (kontext) a cieľ, resp. ciele 

procesu anonymizácie musia byť jasne stanovené, aby sa dosiahla požadovaná anonymizácia, 

zatiaľ čo budú poskytnuté určité užitočné údaje. Optimálnym riešením by bolo rozhodnúť sa v 
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každom prípade individuálne, prípadne použiť kombináciu rôznych techník, pričom by sa 

brali do úvahy praktické odporúčania vypracované v tomto stanovisku.  

A napokon, prevádzkovatelia údajov by mali brať do úvahy skutočnosť, že aj anonymizovaný 

súbor dát môže pre dotknuté osoby predstavovať zvyškové riziká. Skutočne, na jednej strane 

sú anonymizácia a opätovná identifikácia aktívnymi oblasťami výskumu, pričom sú 

pravidelne uverejňované nové objavy, a na druhej strane aj anonymizované údaje, napr. 

štatistiky, môžu byť použité na obohatenie existujúcich profilov jednotlivcov, v dôsledku 

čoho vznikajú nové otázky v oblasti ochrany údajov. Anonymizácia by sa teda nemala 

považovať za jednorazové opatrenie a prevádzkovatelia údajov by mali pravidelne 

prehodnocovať riziká, ktoré sú s ňou spojené. 
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1 Úvod  

Kým prístroje, snímače a siete vytvárajú veľké objemy a nové typy dát a náklady na ich 

uchovávanie sa stávajú zanedbateľné, zo strany verejnosti rastie záujem o opätovné použitie 

týchto dát a dopyt po ňom. „Voľne dostupné údaje“ môžu poskytnúť jasné výhody pre 

spoločnosť, jednotlivcov a organizácie, ale len ak sa dodržiavajú práva každého jednotlivca 

na ochranu osobných údajov a súkromného života.  

Anonymizácia môže byť dobrou stratégiou na zachovanie výhod a zníženie rizík. Keď je 

súbor dát skutočne anonymizovaný a jednotlivcov už nemožno identifikovať, právne predpisy 

EÚ na ochranu údajov sa už neuplatňujú. Z prípadových štúdií a výskumných publikácií je 

však jasné, že vytvorenie skutočne anonymného súboru dát z bohatého súboru osobných 

údajov, so súčasným zachovaním čo najväčšieho počtu podkladových informácií potrebných 

pre danú úlohu, nie je jednoduchá záležitosť. Napríklad súbor dát považovaný za anonymný 

môže byť spojený s iným súborom dát spôsobom, ktorý umožní identifikovať jedného alebo 

niekoľkých jednotlivcov.  

Pracovná skupina analyzuje v tomto stanovisku účinnosť a obmedzenia existujúcich techník 

anonymizácie v kontexte právneho rámca EÚ na ochranu údajov a poskytuje odporúčania na 

obozretné a zodpovedné využívanie týchto techník na vytvorenie procesu anonymizácie.  

2 Vymedzenie pojmov a právna analýza 

2.1. Vymedzenie pojmov v rámci právneho kontextu EÚ 

V smernici 95/46/EHS sa uvádza odkaz na anonymizáciu v odôvodnení 26 s cieľom vylúčiť 

anonymizované údaje z rozsahu pôsobnosti právnych predpisov na ochranu údajov: 

 „keďže zásady ochrany sa musia vzťahovať na všetky informácie týkajúce sa 

identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby; keďže na určenie, či je osoba 

identifikovateľná, by sa mali vziať do úvahy všetky prostriedky, pri ktorých je 

primeraná pravdepodobnosť, že ich použije kontrolór, alebo ľubovoľná iná osoba na 

identifikáciu príslušnej osoby; keďže zásady ochrany sa nebudú vzťahovať na údaje 

poskytnuté anonymne, a to tak, že predmet údajov sa už nebude dať identifikovať; 

keďže zásady správania v zmysle článku 27 môžu byť užitočným nástrojom na 

poskytnutie poradenstva, pokiaľ ide o spôsoby, ako sa môžu údaje poskytovať 

anonymne a uchovávať vo forme, v ktorej nie je možné identifikovať predmet 

údajov;“.
1
 

Pozorné čítanie odôvodnenia 26 poskytuje koncepčné vymedzenie anonymizácie. 

Odôvodnenie 26 znamená, že na anonymizáciu akýchkoľvek údajov musia byť tieto údaje 

zbavené dostatočného množstva prvkov tak, aby dotknutá osoba už nemohla byť 

identifikovaná. Presnejšie povedané, tieto údaje musia byť spracované takým spôsobom, že 

už nebudú môcť byť použité na identifikáciu fyzickej osoby pomocou „všetkých prostriedkov, 

                                                 
1 Navyše treba uviesť, že ide o prístup, ktorý je dodržaný aj v návrhu nariadenia EÚ o ochrane údajov v 

odôvodnení 23: „na určenie toho, či je osoba identifikovateľná, by sa mali brať do úvahy všetky prostriedky, pri 

ktorých existuje primeraná pravdepodobnosť, že ich použije prevádzkovateľ alebo ľubovoľná iná osoba na 

identifikáciu príslušnej osoby“. 
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pri ktorých je primeraná pravdepodobnosť, že budú použité,“ či už prevádzkovateľom údajov 

alebo treťou osobou. Dôležitým faktorom je skutočnosť, že takéto spracovanie musí byť 

nezvratné. V smernici sa nevysvetľuje, akým spôsobom by mal alebo mohol byť takýto 

proces odstránenia možnosti identifikácie vykonaný
2
. Dôraz sa kladie na výsledok: t. j. že 

údaje by mali byť také, aby neumožňovali identifikáciu dotknutej osoby pomocou „všetkých“ 

prostriedkov, pri ktorých je „primeraná pravdepodobnosť“, že budú použité. V smernici sa 

odkazuje na zásady správania ako na nástroj stanovenia možných mechanizmov 

anonymizácie, ako aj na uchovávanie údajov vo forme, v ktorej dotknutú osobu „už nie je 

možné“ identifikovať. Smernicou sa teda jasne stanovuje veľmi vysoký štandard.  

Vo veľmi podobnom zmysle sú uvedené odkazy na „anonymizáciu“ a „anonymné údaje“ aj v 

smernici o súkromí a elektronických komunikáciách (smernica 2002/58/ES). V odôvodnení 

26 sa uvádza, že: 

„prevádzkové dáta používané na marketingové komunikačné služby alebo na 

zabezpečenie služieb s pridanou hodnotou by sa mali tiež vymazať alebo by mali byť 

anonymné po poskytnutí takej služby“. 

 

 V súlade s tým sa v článku 6 ods. 1 uvádza, že: 

„prevádzkové dáta týkajúce sa účastníkov a užívateľov, spracovávané a uložené 

poskytovateľom verejnej komunikačnej siete alebo verejne dostupnej elektronickej 

komunikačnej služby, sa musia vymazať alebo zanonymniť, ak už naďalej nie sú 

potrebné na účely prenosu správy, bez vplyvu na odseky 2, 3 a 5 tohto článku a článok 

15 ods. 1.“  

Podľa článku 9 ods. 1 navyše: 

„Ak sa môžu spracovávať miestne dáta iné než prevádzkové dáta, ktoré sa týkajú 

užívateľov alebo účastníkov verejnej komunikačnej siete alebo verejne dostupných 

elektronických komunikačných služieb, také údaje sa môžu spracovávať, len keď sú 

anonymné alebo len so súhlasom používateľov alebo účastníkov v rozsahu a trvaní 

nevyhnutnom na poskytovanie služby s pridanou hodnotou.“ 

Základným odôvodnením je, že výsledok anonymizácie ako techniky použitej na osobné 

údaje by mal byť – pri súčasnom stave technológií – rovnako trvalý, ako ich vymazanie, t. j. 

mal by znemožniť spracovávanie osobných údajov.
3
 

2.2. Právna analýza 

Analýza znenia týkajúceho sa anonymizácie v hlavných nástrojoch EÚ na ochranu údajov 

umožňuje zvýrazniť štyri kľúčové prvky: 

                                                 
2 Táto koncepcia je ďalej rozpracovaná v tomto stanovisku na strane 8.  
3
 Tu treba pripomenúť, že anonymizácia je vymedzená aj v medzinárodných normách, napríklad ISO 29100, ako 

„proces, pomocou ktorého sú osobne identifikovateľné údaje nenávratne pozmenené tak, že ich nositeľ už 

nemôže byť určený, priamo ani nepriamo, a to ani samotným prevádzkovateľom osobne identifikovateľných 

údajov, ani v spolupráci s inou stranou (ISO 29100:2011)“. Nezvratnosť zmien, ktorými prešli osobné údaje 

umožňujúce priamu alebo nepriamu identifikáciu, je kľúčom aj pre ISO. Z tohto hľadiska je tu značná 

konvergencia so zásadami a s koncepciami, z ktorých vychádza smernica 95/46. Platí to aj pre vymedzenia, ktoré 

možno nájsť v niektorých vnútroštátnych právnych predpisoch (napr. v Taliansku, Nemecku a Slovinsku), kde sa 

kladie dôraz na neidentifikovateľnosť a odkazuje sa na „neprimerané úsilie“ o opätovnú identifikáciu (Nemecko, 

Slovinsko). Vo francúzskom zákone o ochrane údajov sa však stanovuje, že údaje zostávajú osobnými údajmi, aj 

keď opätovná identifikácia dotknutej osoby je veľmi zložitá a nepravdepodobná – to znamená, že v zákone 

neexistuje ustanovenie s odkazom na „primeranosť“. 
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– Anonymizácia môže byť výsledok spracovávania osobných údajov s cieľom nezvratne 

zabrániť identifikácii dotknutej osoby.   

– Do úvahy prichádza niekoľko techník anonymizácie; v právnych predpisoch EÚ neexistuje 

žiadna záväzná norma. 

– Dôraz by sa mal klásť na kontextové prvky: do úvahy sa musia brať „všetky“ prostriedky, 

pri ktorých je „primeraná pravdepodobnosť“, že ich využije na identifikáciu prevádzkovateľ 

údajov alebo tretie strany, pričom osobitnú pozornosť treba venovať tomu, čo sa v poslednom 

období stalo – pri súčasnom stave technológií – „primerane pravdepodobným“ (vzhľadom na 

nárast výkonu výpočtovej techniky a dostupných nástrojov).  

– Anonymizácii je vlastný rizikový faktor: tento rizikový faktor treba brať do úvahy pri 

posudzovaní právoplatnosti akejkoľvek techniky anonymizácie – vrátane možných použití 

akýchkoľvek údajov, ktoré sú „anonymizované“ pomocou takejto techniky – a zároveň je 

potrebné posúdiť závažnosť a pravdepodobnosť tohto rizika.  

V tomto stanovisku sa používa označenie „technika anonymizácie“, a nie „anonymita“ ani 

„anonymné údaje“, s cieľom upozorniť na vnútorné zvyškové riziko opätovnej identifikácie 

spojené s akýmkoľvek technicko-organizačným opatrením, ktorého cieľom je „anonymita“ 

údajov.  

2.2.1. Zákonnosť procesu anonymizácie  

Po prvé, anonymizácia je technika uplatňovaná na osobné údaje s cieľom dosiahnuť nezvratné 

odstránenie možnosti identifikácie. Východiskovým predpokladom preto je, že osobné údaje 

museli byť zhromaždené a spracované v súlade s platnými právnymi predpismi o uchovávaní 

údajov v identifikovateľnej podobe. 

V tejto súvislosti proces anonymizácie, tzn. spracovávanie osobných údajov na dosiahnutie 

ich anonymizácie, predstavuje „ďalšie spracovávanie“. Toto spracovanie ako také musí 

vyhovieť v skúške kompatibility v súlade s usmerneniami, ktoré poskytla pracovná skupina 

vo svojom stanovisku 3/2013 o obmedzení účelu
4
.  

To znamená, že právny základ pre anonymizáciu možno nájsť v zásade v ktoromkoľvek z 

odôvodnení uvedených v článku 7 (vrátane oprávneného záujmu prevádzkovateľa údajov), 

pod podmienkou, že sú splnené požiadavky na kvalitu údajov podľa článku 6 smernice, 

a s náležitým zreteľom na konkrétne okolnosti a všetky faktory uvedené v stanovisku 

pracovnej skupiny o obmedzení účelu
5
.  

Na druhej strane by sa mali zdôrazniť ustanovenia uvedené v článku 6 ods. 1 písm. e) 

smernice 95/46/EHS (ale aj v článku 6 ods. 1 a článku 9 ods. 1 smernice o súkromí a 

elektronických komunikáciách), pretože sa nimi prejavuje potreba uchovávať osobné údaje 

                                                 
4
 Stanovisko 3/2013 pracovnej skupiny podľa článku 29, dostupné na: http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf  
5
 Konkrétne to znamená, že musí byť vykonané vecné posúdenie so zreteľom na všetky relevantné okolnosti, 

najmä vzhľadom na tieto kľúčové faktory:  

a) vzťah medzi účelmi, na ktoré boli osobné údaje zhromaždené, a účelmi ich ďalšieho spracovania, 

b) kontext, v ktorom boli osobné údaje zhromaždené, a rozumné očakávania dotknutých osôb, pokiaľ ide o 

ďalšie využitie zhromaždených údajov,  

c) povaha osobných údajov a vplyv ich ďalšieho spracovania na dotknuté osoby,  

d) záruky prijaté prevádzkovateľom údajov na zabezpečenie korektného spracovania a zabránenie nežiaducemu 

vplyvu na dotknuté osoby. 



8 

 

„vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu“ najviac na obdobie, ktoré je nevyhnutné na účely 

ich zhromažďovania alebo ďalšieho spracovávania.  

Toto ustanovenie samo osebe poukazuje na to, že osobné údaje by mali byť minimálne 

„automaticky“ anonymizované (podľa rôznych právnych požiadaviek, napr. požiadaviek 

uvedených v smernici o súkromí a elektronických komunikáciách, ktoré sa týkajú 

prevádzkových údajov). Ak sa prevádzkovateľ údajov rozhodne uchovávať takéto osobné 

údaje po dosiahnutí účelov ich pôvodného alebo ďalšieho spracovávania, mali by sa použiť 

techniky anonymizácie, aby sa nezvratne zabránilo identifikácii.  

Pracovná skupina sa preto domnieva, že anonymizácia – ako ďalšie spracovávanie osobných 

údajov – môže byť považovaná za zlučiteľnú s pôvodnými účelmi spracovávania, ale len pod 

podmienkou, že proces anonymizácie spoľahlivo zabezpečí anonymizované informácie v 

zmysle uvedenom v tomto stanovisku. 

Takisto treba zdôrazniť, že anonymizácia sa musí uskutočniť v súlade s právnymi 

obmedzeniami, ktoré pripomenul Európsky súdny dvor vo svojom rozhodnutí vo veci C-

553/07 (College van burgemeester en wethouders van Rotterdam/pán Rijkeboer), ktoré sa 

týkalo potreby zachovať dáta v identifikovateľnom formáte, aby bol možný napríklad výkon 

prístupových práv dotknutými osobami. Európsky súdny dvor rozhodol, že: „Článok 12 písm. 

a) smernice 95/46 ukladá členským štátom, aby stanovili právo prístupu k informáciám o 

príjemcoch alebo kategóriách príjemcov údajov, ako aj o obsahu poskytnutých informácií, 

vzťahujúce sa nielen na prítomnosť, ale aj na minulosť. Členským štátom prináleží stanoviť 

lehotu na uchovanie týchto informácií, ako aj na ne sa vzťahujúci prístup, ktoré predstavujú 

spravodlivú rovnováhu medzi na jednej strane záujmom dotknutej osoby na ochranu svojho 

súkromného života, uplatňovanú najmä prostredníctvom prostriedkov opravy a nápravy 

stanovených smernicou 95/46 a na druhej strane záťažou, ktorú pre prevádzkovateľa 

predstavuje povinnosť uchovávať tieto informácie.“  

To je dôležité najmä v prípade, že sa prevádzkovateľ údajov, pokiaľ ide o anonymizáciu, 

spolieha na článok 7 písm. f) smernice 95/46: oprávnený záujem prevádzkovateľa údajov 

musí byť vždy v rovnováhe s právami a so základnými slobodami dotknutých osôb.  

Napríklad, vyšetrovanie holandského Úradu na ochranu údajov v rokoch 2012 – 2013 v 

súvislosti s využívaním technológií hĺbkovej kontroly balíkov zo strany štyroch mobilných 

operátorov ukázalo právny základ podľa článku 7 písm. f) smernice 95/46 pre anonymizáciu 

obsahu prevádzkových údajov čo najskôr po ich zhromaždení. V skutočnosti sa v článku 6 

smernice o súkromí a elektronických komunikáciách stanovuje, že prevádzkové údaje 

týkajúce sa účastníkov a používateľov, spracovávané a uložené poskytovateľom verejnej 

komunikačnej siete alebo verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby, sa musia 

vymazať alebo zanonymniť čo najskôr, ako je to možné. V tomto prípade, keďže je to 

povolené podľa článku 6 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách, zodpovedajúci 

právny základ v článku 7 smernice o ochrane údajov existuje. Toto konštatovanie by mohlo 

byť aj opačné: ak typ spracovania údajov nie je povolený podľa článku 6 smernice o súkromí 

a elektronických komunikáciách, právny základ v článku 7 smernice o ochrane údajov 

neexistuje.  

2.2.2. Potenciálna identifikovateľnosť anonymizovaných údajov  

Pracovná skupina sa podrobne zaoberala pojmom osobné údaje v stanovisku 4/2007 k pojmu 

osobné údaje, so zameraním na zložky vymedzenia tohto pojmu uvedené v článku 2 písm. a) 

smernice 95/46/EHS, vrátane výrazov „identifikované alebo identifikovateľné“. Pracovná 
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skupina v tejto súvislosti dospela aj k záveru, že: „Anonymizované údaje by preto boli 

anonymnými údajmi, ktoré sa predtým týkali identifikovateľnej osoby, ale v prípade ktorých 

už nie je táto identifikácia viac možná.“  

Pracovná skupina preto už objasnila, že skúška, či ide o „prostriedky ..., pri ktorých je 

primeraná pravdepodobnosť, že sa využijú“, sa navrhuje v smernici ako kritérium, ktoré sa 

má použiť na posúdenie, či je proces anonymizácie dostatočne spoľahlivý, t. j. či sa 

identifikácia stala „primerane“ nemožná. Na identifikovateľnosť majú priamy vplyv najmä 

súvislosti a okolnosti konkrétneho prípadu. Analýza vplyvu výberu najvhodnejšej techniky je 

uvedená v technickej prílohe k tomuto stanovisku. 

Ako už bolo zdôraznené, výskum, nástroje a výkon výpočtovej techniky sa vyvíjajú. Preto nie 

je ani možné, ani vhodné poskytnúť vyčerpávajúci zoznam okolností, za ktorých identifikácia 

už nie je možná. Niektoré kľúčové faktory si však zaslúžia, aby boli zohľadnené a uvedené. 

Po prvé, možno argumentovať, že prevádzkovatelia údajov by sa mali zamerať na konkrétne 

prostriedky, ktoré by boli nutné na zvrátenie techniky anonymizácie, najmä pokiaľ ide o 

náklady a know-how potrebné na vykonávanie týchto prostriedkov, a na posúdenie ich 

pravdepodobnosti a závažnosti. Napríklad by mali vyvážiť svoje úsilie o anonymizáciu a 

náklady (z hľadiska potrebného času a zdrojov) s rastúcou dostupnosťou lacnejších 

technických prostriedkov na identifikáciu jednotlivcov v dátových súboroch, s rastúcou 

verejnou dostupnosťou iných dátových súborov (napr. sprístupnených v súvislosti s politikou 

„voľne dostupných údajov“) a s mnohými príkladmi neúplnej anonymizácie spojenej s 

následnými nežiaducimi, niekedy aj nenapraviteľnými dôsledkami pre dotknuté osoby.
6
 Treba 

uviesť, že riziko identifikácie sa časom môže zvýšiť, a že toto riziko závisí aj od rozvoja 

informačných a komunikačných technológií. Právne predpisy, ak existujú, musia byť preto 

formulované neutrálnym spôsobom, pokiaľ ide o technológie, a v ideálnom prípade by mali 

zohľadňovať zmeny rozvojových potenciálov informačných technológií.
7
  

Po druhé, „prostriedky, pri ktorých je primeraná pravdepodobnosť, že sa využijú na určenie, 

či je osoba identifikovateľná,“ sú prostriedky, ktoré majú byť využité „kontrolórom alebo 

ľubovoľnou inou osobou“. Preto je dôležité uvedomiť si, že ak prevádzkovateľ údajov 

neodstráni pôvodný (identifikovateľný) údaj na úrovni udalosti a časť tohto súboru dát 

odovzdá (napríklad po odstránení alebo zakrytí identifikovateľných dát), výsledný súbor dát 

stále predstavuje osobné údaje. Výsledný súbor dát možno považovať za anonymný len ak by 

prevádzkovateľ údajov tieto údaje agregoval na úrovni, na ktorej už nemožno identifikovať 

jednotlivé udalosti. Napríklad: ak organizácia zhromažďuje údaje o presunoch pri cestovaní 

jednotlivcov, jednotlivé cestovné vzory na úrovni udalosti by stále boli považované za osobné 

údaje pre akúkoľvek stranu, pokiaľ má prevádzkovateľ údajov (alebo ktorákoľvek iná osoba) 

stále prístup k pôvodným nespracovaným údajom, a to aj v prípade, že zo súboru 

poskytnutého tretím stranám by boli odstránené priame identifikátory. Ak by však 

prevádzkovateľ údajov nespracované údaje odstránil a poskytol by tretím stranám len 

rámcové súhrnné štatistiky, ako napr. „v pondelok je na trase X o 160 % viac cestujúcich než 

v utorok“, išlo by o anonymné údaje. 

                                                 
6
 Zaujímavé je, že pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu k nedávno predloženému návrhu všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov (21. októbra 2013) uvádzajú konkrétne v odôvodnení 23, že: „S cieľom zistiť, či v 

prípade prostriedkov existuje primeraná pravdepodobnosť, že budú použité na identifikáciu jednotlivca, je 

potrebné vziať do úvahy všetky objektívne faktory, ako sú náklady a množstvo času potrebné na identifikáciu, 

pričom sa berú do úvahy dostupné technológie a technologický rozvoj v čase spracovania“.  
7
 Pozri stanovisko 4/2007 pracovnej skupiny podľa článku 29, s. 15. 
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Účinná anonymizácia zabraňuje všetkým stranám vyčleniť jednotlivca zo súboru dát, prepojiť 

dva záznamy v rámci súboru dát (alebo medzi dvoma odlišnými súbormi dát) a odvodiť 

akékoľvek informácie v rámci takéhoto súboru dát. Všeobecne povedané, odstránenie priamo 

identifikujúcich prvkov preto samo osebe nestačí na zabezpečenie, aby identifikácia dotknutej 

osoby už nebola možná. Často bude potrebné prijať ďalšie opatrenia na zabránenie 

identifikácii, opäť v závislosti od kontextu a účelov spracovania, na ktoré sú anonymizované 

údaje určené. 

 
PRÍKLAD:  

Príkladom osobných údajov, ktoré môžu byť ohrozené identifikáciou v prípade, že jedinou technikou, ktorá sa 

použije, je odstránenie totožnosti darcu, sú profily genetických údajov , a to pre jedinečnosť určitých profilov. V 

literatúre
8
 už bolo preukázané, že kombinácia verejne dostupných genetických zdrojov (napr. genealogické 

záznamy, úmrtné oznámenia, výsledky dopytov vo vyhľadávačoch) a metadát o darcoch DNA (čas darovania, 

vek, bydlisko) môžu odhaliť totožnosť určitej osoby, aj keď predmetná DNA bola darovaná „anonymne“.  

Obe skupiny techník anonymizácie – randomizácia a zovšeobecnenie údajov –
9
 majú 

nedostatky; každá z nich však môže byť za daných okolností a v daných súvislostiach vhodná 

na dosiahnutie požadovaného cieľa bez toho, aby bolo ohrozené súkromie dotknutých osôb. 

Musí byť jasné, že „identifikácia“ znamená nielen možnosť získať meno a/alebo adresu 

osoby, ale zahŕňa aj potenciálnu identifikovateľnosť pomocou vyčlenenia, prepojenia a 

odvodenia chránených informácií. Okrem toho, na účely uplatňovania zákona o ochrane 

údajov nezáleží na tom, aké sú zámery prevádzkovateľa údajov alebo príjemcu. Pokým sú 

údaje identifikovateľné, vzťahujú sa na ne predpisy o ochrane údajov. 

Ak tretia strana spracúva súbor dát upravený technikou anonymizácie (ktorý anonymizoval a 

zverejnil pôvodný prevádzkovateľ údajov), môže tak robiť v súlade s právnymi predpismi bez 

toho, aby musela zohľadniť požiadavky na ochranu údajov, pod podmienkou, že nemôže 

(priamo ani nepriamo) identifikovať dotknuté osoby v pôvodnom súbore dát. Tretie strany sú 

však pri rozhodovaní o tom, ako použiť, a najmä ako kombinovať takéto anonymizované 

údaje na vlastné účely, povinné brať do úvahy všetky uvedené súvisiace faktory a ďalšie 

okolnosti (vrátane osobitných charakteristík techník anonymizácie použitých pôvodným 

prevádzkovateľom údajov), vzhľadom na to, že konečné dôsledky môžu pre ne znamenať 

rôzne druhy zodpovednosti. V prípade, že tieto faktory a charakteristiky znamenajú 

neprijateľné riziko identifikácie dotknutých osôb, spracovanie bude opäť patriť do pôsobnosti 

zákona o ochrane údajov.  

Uvedený zoznam nie je v žiadnom prípade vyčerpávajúci; má skôr poskytnúť všeobecné 

usmernenia týkajúce sa prístupu k posudzovaniu potenciálu identifikovateľnosti daného 

súboru dát, ktorý je anonymizovaný pomocou rôznych dostupných techník. Všetky uvedené 

faktory možno považovať za početné rizikové faktory, ktoré majú zvážiť ako 

prevádzkovatelia údajov pri anonymizácii súborov dát, tak aj tretie strany pri používaní týchto 

„anonymizovaných“ súborov dát na vlastné účely.  

2.2.3. Riziká používania anonymizovaných údajov 

Prevádzkovatelia údajov musia pri zvažovaní, ktoré techniky anonymizácie použijú, vziať do 

úvahy nasledujúce riziká: 

                                                 
8
 Pozri Bohannon, John: Genealogy Databases Enable Naming of Anonymous DNA Donors, Science, Vol. 339, 

No. 6117 (18. januára 2013), s. 262. 
9
 Hlavné črty týchto dvoch techník anonymizácie a rozdiely medzi nimi sú opísané v oddiele 3 („Technická 

analýza“).  



11 

 

– Špecifickým úskalím je považovať pseudonymizované údaje za rovnocenné s 

anonymizovanými. V oddiele „Technická analýza“ sa vysvetľuje, že pseudonymizované 

údaje nemožno považovať za anonymizované informácie, pretože aj naďalej umožňujú 

vyčlenenie jednotlivej dotknutej osoby, ako aj prepojenie naprieč rôznymi súbormi dát. Pri 

pseudonymizácii je pravdepodobné, že umožní identifikovateľnosť, a preto zostáva v 

pôsobnosti právneho režimu ochrany údajov. To je dôležité najmä v kontexte vedeckého, 

štatistického alebo historického výskumu.
10

  

 
PRÍKLAD:  

Typickým príkladom mylných predstáv o pseudonymizácii je známy „prípad AOL (America On Line)“. V roku 

2006 bola počas obdobia 3 mesiacov zverejnená databáza obsahujúca dvadsať miliónov kľúčových slov 

vyhľadávania pre vyše 650 000 používateľov, s jediným opatrením na ochranu súkromia, ktoré spočívalo v 

nahradení identifikácie používateľa databázy AOL číslom. Výsledkom bolo, že niektorí používatelia boli verejne 

identifikovaní a lokalizovaní. Pseudonymizované dopytové reťazce vo vyhľadávačoch, najmä v spojení s 

ďalšími atribútmi, ako sú IP adresy alebo iné parametre konfigurácie klienta, majú veľmi vysoký potenciál 

identifikácie.  

– Druhou chybou je domnievať sa, že riadne anonymizované údaje (ktoré spĺňajú všetky 

uvedené podmienky a kritériá a ktoré svojím vymedzením patria mimo pôsobnosti smernice o 

ochrane údajov) pripravia jednotlivcov o všetky záruky – najmä preto, že na použitie týchto 

údajov sa môžu vzťahovať iné právne predpisy. Napríklad, článkom 5 ods. 3 smernice o 

súkromí a elektronických komunikáciách sa zabraňuje ukladaniu a prístupu k „informáciám“ 

akéhokoľvek druhu (vrátane vecných informácií) na koncovom zariadení bez súhlasu 

účastníka/používateľa, pretože ide o súčasť širšej zásady dôvernosti správ.  

– Treťou chybou by mohlo byť zanedbanie, za určitých okolností, posúdenia vplyvu riadne 

anonymizovaných údajov na jednotlivcov, najmä pri vytváraní profilu. Sféra súkromného 

života jednotlivca je chránená článkom 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach a 

článkom 7 Charty základných práv Európskej únie; preto, aj keď sa na tento typ údajov 

nemusia vzťahovať zákony o ochrane údajov, použitie súborov anonymizovaných dát 

zverejnených na použitie pre tretie strany môže viesť k strate súkromia. Zvláštna opatrnosť je 

potrebná pri zaobchádzaní s anonymizovanými informáciami, najmä keď sa tieto informácie 

používajú (často v kombinácii s inými údajmi) na prijímanie rozhodnutí, ktoré majú vplyv (aj 

keď nepriamy) na jednotlivcov. Ako už bolo uvedené v tomto stanovisku a ako pracovná 

skupina objasnila, najmä v stanovisku k pojmu „obmedzenie účelu“ (stanovisko 3/2013)
11

, 

oprávnené očakávania dotknutých osôb týkajúce sa ďalšieho spracovania ich osobných 

údajov by mali byť posúdené z hľadiska relevantných súvisiacich faktorov – ako je povaha 

vzťahu medzi dotknutými osobami a prevádzkovateľmi údajov, platné právne záväzky a 

transparentnosť spracovania operácií. 

3 Technická analýza, spoľahlivosť technológií a typické chyby 

Existujú rôzne postupy a techniky anonymizácie s kolísavými stupňami spoľahlivosti. V 

tomto oddiele sa riešia hlavné body, ktoré musia prevádzkovatelia údajov zvážiť pri 

uplatňovaní týchto postupov a techník, najmä so zreteľom na záruky dosiahnuteľné danou 

technikou, pričom sa zohľadní súčasný stav technológií a zvážia sa tri základné typy rizika 

spojené s anonymizáciou:  

                                                 
10

 Pozri tiež stanovisko 4/2007 pracovnej skupiny podľa článku 29, s. 18 – 20. 
11

 Dostupné na: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2013/wp203_en.pdf  
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 vyčlenenie, t. j. možnosť izolovať niektoré alebo všetky záznamy, ktoré 

identifikujú jednotlivca v súbore dát, 

 prepojiteľnosť, t. j. možnosť navzájom spojiť aspoň dva záznamy týkajúce sa tej 

istej dotknutej osoby alebo skupiny dotknutých osôb (buď v tej istej databáze 

alebo v dvoch rozdielnych databázach); ak útočník môže určiť (napr. pomocou 

korelačnej analýzy), že dva záznamy sú priradené tej istej skupine jednotlivcov, 

ale nemôže vyčleniť jednotlivcov z tejto skupiny, technika anonymizácie 

zabezpečuje odolnosť proti „vyčleneniu“, ale nie proti prepojiteľnosti, 

 odvodenie, t. j. možnosť vyvodiť – s významnou pravdepodobnosťou – hodnotu 

atribútu z hodnôt súboru ďalších atribútov. 

Riešenie na zabezpečenie proti týmto trom rizikám by preto bolo odolné voči opätovnej 

identifikácii vykonanej prostriedkami, ktoré môže s najväčšou pravdepodobnosťou a 

primeranosťou využiť prevádzkovateľ údajov a akákoľvek tretia strana. Pracovná skupina v 

tejto súvislosti zdôrazňuje, že techniky odstránenia možnosti identifikácie a anonymizácie sú 

predmetom neustáleho výskumu, pričom tento výskum stále ukazuje, že žiadna technika sama 

osebe nie je bez nedostatkov. Všeobecne povedané sú dva rôzne prístupy k anonymizácii: 

prvý je založený na randomizácii, zatiaľ čo druhý je založený na zovšeobecnení. V tomto 

stanovisku sú rozobrané aj ďalšie pojmy, ako sú pseudonymizácia, diferenciálna ochrana 

súkromia, l-diverzita, t-blízkosť. 

V tomto stanovisku je použitá nasledujúca slovná zásoba pre tento oddiel: súbor dát sa skladá 

z rôznych záznamov týkajúcich sa jednotlivcov (dotknutých osôb). Každý záznam sa týka 

jednej dotknutej osoby a skladá sa zo súboru hodnôt (alebo „položiek“, napr.: 2013) pre každý 

atribút (napr. rok). Súbor dát je zbierka záznamov, ktoré môžu byť v rôznom formáte, napr. 

tabuľka (alebo súbor tabuliek) alebo komentovaný/vážený graf, čo je dnes stále častejšie. 

Príklady v tomto stanovisku sa budú týkať tabuliek, ale sú použiteľné aj na iné grafické 

znázornenie záznamov. Kombinácie atribútov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo skupiny 

dotknutých osôb môžu byť uvádzané ako kvázi identifikátory. V niektorých prípadoch môže 

súbor dát obsahovať aj niekoľko záznamov o tom istom jednotlivcovi. „Útočník“ je tretia 

strana (t. j. nie je to prevádzkovateľ údajov, ani ich spracovateľ), ktorá získa prístup k 

pôvodným záznamom, či už náhodne, alebo zámerne.  

3.1. Randomizácia 

Randomizácia je skupina techník, ktoré menia pravdivosť údajov na účely odstránenia silného 

prepojenia medzi údajmi a jednotlivcom. Ak sú údaje dostatočne neurčité, potom už nemôžu 

odkazovať na konkrétneho jednotlivca. Randomizácia sama osebe nezníži jedinečnosť 

každého záznamu, pretože každý záznam bude stále odvodený od jedinej dotknutej osoby, ale 

môže chrániť pred inferenčnými rizikami/útokmi a môže byť kombinovaná s technikami 

zovšeobecnenia na zabezpečenie silnejších záruk ochrany súkromia. Na zabezpečenie, aby na 

základe záznamu nebolo možné identifikovať jedinú osobu, môžu byť potrebné ďalšie 

techniky.  

3.1.1. Pridanie šumu 

Technika pridania šumu je obzvlášť vhodná v prípade, keď atribúty môžu mať na jednotlivca 

významný nepriaznivý účinok, a skladá sa z úpravy atribútov v súbore dát tak, aby boli menej 

presné, so súčasným zachovaním celkového rozloženia. Pri spracovaní súboru dát bude 

pozorovateľ predpokladať, že hodnoty sú presné, ale to bude pravda len do určitej miery. 

Napríklad, ak výška jednotlivca bola pôvodne meraná s presnosťou na centimetre, 

anonymizovaný súbor dát môže obsahovať výšku s presnosťou len na + - 10 cm. Pri účinnom 
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uplatňovaní tejto techniky tretia strana nebude schopná identifikovať jednotlivca, pričom by 

nemala byť schopná ani opraviť údaje či iným spôsobom zistiť, ako boli zmenené. 

Pridanie šumu bude zvyčajne potrebné kombinovať s ďalšími technikami anonymizácie, ako 

sú odstránenie zjavných atribútov a kvázi identifikátorov. Hladina šumu by mala závisieť od 

potrebnej úrovne požadovaných informácií a od vplyvu na ochranu súkromia jednotlivcov v 

dôsledku poskytovania chránených atribútov. 

 

3.1.1.1. Záruky 

 Vyčlenenie: Ešte stále možno vyčleniť záznamy jednotlivca (možno 

neidentifikovateľným spôsobom), aj keď tieto záznamy sú menej spoľahlivé. 

 Prepojiteľnosť: Ešte stále možno prepojiť záznamy toho istého jednotlivca, tieto 

záznamy sú však menej spoľahlivé, a preto skutočný záznam môže byť spojený s 

umelo pridaným záznamom (t. j. „šumom“). V niektorých prípadoch môže chybné 

pridelenie vystaviť dotknutú osobu významnému, dokonca aj väčšiemu riziku, než 

správne pridelenie. 

 Odvodenie: Inferenčné útoky sú možné, ale ich úspešnosť bude nižšia, pričom sú 

hodnoverné aj niektoré falošne pozitívne (a falošne negatívne) výsledky. 

3.1.1.2. Časté chyby 

 Pridanie nekonzistentného šumu: Ak šum nie je sémanticky uskutočniteľný (t. j. je 

„mimo rozsahu“ a nerešpektuje logiku medzi atribútmi v súbore), útočník s prístupom 

k databáze bude schopný tento šum odfiltrovať a v niektorých prípadoch regenerovať 

chýbajúce položky. Okrem toho, ak je súbor dát príliš rozptýlený
12

, môže byť naďalej 

možné prepojiť zašumené dátové položky s vonkajším zdrojom. 

 Za predpokladu, že pridanie šumu je dostatočné: pridanie šumu je doplnkovým 

opatrením, ktoré útočníkovi sťažuje získať osobné údaje. Pokiaľ šum nie je vyšší než 

informácie v súbore dát, nemalo by sa predpokladať, že pridanie šumu predstavuje 

samostatné riešenie z hľadiska anonymizácie. 

3.1.1.3. Zlyhanie pridania šumu 

Veľmi známy experiment s opätovnou identifikáciou prebehol na databáze zákazníkov 

spoločnosti Netflix, poskytovateľa video obsahu. Výskumníci analyzovali geometrické 

vlastnosti tejto databázy zloženej z vyše 100 miliónov hodnotení na stupnici od 1 do 5 

viac než 18 000 filmov od takmer 500 000 používateľov, ktoré spoločnosť zverejnila po 

vykonaní „anonymizácie“ podľa vnútornej politiky ochrany súkromia, pri ktorej boli 

odstránené všetky informácie identifikujúce zákazníkov, s výnimkou hodnotení a 

dátumov. Pridaný šum predstavoval buď mierne zvýšenie alebo mierne zníženie 

hodnotenia. 

Napriek tomu bolo zistené, že 99 % záznamov používateľov v súbore dát by mohlo byť 

jednoznačne identifikovaných pomocou výberových kritérií, ktoré predstavovali 8 

hodnotení a dátum s chybou 14 dní, zatiaľ čo zníženie výberových kritérií (2 hodnotenia a 

chyba 3 dni) ešte stále umožňovalo identifikáciu 68 % používateľov.
13

  

                                                 
12

 Táto koncepcia je ďalej rozpracovaná v prílohe, s. 30.  
13

 Narayanan, A. & Shmatikov, V. (máj 2008): Robust de-anonymization of large sparse datasets. Security and 

Privacy, 2008. SP 2008. Symposium on IEEE (s. 111  125). IEEE. 

 



14 

 

3.1.2. Permutácia 

Táto technika, ktorá sa skladá z premiešania hodnôt atribútov v tabuľke tak, aby niektoré z 

nich boli umelo spojené s odlišnými dotknutými osobami, je vhodná vtedy, keď je dôležité 

zachovať presné rozloženie každého atribútu v súbore dát.  

Permutáciu možno považovať za osobitnú formu pridania šumu. Pri klasickom pridaní šumu 

sú atribúty pozmenené randomizovanými hodnotami. Vytvorenie konzistentného šumu môže 

byť náročnou úlohou a mierne pozmenenie hodnoty atribútov nemusí poskytnúť dostatočnú 

ochranu súkromia. Permutačné techniky ako alternatívne riešenie menia hodnoty v rámci 

súboru dát ich jednoduchou výmenou jedného záznamu za iný. Taká výmena zabezpečí, že 

rozsah a rozloženie hodnôt zostanú rovnaké, ale zmenia sa korelácie medzi hodnotami a 

jednotlivcami. Ak medzi dvomi alebo viacerými atribútmi existuje logický vzťah alebo 

štatistická korelácia a tieto atribúty sú nezávisle permutované, taký vzťah bude zničený. Preto 

môže byť dôležité permutovať súbor súvisiacich atribútov tak, aby nedošlo k zničeniu 

logického vzťahu, v opačnom prípade by útočník mohol identifikovať permutované atribúty a 

permutáciu zvrátiť.  

Napríklad, ak uvažujeme o podmnožine atribútov v súbore lekárskych údajov, ako sú 

„dôvody hospitalizácie/príznaky/zodpovedné oddelenie“, vo väčšine prípadov bude dané 

hodnoty spájať silný logický vzťah a permutácia čo len jednej z týchto hodnôt by teda bola 

zistená a dokonca by mohla byť aj zvrátená. 

Podobne ako v prípade pridania šumu, permutácia sama osebe nemusí zabezpečiť 

anonymizáciu a vždy by mala byť spojená s odstránením zjavných atribútov/kvázi 

identifikátorov. 

3.1.2.1. Záruky 

 Vyčlenenie: Rovnako ako pri pridaní šumu, ešte stále možno vyčleniť záznamy 

o jednotlivcovi, ale tieto záznamy sú menej spoľahlivé. 

 Prepojiteľnosť: Ak permutácia ovplyvňuje atribúty a kvázi identifikátory, môže 

zabrániť „oprave“ prepojenia atribútov so súborom dát, a to interne aj externe; stále 

však umožňuje „nesprávnu“ prepojiteľnosť, keďže skutočný záznam môže byť 

spojený s inou dotknutou osobou. 

 Odvodenie: Zo súboru dát možno ešte stále odvodzovať, najmä ak sú atribúty 

korelované alebo majú silné logické vzťahy; keďže však útočník nevie, ktoré atribúty 

boli permutované, musí brať do úvahy, že odvodenie je založené na nesprávnom 

predpoklade, a preto zostáva len možnosť odvodenia na základe pravdepodobnosti. 

3.1.2.2. Časté chyby 

 Výber nesprávneho atribútu: permutácia necitlivých alebo nerizikových atribútov by 

neznamenala výrazný prínos z hľadiska ochrany osobných údajov. Skutočne, ak by 

citlivé/rizikové atribúty boli stále spojené s pôvodným atribútom, útočník by bol 

potom vždy schopný získať citlivé informácie o jednotlivcoch. 

 Náhodná permutácia atribútov: Ak sú dva atribúty pevne korelované, náhodná 

permutácia atribútov neposkytne silné záruky. Táto častá chyba je znázornená v 

tabuľke 1.  
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 Za predpokladu, že permutácia je dostatočná: Rovnako ako v prípade pridania šumu, 

permutácia sama osebe neposkytuje anonymitu a je potrebné ju kombinovať s inými 

technikami, napríklad s odstránením zjavných atribútov. 

3.1.2.3. Zlyhanie permutácie 

Z tohto príkladu vyplýva ako náhodná permutácia atribútov vedie k nedostatočnej záruke 

ochrany súkromia, ak medzi jednotlivými atribútmi existujú logické prepojenia. Po 

pokuse o anonymizáciu je triviálne odvodiť príjem každého jednotlivca (a rok narodenia) 

v závislosti od jeho pracovného zaradenia. Napríklad, na základe priameho preskúmania 

údajov v tabuľke možno tvrdiť, že generálny riaditeľ sa s vysokou pravdepodobnosťou 

narodil v roku 1957 a má najvyšší plat, zatiaľ čo nezamestnaná osoba sa narodila v roku 

1964 a má najnižší príjem. 

Rok Pohlavie 
Pracovné 

zaradenie 

Príjem 

(permutovaný) 

1957 M inžinier 70 tis. 

1957 M 
generálny 

riaditeľ 
5 tis. 

1957 M nezamestnaný 43 tis. 

1964 M inžinier 100 tis. 

1964 M manažér 45 tis. 
Tabuľka 1. Neúčinný príklad anonymizácie pomocou permutácie korelovaných atribútov 

3.1.3. Diferenciálna ochrana súkromia 

Diferenciálna ochrana súkromia
14

 patrí do skupiny techník randomizácie s odlišným 

prístupom: kým pridanie šumu prichádza na rad pred plánovaným zverejnením súboru dát, 

diferenciálnu ochranu súkromia možno použiť v prípade, že prevádzkovateľ údajov vytvorí 

anonymizované zobrazenie súboru dát, pričom si ponechá kópiu pôvodných dát. Takéto 

anonymizované zobrazenie by bolo zvyčajne vytvorené prostredníctvom podmnožiny 

dopytov pre konkrétnu tretiu stranu. Táto podmnožina zahŕňa istý náhodný úmyselne 

dodatočne pridaný šum. Diferenciálna ochrana súkromia prevádzkovateľovi údajov napovedá, 

koľko šumu musí pridať a v akej podobe, aby získal potrebné záruky ochrany súkromia.
15

 V 

tejto súvislosti bude obzvlášť dôležité priebežne sledovať (aspoň pri každej novej požiadavke) 

akúkoľvek možnosť identifikácie jednotlivca v súbore výsledkov získaných na základe 

dopytu. Treba však objasniť, že techniky diferenciálnej ochrany súkromia nemenia pôvodné 

údaje, a preto, keďže pôvodné údaje zostávajú, prevádzkovateľ údajov je schopný 

identifikovať jednotlivca vo výsledkoch dopytov diferenciálnej ochrany súkromia s 

prihliadnutím na všetky prostriedky, pri ktorých je primeraná pravdepodobnosť, že budú 

využité. Tieto výsledky takisto treba považovať za osobné údaje. 

Jedna z výhod prístupu založeného na diferenciálnej ochrane súkromia spočíva v tom, že 

súbory dát sú poskytnuté oprávneným tretím stranám v reakcii na konkrétny dopyt, a nie 

zverejnením jediného súboru dát. Na pomoc pri audite môže prevádzkovateľ údajov 

uchovávať zoznam všetkých dopytov a žiadostí, čím sa zabezpečí, že tretie strany nebudú mať 

                                                 
14

 Dwork, C. (2006). Differential privacy. In Automata, languages and programming (s. 1-12). Springer Berlin 

Heidelberg. 
15

 Porovnaj Felten, Ed (2012): Protecting privacy by adding noise. URL: 

https://techatftc.wordpress.com/2012/06/21/protecting-privacy-by-adding-noise/. 
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prístup k údajom, na ktoré nemajú oprávnenie. Techniky anonymizácie vrátane pridania šumu 

alebo zámeny možno použiť aj na dopyt, aby sa zabezpečila ďalšia ochrana súkromia. 

Otvorenou otázkou výskumu stále zostáva nájsť dobrý interaktívny mechanizmus otázka  

odpoveď, ktorý je schopný pomerne presne (t. j. s menším šumom) zodpovedať akékoľvek 

otázky, a zároveň zachovať súkromie. 

Na obmedzenie inferenčných útokov a útokov zameraných na prepojiteľnosť je potrebné 

sledovať dopyty subjektu a zaznamenávať získané informácie o dotknutých osobách; 

databázy s „diferenciálnou ochranou súkromia“ by preto nemali byť prístupné pre otvorené 

vyhľadávače, ktoré neponúkajú vysledovateľnosť dopytujúcich sa subjektov.  

3.1.3.1 Záruky 

 Vyčlenenie: Ak by výstupom boli len štatistiky a pravidlá uplatňované na súbor by 

boli veľmi dobre vybrané, nemalo by byť možné použiť odpovede na vyčlenenie 

jednotlivca. 

 Prepojiteľnosť: Pomocou viacerých požiadaviek by mohlo byť možné prepojiť 

položky týkajúce sa konkrétneho jednotlivca medzi dvoma odpoveďami. 

 Odvodenie: Existuje možnosť odvodiť chránené informácie o jednotlivcoch alebo 

skupinách pomocou viacerých požiadaviek. 

3.1.3.2. Časté chyby 

 Pridanie nedostatočného šumu: Na zabránenie prepojeniu s poznaním základných 

informácií je potrebné zabezpečiť minimálne dôkazy o tom, či konkrétna dotknutá 

osoba alebo skupina dotknutých osôb poskytla alebo neposkytla údaje do súboru dát. 

Hlavným problémom z hľadiska ochrany údajov je schopnosť vytvoriť správne 

množstvo šumu, ktorý sa má pridať k skutočným odpovediam, aby sa ochránilo 

súkromie jednotlivcov, so súčasným zachovaním užitočnosti zverejnených odpovedí. 

3.1.3.3 Zlyhanie diferenciálnej ochrany súkromia  

Samostatné zaobchádzanie s každým dopytom: Kombinácia výsledkov dopytov môže 

umožniť odhalenie informácií, ktoré mali zostať utajené. Ak sa neuchováva história 

dopytov, útočník môže vytvoriť niekoľko dopytov na databázu s „diferenciálnou ochranou 

súkromia“, ktoré postupne znížia amplitúdu získaných výstupov, až sa napokon, 

deterministicky alebo s veľmi vysokou pravdepodobnosťou, môže objaviť konkrétny 

profil jedinej dotknutej osoby alebo skupiny dotknutých osôb. Okrem toho je potrebné 

vyvarovať sa chybe myslieť si, že údaje sú pre tretiu stranu anonymné, kým 

prevádzkovateľ údajov stále môže identifikovať dotknutú osobu v pôvodnej databáze, s 

prihliadnutím na všetky prostriedky, pri ktorých je primeraná pravdepodobnosť, že budú 

využité.  

3.2. Zovšeobecnenie 

Zovšeobecnenie predstavuje druhú skupinu techník anonymizácie. Tento prístup sa skladá zo 

zovšeobecnenia – alebo rozriedenia – atribútov dotknutých osôb zmenou príslušného rozsahu 

alebo rádovej hodnoty (t. j. radšej región než mesto, radšej mesiac než týždeň). Kým 

zovšeobecnenie môže byť účinné na zabránenie vyčleneniu, neumožňuje účinnú 

anonymizáciu vo všetkých prípadoch; konkrétne vyžaduje osobitné a prepracované 

kvantitatívne prístupy na zabránenie prepojiteľnosti a odvodenia. 
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3.2.1. Agregácia a k-anonymita  

Cieľom techník agregácie a k-anonymity je zabrániť vyčleneniu dotknutej osoby jej 

zoskupením aspoň s ďalšími osobami. Na dosiahnutie tohto cieľa sú hodnoty atribútov 

zovšeobecnené do tej miery, že každý jednotlivec má s ostatnými spoločnú rovnakú hodnotu. 

Napríklad pri znížení miery podrobnosti miesta z mesta na krajinu bude zahrnutý vyšší počet 

dotknutých osôb. Jednotlivé dátumy narodenia možno zovšeobecniť do určitých období alebo 

zoskupiť podľa mesiacov alebo rokov. Ostatné numerické atribúty (napr. mzdy, hmotnosť, 

výška, alebo dávka lieku) možno zovšeobecniť do intervalov hodnôt (napr. plat 20 000 EUR – 

30 000 EUR). Tieto metódy možno použiť v prípade, že korelácia bodových hodnôt atribútov 

môže vytvoriť kvázi identifikátory.  

3.2.1.1. Záruky 

 Vyčlenenie: Vzhľadom na to, že k používateľov má spoločné rovnaké atribúty, nemalo 

by už byť možné vyčleniť jednotlivca zo skupiny k používateľov. 

 Prepojiteľnosť: Kým prepojiteľnosť je obmedzená, stále je možné prepojiť záznamy 

podľa skupín k používateľov. V rámci tejto skupiny sa potom pravdepodobnosť, že 

dva záznamy zodpovedajú rovnakým pseudo identifikátorom, rovná 1/k (a mohla by 

byť podstatne vyššia, než pravdepodobnosť, že tieto údaje sú neprepojiteľné).  

 Odvodenie: Hlavným nedostatkom modelu k-anonymity je, že nebráni žiadnemu typu 

inferenčných útokov. V skutočnosti, ak sú všetci k jednotlivci v rovnakej skupine, 

potom, ak je známe, do ktorej skupiny jednotlivec patrí, je triviálne získať hodnotu 

tejto vlastnosti.  

3.2.1.2. Časté chyby 

 Chýbajúce niektoré kvázi identifikátory: Kritickým parametrom pri posudzovaní k-

anonymity je prahová hodnota k. Čím vyššia je hodnota k, tým silnejšie sú záruky 

ochrany súkromia. Častou chybou je umelo zvýšiť hodnotu k zmenšením 

posudzovaného súboru kvázi identifikátorov. Zmenšenie súboru kvázi identifikátorov 

uľahčuje vytváranie zoskupení k-používateľov vzhľadom na vlastný potenciál 

identifikácie spojený s ostatnými atribútmi (najmä ak sú niektoré z nich citlivé alebo 

majú veľmi vysokú entropiu, ako je tomu v prípade veľmi zriedkavých atribútov). 

Kritickou chybou je nezohľadnenie všetkých kvázi identifikátorov pri výbere atribútu 

na zovšeobecnenie; ak niektoré atribúty možno použiť na vyčlenenie jednotlivca zo 

zoskupenia k, potom takéto zovšeobecnenie nechráni niektorých jednotlivcov (pozri 

príklad v tabuľke 2). 

 Malá hodnota k: Podobne problematická je aj snaha o docielenie malej hodnoty k. Ak 

je hodnota k príliš nízka, váha každého jednotlivca v zoskupení je príliš významná a 

inferenčné útoky majú vyššiu mieru úspešnosti. Napríklad ak k = 2, potom 

pravdepodobnosť, že dvaja jednotlivci majú spoločnú rovnakú vlastnosť je vyššia, než 

v prípade, že k > 10. 

 Nezoskupenie jednotlivcov s rovnakou váhou: Rovnako problematické môže byť aj 

zoskupenie súboru jednotlivcov s nerovnomerným rozložením atribútov. Vplyv 

záznamu jednotlivca na súbor dát sa bude líšiť: niektorí jednotlivci budú predstavovať 

významnú časť položiek, zatiaľ čo príspevky ostatných zostanú pomerne 

zanedbateľné. Preto je dôležité ubezpečiť sa, že hodnota k je dostatočne vysoká, aby 

žiadni jednotlivci nepredstavovali príliš významnú časť položiek v zoskupení. 
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3.1.3.3. Zlyhanie k-anonymity  

Hlavný problém k-anonymity je, že nebráni inferenčným útokom. Ak útočník v 

nasledujúcom príklade vie, že v súbore dát sa nachádza konkrétny jednotlivec, ktorý sa 

narodil v roku 1964, zároveň vie, že tento jednotlivec mal srdcový záchvat. Okrem 

toho, ak vieme, že tento súbor dát bol získaný od francúzskej organizácie, potom 

všetci jednotlivci majú bydlisko v Paríži, pretože prvé tri číslice parížskych PSČ sú 

750*.  

 

Rok 
Pohlav

ie 
PSČ Diagnóza 

1957 M 750* 
srdcový 

záchvat 

1957 M 750* cholesterol 

1957 M 750* cholesterol 

1964 M 750* 
srdcový 

záchvat 

1964 M 750* 
srdcový 

záchvat 
Tabuľka 2. Príklad zle navrhnutej k-anonymizácie 

 

3.2.2. L-diverzita/t-blízkosť 

L-diverzita rozširuje k-anonymitu s cieľom zabezpečiť, aby inferenčné útoky už neboli 

možné, tým, že zabezpečuje, že každý atribút v každej triede ekvivalencie má aspoň l rôznych 

hodnôt. 

Jedným zo základných cieľov, ktoré treba dosiahnuť, je obmedziť výskyt tried ekvivalencie s 

nedostatočnou variabilitou atribútov, a preto útočníkovi, ktorý pozná základné informácie o 

konkrétnej dotknutej osobe, vždy zostáva významná miera neistoty.  

L-diverzita je vhodná na ochranu dát pred inferenčnými útokmi v prípade dobrého rozloženia 

hodnôt atribútov. Je však potrebné zdôrazniť, že táto technika nemôže zabrániť úniku 

informácií pri nerovnomernom rozložení atribútov v rámci rozdelenia alebo ak atribúty patria 

k malému rozsahu hodnôt alebo sémantických významov. Nakoniec, l-diverzita je predmetom 

pravdepodobnostných inferenčných útokov. 

T-blízkosť je spresnením l-diverzity v tom, že si kladie za cieľ vytvoriť ekvivalentné triedy, 

ktoré pripomínajú pôvodné rozloženie atribútov v tabuľke. Táto technika je vhodná, keď je 

dôležité uchovávať údaje v podobe, ktorá je čo najbližšia ich pôvodnej podobe; na tento účel 

sa kladú ďalšie obmedzenia na triedy ekvivalencie, a to nielen že v rámci každej triedy 

ekvivalencie by malo byť aspoň l rôznych hodnôt, ale aj že každá hodnota je reprezentovaná 

toľkokrát, koľkokrát je potrebné, aby odrážala pôvodné rozloženie každého atribútu. 

3.2.2.1. Záruky 

 Vyčlenenie: Rovnako ako k-anonymita, aj l-diverzita a t-blízkosť môžu zabezpečiť, že 

záznamy týkajúce sa jednotlivca nemožno vyčleniť z databázy.  

 Prepojiteľnosť: Prepojiteľnosť: l-diverzita a t-blízkosť nepredstavujú zlepšenie oproti 

k-anonymite, pokiaľ ide o neprepojiteľnosť. Problém je rovnaký ako v prípade 
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akéhokoľvek zoskupenia: pravdepodobnosť, že rovnaké záznamy patria rovnakej 

dotknutej osobe, je vyššia ako 1/N (kde N je počet dotknutých osôb v databáze). 

 Odvodenie: Hlavným zlepšením l-diverzity a t-blízkosti oproti k-anonymite je, že už 

nie je možné vytvoriť inferenčné útoky na „l-diverzifikované“ alebo „t-blízke“ 

databázy, so 100 % istotou.  

3.2.2.2. Časté chyby 

 Ochrana hodnôt citlivých atribútov ich zmiešaním s inými citlivými atribútmi: Na 

zabezpečenie záruk ochrany súkromia nestačí mať dve hodnoty atribútu v zoskupení. 

V skutočnosti by sa rozloženie citlivých hodnôt v každom zoskupení malo podobať 

rozloženiu týchto hodnôt v celkovej populácii, alebo by aspoň malo byť v celom 

zoskupení jednotné.  

3.2.2.3. Zlyhanie l-diverzity  

V nasledujúcej tabuľke je l-diverzita pridelená atribútu „diagnóza“; ak však vieme, že 

v tejto tabuľke sa nachádza jednotlivec narodený v roku 1964, ešte stále možno s 

veľmi vysokou pravdepodobnosťou predpokladať, že mal srdcový záchvat. 

Rok Pohlavie PSČ Diagnóza 

1957 M 750* srdcový záchvat 

1957 M 750* cholesterol 

1957 M 750* cholesterol 

1957 M 750* cholesterol 

1964 M 750* srdcový záchvat 

1964 M 750* srdcový záchvat 

1964 M 750* srdcový záchvat 

1964 M 750* cholesterol 

1964 M 750* srdcový záchvat 

1964 M 750* srdcový záchvat 

1964 M 750* srdcový záchvat 

1964 M 750* srdcový záchvat 

1964 M 750* srdcový záchvat 

1964 M 750* srdcový záchvat 

1964 M 750* srdcový záchvat 

Tabuľka 3. L-diverzifikovaná tabuľka s nerovnomerným rozložením hodnôt atribútu „diagnóza“ 
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Meno Dátum narodenia Pohlavie 

Smith 1964 M 

Rossi 1964 M 

Dupont 1964 M 

Jansen 1964 M 

Garcia 1964 M 

Tabuľka 4. Ak by útočník vedel, že títo jednotlivci sú uvedení v tabuľke 3, mohol by odvodiť, že mali srdcový záchvat. 
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4. Pseudonymizácia  

Pseudonymizácia sa skladá z nahradenia jedného (obvykle jedinečného) atribútu v zázname 

iným. Je preto stále pravdepodobné, že fyzická osoba bude identifikovaná nepriamo; použitie 

pseudonymizácie preto samo osebe nezabezpečí anonymný súbor dát. V tomto stanovisku sa 

však pseudonymizáciou rieši vzhľadom na množstvo mylných predstáv a omylov spojených s 

jej použitím. 

Pseudonymizácia znižuje prepojiteľnosť súboru dát s pôvodnou totožnosťou dotknutej osoby; 

ako taká je preto vhodným bezpečnostným opatrením, ale nie spôsobom anonymizácie.  

Výsledok pseudonymizácie môže byť nezávislý od počiatočnej hodnoty (ako je tomu v 

prípade náhodného čísla vytvoreného prevádzkovateľom údajov alebo priezviska zvoleného 

dotknutou osobou) alebo môže byť odvodený od pôvodných hodnôt atribútu alebo súboru 

atribútov, napr. hašovacou funkciou alebo systémom šifrovania. 

Najčastejšie používané techniky pseudonymizácie sú: 

 Šifrovanie pomocou tajného kľúča: v tomto prípade môže držiteľ kľúča triviálne 

opätovne identifikovať každú dotknutú osobu dešifrovaním súboru dát, pretože súbor 

dát stále obsahuje osobné údaje, aj keď v zašifrovanej podobe. Za predpokladu, že bol 

použitý najmodernejší systém šifrovania, dešifrovanie je možné len s poznaním kľúča. 

 Hašovacia funkcia: funkcia, ktorá poskytuje výstup s pevne stanovenou veľkosťou zo 

vstupu s ľubovoľnou veľkosťou (vstupom môže byť jeden atribút alebo súbor 

atribútov) a ktorú nemožno zvrátiť; to znamená, že riziko znovuzískania hodnôt, ktoré 

hrozí pri šifrovaní, už neexistuje. Ak je však známy rozsah vstupných hodnôt 

hašovacej funkcie, tieto hodnoty môžu byť pomocou hašovacej funkcie prehrané, s 

cieľom odvodiť správnu hodnotu pre konkrétny záznam. Ak bol napríklad súbor dát 

pseudonymizovaný hašovaním národného identifikačného čísla, potom toto číslo 

možno odvodiť jednoducho hašovaním všetkých možných vstupných hodnôt a 

porovnaním výsledku s danými hodnotami v súbore dát. Hašovacie funkcie sú 

zvyčajne navrhnuté tak, aby sa dali relatívne rýchlo počítačovo spracovať, a sú 

predmetom útokov hrubou silou.
16
 Možno vytvoriť aj vopred vypočítané tabuľky, 

ktoré umožňujú hromadné znovuzískanie veľkého súboru hašovaných hodnôt.  
 

Pravdepodobnosť odvodenia vstupnej hodnoty možno znížiť použitím tzv. solenej 

hašovacej funkcie (postup, pri ktorom je k hašovanému atribútu pridaná náhodná 

hodnota, známa ako „soľ“), napriek tomu je však výpočet pôvodnej hodnoty atribútu, 

ktorá je skrytá za výsledkom solenej hašovacej funkcie, uskutočniteľný pomocou 

primeraných prostriedkov.
17

 

 Kľúčovaná hašovacia funkcia s uloženým kľúčom: konkrétna hašovacia funkcia, pri 

ktorej sa ako ďalší vstup používa tajný kľúč (od solenej hašovacej funkcie sa líši, 

pretože „soľ“ nie je bežne tajná). Prevádzkovateľ údajov môže prehrať funkciu na 

atribút pomocou tajného kľúča, ale pre útočníka je oveľa zložitejšie prehrať danú 

funkciu bez znalosti kľúča, keďže počet možností, ktoré je potrebné preskúšať, je 

dostatočne veľký na to, aby preskúšanie bolo nepraktické.  

                                                 
16

 Takéto útoky sa skladajú zo skúšania všetkých vierohodných vstupov s cieľom vytvoriť porovnávacie tabuľky. 
17

 Najmä ak je známy typ atribútu (meno, číslo sociálneho poistenia, dátum narodenia atď.). Na pridanie 

požiadavky na výpočet je možné spoľahnúť sa na hašovaciu funkciu na odvodenie kľúča, kde sa vypočítaná 

hodnota niekoľkokrát „solí“ pomocou krátkeho hašu. 
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 Deterministické šifrovanie alebo kľúčovaná hašovacia funkcia s vymazaním kľúča: 

túto techniku možno prirovnať k výberu náhodného čísla ako pseudonymu pre každý 

atribút v databáze s následným odstránením porovnávacej tabuľky. Toto riešenie 

umožňuje
18
 znížiť riziko prepojiteľnosti medzi osobnými údajmi v súbore dát a 

údajmi, ktoré sa týkajú toho istého jednotlivca v inom súbore dát, v ktorom sa používa 

iný pseudonym. Vzhľadom na najmodernejší algoritmus bude pre útočníka zložité z 

hľadiska výpočtu dešifrovať alebo prehrať túto funkciu, pretože by to znamenalo 

preskúšať každý možný kľúč, vzhľadom na to, že daný kľúč nie je k dispozícii. 

 Tokenizácia: táto technika sa zvyčajne používa (aj keď nie výlučne) vo finančnom 

sektore na nahradenie identifikačných čísel kariet hodnotami, ktoré sú pre útočníka 

menej užitočné. Je odvodená od predchádzajúcich techník, ktoré boli zvyčajne 

založené na použití jednosmerných šifrovacích mechanizmov alebo na priradení, 

pomocou indexácie, poradového čísla alebo náhodne vytvoreného čísla, ktoré nie je 

matematicky odvodené z pôvodných dát. 

4.1. Záruky 

 Vyčlenenie: Ešte stále možno vyčleniť záznamy jednotlivcov, vzhľadom na to, že 

jednotlivec je stále identifikovaný jedinečným atribútom, ktorý je výsledkom funkcie 

pseudonymizácie (= pseudonymizovaný atribút). 

 Prepojiteľnosť: Prepojiteľnosť medzi záznamami bude aj naďalej triviálna pomocou 

rovnakého pseudonymizovaného atribútu s odkazom na toho istého jednotlivca. Aj 

keď sa pre tú istú dotknutú osobu použijú rôzne pseudonymizované atribúty, stále 

môže existovať prepojiteľnosť pomocou iných atribútov. Zrejmý krížový odkaz medzi 

dvomi súbormi dát pomocou rôznych pseudonymizovaných atribútov nebude 

existovať len v prípade, že na identifikáciu dotknutej osoby nebude možné použiť 

žiadny iný atribút v súbore dát a akékoľvek spojenie medzi pôvodným a 

pseudonymizovaným atribútom bolo odstránené (vrátane odstránenia pôvodných dát).  

 Odvodenie: Inferenčné útoky na zistenie skutočnej totožnosti dotknutej osoby sú 

možné v rámci súboru dát alebo naprieč rôznymi databázami, ktoré používajú pre 

jednotlivca rovnaký pseudonymizovaný atribút, alebo ak sú pseudonymy 

samovysvetľujúce a nemaskujú náležite pôvodnú totožnosť dotknutej osoby. 

4.2. Časté chyby 

 Presvedčenie, že pseudonymizovaný súbor dát je anonymizovaný: Prevádzkovatelia 

údajov často predpokladajú, že na vytvorenie anonymného súboru dát stačí odstrániť 

alebo nahradiť jeden alebo viacero atribútov. Mnoho príkladov ukazuje, že tomu tak 

nie je; ak v súbore dát zostanú kvázi identifikátory, alebo ak hodnoty iných atribútov 

stále umožňujú identifikovať jednotlivca, jednoduché pozmenenie identifikácie 

nebráni inej osobe identifikovať dotknutú osobu. V mnohých prípadoch môže byť 

rovnako jednoduché identifikovať jednotlivca v pseudonymizovanom súbore dát ako v 

súbore s pôvodnými dátami. Aby bolo možné súbor dát považovať za anonymizovaný, 

je potrebné prijať ďalšie opatrenia vrátane odstránenia a zovšeobecnenia atribútov 

alebo odstránenia pôvodných dát alebo ich aspoň agregovať na vysokej úrovni. 

 Časté chyby pri používaní pseudonymizácie ako techniky na zníženie prepojiteľnosti: 

                                                 
18

 V závislosti od ďalších atribútov v súbore dát a od odstránenia pôvodných dát. 
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o Použitie rovnakého kľúča v rôznych databázach: vylúčenie prepojiteľnosti 

rôznych súborov dát závisí do značnej miery od použitia kľúčovaného 

algoritmu a od skutočnosti, že jedna osoba bude zodpovedať rôznym 

pseudonymizovaným atribútom v odlišných súvislostiach. Na obmedzenie 

prepojiteľnosti je preto dôležité zabrániť použitiu rovnakého kľúča v rôznych 

databázach.  

o Použitie rôznych kľúčov („rotujúcich kľúčov“) pre rôznych používateľov: 

mohlo by byť lákavé použiť rôzne kľúče pre rôzne skupiny používateľov a po 

každom použití kľúč zmeniť (napríklad použiť ten istý kľúč na záznam 10 

položiek týkajúcich sa toho istého používateľa). Pri nesprávnom navrhnutí by 

však táto operácia mohla vyvolať výskyt vzorov, čo by čiastočne znížilo 

očakávané prínosy. Napríklad, rotácia kľúča podľa osobitných pravidiel pre 

konkrétnych jednotlivcov by uľahčila prepojiteľnosť položiek zodpovedajúcich 

daným jednotlivcom. Takisto zmiznutie opakujúcich sa pseudonymizovaných 

údajov z databázy v čase, keď sa objaví nový údaj, môže signalizovať, že oba 

záznamy sa týkajú tej istej fyzickej osoby.  

o Uchovávanie kľúča: ak je tajný kľúč uložený spolu s pseudonymizovanými 

údajmi a tieto údaje sú ohrozené, potom útočník môže byť schopný triviálne 

prepojiť pseudonymizované údaje s ich pôvodným atribútom. To isté platí aj 

ak je kľúč uložený oddelene od údajov, ale spôsobom, ktorý nie je bezpečný. 

4.3. Nedostatky pseudonymizácie  

 Zdravotná starostlivosť 

1. 

Meno, adresa, 

dátum narodenia 

2. 

Obdobie vyplácania 

dávok osobitnej pomoci 

3. 

Index 

telesnej 

hmotnosti 

6.  

Referenčné číslo 

výskumnej skupiny 

 < 2 roky 15 QA5FRD4 

 > 5 rokov 14 2B48HFG 

 < 2 roky 16 RC3URPQ 

 > 5 rokov 18 SD289K9 

 < 2 roky 20 5E1FL7Q 
Tabuľka 5. Príklad pseudonymizácie hašovaním (meno, adresa, dátum narodenia), ktoré možno ľahko zvrátiť 

Bol vytvorený súbor dát s cieľom preskúmať vzťah medzi hmotnosťou osoby a vyplácaním 

dávok osobitnej pomoci. Pôvodný súbor dát zahŕňal mená, adresy a dátumy narodenia 

dotknutých osôb, ale tieto údaje boli odstránené. Z odstránených dát bolo pomocou hašovacej 

funkcie vytvorené referenčné číslo výskumnej skupiny. Aj keď mená, adresy a dátumy 

narodenia boli z tabuľky odstránené, ak sú meno, adresa a dátum narodenia dotknutej osoby 

známe a ak je známa aj použitá hašovacia funkcia, je jednoduché vypočítať referenčné čísla 

výskumnej skupiny.  

 Sociálne siete 
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Ukázalo sa
19

, že z grafov sociálnych sietí možno získať citlivé informácie o konkrétnych 

jednotlivcoch, a to aj napriek technikám „pseudonymizácie“ používaným na tieto údaje. 

Poskytovateľ sociálnej siete mylne predpokladal, že „pseudonymizácia“ je spoľahlivým 

prostriedkom na zabránenie identifikácie po predaji údajov iným spoločnostiam na účely 

marketingu a reklamy. Poskytovateľ použil namiesto skutočných mien prezývky, to však 

zjavne nestačilo na anonymizáciu používateľských profilov, pretože medzi rôznymi 

jednotlivcami existujú jedinečné vzťahy, ktoré môžu byť použité ako identifikátor. 

 Miesta 

Výskumníci v laboratóriách MIT
20

 nedávno analyzovali pseudonymizovaný súbor dát 

skladajúci sa z časopriestorových súradníc mobility 1,5 milióna ľudí v období 15 mesiacov 

na území v okruhu 100 km. Preukázali, že 95 % populácie by mohlo byť vyčlenených 

pomocou štyroch bodov ich miesta a že na vyčlenenie vyše 50 % dotknutých osôb stačili 

len dva body (jeden z týchto bodov je známy, pretože je veľmi pravdepodobné, že je to 

„domov“ alebo „práca“), s veľmi obmedzeným priestorom na ochranu súkromia, a to aj v 

prípade, že totožnosť jednotlivcov bola pseudonymizovaná nahradením ich skutočných 

atribútov [....] iným označením. 

5. Závery a odporúčania  

5.1. Závery 

Techniky odstránenia možnosti identifikácie a anonymizácie sú predmetom intenzívneho 

výskumu a táto práca zhodne preukázala, že každá technika má svoje výhody a nevýhody. Vo 

väčšine prípadov nie je možné poskytnúť minimálne odporúčania parametrov, ktoré majú byť 

použité, pretože každý súbor dát je potrebné posudzovať individuálne.  

V mnohých prípadoch môže anonymizovaný súbor dát stále predstavovať pre dotknuté osoby 

zvyškové riziko. Skutočne, aj keď už nie je možné získať presný záznam o jednotlivcovi, aj 

naďalej môže byť možné zhromažďovať informácie o tomto jednotlivcovi, a to pomocou 

ďalších zdrojov informácií, ktoré sú dostupné (verejne alebo inak). Treba zdôrazniť, že okrem 

priameho vplyvu nedostatočnej anonymizácie na dotknuté osoby (rozmrzenosť, strata času a 

pocit straty kontroly pri zahrnutí do skupiny bez informovania alebo predchádzajúceho 

súhlasu) sa môžu vyskytnúť ďalšie nepriame nežiaduce účinky vždy, keď je dotknutá osoba 

mylne zahrnutá nejakým útočníkom do cieľovej skupiny v dôsledku spracovania 

anonymizovaných údajov – najmä ak sú úmysly útočníka zákerné. Pracovná skupina preto 

zdôrazňuje, že techniky anonymizácie môžu poskytnúť záruky ochrany súkromia, ale len ak 

je ich použitie vhodne navrhnuté – čo znamená, že predpoklady (kontext) a ciele procesu 

anonymizácie musia byť jasne stanovené, aby sa dosiahla požadovaná úroveň anonymizácie. 

5.2. Odporúčania 

- Niektoré techniky anonymizácie vykazujú vlastné obmedzenia. Prevádzkovatelia údajov 

musia tieto obmedzenia zodpovedne zvážiť pred použitím danej techniky na vytvorenie 

procesu anonymizácie. Musia vziať do úvahy účely, ktoré majú byť dosiahnuté 

                                                 
19

 Narayanan, A. a Shmatikov, V.: „De-anonymizing social networks,“ 30. sympózium IEEE o bezpečnosti a 

súkromí, 2009. 
20

 de Montjoye, Y.-A., Hidalgo, C., Verleysen, M. a Blondel, V.: „Unique in the Crowd: The privacy bounds of 

human mobility,“ Nature, č. 1376, 2013. 
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prostredníctvom anonymizácie – ako je ochrana súkromia jednotlivcov pri zverejnení 

súboru dát alebo umožnenie získania informácie zo súboru dát. 

- Žiadna z techník opísaných v tejto práci nespĺňa s istotou kritériá účinnej anonymizácie 

(t. j. nemožnosť vyčleniť jednotlivca, nemožnosť prepojiť záznamy týkajúce sa 

jednotlivca a nemožnosť odvodiť informácie o jednotlivcovi). Keďže však daná technika 

môže niektoré z týchto rizík vylúčiť, či už úplne alebo čiastočne, je potrebné starostlivo 

navrhnúť použitie jednotlivých techník v konkrétnej situácii, ako aj ich kombináciu, ako 

spôsob na zvýšenie spoľahlivosti výsledku.  

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad silných a slabých stránok posudzovaných techník 

z hľadiska troch základných požiadaviek:  

 

 Hrozí ešte 

riziko 

vyčlenenia? 

Hrozí ešte 

riziko 

prepojiteľnosti

? 

Hrozí ešte riziko 

odvodenia? 

Pseudonymizácia Áno Áno Áno 

Pridanie šumu Áno Nemusí byť Nemusí byť 

Zámena Áno Áno Nemusí byť 

Agregácia alebo k-anonymita Nie Áno Áno 

L-diverzita Nie Áno Nemusí byť 

Diferenciálna ochrana súkromia Nemusí byť Nemusí byť Nemusí byť 

Hašovanie/tokenizácia Áno Áno Nemusí byť 
Tabuľka 6. Silné a slabé stránky posudzovaných techník  

- O optimálnom riešení by sa malo rozhodnúť v každom prípade individuálne. Riešenie (t. j. 

úplná anonymizácia) spĺňajúce uvedené tri kritériá by bolo odolné voči identifikácii 

vykonanej prostriedkami, aké môže s najväčšou pravdepodobnosťou a primeranosťou 

použiť prevádzkovateľ údajov alebo akákoľvek tretia strana.  

- Vždy, keď návrh nespĺňa jedno z uvedených kritérií, malo by sa vykonať dôkladné 

vyhodnotenie rizík identifikácie. Ak sa vnútroštátnymi právnymi predpismi stanovuje, že 

proces anonymizácie posudzuje alebo povoľuje príslušný orgán, vyhodnotenie by malo 

byť poskytnuté tomuto orgánu. 

Na zníženie rizík identifikácie je potrebné brať do úvahy tieto osvedčené postupy: 

Osvedčené postupy pri anonymizácii  

Všeobecne: 

- Nespoliehať sa na prístup „zverejniť a zabudnúť“. Vzhľadom na zvyškové riziko 

identifikácie by prevádzkovatelia údajov mali: 

o 1. pravidelne identifikovať nové riziká a prehodnocovať zvyškové riziko(-á),  

o 2. posudzovať, či sú kontrolné postupy pre identifikované riziká dostatočné a 

zodpovedajúcim spôsobom upravené, A 

o 3. sledovať a kontrolovať riziká. 

- V rámci týchto zvyškových rizík je potrebné brať do úvahy identifikačný potenciál 

neanonymizovanej časti súboru dát (ak existuje), najmä v kombinácii s anonymizovanou 

časťou, plus možné korelácie medzi atribútmi (napr. medzi zemepisnou polohou a údajmi 

o úrovni blahobytu). 
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Kontextové prvky: 

- Ciele, ktoré majú byť dosiahnuté prostredníctvom anonymizovaného súboru dát, by mali 

byť jasne stanovené, pretože hrajú kľúčovú úlohu pri určovaní rizika identifikácie. 

- To je spojené so zohľadnením všetkých relevantných kontextových prvkov, ako sú povaha 

pôvodných dát, zavedené kontrolné mechanizmy (vrátane bezpečnostných opatrení na 

obmedzenie prístupu k súborom dát), veľkosť vzorky (kvantitatívne znaky), dostupnosť 

zdrojov verejných informácií (na ktoré sa majú príjemcovia spoliehať), predpokladané 

zverejnenie údajov pre tretie strany (obmedzené, neobmedzené, napr. na internete atď.). 

- Je potrebné venovať pozornosť možným útočníkom vzhľadom na príťažlivosť údajov pre 

cielené útoky (v tejto súvislosti budú opäť kľúčovým faktorom citlivosť informácií a 

povaha údajov). 

Technické prvky: 

- Prevádzkovatelia údajov by mali oznámiť použitú techniku anonymizácie/kombináciu 

takýchto techník, najmä ak majú v pláne zverejniť anonymizovaný súbor dát. 

- Zo súboru dát by mali byť odstránené zrejmé (napr. zriedkavé) atribúty/kvázi 

identifikátory. 

- Pri použití techník pridania šumu (pri randomizácii) by úroveň šumu pridaného k 

záznamom mala byť stanovená v závislosti od hodnoty atribútu (tzn. nemal by byť 

pridaný šum, ktorý je mimo rozsahu), v závislosti od vplyvu atribútov, ktoré majú byť 

chránené, na dotknutú osobu a/alebo v závislosti od rozptylu súboru dát.  

- Pri spoliehaní sa na diferenciálnu ochranu súkromia (pri randomizácii) by sa mala brať do 

úvahy potreba sledovať dopyty, aby bolo možné odhaliť tie dopyty, ktoré narúšajú 

súkromie, pretože rušivosť dopytov je kumulatívna. 

- Pri uplatňovaní techník zovšeobecnenia je pre prevádzkovateľa údajov zásadné, aby sa 

neobmedzil na jedno kritérium zovšeobecnenia, a to aj pre ten istý atribút; to znamená, že 

by mala byť vybraná rozdielna miera podrobnosti miesta alebo rozdielne časové intervaly. 

Výber kritéria, ktoré sa použije, sa musí riadiť rozložením hodnôt atribútov v danej 

populácii. Nie každé rozloženie umožňuje zovšeobecnenie – t. j. pri zovšeobecnení 

nemožno použiť univerzálny postup. V rámci tried ekvivalencie by mala byť zabezpečená 

variabilita, napr. konkrétna prahová hodnota by mala byť zvolená v závislosti od už 

uvedených „kontextových prvkov“ (veľkosť vzorky atď.) a v prípade, že táto prahová 

hodnota nie je dosiahnutá, predmetná vzorka by sa mala vyradiť (alebo by malo byť 

stanovené iné kritérium zovšeobecnenia).  
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PRÍLOHA 

Základy techník anonymizácie 
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A.1. Úvod 

Anonymita sa v rámci EÚ vykladá rôzne – v niektorých krajinách zodpovedá pojmu 

počítačová anonymita (t. j. malo by byť zložité, a to aj pre prevádzkovateľa údajov v 

spolupráci s akoukoľvek stranou, identifikovať pomocou výpočtovej techniky, priamo alebo 

nepriamo, jednu z dotknutých osôb), kým v iných krajinách zodpovedá pojmu dokonalá 

anonymita (t. j. malo by byť nemožné, a to aj pre prevádzkovateľa údajov v spolupráci s 

akoukoľvek stranou, identifikovať, priamo alebo nepriamo, jednu z dotknutých osôb). V 

oboch prípadoch však „anonymizácia“ zodpovedá procesu, pri ktorom sú údaje 

anonymizované. Rozdiel spočíva v tom, čo sa považuje za prijateľnú úroveň rizika opätovnej 

identifikácie. 

V súvislosti s anonymizovanými údajmi možno uvažovať o rôznych spôsoboch ich použitia, 

od sociálnych prieskumov, cez štatistické analýzy, až po vývoj nových služieb/produktov. 

Niekedy však aj takéto univerzálne činnosti môžu mať vplyv na konkrétne dotknuté osoby 

tým, že anulujú údajne anonymnú povahu spracovávaných údajov. Možno uviesť celý rad 

príkladov, od začatia cielených marketingových iniciatív, až po vykonávanie verejných 

opatrení na základe profilovania používateľov alebo vzorov správania či mobility
21

.  

Okrem všeobecných vyhlásení bohužiaľ neexistuje rozvinutá metrika, ktorou by sa vopred 

vyhodnotil čas alebo úsilie potrebné na opätovnú identifikáciu po spracovaní alebo by sa 

alternatívne zvolil najvhodnejší postup, ktorý by mal byť zavedený na zníženie 

pravdepodobnosti, že zverejnená databáza odkazuje na identifikovaný súbor dotknutých osôb.  

„Umenie anonymizácie“, ako sa občas tieto postupy označujú vo vedeckej literatúre
22

, je nový 

vedecký odbor, ktorý je ešte stále len v počiatočnom štádiu, pričom na zníženie potenciálu 

identifikácie súborov dát existuje množstvo postupov; je však potrebné jasne uviesť, že 

väčšina týchto postupov nebráni prepojeniu spracovaných dát s dotknutými osobami. V 

niektorých prípadoch sa identifikácia súborov dát považovaných za anonymné ukázala byť 

veľmi úspešná, v iných prípadoch boli výsledky falošne pozitívne.  

Všeobecne povedané sú dva rôzne prístupy: jeden založený na zovšeobecnení atribútu a druhý 

na randomizácii. Preskúmanie detailov a nuáns týchto praktík nám prinesie nový pohľad na 

potenciál identifikácie dát a vrhne nové svetlo na samotný pojem osobné údaje. 

A.2. „Anonymizácia“ pomocou randomizácie 

Jednou z možností anonymizácie je úprava skutočných hodnôt s cieľom zabrániť prepojeniu 

medzi anonymizovanými údajmi a pôvodnými hodnotami. Tento cieľ možno dosiahnuť 

prostredníctvom širokej škály metodík, od pridania šumu, až po výmenu dát (permutáciu). Je 

potrebné zdôrazniť, že odstránenie atribútu sa rovná extrémnej forme randomizácie tohto 

atribútu (čo znamená atribút úplne pokrytý šumom). 

V niektorých prípadoch nie je cieľom celkového spracovania až tak zverejnenie 

randomizovaného súboru dát, ale skôr poskytnutie prístupu k dátam prostredníctvom dopytov. 
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 Napríklad vec TomTom v Holandsku (pozri príklad vysvetlený v odseku 2.2.3).  
22

Jun Gu,Yuexian Chen, Junning Fu, Huanchun Peng, Xiaojun Ye, Synthesizing: Art of Anonymization, 

Database and Expert Systems Applications Lecture Notes in Computer Science – Springer – zväzok 6261, 2010, 

s. 385 – 399. 
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Riziko pre dotknutú osobu v tomto prípade vychádza z pravdepodobnosti, že útočník bude 

schopný čerpať informácie z radu rôznych dopytov, a to bez vedomia prevádzkovateľa 

údajov. Na zabezpečenie anonymity jednotlivcov v uvedenom súbore dát by nemalo byť 

možné dospieť k záveru, že dotknutá osoba do tohto súboru dát prispela, čím by sa narušilo 

prepojenie s akýmkoľvek druhom základných informácií, ktoré môže mať útočník. 

Pridanie vhodného šumu k odpovedi na dopyt môže ďalej znížiť riziko opätovnej 

identifikácie. Tento prístup, v literatúre známy aj ako diferenciálna ochrana súkromia
23

, sa líši 

od skôr opísaných prístupov v tom, že subjektom, ktoré údaje zverejňujú, poskytuje väčšiu 

kontrolu nad prístupom k údajom v porovnaní so zverejnením. Pridanie šumu má dva hlavné 

ciele: jeden je ochrana súkromia dotknutých osôb v súbore dát a druhý je zachovanie 

užitočnosti zverejnených informácií. Rozsah šumu musí byť primeraný úrovni dopytovania 

(príliš mnoho dopytov na jednotlivcov, ktoré majú byť zodpovedané príliš presne, zvyšuje 

pravdepodobnosť identifikácie). Dnes musí byť úspešné uplatnenie randomizácie 

posudzované v každom prípade individuálne, pretože žiadna technika neponúka kompletnú 

metodiku dôkazov, keďže existujú príklady úniku informácií o atribútoch dotknutých osôb (či 

už zahrnutých alebo nezahrnutých v súbore dát) dokonca aj keď prevádzkovateľ údajov 

považoval súbor dát za randomizovaný. 

Na objasnenie potenciálneho zlyhania randomizácie ako prostriedku na zabezpečenie 

anonymizácie môže byť vhodné prediskutovať konkrétne príklady. Napríklad, v rámci 

interaktívneho prístupu môžu dopyty, považované z hľadiska ochrany súkromia za neškodné, 

predstavovať pre dotknuté osoby riziko. V skutočnosti, ak útočník vie, že v rámci súboru dát, 

ktorý obsahuje informácie o výskyte atribútu A v populácii P, sa nachádza podskupina S 

jednotlivcov, jednoduchým dopytom pomocou dvoch otázok: „Koľko jednotlivcov v 

populácii P má atribút A?“ a „Koľko jednotlivcov v populácii P, s výnimkou tých, ktorí patria 

do podskupiny S, má atribút A?“ by mohol určiť (pomocou rozdielu) počet jednotlivcov v 

podskupine S, ktorí skutočne majú atribút A – buď deterministicky alebo pomocou odvodenia 

na základe pravdepodobnosti. V každom prípade, súkromie jednotlivcov v podskupine S by 

mohlo byť vážne ohrozené, najmä v závislosti od povahy atribútu A. 

Takisto možno usudzovať, že ak sa dotknutá osoba v súbore dát nenachádza, ale jej vzťah k 

údajom v rámci daného súboru dát je známy, potom zverejnenie súboru dát môže ohroziť jej 

súkromie. Ak je napríklad známe, že „hodnota atribútu A cieľového subjektu sa od priemernej 

hodnoty populácie líši o kvantitu X“, jednoduchým požiadaním správcu databázy, aby 

vykonal operáciu, ktorá je z hľadiska ochrany súkromia neškodná, a to extrahovanie 

priemernej hodnoty atribútu A, útočník môže presne odvodiť osobné údaje týkajúce sa 

konkrétnej dotknutej osoby. 

Pridanie niekoľkých relatívnych nepresností k skutočným hodnotám v databáze je operácia, 

ktorá by mala byť riadne navrhnutá. Na ochranu súkromia je potrebné pridať dostatočný šum, 

ktorý je však zároveň dosť nízky na to, aby sa zachovala užitočnosť dát. Ak je napríklad počet 

dotknutých osôb s nezvyčajným atribútom veľmi nízky alebo citlivosť atribútu vysoká, môže 

byť lepšie uviesť rozsah alebo všeobecné konštatovanie, napr. „nízky počet prípadov, možno 

dokonca nulový“, namiesto uvedenia skutočného počtu. Týmto spôsobom, aj keď je použitie 

mechanizmu pridania šumu vopred známe, súkromie dotknutej osoby je zachované, pretože 

zostáva istá miera neistoty. Pokiaľ ide o užitočnosť, ak je nepresnosť správne navrhnutá, 

výsledky sú stále užitočné na štatistické účely aj na účely rozhodovacieho procesu. 
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 Dwork, Cynthia: Differential Privacy, International Colloquium on Automata, Languages and Programming 

(ICALP) 2006, s. 1 – 12. 
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Randomizácia databázy a diferenciálna ochrana súkromia vyžadujú ďalšie úvahy. Po prvé, 

správny rozsah skreslenia sa môže výrazne líšiť v závislosti od kontextu (typ dopytu, veľkosť 

populácie v databáze, povaha daného atribútu a jemu vlastný potenciál identifikácie), pričom 

nemožno predpokladať riešenie „ad omnia“. Navyše, kontext sa môže časom zmeniť a v 

súlade s tým by sa mal upraviť aj interaktívny mechanizmus. Kalibrácia šumu si vyžaduje 

sledovanie kumulatívnych rizík ohrozujúcich súkromie, ktoré pre dotknuté osoby predstavuje 

každý interaktívny mechanizmus. Mechanizmus prístupu k dátam by potom mal byť 

vybavený upozorneniami na situáciu, keď bol dosiahnutý rozpočet na „náklady na súkromie“ 

a dotknuté osoby by mohli byť vystavené osobitným rizikám, ak by bol zadaný nový dopyt s 

cieľom pomôcť prevádzkovateľovi údajov pri stanovení vhodnej úrovne skreslenia, ktoré je 

potrebné zakaždým pridať do skutočných osobných údajov. 

Na druhej strane by sme mali zvážiť aj prípad, keď sú hodnoty atribútov odstránené (alebo 

upravené). Bežne používaným riešením, ako sa vyrovnať s niektorými atypickými hodnotami 

atribútov, je odstrániť buď súbor dát týkajúcich sa atypických jednotlivcov, alebo atypické 

hodnoty. V druhom prípade je potom dôležité ubezpečiť sa, že neprítomnosť danej hodnoty 

sama osebe sa nestane prvkom na identifikáciu dotknutej osoby. 

Uvažujme teraz o randomizácii zámenou atribútov. Hlavným omylom pri anonymizácii je 

stotožňovať túto techniku so šifrovaním alebo s kódovaním pomocou kľúča. Táto mylná 

predstava vychádza z dvoch predpokladov – konkrétne, že a) keď sa na niektoré atribúty 

záznamu v databáze (napr. meno, adresa, dátum narodenia) použije šifrovanie alebo sú tieto 

atribúty nahradené zdanlivo randomizovaným reťazcom, ktorý je výsledkom kódovania 

pomocou kľúča, napr. kľúčovanou hašovacou funkciou, daný záznam je „anonymizovaný“, a 

b) anonymizácia je účinnejšia pri použití vhodnej dĺžky kľúča a najmodernejšieho 

šifrovacieho algoritmu. Táto mylná predstava je medzi prevádzkovateľmi údajov rozšírená a 

zaslúži si vysvetlenie, pretože súvisí aj s pseudonymizáciou a jej údajne nižšími rizikami. 

Po prvé, ciele týchto techník sú zásadne odlišné: cieľom šifrovania ako bezpečnostnej praxe je 

poskytnúť dôvernosť komunikačného kanálu medzi identifikovanými stranami (ľuďmi, 

zariadeniami alebo softvérom/hardvérom) na zabránenie odpočúvaniu alebo neúmyselnému 

zverejneniu. Kódovanie pomocou kľúča zodpovedá sémantickému prekladu dát v závislosti 

od tajného kľúča. Na druhej strane, cieľom anonymizácie je vyhnúť sa identifikácii 

jednotlivcov tým, že sa zamedzí skrytému prepojeniu atribútov s dotknutými osobami.  

Ani šifrovanie ani kódovanie pomocou kľúča nemajú za cieľ dosiahnuť, aby dotknutá osoba 

nebola identifikovateľná, pretože pôvodné údaje sú stále dostupné alebo odvoditeľné – aspoň 

u prevádzkovateľa údajov. Samotné vykonanie sémantického prekladu osobných údajov, ako 

je tomu pri kódovaní pomocou kľúča, nevylučuje možnosť tieto dáta opätovne obnoviť do ich 

pôvodnej štruktúry – buď použitím algoritmu v opačnom smere, alebo útokmi hrubou silou, v 

závislosti od povahy týchto systémov alebo v dôsledku narušenia dát. Najmodernejšie 

šifrovanie môže zabezpečiť vyšší stupeň ochrany dát, t. j. že pre subjekty, ktoré ignorujú 

dešifrovací kľúč, sú údaje nezrozumiteľné, to však nemusí automaticky viesť k anonymizácii. 

Pretože pokiaľ je dostupný kľúč alebo sú dostupné pôvodné údaje (a to aj v prípade 

dôveryhodnej tretej strany, ktorá je zmluvne viazaná poskytovať služby bezpečnej úschovy 

kľúčov), možnosť identifikovať dotknutú osobu nie je vylúčená. .  

Zameranie sa výlučne na spoľahlivosť šifrovacieho mechanizmu ako na opatrenie na stupni 

„anonymizácie“ súboru dát je zavádzajúce, pretože na celkovú bezpečnosť šifrovacieho 

mechanizmu alebo hašovacej funkcie má vplyv mnoho ďalších technických a organizačných 

faktorov. V literatúre boli opísané mnohé úspešné útoky, ktoré úplne obišli algoritmus, a to 

buď preto, že využili slabé stránky úschovy kľúčov (napr. existenciu menej bezpečného 
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predvoleného režimu), alebo iné ľudské faktory (napr. slabé heslá na obnovenie kľúča). A 

napokon, zvolený systém šifrovania pomocou kľúča danej veľkosti je navrhnutý tak, aby 

zabezpečil dôvernosť počas daného obdobia (veľkosť väčšiny súčasných kľúčov bude musieť 

byť okolo roku 2020 upravená), zatiaľ čo proces anonymizácie by nemal byť časovo 

obmedzený. 

Teraz je potrebné venovať sa obmedzeniam randomizácie atribútov (alebo ich zámeny a 

odstránenia), vzhľadom na rôzne príklady nedostatočnej anonymizácie pomocou 

randomizácie, ktoré sa vyskytli v posledných rokoch, a dôvodom takýchto zlyhaní. 

Známym prípadom zverejnenia nedostatočne anonymizovaného súboru dát je cena Netflix
24

. 

Pri pohľade na všeobecný záznam v databáze, kde bol randomizovaný istý počet atribútov 

týkajúcich sa dotknutej osoby, vidíme, že každý záznam možno ešte stále rozdeliť na dva 

čiastkové záznamy takto: {randomizované atribúty, jasné atribúty}, kde jasné atribúty môžu 

byť akoukoľvek kombináciou údajne vecných údajov. Konkrétne zistenie, ktoré možno 

vypozorovať zo súboru dát ceny Netflix, vychádza z úvahy, že každý záznam môže byť 

reprezentovaný bodom vo viacrozmernom priestore, kde každý jasný atribút predstavuje 

súradnicu. Pri použití tejto techniky možno každý súbor dát považovať za konšteláciu bodov 

v takomto viacrozmernom priestore, ktorá môže vykazovať vysoký stupeň rozptylu, čo 

znamená, že tieto body môžu byť od seba vzdialené. V skutočnosti môžu byť také vzdialené, 

že po rozdelení daného priestoru na rozľahlé oblasti bude každá oblasť obsahovať len jeden 

záznam. Dokonca ani pridanie šumu nepomôže tomu, aby záznamy boli dostatočne blízko pri 

sebe tak, aby boli súčasťou tej istej viacrozmernej oblasti. Napríklad, v rámci experimentu 

Netflix boli záznamy dostatočne jedinečné len pre osem hodnotení filmov poskytnutých v 

rámci vzdialenosti v rozpätí do 14 dní. Po pridaní šumu k hodnoteniam aj k dátumom nebolo 

možné pozorovať žiadne prekrytie oblastí. Inými slovami, ten istý výber len ôsmich 

hodnotených filmov predstavoval odtlačok vyjadrených hodnotení, ktorý nebol spoločný pre 

dve dotknuté osoby v rámci databázy. Na základe tohto geometrického pozorovania 

výskumníci spojili údajne anonymný súbor dát Netflix s inou verejnou databázu s filmovými 

hodnoteniami (IMDB) a našli používateľov, ktorí poskytli hodnotenie rovnakým filmom v 

rovnakých časových intervaloch. Keďže väčšina používateľov vykazovala individuálnu 

korešpondenciu, pomocné informácie získané z databázy IMDB mohli byť importované do 

zverejneného súboru dát Netflix, ktorý bol na základe toho obohatený o totožnosť všetkých 

údajne anonymizovaných záznamov. 

Je dôležité zdôrazniť, že ide o všeobecnú vlastnosť: zvyšková časť akejkoľvek 

„randomizovanej“ databázy má stále veľmi vysoký potenciál identifikácie, v závislosti od 

zriedkavosti kombinácie zvyškových atribútov. Ide o varovanie, ktoré by prevádzkovatelia 

údajov mali vždy mať na pamäti pri výbere randomizácie ako spôsobu na dosiahnutie cieľovej 

anonymizácie. 

V mnohých experimentoch s opätovnou identifikáciou tohto typu bol dodržaný podobný 

prístup premietnutia dvoch databáz do toho istého čiastkového priestoru. Ide o veľmi výkonnú 

metodiku opätovnej identifikácie, ktorá zaznamenala v poslednom období mnoho uplatnení v 

rôznych oblastiach. Napríklad experiment, ktorého cieľom bola identifikácia na sociálnej 

sieti
25

, využil sociálny graf používateľov pseudonymizovaný pomocou štítkov. V tomto 

                                                 
24

 Narayanan, Arvind, Shmatikov, Vitaly: Robust De-anonymization of Large Sparse Datasets. Sympózium 

IEEE o bezpečnosti a súkromí, 2008: 111-125 
25

 Backstrom, L., Dwork, C. a Kleinberg, J. M. Wherefore art thou r3579x?: anonymized social networks, hidden 

patterns, and structural steganography, Proceedings of the 16th International Conference on World Wide Web 

WWW'07, s. 181 – 190. (2007) 



32 

 

prípade bol atribútom použitým na identifikáciu zoznam kontaktov každého používateľa, 

pretože sa ukázalo, že pravdepodobnosť identického zoznamu kontaktov u dvoch jednotlivcov 

je veľmi nízka. Na základe tohto intuitívneho predpokladu bolo zistené, že čiastkový graf 

interných spojení veľmi obmedzeného počtu uzlov tvorí topologický odtlačok, ktorý je skrytý 

v rámci siete a ktorý možno načítať, a že po identifikácii tejto čiastkovej siete možno 

identifikovať rozľahlú časť celej sociálnej siete. Len na poskytnutie niekoľkých údajov o 

vykonaní podobných útokov uvádzame, že bolo preukázané, že pri použití menej ako 10 

uzlov (ktoré môžu viesť k miliónu rôznych konfigurácií čiastkovej siete, z ktorých každá 

potenciálne predstavuje topologický odtlačok) môže byť sociálna sieť obsahujúca viac než 

4 milióny pseudonymizovaných uzlov a 70 miliónov odkazov náchylná na útoky opätovnej 

identifikácie a súkromie vysokého počtu spojení môže byť ohrozené. Je potrebné zdôrazniť, 

že tento postup opätovnej identifikácie nie je prispôsobený osobitnému kontextu sociálnych 

sietí, ale je dosť všeobecný na to, aby mohol byť prispôsobený iným databázam, v ktorých sú 

zaznamenané vzťahy medzi používateľmi (napr. telefónne kontakty, e-mailová 

korešpondencia, miesta stretnutí atď.). 

Ďalší spôsob, ako identifikovať údajne anonymný záznam, je založený na analýze štýlu 

písania (štýlometria)
26

. Bol vypracovaný rad algoritmov na extrahovanie metrík z 

analyzovaného textu vrátane frekvencie použitia konkrétneho slova, výskytu osobitných 

gramatických vzorov a typu interpunkcie. Všetky tieto vlastnosti možno použiť na zakotvenie 

údajne anonymného textu do štýlu písania identifikovaného autora. Výskumníci získali vzory 

rôznych štýlov písania z vyše 100 000 blogov a dnes sú schopní automaticky identifikovať 

autora príspevku s presnosťou blížiacou sa 80 %; očakáva sa, že presnosť tejto techniky sa 

bude ďalej zvyšovať, pričom sa budú využívať aj iné signály, ako je miesto alebo iné 

metadáta obsiahnuté v texte. 

Potenciál identifikácie pomocou sémantiky záznamu (t. j. zvyškovej nerandomizovanej časti 

záznamu) je problém, ktorý si zaslúži väčšiu pozornosť zo strany výskumnej komunity a 

odvetvia. Nedávny prípad spätného získania totožnosti darcov DNA (2013)
27

 ukazuje, že od 

známeho incidentu AOL (2006) – keď bola počas obdobia vyše 3 mesiacov zverejnená 

databáza obsahujúca dvadsať miliónov kľúčových slov na vyhľadávanie pre vyše 650 000 

používateľov – bol dosiahnutý len veľmi malý pokrok. To viedlo k identifikácii a zisteniu 

miesta značného počtu používateľov AOL. 

Ďalšou skupinou údajov, ktoré sú zriedka anonymizované len jednoduchým odstránením 

totožnosti dotknutej osoby alebo čiastočným zašifrovaním niektorých atribútov, sú údaje o 

mieste. Vzory mobility ľudí môžu byť dostatočne jedinečné na to, aby na základe sémantickej 

časti údajov o mieste (miestach pobytu dotknutej osoby v určitom čase), a to aj bez ďalších 

                                                 
26

 http://33bits.org/2012/02/20/is-writing-style-sufficient-to-deanonymize-material-posted-online/  
27

 Genetické údaje sú obzvlášť významným príkladom citlivých údajov, ktoré môžu byť ohrozené opätovnou 

identifikáciou, ak jediným mechanizmom na ich „anonymizáciu“ je odstránenie totožnosti darcov. Pozri príklad 

uvedený v odseku 2.2.2 vyššie. Pozri Bohannon, John: Genealogy Databases Enable Naming of Anonymous 

DNA Donors, Science, zväzok. 339, č.. 6117 (18. januára 2013), s. 262. 
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atribútov, bolo možné odhaliť mnohé črty dotknutej osoby
28

. Táto skutočnosť bola mnohokrát 

preukázaná v reprezentatívnych akademických štúdiách
29

. 

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na používanie pseudonymov ako spôsobu vhodnej 

ochrany dotknutých osôb pred únikom údajov o totožnosti alebo iných atribútov. Ak je 

pseudonymizácia založená na zámene totožnosti iným jedinečným kódom, predpoklad, že ide 

o spoľahlivé odstránenie možnosti identifikácie, je naivný a neberie do úvahy zložitosť 

identifikačných metód a rozmanité kontexty, v ktorých by mohli byť použité. 

A.3. „Anonymizácia“ pomocou zovšeobecnenia 

Prístup založený na zovšeobecnení atribútu možno objasniť pomocou jednoduchého príkladu.  

Uvažujme o prípade, keď sa prevádzkovateľ údajov rozhodne zverejniť jednoduchú tabuľku 

obsahujúcu tri informácie, resp. atribúty: identifikačné číslo, ktoré je pre každý záznam 

jedinečné, identifikáciu miesta, ktorá spája dotknutú osobu s miestom, kde žije, a identifikáciu 

vlastnosti, ktorá ukazuje vlastnosť, ktorú má dotknutá osoba; ďalej predpokladajme, že táto 

vlastnosť je jedna z dvoch odlišných hodnôt, všeobecne označených {P1, P2}: 

Poradové 

číslo 

Identifikácia 

miesta 

Vlastnosť 

#1 Rím P1 

#2 Madrid P1 

#3 Londýn P2 

#4 Paríž P1 

#5 Barcelona P1 

#6 Milan P2 

#7 New York P2 

#8 Berlín P1 

Tabuľka A1. Ukážka dotknutých osôb zozbieraných podľa miesta a vlastnosti P1 a P2 

Ak niekto, ďalej označený ako útočník, vopred vie, že v tabuľke je uvedená konkrétna 

dotknutá osoba (cieľ), ktorá žije v Miláne, potom sa po preskúmaní tabuľky dozvie, že č. 6 

ako jediná dotknutá osoba s touto identifikáciou miesta má zároveň vlastnosť P2. 

Z tohto veľmi jednoduchého príkladu vyplývajú hlavné prvky identifikačného postupu 

používaného na súbor dát, ktorý prešiel údajne anonymizačným procesom. Konkrétne ide o 

útočníka, ktorý (náhodne alebo zámerne) pozná základné informácie o niektorých alebo 

všetkých dotknutých osobách v súbore dát. Cieľom útočníka je prepojiť poznanie týchto 

základných informácií s údajmi vo zverejnenom súbore dát, aby získal jasnejšiu predstavu o 

vlastnostiach týchto dotknutých osôb.  

                                                 
28

 V niektorých štátoch sa tento problém rieši vnútroštátnymi právnymi predpismi. Napríklad ,vo Francúzsku sú 

uverejnené štatistiky miesta anonymizované prostredníctvom zovšeobecnenia a permutácie. INSEE preto 

zverejňuje štatistické údaje, ktoré sú zovšeobecnené agregáciou všetkých dát na oblasť 40 000 m
2
. Miera 

podrobnosti súboru dát je dostatočná na zachovanie užitočnosti dát a permutácie bránia deanonymizačným 

útokom v rozptýlených oblastiach. Všeobecnejšie povedané, agregácia tejto skupiny dát a ich permutácia 

poskytuje silné záruky proti odvodeniu a deanonymizačným útokom (http://www.insee.fr/en/). 
29

 de Montjoye, Y.-A., Hidalgo, C.A., Verleysen, M. & Blondel, V.D.: Unique in the Crowd: The privacy 

bounds of human mobility,“ Nature, č. 1376, 2013. 
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Na zníženie účinnosti a bezprostrednosti prepojenia údajov s akýmkoľvek druhom poznania 

základných informácií by sa prevádzkovateľ údajov mohol zamerať na identifikáciu miesta a 

nahradiť mesto, v ktorom dotknuté osoby žijú, širšou oblasťou, napríklad krajinou. Tabuľka 

by potom vyzerala takto: 

Poradové 

číslo 

Identifikácia 

miesta 

Vlastnosť 

#1 Taliansko P1 

#2 Španielsko P1 

#3 UK P2 

#4 Francúzsko P1 

#5 Španielsko P1 

#6 Taliansko P2 

#7 USA P2 

#8 Nemecko P1 

Tabuľka A2. Zovšeobecnenie tabuľky A1 podľa národnosti 

Vďaka tejto novej agregácii údajov poznanie základných informácií o identifikovanej 

dotknutej osobe (povedzme „cieľ žije v Ríme a je v tabuľke“) útočníkovi neumožňuje 

vyvodiť jasný záver o jej vlastnosti: je to preto, že dvaja Taliani v tabuľke majú odlišné 

vlastnosti, jeden má vlastnosť P1 a druhý P2. Útočníkovi zostáva 50 %-ná neistota, pokiaľ ide 

o vlastnosť cieľového subjektu. Tento jednoduchý príklad ukazuje účinok zovšeobecnenia na 

anonymizáciu. V skutočnosti, zatiaľ čo tento trik zovšeobecnenia môže byť účinný na 50 %-

né zníženie pravdepodobnosti identifikácie talianskeho cieľa, nie je účinný pre cieľ z iných 

miest (napr. USA).  

Okrem toho, útočník sa ešte stále môže dozvedieť informácie o španielskom cieli. Ak je 

poznanie základných informácií typu „cieľ žije v Madride a je v tabuľke“ alebo „cieľ žije v 

Barcelone a je v tabuľke“, útočník môže odvodiť so 100 %-nou istotou, že cieľ má vlastnosť 

P1. Zovšeobecnenie preto neprináša rovnakú úroveň ochrany súkromia ani odolnosť voči 

inferenčným útokom pre celú populáciu v súbore dát. 

Táto argumentácia by mohla zvádzať k záveru, že na zabránenie prepojeniu by mohlo byť 

užitočné silnejšie zovšeobecnenie – napríklad zovšeobecnenie podľa kontinentov. Tabuľka by 

potom vyzerala takto: 

Poradové 

číslo 

Identifikácia 

miesta 

Vlastnosť 

#1 Európa P1 

#2 Európa P1 

#3 Európa P2 

#4 Európa P1 

#5 Európa P1 

#6 Európa P2 

#7 Severná 

Amerika 

P2 

#8 Európa P1 

Tabuľka A3. Zovšeobecnenie tabuľky A1 podľa kontinentov 
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Pri tomto type agregácie by všetky dotknuté osoby v tabuľke, s výnimkou jednej žijúcej v 

USA, boli chránené pred útokmi zameranými na prepojenie a identifikáciu, a akékoľvek 

poznanie základných informácií typu „cieľ žije v Madride a je v tabuľke“ alebo „cieľ žije v 

Miláne a je v tabuľke“ by viedlo skôr k istej úrovni pravdepodobnosti, pokiaľ ide o vlastnosť 

platnú pre danú dotknutú osobu (P1 s pravdepodobnosťou 71,4 % a P2 s pravdepodobnosťou 

28,6 %), než k priamemu prepojeniu. Aj toto ďalšie zovšeobecnenie je na úkor zrejmej a 

radikálnej straty informácií: tabuľka neumožňuje odhaliť potenciálnu koreláciu medzi 

vlastnosťami a miestom, najmä či konkrétne miesto môže vyvolať niektorú z daných dvoch 

vlastností s vyššou pravdepodobnosťou, pretože prináša len tzv. „marginálne“ rozloženia, a to 

absolútnu pravdepodobnosť výskytu vlastností P1 a P2 v rámci celej populácie (v našom 

príklade P1 s pravdepodobnosťou 62,5 % a P2 s pravdepodobnosťou 37,5 %) a každého 

kontinentu (ako už bolo uvedené, v Európe 71,4% a 28,6% a v Severnej Amerike 100 % a 

0 %).  

Z toho príkladu zároveň vyplýva, že prax zovšeobecnenia má vplyv na praktickú užitočnosť 

údajov. V súčasnosti už sú dostupné technické nástroje, ktoré umožňujú vopred (t. j. pred 

zverejnením súboru dát) riešiť najvhodnejšiu úroveň zovšeobecnenia atribútov, aby sa znížili 

riziká identifikácie pre dotknuté osoby v tabuľke, a to bez prílišného vplyvu na užitočnosť 

zverejnených údajov. 

k-anonymita 

Pokus zabrániť útokom zameraným na prepojenie na základe zovšeobecnenia atribútov je 

známy ako k-anonymita. Táto prax vychádza z experimentu s opätovnou identifikáciou, ktorý 

prebehol koncom 90-tych rokov 20. storočia, keď súkromná americká spoločnosť pôsobiaca v 

oblasti zdravotníctva zverejnila údajne anonymizovaný súbor dát. Táto anonymizácia 

spočívala v odstránení mien dotknutých osôb, ale súbor dát ešte stále obsahoval údaje o 

zdravotnom stave a ďalšie atribúty, ako je PSČ (identifikácia miesta, kde žili), pohlavie a celý 

dátum narodenia. Rovnakú trojicu {PSČ, pohlavie, celý dátum narodenia} obsahovali aj iné 

verejne dostupné registre (napr. zoznam voličov), a preto ich akademický výskumník mohol 

použiť na prepojenie totožnosti konkrétnych dotknutých osôb s atribútmi vo zverejnenom 

súbore dát. Poznanie základných informácií zo strany útočníka (výskumníka) mohlo byť 

takéto: „Viem, že dotknutá osoba v zozname voličov s konkrétnou trojicu {PSČ, pohlavie, 

celý dátum narodenia} je jedinečná. Vo zverejnenom súbore dát existuje záznam s touto 

trojicou.“ Empiricky bolo pozorované
30

, že prevažná väčšina (vyše 80 %) dotknutých osôb vo 

verejnom registri použitom v tomto výskumnom experimente bola jednoznačne spojená s 

konkrétnou trojicou, ktorá umožňovala identifikáciu. Je zrejmé, že v tomto prípade údaje 

neboli riadne anonymizované. 
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 L. Sweeney. Weaving Technology and Policy Together to Maintain Confidentiality. Journal of Law, Medicine 

& Ethics, 25, č. č. 2 a 3 (1997): 98  110 
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Diagram A1. Opätovná identifikácia pomocou prepojenia údajov 

Bolo uvedené, že na zníženie účinnosti podobných útokov zameraných na prepojenie by 

prevádzkovatelia údajov mali najprv skontrolovať súbor dát a skupinu tých atribútov, ktoré 

útočník s primeranou pravdepodobnosťou použije na prepojenie zverejnenej tabuľky s iným 

pomocným zdrojom; každá skupina by mala obsahovať aspoň k identických kombinácií 

zovšeobecnených atribútov (t. j. mala by predstavovať triedu ekvivalencie atribútov). Súbory 

dát by potom mali byť zverejnené až po ich rozdelení do takýchto homogénnych skupín. 

Atribúty vybrané na zovšeobecnenie sú v literatúre známe ako kvázi identifikátory, pretože 

ich poznanie v jasnej forme by znamenalo okamžitú identifikáciu dotknutých osôb. 

Mnoho experimentov s identifikáciou ukázalo slabú stránku zle navrhnutých k-

anonymizačných tabuliek. Táto situácia by mohla nastať napríklad preto, že ostatné atribúty v 

triede ekvivalencie sú totožné (čo je prípad triedy ekvivalencie španielskych dotknutých osôb 

v príklade uvedenom v tabuľke A2), alebo ich rozloženie je veľmi nevyvážené, s vysokou 

prevahou konkrétneho atribútu, alebo preto, že počet záznamov v triede ekvivalencie je veľmi 

nízky, čo v oboch prípadoch umožňuje pravdepodobnosť odvodenia, alebo preto, že medzi 

jasnými atribútmi v triedach ekvivalencie neexistuje významný „sémantický“ rozdiel (napr. 

kvantitatívne meranie týchto atribútov by mohlo byť v skutočnosti rozdielne, ale numericky 

veľmi blízke, alebo môžu patriť do rozsahu sémanticky podobných atribútov, napr. rovnaký 

rozsah úverového rizika alebo rovnaká skupina chorôb), a preto súbor dát stále umožňuje únik 

veľkého množstva informácií o dotknutých osobách pre útoky zamerané na prepojenie
31

. Je 

dôležité pripomenúť, že vždy, keď sú údaje rozptýlené (napr. v zemepisnej oblasti existuje 

málo výskytov určitej vlastnosti) a prvá agregácia neumožňuje zoskupiť dáta s dostatočným 

počtom výskytov rôznych vlastností (napríklad v zemepisnej oblasti môže byť umiestnený 

stále nízky počet výskytov malého počtu vlastností), na dosiahnutie cieľovej anonymizácie je 

potrebná ďalšia agregácia atribútov.  

l-diverzita  

                                                 
31

 Treba zdôrazniť, že korelácie môžu byť určené aj po zoskupení dátových záznamov podľa atribútov. Ak 

prevádzkovateľ údajov pozná typy korelácií, ktoré chce overiť, môže si vybrať atribúty, ktoré sú najviac 

relevantné. Napríklad výsledky prieskumu PEW nie sú predmetom inferenčných útokov s vysokou mierou 

podrobnosti a sú stále veľmi užitočné na nájdenie korelácií medzi demografiou a záujmami 

(http://www.pewinternet.org/Reports/2013/Anonymity-online.aspx). 
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V nadväznosti na tieto pozorovania boli v priebehu rokov navrhnuté varianty k-anonymity a 

vypracované kritériá navrhovania na posilnenie praxe anonymizácie pomocou 

zovšeobecnenia s cieľom znížiť riziká útokov zameraných na prepojenie. Tieto kritériá sú 

založené na pravdepodobnostných vlastnostiach súborov dát. Konkrétne je pridané ďalšie 

obmedzenie, a to, že každý atribút sa v triede ekvivalencie vyskytuje aspoň l-krát, a teda 

útočníkovi vždy zostáva významná miera neistoty, pokiaľ ide o atribúty, a to aj ak pozná 

základné informácie o konkrétnej dotknutej osobe. To sa rovná tvrdeniu, že súbor dát (alebo 

rozdelenie) by mal mať minimálny počet výskytov vybranej vlastnosti: tento trik môže 

zmierniť riziko opätovnej identifikácie. A to je cieľ l-diverzity pri anonymizácii. Príklad tohto 

postupu je uvedený v tabuľkách A4 (pôvodné údaje) a A5 (výsledok spracovania). Ako je 

zrejmé, pri riadnom navrhnutí identifikácie miesta a veku jednotlivcov v tabuľke A4 je 

výsledkom zovšeobecnenia atribútov podstatné zvýšenie neistoty v súvislosti so skutočnými 

atribútmi každej dotknutej osoby v tomto prieskume. Napríklad dokonca aj v prípade, že 

útočník vie, že dotknutá osoba patrí do prvej triedy ekvivalencie, nemôže ďalej určiť, či má 

osoba vlastnosť X, Y alebo Z, pretože v tejto triede (a v akejkoľvek inej triede ekvivalencie) 

existuje aspoň jeden záznam, ktorý vykazuje tieto vlastnosti.  

 

Poradové číslo Identifikácia miesta Vek Vlastnosť 

1 111 38 X 

2 122 39 X 

3 122 31 Y 

4 111 33 Y 

5 231 60 Z 

6 231 65 X 

7 233 57 Y 

8 233 59 Y 

9 111 41 Z 

10 111 47 Z 

11 122 46 Z 

12 122 45 Z 
Tabuľka A4. Tabuľka s jednotlivcami zoskupenými podľa miesta, veku a troch vlastností X, Y a Z 
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Poradové číslo Identifikácia miesta Vek Vlastnosť 

1 11* <50 X 

4 11* <50 Y 

9 11* <50 Z 

10 11* <50 Z 

5 23* >50 Z 

6 23* >50 X 

7 23* >50 Y 

8 23* >50 Y 

2 12* <50 X 

3 12* <50 Y 

11 12* <50 Z 

12 12* <50 Z 
Tabuľka A5. Príklad 1-diverzifikovanej verzie tabuľky A4 

t-blízkosť 

Na riešenie osobitného prípadu atribútov v rámci rozdelenia, ktoré sú rozložené 

nerovnomerne alebo patria k malému rozsahu hodnôt alebo sémantických významov, sa 

používa prístup známy ako t-blízkosť. Ide o ďalšie zlepšenie anonymizácie pomocou 

zovšeobecnenia, ktoré spočíva v usporiadaní údajov s cieľom dosiahnuť triedy ekvivalencie, 

ktoré v čo najvyššej miere odrážajú počiatočné rozloženie atribútov v pôvodnom súbore dát. 

Na tento účel sa používa dvojfázový postup, ktorý je v podstate takýto: tabuľka A6 je 

pôvodná databáza zahŕňajúca jasné záznamy o dotknutých osobách zoskupené podľa miesta, 

veku, platu a dvoch skupín sémanticky podobných vlastností (X1, X2, X3) a (Y1, Y2, Y3) 

(napr. triedy s podobným úverovým rizikom, podobné ochorenia). Táto tabuľka je najprv l-

diverzifikovaná, kde l = 1 (tabuľka A7), zoskupením záznamov do sémanticky podobných 

tried ekvivalencie a slabo cielenou anonymizáciou; potom je spracovaná na účely získania t-

blízkosti (tabuľka A8) a vyššej variability v rámci každého rozdelenia. V skutočnosti po 

vykonaní druhého kroku každá trieda ekvivalencie zahŕňa záznamy z oboch skupín vlastností. 

Stojí za povšimnutie, že identifikácia miesta a vek majú v jednotlivých krokoch tohto procesu 

rôznu mieru podrobnosti: to znamená, že na získanie cielenej anonymizácie by každý atribút 

mohol vyžadovať rôzne kritériá zovšeobecnenia, čo zas vyžaduje osobitný návrh zo strany 

prevádzkovateľov údajov a primeranú výpočtovú záťaž. 

Poradové číslo Identifikácia 

miesta 

Vek Plat Vlastnosť 

1 1127 29 30 tis. X1 

2 1112 22 32 tis. X2 

3 1128 27 35 tis. X3 

4 1215 43 50 tis. X2 

5 1219 52 120 tis. Y1 

6 1216 47 60 tis. Y2 

7 1115 30 55 tis. Y2 

8 1123 36 100 tis. Y3 

9 1117 32 110 tis. X3 
Tabuľka A6. Tabuľka s jednotlivcami zoskupenými podľa miesta, veku, platu a dvoch skupín vlastností 
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Poradové číslo Identifikácia 

miesta 

Vek Plat Vlastnosť 

1 11** 2* 30 tis. X1 

2 11** 2* 32 tis. X2 

3 11** 2* 35 tis. X3 

4 121* >40 50 tis. X2 

5 121* >40 120 tis. Y1 

6 121* >40 60 tis. Y2 

7 11** 3* 55 tis. Y2 

8 11** 3* 100 tis. Y3 

9 11** 3* 110 tis. X3 
Tabuľka A7. l-diverzifikovaná verzia tabuľky A6 

 

Poradové číslo Identifikácia 

miesta 

Vek Plat Vlastnosť 

1 112* <40 30 tis. X1 

3 112* <40 35 tis. X3 

8 112* <40 100 tis. Y3 

4 121* >40 50 tis. X2 

5 121* >40 120 tis. Y1 

6 121* >40 60 tis. Y2 

2 111* <40 32 tis. X2 

7 111* <40 55 tis. Y2 

9 111* <40 110 tis. X3 
Tabuľka A8. t-blízka verzia tabuľky A6 

Musí byť jasne uvedené, že cieľ, ktorým je zovšeobecnenie atribútov dotknutých osôb takými 

pokročilými spôsobmi, môže byť niekedy dosiahnutý len pre malý počet záznamov, a nie pre 

všetky. Osvedčenými postupmi by sa malo zabezpečiť, aby každá trieda ekvivalencie 

obsahovala niekoľko jednotlivcov a aby už nebol možný žiadny inferenčný útok. V každom 

prípade, tento prístup si vyžaduje dôkladné posúdenie dostupných údajov zo strany 

prevádzkovateľov údajov spolu s kombinatorickým vyhodnotením rôznych alternatív (napr. 

rôznych amplitúd rozsahu, rôznej miery podrobnosti miest alebo veku a pod.). Inými slovami, 

anonymizácia pomocou zovšeobecnenia nemôže byť výsledkom hrubého prvého pokusu 

prevádzkovateľov údajov nahradiť analytické hodnoty atribútov v zázname rozsahmi, pretože 

tu sú potrebné konkrétnejšie kvantitatívne prístupy – napríklad hodnotenie entropie atribútov 

v rámci každého rozdelenia alebo meranie vzdialenosti medzi pôvodným rozložením 

atribútov a rozložením v každej triede ekvivalencie.  


