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ZÁKON Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Čl. I

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje
a) ochranu práv fyzických osôb pred neoprávne-

ným spracúvaním ich osobných údajov,
b) práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúva-

ní osobných údajov fyzických osôb,
c) postavenie, pôsobnosť a organizáciu Úradu na

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(ďalej len „úrad“).

§ 2
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifiko-
vanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzic-
kej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo
nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľné-
ho identifikátora, iného identifikátora, ako je na-
príklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, loka-
lizačné údaje,1) alebo online identifikátor, alebo na
základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo
znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologic-
kú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu,
mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu
identitu alebo sociálnu identitu.

§ 3
Pôsobnosť

(1) Tento zákon sa vzťahuje na spracúvanie osob-
ných údajov vykonávané úplne alebo čiastočne au-
tomatizovanými prostriedkami a na spracúvanie
osobných údajov inými než automatizovanými pro-
striedkami, ak ide o osobné údaje, ktoré tvoria sú-
časť informačného systému alebo sú určené na to,
aby tvorili súčasť informačného systému.
(2) Tento zákon, okrem § 2, § 5, druhej a tretej
časti zákona, sa vzťahuje na spracúvanie osobných
údajov, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.2)

(3) Tento zákon sa vzťahuje na spracúvanie osob-
ných údajov Policajným zborom, Vojenskou políci-
ou, Zborom väzenskej a justičnej stráže, Finanč-
nou správou, prokuratúrou a súdmi (ďalej len
„príslušný orgán“) na účely predchádzania a odhaľo-
vania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trest-
ných činov, stíhania trestných činov alebo na účely
výkonu rozhodnutí v trestnom konaní vrátane
ochrany pred ohrozením verejného poriadku a pred-
chádzania takémuto ohrozeniu (ďalej len „plnenie
úloh na účely trestného konania“); z druhej časti
tohto zákona sa na spracúvanie osobných údajov
podľa predchádzajúcej časti vety vzťahujú len usta-
novenia uvedené v § 52, § 59, § 67 a § 73.
(4) Tento zákon sa vzťahuje na spracúvanie osob-
ných údajov
a) v rámci činnosti prevádzkovateľa alebo

sprostredkovateľa, ktorého sídlo, miesto podni-
kania, organizačná zložka, prevádzkareň alebo
trvalý pobyt je na území Slovenskej republiky,
a to bez ohľadu na to, či sa spracúvanie osob-
ných údajov vykonáva na území Slovenskej re-
publiky alebo mimo územia Slovenskej republi-
ky,

b) v rámci činnosti prevádzkovateľa alebo

sprostredkovateľa, ktorého sídlo, miesto podni-
kania, organizačná zložka, prevádzkareň alebo
trvalý pobyt nie je na území Slovenskej repub-
liky, ale je v mieste, kde sa na základe medziná-
rodného práva verejného uplatňuje právny po-
riadok Slovenskej republiky,

c) dotknutej osoby, ktorá sa nachádza na území
Slovenskej republiky, prevádzkovateľom alebo
sprostredkovateľom, ktorého sídlo, miesto pod-
nikania, organizačná zložka, prevádzkareň ale-
bo trvalý pobyt nie je v členskom štáte, pričom
spracúvanie osobných údajov súvisí
1. s ponukou tovaru alebo služieb tejto dotknu-
tej osobe na území Slovenskej republiky bez
ohľadu na to, či sa od dotknutej osoby vyžaduje
platba alebo nie, alebo
2. so sledovaním jej správania na území Sloven-
skej republiky.

(5) Tento zákon sa nevzťahuje na spracúvanie osob-
ných údajov

a) fyzickou osobou v rámci výlučne osobnej činnosti
alebo domácej činnosti,

b) Slovenskou informačnou službou,3) Vojenským
spravodajstvom,4)

c) Národným bezpečnostným úradom na účely vy-
konávania bezpečnostných previerok a na úče-
ly zabezpečovania podkladov na rozhodovanie
Súdnej rady Slovenskej republiky o splnení
predpokladov sudcovskej spôsobilosti.5)

§ 4
Voľný pohyb osobných údajov medzi Slovenskou
republikou a členskými štátmi sa zaručuje; Sloven-
ská republika neobmedzí ani nezakáže prenos osob-
ných údajov z dôvodu ochrany základných práv fy-
zických osôb, najmä ich práva na súkromie v súvis-
losti so spracúvaním ich osobných údajov.

§ 5
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie
a) súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek vážny a

slobodne daný, konkrétny, informovaný a jed-
noznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme
vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúce-
ho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje sú-
hlas so spracúvaním svojich osobných údajov,

b) genetickými údajmi osobné údaje týkajúce sa
zdedených genetických charakteristických zna-
kov fyzickej osoby alebo nadobudnutých gene-
tických charakteristických znakov fyzickej oso-
by, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyzi-
ológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré
vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky
danej fyzickej osoby,

c) biometrickými údajmi osobné údaje, ktoré sú
výsledkom osobitného technického spracúvania
osobných údajov týkajúcich sa fyzických charak-
teristických znakov fyzickej osoby, fyziologických
charakteristických znakov fyzickej osoby alebo
behaviorálnych charakteristických znakov fyzic-
kej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifi-
káciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu
tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tvá-
re alebo daktyloskopické údaje,

d) údajmi týkajúcimi sa zdravia osobné údaje tý-
kajúce sa fyzického zdravia alebo duševného
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zdravia fyzickej osoby vrátane údajov o posky-
tovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starost-
livosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdra-
votnom stave,

e) spracúvaním osobných údajov spracovateľská
operácia alebo súbor spracovateľských operácií
s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných
údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie,
usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie,
zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie,
poskytovanie prenosom, šírením alebo iným
spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie,
obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa
vykonáva automatizovanými prostriedkami ale-
bo neautomatizovanými prostriedkami,

f) obmedzením spracúvania osobných údajov ozna-
čenie uchovávaných osobných údajov s cieľom
obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti,

g) profilovaním akákoľvek forma automatizované-
ho spracúvania osobných údajov spočívajúceho
v použití osobných údajov na vyhodnotenie ur-
čitých osobných znakov alebo charakteristík
týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu
alebo predvídanie znakov alebo charakteristík
dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v
práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobný-
mi preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou,
správaním, polohou alebo pohybom,

h) pseudonymizáciou spracúvanie osobných údajov
spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku kon-
krétnej dotknutej osobe bez použitia dodatoč-
ných informácií, ak sa takéto dodatočné infor-
mácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne
technické a organizačné opatrenia na zabezpe-
čenie toho, aby osobné údaje nebolo možné pri-
radiť identifikovanej fyzickej osobe alebo identi-
fikovateľnej fyzickej osobe,

i) logom záznam o priebehu činnosti používateľa
v automatizovanom informačnom systéme,

j) šifrovaním transformácia osobných údajov spô-
sobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné
len po zadaní zvoleného parametra, ako je kľúč
alebo heslo,

k) online identifikátorom identifikátor poskytnutý
aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä
IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do onli-
ne služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré
môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kom-
binácii s jedinečnými identifikátormi alebo iný-
mi informáciami môžu použiť na vytvorenie pro-
filu dotknutej osoby a na jej identifikáciu,

l) informačným systémom akýkoľvek usporiada-
ný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné
podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide
o systém centralizovaný, decentralizovaný ale-
bo distribuovaný na funkčnom základe alebo ge-
ografickom základe,

m ) porušením ochrany osobných údajov porušenie
bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo
nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k
neoprávnenému poskytnutiu prenášaných,
uchovávaných osobných údajov alebo inak spra-
cúvaných osobných údajov, alebo k neoprávne-
nému prístupu k nim,

n) dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej
osobné údaje sa spracúvajú,

o) prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spo-
ločne s inými vymedzí účel a prostriedky spra-

cúvania osobných údajov a spracúva osobné
údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo
konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť
ustanovené v osobitnom predpise alebo medzi-
národnej zmluve, ktorou je Slovenská republi-
ka viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva
ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osob-
ných údajov,

p) sprostredkovateľom každý, kto spracúva osob-
né údaje v mene prevádzkovateľa,

q) príjemcom každý, komu sa osobné údaje poskyt-
nú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za
príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci,
ktorý spracúva osobné údaje na základe osobit-
ného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, kto-
rou je Slovenská republika viazaná, v súlade s
pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujú-
cimi sa na daný účel spracúvania osobných úda-
jov,

r) treťou stranou každý, kto nie je dotknutou oso-
bou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo
inou fyzickou osobou, ktorá na základe povere-
nia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
spracúva osobné údaje,

s) zodpovednou osobou osoba určená prevádzko-
vateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní
úlohy podľa tohto zákona,

t) zástupcom fyzická osoba alebo právnická osoba
so sídlom, miestom podnikania, organizačnou
zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom
v členskom štáte, ktorú prevádzkovateľ alebo
sprostredkovateľ písomne poveril podľa § 35,

u) podnikom fyzická osoba – podnikateľ alebo práv-
nická osoba vykonávajúca hospodársku činnosť
bez ohľadu na jej právnu formu vrátane zdru-
žení fyzických osôb alebo združení právnických
osôb, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku
činnosť,

v) skupinou podnikov ovládajúci podnik a ním ovlá-
dané podniky,

w) hlavnou prevádzkarňou
1. miesto centrálnej správy prevádzkovateľa v
Európskej únii, ak ide o prevádzkovateľa s pre-
vádzkarňami vo viac než jednom členskom štá-
te, okrem prípadu, keď sa rozhodnutia o úče-
loch a prostriedkoch spracúvania osobných úda-
jov prijímajú v inej prevádzkarni prevádzkova-
teľa v Európskej únii a táto iná prevádzkareň
má právomoc presadiť vykonanie takýchto roz-
hodnutí, pričom v takom prípade sa za hlavnú
prevádzkareň považuje prevádzkareň, ktorá
takéto rozhodnutia prijala,
2. miesto centrálnej správy sprostredkovateľa
v Európskej únii, ak ide o sprostredkovateľa s
prevádzkarňami vo viac než jednom členskom
štáte alebo ak sprostredkovateľ nemá centrál-
nu správu v Európskej únii, prevádzkareň
sprostredkovateľa v Európskej únii, v ktorej sa
v kontexte činností prevádzkarne sprostredko-
vateľa uskutočňujú hlavné spracovateľské čin-
nosti, a to v rozsahu, v akom sa na sprostred-
kovateľa vzťahujú osobitné povinnosti podľa toh-
to zákona,

x) vnútropodnikovými pravidlami postupy ochra-
ny osobných údajov, ktoré dodržiava prevádzko-
vateľ alebo sprostredkovateľ so sídlom, mies-
tom podnikania, organizačnou zložkou, prevád-
zkarňou alebo trvalým pobytom na území Slo-
venskej republiky na účely prenosu osobných
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údajov prevádzkovateľovi alebo sprostredkova-
teľovi v tretej krajine,

y) kódexom správania súbor pravidiel ochrany
osobných údajov dotknutej osoby, ktorý sa pre-
vádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zaviazal
dodržiavať,

z) medzinárodnou organizáciou organizácia a jej
podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárod-
ným právom verejným, alebo akýkoľvek iný
subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvo-
ma alebo viacerými krajinami alebo na základe
takejto dohody,

aa) členským štátom štát, ktorý je členským štá-
tom Európskej únie alebo zmluvnou stranou
Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

ab) treťou krajinou krajina, ktorá nie je členským
štátom,

ac) zamestnancom úradu zamestnanec v pracov-
nom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťa-
hu podľa osobitného predpisu6) alebo štátny za-
mestnanec, ktorý vykonáva štátnu službu v štát-
nozamestnaneckom pomere podľa osobitného
predpisu.7)

DRUHÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

FYZICKÝCH OSÔB PRI ICH SPRACÚVANÍ
PRVÁ HLAVA

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
§ 6

Zásada zákonnosti
Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spô-
sobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných
práv dotknutej osoby.

§ 7
Zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne
určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a ne-
smú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlu-
čiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných
údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel
historického výskumu alebo na štatistický účel, ak
je v súlade s osobitným predpisom8) a ak sú dodrža-
né primerané záruky ochrany práv dotknutej oso-
by podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné
s pôvodným účelom.

§ 8
Zásada minimalizácie osobných údajov

Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, re-
levantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný
účelom, na ktorý sa spracúvajú.

§ 9
Zásada správnosti

Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa
potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a
účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osob-
né údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na
ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vyma-
zali alebo opravili.

§ 10
Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, kto-
rá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najne-
skôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý
sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu

uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na
účel archivácie, na vedecký účel, na účel historic-
kého výskumu alebo na štatistický účel na základe
osobitného predpisu8) a ak sú dodržané primerané
záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78
ods. 8.

§ 11
Zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý
prostredníctvom primeraných technických a orga-
nizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť
osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávne-
ným spracúvaním osobných údajov, nezákonným
spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou
osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo
poškodením osobných údajov.

§ 12
Zásada zodpovednosti

Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie zá-
kladných zásad spracúvania osobných údajov, za
súlad spracúvania osobných údajov so zásadami
spracúvania osobných údajov a je povinný tento
súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na
požiadanie úradu preukázať.

§ 13
Zákonnosť spracúvania

(1) Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa
vykonáva na základe aspoň jedného z týchto práv-
nych základov:
a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním

svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrét-
ny účel,

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na
plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je do-
tknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred
uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknu-
tej osoby,

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné
podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na
ochranu života, zdravia alebo majetku dotknu-
tej osoby alebo inej fyzickej osoby,

e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na
splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záuj-
me alebo pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi, alebo

f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na
účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa ale-
bo tretej strany okrem prípadov, keď nad tými-
to záujmami prevažujú záujmy alebo práva do-
tknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných
údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa;
tento právny základ sa nevzťahuje na spracúva-
nie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri
plnení ich úloh.

(2) Právny základ na spracúvanie osobných údajov
podľa odseku 1 písm. c) a e) musí byť ustanovený v
tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medziná-
rodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika via-
zaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spra-
cúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb
a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo roz-
sah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané
osobné údaje na základe osobitného zákona možno
z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo
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zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje
účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam
spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spra-
cúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť
alebo zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osob-
né údaje poskytnú.
(3) Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako
na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, nie je
založené na súhlase dotknutej osoby alebo na oso-
bitnom predpise, prevádzkovateľ na zistenie toho,
či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zluči-
teľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne
získané, okrem iného musí zohľadniť
a) akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa

osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľa-
ného ďalšieho spracúvania osobných údajov,

b) okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, na-
jmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknu-
tou osobou a prevádzkovateľom,

c) povahu osobných údajov, najmä či sa spracúva-
jú osobitné kategórie osobných údajov podľa §
16 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny
za spáchanie trestného činu alebo priestupku
podľa § 17,

d) možné následky zamýšľaného ďalšieho spra-
cúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a

e) existenciu primeraných záruk, ktoré môžu za-
hŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

§ 14
Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním

osobných údajov
(1) Ak je spracúvanie osobných údajov založené na
súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povin-
ný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá oso-
ba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných
údajov.
(2) Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na
spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, ten-
to súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a
musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko
dostupnej forme.
(3) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať
súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa
jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákon-
nosť spracúvania osobných údajov založeného na
súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím
súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnos-
ti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvo-
lať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
(4) Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slo-
bodne, sa najmä zohľadní skutočnosť, či sa plnenie
zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje sú-
hlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie
je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

§ 15
Podmienky poskytnutia súhlasu v súvislosti

so službami informačnej spoločnosti
(1) Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb
informačnej spoločnosti9) spracúva osobné údaje na
základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak do-
tknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Ak má do-
tknutá osoba menej ako 16 rokov, takéto spracúva-
nie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a
v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo
schválil jej zákonný zástupca.10)

(2) Prevádzkovateľ je povinný vynaložiť primerané
úsilie, aby si overil, že zákonný zástupca dotknutej

osoby poskytol alebo schválil súhlas so spracúva-
ním osobných údajov podľa odseku 1, pričom zo-
hľadní dostupnú technológiu.

§ 16
Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov
(1) Zakazuje sa spracúvanie osobitných kategórií
osobných údajov. Osobitnými kategóriami osobných
údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo
etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru,
filozofické presvedčenie, členstvo v odborových or-
ganizáciách, genetické údaje, biometrické údaje,
údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa
sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzic-
kej osoby.
(2) Zákaz spracúvania osobitných kategórií osob-
ných údajov neplatí, ak
a) dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spra-

cúvaním týchto osobných údajov aspoň na je-
den konkrétny účel; súhlas je neplatný, ak jeho
poskytnutie vylučuje osobitný predpis,

b) spracúvanie je nevyhnutné na účel plnenia po-
vinností a výkonu osobitných práv prevádzko-
vateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracov-
ného práva, práva sociálneho zabezpečenia, so-
ciálnej ochrany alebo verejného zdravotného po-
istenia podľa osobitného predpisu,11) medzinárod-
nej zmluvy, ktorou je Slovenská republika via-
zaná, alebo podľa kolektívnej zmluvy, ak posky-
tujú primerané záruky ochrany základných práv
a záujmov dotknutej osoby,

c) spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života,
zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej
fyzickej osoby, ak dotknutá osoba nie je fyzicky
spôsobilá alebo právne spôsobilá vyjadriť svoj
súhlas,

d) spracúvanie vykonáva v rámci oprávnenej čin-
nosti občianske združenie, nadácia alebo nezis-
ková organizácia poskytujúca všeobecne prospeš-
né služby, politická strana alebo politické hnu-
tie, odborová organizácia, štátom uznaná cirkev
alebo náboženská spoločnosť a toto spracúva-
nie sa týka iba ich členov alebo tých fyzických
osôb, ktoré sú s nimi vzhľadom na ich ciele v
pravidelnom styku, osobné údaje slúžia výlučne
pre ich vnútornú potrebu a nebudú poskytnuté
príjemcovi bez písomného alebo inak hodnover-
ne preukázateľného súhlasu dotknutej osoby,

e) spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré do-
tknutá osoba preukázateľne zverejnila,

f) spracúvanie je nevyhnutné na uplatnenie práv-
neho nároku,12) alebo pri výkone súdnej právo-
moci,

g) spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu verejného
záujmu na základe tohto zákona, osobitného
predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná, ktoré sú primera-
né vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú pod-
statu práva na ochranu osobných údajov a usta-
novujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabez-
pečenie základných práv a záujmov dotknutej
osoby,

h) spracúvanie je nevyhnutné na účel preventív-
neho pracovného lekárstva, poskytovania zdra-
votnej starostlivosti a služieb súvisiacich s po-
skytovaním zdravotnej starostlivosti alebo na
účel vykonávania verejného zdravotného pois-
tenia, ak tieto údaje spracúva poskytovateľ zdra-
votnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa, oso-
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ba vykonávajúca služby súvisiace s poskytova-
ním zdravotnej starostlivosti alebo osoba vyko-
návajúca dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
a v jej mene odborne spôsobilá oprávnená oso-
ba, ktorá je viazaná povinnosťou mlčanlivosti o
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri vý-
kone svojej činnosti, a povinnosťou dodržiavať
zásady profesijnej etiky,

i) spracúvanie je nevyhnutné na účel sociálneho
poistenia, sociálneho zabezpečenia policajtov a
vojakov, poskytovania štátnych sociálnych dá-
vok, podpory sociálneho začlenenia fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnos-
ti,13) poskytovania sociálnych služieb, vykonáva-
nia opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately alebo na účel poskytovania po-
moci v hmotnej núdzi, alebo je spracúvanie ne-
vyhnutné na účel plnenia povinností alebo
uplatnenia práv prevádzkovateľa zodpovedného
za spracúvanie v oblasti pracovného práva a v
oblasti služieb zamestnanosti, ak to prevádzko-
vateľovi vyplýva z osobitného predpisu14) alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská re-
publika viazaná,

j) spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu verejného
záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochra-
na proti závažným cezhraničným ohrozeniam
zdravia alebo zabezpečenie vysokej úrovne kva-
lity a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti, lie-
kov, dietetických potravín alebo zdravotníckych
pomôcok, na základe tohto zákona, osobitného
predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná, ktorými sa usta-
novujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochra-
nu práv dotknutej osoby, najmä povinnosť ml-
čanlivosti,15)

k) spracúvanie je nevyhnutné na účel archivácie,
na vedecký účel, na účel historického výskumu
alebo na štatistický účel podľa tohto zákona,
osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmlu-
vy, ktorou je Slovenská republika viazaná, kto-
ré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ,
rešpektujú podstatu práva na ochranu osobných
údajov a ustanovené vhodné a konkrétne opat-
renia na zabezpečenie základných práv a zá-
ujmov dotknutej osoby.

§ 17
Spracúvanie osobných údajov týkajúcich

sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo
priestupku

Prevádzkovateľom na účel spracúvania osobných
údajov v registri trestov podľa osobitného predpi-
su16) môže byť len štátny orgán. Spracúvať osobné
údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trest-
ného činu alebo priestupku alebo súvisiacich bez-
pečnostných opatrení možno len na základe osobit-
ného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou
je Slovenská republika viazaná, ktoré poskytujú
primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.

§ 18
Spracúvanie osobných údajov bez potreby

identifikácie
(1) Ak si účel, na ktorý prevádzkovateľ spracúva
osobné údaje, vyžaduje alebo vyžadoval od prevád-
zkovateľa, aby identifikoval dotknutú osobu, pre-
vádzkovateľ nie je povinný uchovávať, získať alebo
spracúvať dodatočné informácie na zistenie totož-

nosti dotknutej osoby výlučne na to, aby dosiahol
súlad s týmto zákonom.
(2) Ak v prípadoch uvedených v odseku 1 prevád-
zkovateľ vie preukázať, že dotknutú osobu nie je
schopný identifikovať, je povinný ju o tom primera-
ným spôsobom informovať, ak je to možné. V ta-
kých prípadoch sa § 21 až 26 neuplatňujú okrem
toho, ak dotknutá osoba na účel vykonania svojich
práv podľa uvedených ustanovení poskytne doda-
točné informácie umožňujúce jej identifikáciu.

DRUHÁ HLAVA
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

PRVÝ DIEL
INFORMÁCIE A PRÍSTUP K OSOBNÝM

ÚDAJOM
§ 19

Poskytované informácie, ak osobné údaje
sú získané od dotknutej osoby

(1) Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné úda-
je, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný
poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní
a) identifikačné údaje a kontaktné údaje prevád-

zkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol
poverený,

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je urče-
ná,

c) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú
osobné údaje určené, ako aj právny základ spra-
cúvania osobných údajov,

d) oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tre-
tej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa
§ 13 ods. 1 písm. f),

e) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjem-
cu, ak existuje,

f) informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa
preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej
krajiny alebo medzinárodnej organizácie, infor-
máciu o existencii alebo neexistencii rozhodnu-
tia Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) o pri-
meranosti alebo odkaz na primerané záruky
alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie
ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli
sprístupnené, ak prevádzkovateľ zamýšľa pre-
nos podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2.

(2) Okrem informácií podľa odseku 1 je prevádzko-
vateľ povinný pri získavaní osobných údajov po-
skytnúť dotknutej osobe informácie o

a) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je
možné, informácie o kritériách jej určenia,

b) práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k
osobným údajom týkajúcich sa dotknutej oso-
by, o práve na opravu osobných údajov, o práve
na vymazanie osobných údajov alebo o práve
na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o
práve namietať spracúvanie osobných údajov,
ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,

c) práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
d) práve podať návrh na začatie konania podľa §

100,
e) tom, či je poskytovanie osobných údajov zákon-

nou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou
alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uza-
vretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba po-
vinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o mož-
ných následkoch neposkytnutia osobných úda-
jov,

f) existencii automatizovaného individuálneho roz-
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hodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods.
1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzko-
vateľ dotknutej osobe informácie o použitom
postupe, ako aj o význame a predpokladaných
dôsledkoch takého spracúvania osobných úda-
jov pre dotknutú osobu.

(3) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknu-
tej osobe pred ďalším spracúvaním osobných úda-
jov informácie o inom účele a ďalšie relevantné in-
formácie podľa odseku 2, ak má prevádzkovateľ v
úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel
ako ten, na ktorý boli získané.
(4) Odseky 1 až 3 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom
boli informácie dotknutej osobe poskytnuté pred
spracúvaním osobných údajov.

§ 20
Poskytované informácie, ak osobné údaje

nie sú získané od dotknutej osoby
(1) Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej
osoby, prevádzkovateľ je povinný dotknutej osobe
poskytnúť
a) identifikačné údaje a kontaktné údaje prevád-

zkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol
poverený,

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je urče-
ná,

c) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú
osobné údaje určené, ako aj právny základ spra-
cúvania osobných údajov,

d) kategórie spracúvaných osobných údajov,
e) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjem-

cu, ak existuje,
f) informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa

preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej
krajiny alebo medzinárodnej organizácie, infor-
máciu o existencii alebo neexistencii rozhodnu-
tia Komisie o primeranosti alebo odkaz na pri-
merané záruky alebo vhodné záruky a prostri-
edky na získanie ich kópie alebo informáciu o
tom, kde boli sprístupnené, ak prevádzkovateľ
zamýšľa prenos podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo §
51 ods. 1 a 2.

(2) Okrem informácií podľa odseku 1 je prevádzko-
vateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe informá-
cie o
a) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je

možné, informáciu o kritériách jej určenia,
b) oprávnených záujmoch prevádzkovateľa alebo

tretej strany, ak sa spracúvajú osobné údaje
podľa § 13 ods. 1 písm. f),

c) práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k
osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
o práve na opravu osobných údajov, o práve na
vymazanie osobných údajov alebo o práve na
obmedzenie spracúvania osobných údajov, o prá-
ve namietať spracúvanie osobných údajov, ako
aj o práve na prenosnosť osobných údajov,

d) práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
e) práve podať návrh na začatie konania podľa §

100,
f) zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prí-

padne informácie o tom, či pochádzajú z verej-
ne prístupných zdrojov,

g) existencii automatizovaného individuálneho roz-
hodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods.
1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzko-
vateľ dotknutej osobe informácie o použitom

postupe, ako aj o význame automatizovaného
individuálneho rozhodovania a predpokladaných
dôsledkoch takého spracúvania osobných úda-
jov pre dotknutú osobu.

(3) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť informá-
cie podľa odsekov 1 a 2
a) najneskôr do jedného mesiaca po získaní osob-

ných údajov, pričom zohľadní konkrétne okol-
nosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú,

b) najneskôr v čase prvej komunikácie s touto do-
tknutou osobou, ak sa osobné údaje majú pou-
žiť na komunikáciu s dotknutou osobou, alebo

c) najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát
poskytnú, ak sa predpokladá poskytnutie osob-
ných údajov ďalšiemu príjemcovi.

(4) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknu-
tej osobe pred ďalším spracúvaním osobných úda-
jov informácie o inom účele a ďalšie relevantné in-
formácie podľa odseku 2, ak má prevádzkovateľ v
úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel
ako ten, na ktorý boli získané.
(5) Odseky 1 až 4 sa neuplatňujú
a) v rozsahu, v akom dotknutá osoba už dané in-

formácie má,
b) v rozsahu, v akom sa poskytovanie týchto infor-

mácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadova-
lo neprimerané úsilie, najmä ak sa spracúvajú
osobné údaje na účel archivácie, na vedecký
účel, na účel historického výskumu alebo na šta-
tistický účel, na ktorý sa vzťahujú podmienky a
záruky podľa § 78 ods. 8, alebo ak je pravdepo-
dobné, že povinnosť uvedená v odseku 1 zne-
možní alebo závažným spôsobom sťaží dosiah-
nutie cieľov takého spracúvania osobných úda-
jov; prevádzkovateľ je v takom prípade povinný
prijať vhodné opatrenia na ochranu práv a opráv-
nených záujmov dotknutej osoby vrátane
sprístupnenia daných informácií verejnosti,

c) v rozsahu, v akom sa získanie týchto informácií
alebo poskytnutie týchto informácií ustanovuje
v osobitnom predpise, ktorý sa na prevádzkova-
teľa vzťahuje a v ktorom sú ustanovené prime-
rané opatrenia na ochranu práv a oprávnených
záujmov dotknutej osoby, alebo

d) ak osobné údaje musia zostať dôverné na zákla-
de povinnosti mlčanlivosti podľa osobitného
predpisu.15)

§ 21
Právo na prístup k osobným údajom

(1) Dotknutá osoba má právo získať od prevádzko-
vateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ také-
to osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má prá-
vo získať prístup k týmto osobným údajom a infor-
mácie o
a) účele spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjem-

cu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje
poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine
alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to mož-
né ,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je
možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu
osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúva-
nia, alebo o práve namietať spracúvanie osob-
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ných údajov,
f) práve podať návrh na začatie konania podľa §

100,
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje ne-

získali od dotknutej osoby,
h) existencii automatizovaného individuálneho roz-

hodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods.
1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzko-
vateľ dotknutej osobe informácie najmä o pou-
žitom postupe, ako aj o význame a predpokla-
daných dôsledkoch takého spracúvania osob-
ných údajov pre dotknutú osobu.

(2) Dotknutá osoba má právo byť informovaná o pri-
meraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa §
48 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tre-
tej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
(3) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknu-
tej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opa-
kované poskytnutie osobných údajov, o ktoré do-
tknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účto-
vať primeraný poplatok zodpovedajúci administra-
tívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný po-
skytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom
podľa jej požiadavky.
(4) Právo získať osobné údaje podľa odseku 3 ne-
smie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fy-
zických osôb.

DRUHÝ DIEL
OPRAVA A VYMAZANIE A OBMEDZENIE

SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
§ 22

Právo na opravu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkova-
teľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osob-
né údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel
spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba
právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

§ 23
Právo na výmaz osobných údajov

(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevád-
zkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú.
(2) Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného od-
kladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba
uplatnila právo na výmaz podľa odseku 1, ak
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na kto-

rý sa získali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1

písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe
ktorého sa spracúvanie osobných údajov vyko-
náva, a neexistuje iný právny základ pre spra-
cúvanie osobných údajov,

c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných
údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne
oprávnené dôvody na spracúvanie osobných
údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúva-
nie osobných údajov podľa § 27 ods. 2,

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa

tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzi-
národnej zmluvy, ktorou je Slovenská republi-
ka viazaná, alebo

f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponu-
kou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15
ods. 1.

(3) Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je
povinný ich podľa odseku 1 vymazať, je zároveň

povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia
vrátane technických opatrení so zreteľom na do-
stupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na
účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí
spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žia-
dosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na
jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.
(4) Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak je spracúvanie
osobných údajov potrebné
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo

práva na informácie,
b) na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, oso-

bitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na
splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záuj-
me alebo pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi,

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejné-
ho zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j),

d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel his-
torického výskumu alebo na štatistický účel
podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že prá-
vo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným
spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spra-
cúvania, alebo

e) na uplatnenie právneho nároku.

§ 24
Právo na obmedzenie spracúvania osobných

údajov
(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevád-
zkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných

údajov, a to počas obdobia umožňujúceho pre-
vádzkovateľovi overiť správnosť osobných úda-
jov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a
dotknutá osoba namieta vymazanie osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich
použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na
účel spracúvania osobných údajov, ale potrebu-
je ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho
nároku, alebo

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných
údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa
prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknu-
tej osoby.

(2) Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo
podľa odseku 1, okrem uchovávania môže osobné
údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom
dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho
nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejné-
ho záujmu.
(3) Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných
údajov sa obmedzí podľa odseku 1, je prevádzkova-
teľ povinný informovať pred tým, ako bude obmed-
zenie spracúvania osobných údajov zrušené.

§ 25
Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou,

vymazaním alebo obmedzením spracúvania
osobných údajov

(1) Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi
opravu osobných údajov, vymazanie osobných úda-
jov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov
uskutočnené podľa § 22, § 23 ods. 1 alebo § 24, ak
sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje
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neprimerané úsilie.
(2) Prevádzkovateľ o príjemcoch podľa odseku 1
informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba
požaduje.

TRETÍ DIEL
PRÁVO NA PRENOSNOSŤ, PRÁVO NAMIETAŤ

A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE
ROZHODOVANIE

§ 26
Právo na prenosnosť osobných údajov

(1) Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkova-
teľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a stro-
jovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto
osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to
technicky možné a ak
a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1

písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1
písm. b) a

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva au-
tomatizovanými prostriedkami.

(2) Uplatnením práva uvedeného v odseku 1 nie je
dotknuté právo podľa § 23. Právo na prenosnosť sa
nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevy-
hnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi.
(3) Právo podľa odseku 1 nesmie mať nepriaznivé
dôsledky na práva iných osôb.

§ 27
Právo namietať spracúvanie osobných údajov

(1) Dotknutá osoba má právo namietať spracúva-
nie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej
konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1
písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založe-
ného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ ne-
smie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže
nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osob-
ných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo
záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplat-
nenie právneho nároku.
(2) Dotknutá osoba má právo namietať spracúva-
nie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel
priameho marketingu vrátane profilovania v rozsa-
hu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak do-
tknutá osoba namieta spracúvanie osobných úda-
jov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ
ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu
nesmie spracúvať.
(3) Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu vý-
slovne upozorniť na práva podľa odsekov 1 a 2 naj-
neskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom infor-
mácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a od-
delene od akýchkoľvek iných informácií.
(4) V súvislosti s používaním služieb informačnej
spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo nami-
etať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s
použitím technických špecifikácií.
(5) Dotknutá osoba má právo namietať spracúva-
nie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov
týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípa-
dov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnut-
né na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu,
ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na
účel historického výskumu alebo na štatistický účel
podľa § 78 ods. 8.

§ 28
Automatizované individuálne rozhodovanie

vrátane profilovania
(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu
nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlu-
čne na automatizovanom spracúvaní osobných úda-
jov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky,
ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne
ovplyvňujú.
(2) Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie
a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie

zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzko-
vateľom,

b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská re-
publika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustano-
vené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu
práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby,
alebo

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej oso-
by.

(3) V prípadoch podľa odseku 2 písm. a) a c) je pre-
vádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na
ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej
osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia
nie automatizovaným spôsobom zo strany prevád-
zkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva
napadnúť rozhodnutie.
(4) Rozhodnutia podľa odseku 2 sa nesmú zakladať
na osobitných kategóriách osobných údajov podľa §
16 ods. 1 okrem prípadov, ak sa uplatňuje § 16 ods.
2 písm. a) alebo písm. g) a súčasne sú zavedené
vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených
záujmov dotknutej osoby.

ŠTVRTÝ DIEL
POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA PRI

UPLATŇOVANÍ PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
§ 29

(1) Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opat-
renia a poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa
§ 19 a 20 a oznámenia podľa § 21 až 28 a 41, ktoré
sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stru-
čnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostup-
nej forme, formulované jasne, a to najmä pri infor-
máciách určených osobitne dieťaťu. Informácie je
povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektro-
nickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej
bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá oso-
ba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj
ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť
iným spôsobom.
(2) Prevádzkovateľ poskytuje súčinnosť dotknutej
osobe pri uplatňovaní jej práv podľa § 21 až 28. V
prípadoch uvedených v § 18 ods. 2 nemôže prevád-
zkovateľ odmietnuť konať na základe žiadosti do-
tknutej osoby pri výkone jej práv podľa § 21 až 28,
ak nepreukáže, že dotknutú osobu nie je schopný
identifikovať.
(3) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknu-
tej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali
na základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 do jedného
mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže
prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľa-
dom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďal-
šie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ
je povinný informovať o každom takom predĺžení
dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia
žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak do-
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tknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe,
prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronic-
kej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskyt-
nutie informácie iným spôsobom.
(4) Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na zá-
klade žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedné-
ho mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknu-
tú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať
návrh podľa § 100 na úrad.
(5) Informácie podľa § 19 a 20 a oznámenia a opat-
renia prijaté podľa § 21 až 28 a 41 sa poskytujú bez-
odplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neo-
podstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opa-
kujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže
a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci ad-

ministratívne náklady na poskytnutie informá-
cií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci ad-
ministratívne náklady na oznámenie alebo pri-
meraný poplatok zohľadňujúci administratívne
náklady na uskutočnenie požadovaného opatre-
nia, alebo

b) odmietnuť konať na základe žiadosti.
(6) Zjavnú neopodstatnenosť žiadosti alebo nepri-
meranosť žiadosti preukazuje prevádzkovateľ.
(7) Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie do-
datočných informácií potrebných na potvrdenie to-
tožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochyb-
nosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žia-
dosť podľa § 21 až 27; ustanovenie § 18 tým nie je
dotknuté.
(8) Informácie, ktoré sa majú poskytnúť dotknutej
osobe podľa § 19 a 20, možno podať v kombinácii so
štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť dob-
re viditeľný, jasný a zrozumiteľný prehľad zamýšľa-
ného spracúvania osobných údajov. Štandardizova-
né ikony musia byť strojovo čitateľné, ak sú použité
v elektronickej podobe.
(9) Informácie, ktoré majú byť obsiahnuté v štan-
dardizovaných ikonách, a postupy určovania štan-
dardizovaných ikon ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá úrad.

PIATY DIEL
OBMEDZENIA

§ 30
Obmedzenie práv dotknutej osoby

(1) Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za
podmienok ustanovených osobitným predpisom ale-
bo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská
republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a
práv podľa § 19 až 29 a podľa § 41, ako aj zásady
podľa § 6 až 12, ak sa týkajú práv a povinností podľa
§ 19 až 29, ak je také obmedzenie ustanovené s
cieľom zaistiť
a) bezpečnosť Slovenskej republiky,
b) obranu Slovenskej republiky,
c) verejný poriadok,
d) plnenie úloh na účely trestného konania,
e) iné dôležité ciele všeobecného verejného záuj-

mu Európskej únie alebo Slovenskej republiky,
najmä predmet dôležitého hospodárskeho záuj-
mu alebo dôležitého finančného záujmu Európ-
skej únie alebo Slovenskej republiky vrátane
peňažných, rozpočtových a daňových záležitos-
tí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpe-
čenia,

f) ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych kona-
ní,

g) predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných

povolaniach alebo regulovaných odborných čin-
nostiach,

h) monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu ale-
bo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verej-
nej moci v prípadoch uvedených v písmenách a)
až e) a g),

i) ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
j) uplatnenie právneho nároku,
k) hospodársku mobilizáciu.
(2) Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže
postupovať podľa odseku 1 len vtedy, ak osobitný
predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slo-
venská republika viazaná, ustanovuje aspoň
a) účel spracúvania osobných údajov alebo kate-

góriu spracúvania osobných údajov,
b) kategóriu osobných údajov,
c) rozsah zavedeného obmedzenia,
d) záruky zabraňujúce zneužitiu osobných údajov

alebo nezákonnému prístupu alebo nezákonné-
mu prenosu,

e) určenie prevádzkovateľa alebo kategórií prevád-
zkovateľov,

f) lehotu uchovávania a uplatniteľné záruky s ohľa-
dom na povahu, rozsah a účel spracúvania osob-
ných údajov alebo kategóriu spracúvania osob-
ných údajov,

g) riziká pre práva dotknutej osoby a
h) práva dotknutej osoby na informovanie o obmed-

zení, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

TRETIA HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

A SPROSTREDKOVATEĽA
PRVÝ DIEL

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI
PREVÁDZKOVATEĽA A SPROSTREDKOVATEĽA

§ 31
Prevádzkovateľ

(1) S ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúva-
nia osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepo-
dobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby
je prevádzkovateľ povinný prijať vhodné technické
a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preuká-
zanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vy-
konáva v súlade s týmto zákonom. Uvedené opat-
renia je prevádzkovateľ povinný podľa potreby ak-
tualizovať.
(2) Opatrenia podľa odseku 1 zahŕňajú zavedenie
primeraných postupov ochrany osobných údajov zo
strany prevádzkovateľa, ak je to vzhľadom na spra-
covateľské činnosti primerané.
(3) Na preukázanie splnenia povinností podľa odse-
ku 1 môže prevádzkovateľ použiť schválený kódex
správania podľa § 85 alebo certifikát podľa § 86.
(4) Prevádzkovateľ je povinný pravidelne prevero-
vať trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po
jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečiť vý-
maz osobných údajov; to neplatí, ak osobné údaje
sú súčasťou registratúrneho záznamu.17)

(5) Prevádzkovateľ zabezpečuje vyradenie registra-
túrneho záznamu, ktorý obsahuje osobné údaje,
podľa osobitného predpisu.18)

§ 32
Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana

osobných údajov
(1) Prevádzkovateľ je povinný pred spracúvaním
osobných údajov zaviesť a počas spracúvania osob-
ných údajov mať zavedenú špecificky navrhnutú
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ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí
primeraných technických a organizačných opatre-
ní, najmä vo forme pseudonymizácie, na účinné za-
vedenie primeraných záruk ochrany osobných úda-
jov a dodržiavanie základných zásad podľa § 6 až 12.
(2) Prevádzkovateľ je povinný pri špecificky navrh-
nutej ochrane osobných údajov podľa odseku 1 zo-
hľadniť najnovšie poznatky ochrany osobných úda-
jov, náklady na vykonanie opatrení podľa odseku 1,
povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osob-
ných údajov a riziká spracúvania osobných údajov s
rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou, ktoré
spracúvanie osobných údajov predstavuje pre prá-
va dotknutej osoby.
(3) Prevádzkovateľ je povinný zaviesť štandardnú
ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí
primeraných technických a organizačných opatrení
na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len
na konkrétny účel, minimalizácie množstva získa-
ných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania,
doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby osobné
údaje neboli bez zásahu fyzickej osoby štandardne
prístupné neobmedzenému počtu fyzických osôb.
(4) Na preukázanie splnenia povinností podľa odse-
kov 1 až 3 môže prevádzkovateľ použiť certifikát
podľa § 86.

§ 33
Spoloční prevádzkovatelia

(1) Spoločnými prevádzkovateľmi sú dvaja prevád-
zkovatelia alebo viacerí prevádzkovatelia, ktorí si
dohodou určia účel a prostriedky spracúvania osob-
ných údajov. V dohode sú zároveň povinní transpa-
rentne určiť zodpovednosť každého z nich za plne-
nie povinností a úloh podľa tohto zákona, najmä ak
ide o vykonávanie práv dotknutej osoby, a svoje po-
vinnosti poskytovať informácie podľa § 19 a 20, ak
nie sú tieto povinnosti prevádzkovateľa ustanovené
osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmlu-
vou, ktorou je Slovenská republika viazaná. V do-
hode sa tiež určí kontaktné miesto pre dotknutú
osobu.
(2) Základné náležitosti dohody podľa odseku 1 je
prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej oso-
be, a to najmä identifikáciu zmluvných strán, pred-
met zmluvy, dobu platnosti zmluvy, ustanovenia
upravujúce výkon práv dotknutej osoby, povinnosti
prevádzkovateľov poskytovať informácie podľa § 19
a 20 a kontaktné miesto pre dotknutú osobu.
(3) Bez ohľadu na podmienky dohody podľa odseku
1 môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva u kaž-
dého prevádzkovateľa a voči každému prevádzko-
vateľovi.

§ 34
Sprostredkovateľ

(1) Ak sa má spracúvanie osobných údajov usku-
točniť v mene prevádzkovateľa, prevádzkovateľ
môže poveriť len sprostredkovateľa, ktorý posky-
tuje dostatočné záruky na prijatie primeraných tech-
nických a organizačných opatrení tak, aby spracúva-
nie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto záko-
na a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej oso-
by. Na poverenie sprostredkovateľa spracúvaním
osobných údajov podľa prvej vety sa súhlas dotknu-
tej osoby nevyžaduje.
(2) Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním
osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez

predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu
prevádzkovateľa alebo všeobecného písomného sú-
hlasu prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povin-
ný vopred informovať prevádzkovateľa o poverení
ďalšieho sprostredkovateľa, ak sa poverenie vyko-
nalo na základe všeobecného písomného súhlasu.
(3) Spracúvanie osobných údajov sprostredkova-
teľom sa riadi zmluvou alebo iným právnym úko-
nom, ktorý zaväzuje sprostredkovateľa voči prevád-
zkovateľovi a v ktorom je ustanovený predmet a
doba spracúvania, povaha a účel spracúvania,
zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie do-
tknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkova-
teľa. V zmluve alebo inom právnom úkone sa musí
najmä ustanoviť, že sprostredkovateľ je povinný
a) spracúvať osobné údaje len na základe písom-

ných pokynov prevádzkovateľa, a to aj vtedy,
ak ide o prenos osobných údajov do tretej kraji-
ny alebo medzinárodnej organizácii okrem pre-
nosu na základe osobitného predpisu alebo med-
zinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská repub-
lika viazaná; sprostredkovateľ je pri takom pre-
nose povinný oznámiť prevádzkovateľovi túto
požiadavku pred spracúvaním osobných údajov,
ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmlu-
va, ktorou je Slovenská republika viazaná, ta-
kéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejné-
ho záujmu,

b) zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať
osobné údaje zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť
o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie
sú viazané povinnosťou mlčanlivosti podľa oso-
bitného zákona,15)

c) vykonať opatrenia podľa § 39,
d) dodržiavať podmienky zapojenia ďalšieho

sprostredkovateľa podľa odsekov 2 a 5,
e) po zohľadnení povahy spracúvania osobných

údajov v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť
prevádzkovateľovi vhodnými technickými a or-
ganizačnými opatreniami pri plnení jeho povin-
nosti prijímať opatrenia na základe žiadosti do-
tknutej osoby podľa druhej časti druhej hlavy,

f) poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri za-
bezpečovaní plnenia povinností podľa § 39 až 43
s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných
údajov a informácie dostupné sprostredkovateľo-
vi,

g) vymazať osobné údaje alebo vrátiť prevádzko-
vateľovi osobné údaje po ukončení poskytova-
nia služieb týkajúcich sa spracúvania osobných
údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa
a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osob-
né údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárod-
ná zmluva, ktorou je Slovenská republika via-
zaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných
údajov,

h) po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa
spracúvania osobných údajov na základe rozhod-
nutia prevádzkovateľa osobné údaje vymazať
alebo vrátiť prevádzkovateľovi a vymazať exis-
tujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak
osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva,
ktorou je Slovenská republika viazaná, nepoža-
duje uchovávanie týchto osobných údajov,

i) poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potreb-
né na preukázanie splnenia povinností a poskyt-
núť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných
údajov a kontroly zo strany prevádzkovateľa
alebo audítora, ktorého poveril prevádzkovateľ.
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(4) Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného
odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za to,
že sa pokynom prevádzkovateľa porušuje tento zá-
kon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva,
ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa
týkajú ochrany osobných údajov.
(5) Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania oso-
bitných spracovateľských činností v mene prevád-
zkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďal-
šiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom
právnom úkone je povinný uložiť rovnaké povinnosti
týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú usta-
novené v zmluve alebo v inom právnom úkone medzi
prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa od-
seku 3, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk
na prijatie primeraných technických a organizačných
opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňa-
lo požiadavky tohto zákona. Zodpovednosť voči pre-
vádzkovateľovi nesie pôvodný sprostredkovateľ, ak
ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti tý-
kajúce sa ochrany osobných údajov.
(6) Sprostredkovateľ môže preukázať splnenie do-
statočných záruk uvedených v odsekoch 1 a 5 schvá-
leným kódexom správania podľa § 85 alebo certifi-
kátom podľa § 86.
(7) Zmluva alebo iný právny úkon podľa odsekov 3
a 5 sa musí uzatvoriť v listinnej podobe alebo elek-
tronickej podobe.
(8) Sprostredkovateľ, ktorý porušil tento zákon
tým, že určí účel a prostriedky spracúvania osob-
ných údajov, sa považuje v súvislosti s týmto spra-
cúvaním osobných údajov za prevádzkovateľa; usta-
novenie § 38 a § 104 až 106 tým nie je dotknuté.

§ 35
Zástupca prevádzkovateľa alebo zástupca

sprostredkovateľa
(1) Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, ktorý
nemá sídlo, organizačnú zložku, prevádzkareň ale-
bo trvalý pobyt v členskom štáte, je povinný písom-
ne poveriť svojho zástupcu na území členského štá-
tu, ak vykonáva spracúvanie osobných údajov do-
tknutej osoby, ktorá sa nachádza na území Sloven-
skej republiky, pričom spracovateľská činnosť súvi-
sí
a) s ponukou tovaru alebo služieb tejto dotknutej

osobe na území Slovenskej republiky bez ohľa-
du na to, či sa od dotknutej osoby vyžaduje plat-
ba alebo nie, alebo

b) so sledovaním ich správania na území Sloven-
skej republiky.

(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na
a) spracúvanie osobných údajov, ktoré je občasné,

nezahŕňa vo veľkom rozsahu spracúvanie oso-
bitných kategórií osobných údajov podľa § 16
ods. 1 alebo spracúvanie osobných údajov týka-
júcich sa uznania viny za spáchanie trestného
činu alebo priestupku podľa § 17 a nie je pravde-
podobné, že s ohľadom na povahu, kontext, roz-
sah alebo účel spracúvania povedie k riziku pre
práva fyzických osôb, alebo

b) orgán verejnej moci alebo verejnoprávnu inšti-
túciu.

(3) Úrad a dotknutá osoba môžu požadovať infor-
mácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov na
účely zabezpečenia súladu s týmto zákonom okrem
prevádzkovateľa a sprostredkovateľa aj zástupcu
prevádzkovateľa alebo zástupcu sprostredkovateľa.
(4) Poverením zástupcu prevádzkovateľom alebo

sprostredkovateľom nie je dotknuté právo dotknu-
tej osoby na podanie návrhu na začatie konania podľa
§ 100 ani na inú právnu ochranu podľa osobitného
predpisu,19) ktoré možno uplatniť proti prevádzko-
vateľovi alebo sprostredkovateľovi.

§ 36
Spracúvanie osobných údajov pod dohľadom

prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
Sprostredkovateľ a každá osoba konajúca za pre-
vádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má
prístup k osobným údajom, môže spracúvať tieto
osobné údaje len na základe pokynov prevádzkova-
teľa alebo podľa osobitného predpisu alebo medzi-
národnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná.

§ 37
Záznamy o spracovateľských činnostiach

(1) Prevádzkovateľ a zástupca prevádzkovateľa, ak
bol poverený, je povinný viesť záznam o spracova-
teľských činnostiach, za ktoré je zodpovedný. Tento
záznam musí obsahovať
a) identifikačné údaje a kontaktné údaje prevád-

zkovateľa, spoločného prevádzkovateľa, zástup-
cu prevádzkovateľa, ak bol poverený, a zodpo-
vednej osoby,

b) účel spracúvania osobných údajov,
c) opis kategórií dotknutých osôb a kategórií osob-

ných údajov,
d) kategórie príjemcov vrátane príjemcu v tretej

krajine alebo medzinárodnej organizácii,
e) označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej or-

ganizácie, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos
osobných údajov do tretej krajiny alebo medzi-
národnej organizácii a dokumentáciu o prime-
raných zárukách, ak prevádzkovateľ zamýšľa
prenos podľa § 51 ods. 1 a 2,

f) predpokladané lehoty na vymazanie rôznych
kategórií osobných údajov,

g) všeobecný opis technických a organizačných bez-
pečnostných opatrení podľa § 39 ods. 1.

(2) Sprostredkovateľ a zástupca sprostredkovateľa,
ak bol poverený, je povinný viesť záznam o kate-
góriách spracovateľských činností, ktoré vykonal v
mene prevádzkovateľa. Tento záznam musí obsa-
hovať
a) identifikačné údaje a kontaktné údaje sprostred-

kovateľa a prevádzkovateľa, v mene ktorého
sprostredkovateľ koná, zástupcu prevádzkova-
teľa alebo sprostredkovateľa, ak bol poverený,
a zodpovednej osoby,

b) kategórie spracúvania osobných údajov vykoná-
vaného v mene každého prevádzkovateľa,

c) označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej or-
ganizácie, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos
osobných údajov do tretej krajiny alebo medzi-
národnej organizácii, a dokumentáciu o prime-
raných zárukách, ak prevádzkovateľ zamýšľa
prenos podľa § 51 ods. 1 a 2,

d) všeobecný opis technických a organizačných bez-
pečnostných opatrení podľa § 39 ods. 1.

(3) Záznamy podľa odsekov 1 a 2 sa vedú v listinnej
podobe alebo elektronickej podobe.
(4) Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ a zá-
stupca prevádzkovateľa alebo zástupca sprostred-
kovateľa, ak bol poverený, sú povinní na požiadanie
sprístupniť záznam o spracovateľských činnostiach
úradu.
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(5) Povinnosti podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú
na zamestnávateľa s menej ako 250 zamestnanca-
mi, ak nie je pravdepodobné, že spracúvanie osob-
ných údajov, ktoré vykonáva, povedie k riziku ochra-
ny práv dotknutej osoby, ak je spracúvanie osob-
ných údajov príležitostné alebo ak nezahŕňa osobit-
né kategórie osobných údajov podľa § 16 ods. 1 ale-
bo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spá-
chanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17.
(6) Vzor záznamu o spracovateľských činnostiach
zverejní úrad na svojom webovom sídle.

§ 38
Právo na náhradu škody a zodpovednosť

(1) Každá osoba, ktorej vznikla majetková ujma
alebo nemajetková ujma v dôsledku porušenia toh-
to zákona, má právo na náhradu škody20) od prevád-
zkovateľa alebo sprostredkovateľa.
(2) Prevádzkovateľ, ktorý sa zúčastnil na spracúva-
ní osobných údajov, je zodpovedný za škodu spôso-
benú nezákonným spracúvaním. Sprostredkovateľ
zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním osob-
ných údajov, len ak nesplnil povinnosti podľa § 34
až 37, § 39, § 40 ods. 3,
§ 44, § 45, § 51 ods. 3 alebo ak konal nad rámec
alebo v rozpore s pokynmi prevádzkovateľa, ktoré
boli v súlade so zákonom.
(3) Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sa môže
zbaviť zodpovednosti podľa odseku 2, ak preukáže,
že vznik škody nezavinil.
(4) Ak sa na tom istom spracúvaní osobných úda-
jov zúčastnil viac než jeden prevádzkovateľ alebo
sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ aj sprostred-
kovateľ spoločne a sú podľa odsekov 2 a 3 zodpo-
vední za škodu spôsobenú spracúvaním osobných
údajov, za škodu zodpovedajú spoločne a nerozdiel-
ne .
(5) Ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ v
súlade s odsekom 4 uhradil náhradu škody v plnej
výške, má právo žiadať od ostatných prevádzkova-
teľov alebo sprostredkovateľov zapojených do toho
istého spracúvania osobných údajov tú časť náhra-
dy škody, ktorá zodpovedá ich podielu zodpovednos-
ti za škodu za podmienok ustanovených v odseku 2.

DRUHÝ DIEL
BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

§ 39
Bezpečnosť spracúvania

(1) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní
prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, na nákla-
dy na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kon-
text a účel spracúvania osobných údajov a na riziká
s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva
fyzických osôb primerané technické a organizačné
opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primera-
nej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia môžu
zahŕňať najmä
a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,
b) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, do-

stupnosti a odolnosti systémov spracúvania
osobných údajov,

c) proces obnovy dostupnosti osobných údajov a
prístup k nim v prípade fyzického incidentu ale-
bo technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a
hodnotenia účinnosti technických a organizač-
ných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúva-
nia osobných údajov.

(2) Pri posudzovaní primeranej úrovne bezpečnos-
ti sa prihliada na riziká, ktoré predstavuje spracúva-
nie osobných údajov, a to najmä náhodné zničenie
alebo nezákonné zničenie, strata, zmena alebo ne-
oprávnené poskytnutie prenášaných osobných úda-
jov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spra-
cúvaných osobných údajov, alebo neoprávnený
prístup k takýmto osobným údajom.
(3) Súlad s požiadavkami uvedenými v odseku 1
možno preukázať schváleným kódexom správania
podľa § 85 alebo certifikátom podľa § 86.
(4) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní
zabezpečiť, aby fyzická osoba konajúca za prevád-
zkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup
k osobným údajom, spracúvala tieto údaje len na
základe pokynov prevádzkovateľa alebo podľa oso-
bitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, kto-
rou je Slovenská republika viazaná.

§ 40
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov

úradu
(1) Prevádzkovateľ je povinný oznámiť úradu po-
rušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín po
tom, ako sa o ňom dozvedel; to neplatí, ak nie je
pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných
údajov povedie k riziku pre práva fyzickej osoby.
(2) Ak prevádzkovateľ nesplní oznamovaciu povin-
nosť podľa odseku 1, musí zmeškanie lehoty zdôvod-
niť.
(3) Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzko-
vateľovi porušenie ochrany osobných údajov bez
zbytočného odkladu po tom, ako sa o ňom dozve-
del.
(4) Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať na-
jmä
a) opis povahy porušenia ochrany osobných úda-

jov vrátane, ak je to možné, kategórií a približ-
ného počtu dotknutých osôb, ktorých sa poru-
šenie týka, a kategórií a približného počtu do-
tknutých záznamov o osobných údajoch,

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iné-
ho kontaktného miesta, kde možno získať viac
informácií,

c) opis pravdepodobných následkov porušenia
ochrany osobných údajov,

d) opis opatrení prijatých alebo navrhovaných pre-
vádzkovateľom na nápravu porušenia ochrany
osobných údajov vrátane opatrení na zmierne-
nie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov,
ak je to potrebné.

(5) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť informá-
cie podľa odseku 4 v rozsahu, v akom sú mu známe
v čase oznámenia podľa odseku 1; ak v čase ozná-
menia podľa odseku 1 nie sú prevádzkovateľovi zná-
me všetky informácie podľa odseku 4, poskytne ich
bezodkladne po tom, čo sa o nich dozvie.
(6) Prevádzkovateľ je povinný zdokumentovať kaž-
dý prípad porušenia ochrany osobných údajov podľa
odseku 1 vrátane skutočností spojených s poruše-
ním ochrany osobných údajov, jeho následky a pri-
jaté opatrenia na nápravu.

§ 41
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov

dotknutej osobe
(1) Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného od-
kladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany
osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osob-
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ných údajov môže viesť k vysokému riziku pre prá-
va fyzickej osoby.
(2) Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať jas-
ne a jednoducho formulovaný opis povahy poruše-
nia ochrany osobných údajov a informácie a opatre-
nia podľa § 40 ods. 4 písm. b) až d).
(3) Oznámenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak
a) prevádzkovateľ prijal primerané technické a or-

ganizačné ochranné opatrenia a uplatnil ich na
osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany
osobných údajov týka, a to najmä šifrovanie ale-
bo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné
údaje nečitateľné pre osoby, ktoré nie sú opráv-
nené mať k nim prístup,

b) prevádzkovateľ prijal následné opatrenia na za-
bezpečenie vysokého rizika porušenia práv do-
tknutej osoby podľa odseku 1,

c) by to vyžadovalo neprimerané úsilie; prevádzko-
vateľ je povinný informovať verejnosť alebo pri-
jať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že do-
tknutá osoba bude informovaná rovnako efek-
tívnym spôsobom.

(4) Ak prevádzkovateľ ešte porušenie ochrany
osobných údajov neoznámil dotknutej osobe, úrad
môže po zvážení pravdepodobnosti porušenia ochra-
ny osobných údajov vedúceho k vysokému riziku
požadovať, aby tak urobil, alebo môže rozhodnúť,
že je splnená niektorá z podmienok uvedených v
odseku 3.

TRETÍ DIEL
POSÚDENIE VPLYVU NA OCHRANU

OSOBNÝCH ÚDAJOV A PREDCHÁDZAJÚCA
KONZULTÁCIA

§ 42
Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

(1) Ak typ spracúvania osobných údajov, najmä s
využitím nových technológií a s ohľadom na pova-
hu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných
údajov, môže viesť k vysokému riziku pre práva fy-
zických osôb, prevádzkovateľ je povinný pred spra-
cúvaním osobných údajov vykonať posúdenie vply-
vu plánovaných spracovateľských operácií na ochra-
nu osobných údajov. Pre súbor podobných spraco-
vateľských operácií, ktoré predstavujú podobné
vysoké riziko, postačí jedno posúdenie.
(2) Prevádzkovateľ je povinný počas vykonávania
posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov kon-
zultovať jednotlivé postupy so zodpovednou osobou,
ak bola určená.
(3) Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
sa vyžaduje najmä, ak ide o
a) systematické a rozsiahle hodnotenie osobných

znakov alebo charakteristík týkajúcich sa do-
tknutej osoby, ktoré je založené na automatizo-
vanom spracúvaní osobných údajov vrátane pro-
filovania a z ktorého vychádzajú rozhodnutia s
právnymi účinkami týkajúcimi sa dotknutej oso-
by alebo s podobne závažným vplyvom na ňu,

b) spracúvanie vo veľkom rozsahu osobitných ka-
tegórií osobných údajov podľa § 16 ods. 1 alebo
osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za
spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa
§ 17, alebo

c) systematické monitorovanie verejne prístup-
ných miest vo veľkom rozsahu.

(4) Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
obsahuje najmä
a) systematický opis plánovaných spracova-

teľských operácií a účel spracúvania osobných
údajov vrátane uvedenia prípadného oprávne-
ného záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ,

b) posúdenie nutnosti a primeranosti spracova-
teľských operácií vo vzťahu k účelu,

c) posúdenie rizika pre práva dotknutej osoby a
d) opatrenia na elimináciu rizík vrátane záruk, bez-

pečnostných opatrení a mechanizmov na zabez-
pečenie ochrany osobných údajov a na preuká-
zanie súladu s týmto zákonom s prihliadnutím
na práva a oprávnené záujmy dotknutej osoby
a ďalších fyzických osôb, ktorých sa to týka.

(5) Pri posudzovaní dosahu spracovateľských ope-
rácií vykonávaných prevádzkovateľom alebo
sprostredkovateľom úrad zohľadňuje, či prevádzko-
vateľ alebo sprostredkovateľ postupuje v súlade so
schváleným kódexom správania podľa § 85 alebo
certifikátom podľa § 86, a to najmä na účely posú-
denia vplyvu na ochranu osobných údajov.
(6) Prevádzkovateľ je oprávnený získavať názory
dotknutej osoby alebo organizácie, ktorá zastupuje
jej záujmy, na zamýšľané spracúvanie osobných
údajov; ochrana obchodných záujmov, verejného
záujmu alebo bezpečnosť spracovateľských operá-
cií nesmie byť dotknutá.
(7) Prevádzkovateľ je povinný posúdiť, či sa spra-
cúvanie osobných údajov uskutočňuje v súlade s
posúdením vplyvu na ochranu osobných údajov, a
to najmä, ak došlo k zmene rizika, ktoré predsta-
vuje spracovateľská operácia.

§ 43
Predchádzajúca konzultácia

(1) Prevádzkovateľ je povinný s úradom uskutoč-
niť konzultáciu pred spracúvaním osobných údajov,
ak je z posúdenia vplyvu na ochranu osobných úda-
jov podľa § 42 zrejmé, že spracúvanie osobných úda-
jov povedie k vysokému riziku pre práva fyzických
osôb, ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na
zmiernenie tohto rizika.
(2) Ak sa úrad domnieva, že zamýšľané spracúva-
nie osobných údajov podľa odseku 1 bude v rozpore
s týmto zákonom, najmä ak prevádzkovateľ nedo-
statočne identifikoval riziko alebo zmiernil riziko,
úrad do ôsmich týždňov od prijatia žiadosti o kon-
zultáciu poskytne prevádzkovateľovi, prípadne aj
sprostredkovateľovi, písomné poradenstvo. Úrad
môže s ohľadom na zložitosť zamýšľaného spracúva-
nia osobných údajov predĺžiť lehotu podľa predchád-
zajúcej vety o šesť týždňov; predĺženie lehoty a dôvo-
dy predĺženia úrad písomne oznámi prevádzkova-
teľovi, prípadne aj sprostredkovateľovi do jedného
mesiaca od prijatia žiadosti o konzultáciu. Lehota
na poskytnutie poradenstva neplynie, kým úrad
nezíska informácie, o ktoré požiadal na účely kon-
zultácie.
(3) Počas konzultácií s úradom podľa odseku 1 je
prevádzkovateľ povinný poskytnúť úradu
a) informácie o povinnostiach prevádzkovateľa,

ktoré má v súvislosti s jeho spracovateľskou
činnosťou podliehajúcou predchádzajúcej konzul-
tácii podľa odseku 1, o spoločných prevádzkova-
teľoch a sprostredkovateľoch zapojených do
spracúvania osobných údajov, najmä pri spra-
cúvaní osobných údajov v rámci skupiny podni-
kov,

b) informácie o účeloch zamýšľaného spracúvania
osobných údajov a prostriedkoch na jeho vyko-
nanie,
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c) informácie o opatreniach a zárukách poskytnu-
tých na ochranu práv dotknutej osoby podľa
tohto zákona,

d) kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je urče-
ná,

e) posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
podľa § 42 a

f) ďalšie informácie, o ktoré úrad požiada.

ŠTVRTÝ DIEL
ZODPOVEDNÁ OSOBA

§ 44
Určenie zodpovednej osoby

(1) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní
určiť zodpovednú osobu, ak
a) spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán

verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia
okrem súdov pri výkone ich súdnej právomoci,

b) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie,
ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah ale-
bo účel vyžadujú pravidelné a systematické
monitorovanie dotknutej osoby vo veľkom roz-
sahu, alebo

c) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných
kategórií osobných údajov podľa § 16 vo veľkom
rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov tý-
kajúcich sa uznania viny za spáchanie trestné-
ho činu alebo priestupku podľa § 17 vo veľkom
rozsahu.

(2) Skupina podnikov môže určiť jednu zodpoved-
nú osobu, ak táto osoba bude spôsobilá plniť úlohy
podľa § 46 pre každý podnik zo skupiny podnikov.
(3) Ak je prevádzkovateľom alebo sprostredkova-
teľom orgán verejnej moci alebo verejnoprávna in-
štitúcia, môže byť pre viaceré takéto orgány alebo
inštitúcie určená jedna zodpovedná osoba, pričom
sa zohľadní ich rozsah a ich organizačná štruktúra.
(4) Okrem prípadov podľa odseku 1 zodpovednú
osobu môže určiť prevádzkovateľ alebo sprostred-
kovateľ alebo združenia a iné subjekty zastupujúce
kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkova-
teľov. Zodpovedná osoba môže konať v mene takých
združení a iných subjektov zastupujúcich prevád-
zkovateľov alebo sprostredkovateľov.
(5) Okrem prípadov podľa odseku 1 je prevádzko-
vateľ alebo sprostredkovateľ alebo združenia a iné
subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov
alebo sprostredkovateľov povinný určiť zodpoved-
nú osobu, ak sa to vyžaduje v osobitnom predpise
alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská
republika viazaná. Zodpovedná osoba môže konať v
mene takýchto združení a iných subjektov zastupu-
júcich prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov.
(6) Zodpovedná osoba sa určí na základe jej odbor-
ných kvalít, a to najmä na základe jej odborných
znalostí práva a postupov v oblasti ochrany osob-
ných údajov a na základe spôsobilosti plniť úlohy
podľa § 46.
(7) Zodpovedná osoba môže byť zamestnancom pre-
vádzkovateľa alebo sprostredkovateľa alebo môže
plniť úlohy na základe zmluvy.
(8) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní
zverejniť, napríklad na ich webovom sídle, kontakt-
né údaje zodpovednej osoby, ak je určená, a ozná-
miť ich úradu.

§ 45
Postavenie zodpovednej osoby

(1) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní
zabezpečiť, aby zodpovedná osoba riadne a včas vy-
konávala činnosti súvisiace s ochranou osobných
údajov.
(2) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní
poskytnúť zodpovednej osobe pri plnení úloh podľa
§ 46 potrebnú súčinnosť; najmä sú povinní jej po-
skytnúť prostriedky potrebné na plnenie týchto úloh
a prístup k osobným údajom a spracovateľským
operáciám, ako aj zabezpečiť udržiavanie jej odbor-
ných znalostí.
(3) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní
zabezpečiť, aby zodpovedná osoba v súvislosti s pl-
nením úloh podľa § 46 nedostávala žiadne pokyny.
Prevádzkovateľ ani sprostredkovateľ ju nesmú od-
volať alebo postihovať za výkon jej úloh podľa § 46.
Zodpovedná osoba je pri plnení úloh podľa § 46 pri-
amo zodpovedná štatutárnemu orgánu prevádzko-
vateľa alebo štatutárnemu orgánu sprostredkova-
teľa.
(4) Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú
osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osob-
ných údajov a uplatňovania jej práv podľa tohto zá-
kona.
(5) Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svo-
jich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade
s týmto zákonom alebo osobitným predpisom.15)

(6) Zodpovedná osoba môže plniť aj iné úlohy a po-
vinnosti ako podľa § 46; prevádzkovateľ alebo
sprostredkovateľ sú povinní zabezpečiť, aby žiadna
z takýchto iných úloh alebo povinností neviedla ku
konfliktu záujmov.

§ 46
Úlohy zodpovednej osoby

(1) Zodpovedná osoba najmä
a) poskytuje informácie a poradenstvo prevádzko-

vateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnan-
com, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných
údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona,
osobitných predpisov alebo medzinárodných
zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
týkajúcich sa ochrany osobných údajov,

b) monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými
predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
ktorými je Slovenská republika viazaná, týkaj-
úcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidla-
mi prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú-
visiacimi s ochranou osobných údajov vrátane
rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a
odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do
spracovateľských operácií a súvisiacich auditov
ochrany osobných údajov,

c) poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o
posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42,

d) spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,
e) plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v sú-

vislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania
osobných údajov vrátane predchádzajúcej kon-
zultácie podľa § 43 a podľa potreby aj konzultá-
cie v iných veciach.

(2) Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh nále-
žite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými
operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah,
kontext a účel spracúvania osobných údajov.
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ŠTVRTÁ HLAVA
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ

KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ
ORGANIZÁCII

§ 47
Všeobecná zásada prenosu

Prenos osobných údajov, ktoré sa spracúvajú alebo
sú určené na spracúvanie po prenose do tretej kra-
jiny alebo medzinárodnej organizácii, sa môže usku-
točniť len vtedy, ak prevádzkovateľ a sprostredko-
vateľ dodržiavajú podmienky vrátane podmienok
následného prenosu osobných údajov z predmetnej
tretej krajiny alebo od predmetnej medzinárodnej
organizácie do inej tretej krajiny alebo inej medzi-
národnej organizácii.

§ 48
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo

medzinárodnej organizácii
(1) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť, ak
Komisia rozhodla, že tretia krajina, územie alebo
jeden či viaceré určené odvetvia v danej tretej kra-
jine alebo medzinárodná organizácia zaručujú pri-
meranú úroveň ochrany osobných údajov. Taký pre-
nos nevyžaduje osobitné povolenie.
(2) Ak neexistuje rozhodnutie Komisie podľa odse-
ku 1, prenos osobných údajov do tretej krajiny ale-
bo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť
len vtedy, ak sa poskytnú primerané záruky ochra-
ny osobných údajov.
(3) Primerané záruky podľa odseku 2 sa môžu usta-
noviť bez toho, aby bolo potrebné žiadať úrad o oso-
bitné povolenie, prostredníctvom
a) medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská re-

publika viazaná,
b) vnútropodnikových pravidiel podľa § 49,
c) štandardnej doložky o ochrane údajov, ktoré

prijala Komisia,
d) štandardnej doložky o ochrane údajov, ktoré

prijal úrad,
e) schváleného kódexu správania podľa § 85 spolu

so záväzkami prevádzkovateľa alebo sprostred-
kovateľa v tretej krajine spočívajúcimi v uplat-
ňovaní primeraných záruk, a to aj ak ide o prá-
va dotknutej osoby, alebo

f) certifikátu podľa § 86 spolu so záväzkom pre-
vádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v tretej
krajine spočívajúcim v uplatňovaní primeraných
záruk, a to aj ak ide o práva dotknutej osoby.

(4) Primerané záruky podľa odseku 2 sa môžu tiež
zabezpečiť na základe povolenia úradu najmä
a) zmluvnými doložkami medzi prevádzkovateľom

alebo sprostredkovateľom a prevádzkovateľom,
sprostredkovateľom alebo príjemcom v tretej
krajine alebo medzinárodnej organizácii, alebo

b) ustanoveniami v administratívnych dohodách
medzi orgánmi verejnej moci alebo verejnopráv-
nymi inštitúciami, ktoré zahŕňajú účinné pro-
striedky na uplatnenie práva dotknutej osoby
na podanie návrhu na začatie konania podľa §
100 a na inú právnu ochranu podľa osobitného
predpisu.19)

§ 49
Vnútropodnikové pravidlá

(1) Úrad schváli vnútropodnikové pravidlá, ak
a) sa vzťahujú na každého člena skupiny podnikov

alebo zoskupenia podnikov zapojených do spo-

ločnej hospodárskej činnosti vrátane ich zamest-
nancov a títo členovia ich uplatňujú,

b) sa nimi upravujú vnútorné postupy pre uplat-
nenie práv dotknutej osoby, ak ide o spracúva-
nie osobných údajov, a

c) spĺňajú požiadavky podľa odseku 2.
(2) Vo vnútropodnikových pravidlách sa uvedie as-
poň
a) štruktúra a kontaktné údaje skupiny podnikov

alebo zoskupenia podnikov zapojených do spo-
ločnej hospodárskej činnosti a každého z ich čle-
nov,

b) prenos osobných údajov alebo súbor prenosov
vrátane kategórií osobných údajov, typu spra-
cúvania a jeho účelov, typu dotknutých osôb a
identifikácia predmetnej tretej krajiny alebo
krajín,

c) ich záväznosť pre prevádzkovateľa a sprostred-
kovateľa,

d) uplatňovanie všeobecných zásad ochrany osob-
ných údajov, najmä obmedzenie účelu, minima-
lizácia osobných údajov, obmedzenie lehoty ucho-
vávania, kvalita osobných údajov, špecificky na-
vrhnutá a štandardná ochrana osobných úda-
jov, právny základ pre spracúvanie osobných
údajov, spracúvanie osobitných kategórií osob-
ných údajov, opatrenia na zaistenie bezpečnosti
osobných údajov, ako aj požiadavky v súvislosti
s následnými prenosmi subjektom, ktoré nie sú
viazané vnútropodnikovými pravidlami,

e) právo dotknutej osoby v súvislosti so spracúva-
ním osobných údajov a prostriedky na uplatne-
nie týchto práv vrátane práva na to, aby sa na
ne nevzťahovalo rozhodovanie založené výlučne
na automatizovanom spracúvaní vrátane profi-
lovania podľa § 28, práva na podanie návrhu na
začatie konania podľa § 100 a na inú právnu
ochranu práva podľa osobitného predpisu19) a
práva na náhradu škody za porušenie vnútro-
podnikových pravidiel,

f) vyhlásenie, že prevádzkovateľ alebo sprostred-
kovateľ so sídlom, organizačnou zložkou, pre-
vádzkarňou alebo trvalým pobytom na území
Slovenskej republiky prijíma zodpovednosť za
porušenia vnútropodnikových pravidiel ktorým-
koľvek z dotknutých členov, ktorý nemá sídlo,
organizačnú zložku, prevádzkareň alebo trvalý
pobyt v členskom štáte; prevádzkovateľ alebo
sprostredkovateľ je úplne oslobodený alebo či-
astočne oslobodený od tejto zodpovednosti, len
ak preukáže, že spôsobenú škodu nezavinil,

g) spôsob, akým sa okrem spôsobov podľa § 19 a
20 poskytujú dotknutej osobe informácie o vn-
útropodnikových pravidlách, najmä ak ide o
ustanovenia podľa písmen d) až f),

h) úloha zodpovednej osoby alebo inej osoby alebo
subjektu zodpovedného za monitorovanie dodr-
žiavania vnútropodnikových pravidiel, ako aj za
monitorovanie odbornej prípravy a vybavovania
sťažností,

i) postup týkajúci sa podávania sťažností,
j) mechanizmus, ktorý má v rámci skupiny podni-

kov alebo zoskupenia podnikov zapojených do
spoločnej hospodárskej činnosti zabezpečiť ove-
rovanie dodržiavania vnútropodnikových pravi-
diel a ktorý zahŕňa audity ochrany osobných úda-
jov a metódy na zabezpečenie opatrení na ná-
pravu s cieľom chrániť práva dotknutej osoby;
výsledky overovania oznamujú zodpovednej oso-



www.GDPR365.info Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 16

be alebo subjektu uvedenému v písmene h) a
štatutárnemu orgánu riadiaceho podniku sku-
piny podnikov alebo zoskupenia podnikov zapo-
jených do spoločnej hospodárskej činnosti a na
požiadanie poskytujú úradu,

k) mechanizmus ohlasovania a zaznamenávania
zmien pravidiel a ohlasovania týchto zmien úra-
du,

l) mechanizmus spolupráce s úradom na zabezpe-
čenie dodržiavania pravidiel, najmä poskytova-
nia výsledkov overovania podľa písmena j) úra-
du,

m ) mechanizmus ohlasovania právnych požiadaviek,
ktorým prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
podlieha v tretej krajine a ktoré pravdepodobne
budú mať podstatné nepriaznivé následky na
záruky poskytované vnútropodnikovými pravi-
dlami úradu, a

n) primeraná odborná príprava fyzických osôb, kto-
ré majú stály alebo pravidelný prístup k osob-
ným údajom, v oblasti ochrany osobných úda-
jov.

§ 50
Prenos alebo poskytnutie osobných údajov, ktoré

právny poriadok v Slovenskej republike
nepovoľuje

Rozhodnutie súdu, rozhodnutie tribunálu alebo roz-
hodnutie správneho orgánu tretej krajiny, ktoré od
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vyžaduje
preniesť osobné údaje alebo poskytnúť osobné úda-
je, môže byť uznané alebo vykonateľné len vtedy,
ak je v súlade s medzinárodnou zmluvou uzavretou
s treťou krajinou, ktorou je Slovenská republika
alebo Európska únia viazaná.

§ 51
Výnimky pre osobitné situácie

(1) Ak neexistuje rozhodnutie o primeranosti podľa
§ 48 ods. 1 ani primerané záruky podľa § 48 ods. 2
až 4 vrátane vnútropodnikových pravidiel, prenos
osobných údajov do tretej krajiny alebo medziná-
rodnej organizácii sa môže uskutočniť len vtedy, ak
a) dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas s na-

vrhovaným prenosom po tom, ako bola infor-
movaná o možných rizikách takého prenosu z
dôvodu neexistencie rozhodnutia o primeranos-
ti a primeraných záruk,

b) prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi
dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na
vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na
žiadosť dotknutej osoby,

c) prenos je nevyhnutný na uzatvorenie zmluvy
alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme do-
tknutej osoby medzi prevádzkovateľom a inou
osobou,

d) prenos je nevyhnutný z verejného záujmu podľa
osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmlu-
vy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

e) prenos je nevyhnutný na uplatnenie právneho
nároku dotknutej osoby,

f) prenos je nevyhnutný na ochranu života, zdra-
via alebo majetku dotknutej osoby alebo inej
fyzickej osoby, ak je dotknutá osoba fyzicky ne-
spôsobilá alebo právne nespôsobilá vyjadriť sú-
hlas, alebo

g) prenos sa uskutočňuje z registra, ktorý je podľa
osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmlu-
vy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ur-

čený na poskytovanie informácií verejnosti a do
ktorého môže nahliadať verejnosť, pričom mu-
sia byť splnené podmienky nahliadania podľa
tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzi-
národnej zmluvy, ktorou je Slovenská republi-
ka viazaná.

(2) Ak prenos nemožno uskutočniť podľa § 48 a
nemožno ani uplatniť žiadnu výnimku pre osobitnú
situáciu podľa odseku 1, prenos osobných údajov do
tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa
môže uskutočniť len vtedy, ak
a) prenos nie je opakujúcej sa povahy,
b) prenos sa týka len obmedzeného počtu dotknu-

tých osôb,
c) prenos je nevyhnutný na účel závažných opráv-

nených záujmov prevádzkovateľa, nad ktorými
neprevažujú práva alebo záujmy dotknutej oso-
by, a

d) prevádzkovateľ posúdil okolnosti sprevádzajú-
ce prenos osobných údajov a na základe tohto
posúdenia poskytol vhodné záruky ochrany osob-
ných údajov.

(3) Prevádzkovateľ je povinný o prenose podľa od-
seku 2 vopred informovať úrad. Prevádzkovateľ je
okrem poskytnutia informácií podľa § 19 a 20 po-
vinný informovať dotknutú osobu o prenose podľa
odseku 2 a o svojich oprávnených záujmoch v leho-
tách podľa § 19 a 20. Prevádzkovateľ alebo
sprostredkovateľ zdokumentujú posúdenie, ako aj
vhodné záruky v záznamoch o spracovateľských čin-
nostiach podľa § 37.
(4) Prenos podľa odseku 1 písm. g) nesmie zahŕňať
osobné údaje alebo celé kategórie osobných údajov,
ktoré obsahuje register. Ak je register určený na
nahliadanie pre osoby s oprávneným záujmom, pre-
nos sa môže uskutočniť iba na žiadosť týchto osôb
alebo vtedy, keď majú byť tieto osoby príjemcami.
(5) Odsek 1 písm. a) až c) a odsek 2 sa nevzťahujú
na činnosti, ktoré vykonávajú orgány verejnej moci
pri výkone verejnej moci.

TRETIA ČASŤ
OSOBITNÉ PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

FYZICKÝCH OSÔB PRI ICH SPRACÚVANÍ PRÍSLUŠNÝMI ORGÁNMI
PRVÁ HLAVA

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
§ 52

Na postup príslušných orgánov pri spracúvaní osob-
ných údajov na plnenie úloh na účely trestného
konania sa vzťahujú § 6, § 8, § 9, § 11, § 12 a § 13
ods. 2 rovnako.

§ 53
Zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje musia byť získavané na konkrétne
určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a ne-
smú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlu-
čiteľný s týmto účelom; ten istý príslušný orgán ale-
bo iný príslušný orgán je oprávnený spracúvať osob-
né údaje na archiváciu, na vedecký účel, na účel
historického výskumu alebo na štatistický účel v
súvislosti s plnením úloh na účely trestného kona-
nia, ak prijme primerané záruky ochrany práv do-
tknutej osoby.

§ 54
Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, kto-
rá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najne-
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skôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý
sa osobné údaje spracúvajú.

§ 55
Zákonnosť spracúvania

(1) Príslušný orgán je oprávnený spracúvať osob-
né údaje na plnenie úloh na účely trestného kona-
nia podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská repub-
lika viazaná.
(2) Spracúvať osobné údaje na plnenie úloh na úče-
ly trestného konania, ktoré boli pôvodne získané
na iný účel, je možné, ak spracúvanie osobných
údajov je na účel trestného konania nevyhnutné a
primerané.
(3) Príslušný orgán je oprávnený osobné údaje spra-
cúvať aj na iný účel, ako je plnenie úloh na účely
trestného konania, ak to je zlučiteľné s účelom, na
ktorý sa zhromaždili, a ak spracúvanie je na tento
iný účel nevyhnutné a primerané. Na spracúvanie
osobných údajov na iný účel sa vzťahuje osobitný
predpis,2) ak ide o spracúvanie osobných údajov v
rámci činnosti, ktorá patrí do pôsobnosti práva Eu-
rópskej únie; ak nejde o spracúvanie v rámci čin-
nosti, ktorá patrí do pôsobnosti práva Európskej
únie, na spracúvanie osobných údajov na iný účel
sa vzťahuje tento zákon okrem tejto časti.
(4) Ak príslušný orgán vykonáva iné činnosti, ako
je plnenie úloh na účely trestného konania, na spra-
cúvanie osobných údajov na iné činnosti sa vzťahu-
je osobitný predpis,2) ak ide o spracúvanie osobných
údajov v rámci činnosti, ktorá patrí do pôsobnosti
práva Európskej únie; ak nejde o spracúvanie osob-
ných údajov v rámci činnosti, ktorá patrí do pôsob-
nosti práva Európskej únie, na spracúvanie osob-
ných údajov na iné činnosti sa vzťahuje tento zákon
okrem tejto časti.

§ 56
Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov
(1) Osobitné kategórie osobných údajov môže
príslušný orgán spracúvať len vtedy, ak
a) ich preukázateľne poskytla dotknutá osoba,
b) je ich spracúvanie nevyhnutné podľa osobitné-

ho predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, kto-
rou je Slovenská republika viazaná, alebo

c) je ich spracúvanie nevyhnutné na ochranu ži-
vota, zdravia alebo majetku dotknutej osoby
alebo inej fyzickej osoby.

(2) Príslušný orgán musí pri spracúvaní osobitných
kategórií osobných údajov prijať primerané záruky
na ochranu práv dotknutej osoby.

§ 57
Kategórie dotknutých osôb

Príslušný orgán je, ak je to možné, povinný rozlišo-
vať medzi osobnými údajmi rôznych kategórií do-
tknutých osôb, ako sú najmä
a) osoby, u ktorých sa možno odôvodnene domnie-

vať, že spáchali alebo majú v úmysle spáchať
trestný čin,

b) osoby odsúdené za spáchanie trestného činu,
c) obete trestného činu alebo osoby, u ktorých sú

na základe určitých skutočností dôvody domnie-
vať sa, že sú alebo by mohli byť obeťami trest-
ného činu,

d) iné tretie osoby v súvislosti s trestným činom, a
to najmä osoby, ktoré môžu byť vyzvané, aby
svedčili v rámci trestného konania, osoby, kto-

ré môžu poskytnúť informácie o trestných či-
noch, alebo kontaktné osoby alebo spoločníci
niektorej z osôb podľa písmen a) a b).

§ 58
Pôvod a pravdivosť osobných údajov

(1) Príslušný orgán označí, ak je to možné, osobné
údaje založené na skutočnostiach a osobné údaje
založené na osobných hodnoteniach.
(2) Príslušný orgán pred poskytnutím osobných
údajov alebo pred prenosom osobných údajov overí
ich správnosť, úplnosť a aktuálnosť, ak je to mož-
né, a prijme opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa
neposkytovali alebo neprenášali osobné údaje, kto-
ré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.
(3) Príslušný orgán k poskytnutiu a prenosu osob-
ných údajov pripojí dostupné informácie, ktoré umož-
nia prijímajúcemu príslušnému orgánu posúdiť ich
mieru správnosti, úplnosti, aktuálnosti a spoľahli-
vosti, ak to okolnosti dovoľujú. Nesprávne osobné
údaje príslušný orgán nemôže poskytovať a prená-
šať; neoverené osobné údaje príslušný orgán musí
pri poskytovaní alebo prenose takto označiť a musí
uviesť mieru ich spoľahlivosti. Ak príslušný orgán
neoprávnene poskytne osobné údaje alebo neopráv-
nene prenesie osobné údaje alebo poskytne nespráv-
ne osobné údaje alebo prenesie nesprávne osobné
údaje, je povinný bez zbytočného odkladu informo-
vať príjemcu a žiadať príjemcov osobných údajov,
ktorým sa také osobné údaje poskytli, aby ich bez
zbytočného odkladu opravili, doplnili, vymazali ale-
bo aby obmedzili spracúvanie takých osobných úda-
jov.

DRUHÁ HLAVA
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

§ 59
Na postup príslušných orgánov pri spracúvaní osob-
ných údajov na plnenie úloh na účely trestného
konania sa vzťahuje § 29 rovnako.

§ 60
Informácie, ktoré sa majú sprístupniť alebo

poskytnúť dotknutej osobe
(1) Príslušný orgán na svojom webovom sídle
sprístupní najmä
a) svoje identifikačné údaje a kontaktné údaje,
b) kontaktné údaje zodpovednej osoby,
c) informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osob-

né údaje určené,
d) kontaktné údaje úradu,
e) informácie o práve podať návrh na začatie ko-

nania podľa § 100,
f) informácie o práve žiadať od príslušného orgá-

nu prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknu-
tej osoby týkajú, ich opravu, vymazanie alebo
obmedzenie ich spracúvania.

(2) Na žiadosť dotknutej osoby je príslušný orgán
povinný poskytnúť v osobitných prípadoch dotknu-
tej osobe informácie o
a) právnom základe spracúvania osobných údajov,
b) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je

možné, informáciu o kritériách jej určenia,
c) kategóriách príjemcov osobných údajov, a to aj

v tretej krajine a medzinárodnej organizácii,
d) o iných skutočnostiach, najmä ak sa osobné

údaje získali bez vedomia dotknutej osoby.
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§ 61
Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od príslušného
orgánu potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak to tak je, má právo
získať prístup k týmto osobným údajom a informá-
cie o
a) účele spracúvania osobných údajov a právnom

základe spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým

boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o med-
zinárodnej organizácii,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je
možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve žiadať od príslušného orgánu opravu osob-
ných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby ale-
bo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúva-
nia osobných údajov alebo práve namietať spra-
cúvanie osobných údajov,

f) kontaktných údajoch úradu,
g) práve podať návrh na začatie konania podľa §

100,
h) zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.

§ 62
Právo na opravu osobných údajov, právo

na vymazanie osobných údajov a obmedzenie
týchto práv

(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby príslušný
orgán bez zbytočného odkladu opravil nesprávne
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na
účel spracúvania osobných údajov má dotknutá oso-
ba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
(2) Dotknutá osoba má právo na to, aby príslušný
orgán bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú, a príslušný orgán je povinný
bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak
a) spracúvanie osobných údajov je v rozpore so

zásadami spracúvania osobných údajov podľa §
52 až 55,

b) spracúvanie osobných údajov je v rozpore s §
56, alebo

c) výmaz osobných údajov je nevyhnutný na účel
splnenia povinností podľa tohto zákona, osobit-
ného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, kto-
rou je Slovenská republika viazaná.

(3) Namiesto vymazania príslušný orgán obmedzí
spracúvanie osobných údajov, ak
a) dotknutá osoba napadla správnosť osobných

údajov a ich správnosť alebo nesprávnosť ne-
možno určiť, alebo

b) osobné údaje sa musia zachovať na účely doka-
zovania.

(4) Ak je obmedzené spracúvanie osobných údajov
podľa odseku 3 písm. a), príslušný orgán je povinný
pred zrušením obmedzenia spracúvania osobných
údajov o tom dotknutú osobu informovať.
(5) Príslušný orgán je povinný písomne informovať
dotknutú osobu o zamietnutí práva na opravu podľa
odseku 1, práva na vymazanie podľa odseku 2 alebo
obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa od-
seku 3 a o dôvodoch zamietnutia.

§ 63
Obmedzenie poskytnutia informácií a práv

dotknutej osoby
(1) Príslušný orgán môže odložiť poskytnutie infor-

mácií, obmedziť poskytnutie informácií alebo upus-
tiť od poskytnutia informácií podľa § 60 ods. 2, úpl-
ne alebo čiastočne obmedziť právo na prístup podľa
§ 61 alebo môže úplne alebo čiastočne obmedziť
povinnosť informovať podľa § 62 ods. 5, ak
a) by mohlo dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu

úradného postupu alebo súdneho postupu ale-
bo šetrenia,

b) by mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh na účely
trestného konania,

c) je to potrebné na zabezpečenie ochrany verej-
ného poriadku alebo bezpečnosti štátu, alebo

d) je to potrebné na ochranu práv iných osôb.
(2) Osobitný predpis môže ustanoviť kategórie spra-
cúvania osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje od-
sek 1.
(3) Príslušný orgán je povinný písomne informovať
dotknutú osobu o zamietnutí práva na prístup ale-
bo obmedzení práva na prístup podľa § 61 a o dôvo-
doch tohto zamietnutia alebo obmedzenia; to nepla-
tí, ak by sa poskytnutím takej informácie ohrozil
účel podľa odseku 1.
(4) Príslušný orgán musí zdokumentovať skutko-
vé dôvody alebo právne dôvody, na základe ktorých
sa obmedzilo právo na prístup podľa § 61, a poskyt-
núť ich na požiadanie úradu.
(5) Ak príslušný orgán obmedzí poskytnutie infor-
mácií alebo obmedzí právo dotknutej osoby podľa
odseku 1, je povinný dotknutú osobu písomne in-
formovať o možnosti podania návrhu na začatie ko-
nania podľa § 100 vrátane možnosti uplatnenia prá-
va na preverenie zákonnosti postupov príslušného
orgánu podľa odsekov 1 a 3 úradom a o možnosti
uplatnenia práv dotknutej osoby na inú právnu
ochranu.19)

§ 64
Oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenia

spracúvania osobných údajov
Príslušný orgán je povinný oznámiť opravu nespráv-
nych osobných údajov príslušnému orgánu, od kto-
rého nesprávne osobné údaje získal. Ak príslušný
orgán nesprávne osobné údaje opraví, vymaže ne-
správne osobné údaje alebo obmedzí ich spracúva-
nie podľa § 62 ods. 1 až 3, informuje o tom príjem-
cu, ktorý je také osobné údaje povinný opraviť, vy-
mazať alebo obmedziť ich spracúvanie.

§ 65
Ustanovenia § 61 až 64 sa neuplatňujú, ak ide o
osobné údaje, ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spi-
su alebo súdneho spisu v rámci trestného konania;
práva uvedené v týchto ustanoveniach sa vykoná-
vajú podľa osobitného predpisu.21)

§ 66
Automatizované individuálne rozhodovanie

(1) Rozhodnutie príslušného orgánu, ktoré má na
dotknutú osobu nepriaznivé právne účinky, nesmie
byť založené výlučne na automatizovanom spracúva-
ní osobných údajov vrátane profilovania, ak osobit-
ný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je
Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
Osobitým predpisom alebo medzinárodnou zmluvou,
ktorou je Slovenská republika viazaná, musia byť
ustanovené primerané záruky ochrany práv dotknu-
tej osoby, najmä právo na overenie rozhodnutia nie
automatizovaným spôsobom zo strany príslušného
orgánu.
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(2) Rozhodnutie podľa odseku 1 nesmie byť založe-
né na osobitných kategóriách osobných údajov, ak
sa neuplatňujú vhodné opatrenia na zaručenie práv
a oprávnených záujmov dotknutej osoby.
(3) Profilovanie, ktoré vedie k diskriminácii osôb na
základe osobitných kategórií osobných údajov, sa
zakazuje.

TRETIA HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI PRÍSLUŠNÉHO

ORGÁNU A SPROSTREDKOVATEĽA
§ 67

Na postup príslušných orgánov pri spracúvaní osob-
ných údajov na plnenie úloh na účely trestného
konania sa vzťahujú § 31, § 32, § 33 ods. 1 a 3, § 34,
§ 36, § 37, § 39 až 41, § 42 ods. 1 až 5 a 7 a § 44 až 46
rovnako.

§ 68
(1) Príslušný orgán raz za tri roky preverí, či sú
spracúvané osobné údaje naďalej potrebné na plne-
nie úloh na účely trestného konania, ak osobitný
predpis neustanovuje inak.
(2) Príslušný orgán vedie záznamy o spracova-
teľských činnostiach, za ktoré je zodpovedný. Zá-
znamy o spracovateľských činnostiach musia obsa-
hovať okrem informácií podľa § 37 aj informácie o
a) použití profilovania, ak príslušný orgán zamýšľa

profilovanie,
b) právnom základe pre spracovateľské operácie

vrátane prenosu, pre ktorý sú osobné údaje
určené.

§ 69
Vedenie logov

(1) Príslušný orgán pri získavaní, zmene, prehlia-
daní, poskytovaní vrátane prenosu, kombinovaní a
vymazaní osobných údajov v systéme automatizo-
vaného spracúvania uchováva logy. Z logov o preh-
liadaní a poskytovaní musí byť možné určiť dôvod,
dátum a čas prehliadania alebo poskytovania a iden-
tifikačné údaje osoby, ktorá tieto osobné údaje preh-
liadala alebo ich poskytovala, ako aj totožnosť prí-
jemcov.
(2) Príslušný orgán využíva a uchováva logy výlu-
čne na účely overovania zákonnosti spracúvania
osobných údajov, vlastného monitorovania, na úče-
ly zabezpečenia integrity a bezpečnosti osobných
údajov a na účely trestného konania.
(3) Príslušný orgán a sprostredkovateľ príslušné-
ho orgánu na požiadanie sprístupnia logy úradu, ak
sú dostupné.

§ 70
Predchádzajúca konzultácia

(1) Príslušný orgán uskutoční s úradom konzultá-
ciu pred spracúvaním osobných údajov, ktoré má
tvoriť súčasť nového informačného systému, ak je
z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov
podľa § 42 zrejmé, že toto spracúvanie povedie k
vysokému riziku pre práva fyzických osôb, ak
príslušný orgán neprijme opatrenia na zmiernenie
tohto rizika alebo sa s typom spracúvania, najmä s
využitím nových technológií, mechanizmov alebo
postupov, spája vysoké riziko porušenia práv dotknu-
tej osoby.
(2) Príslušný orgán spolu so žiadosťou o predchád-
zajúcu konzultáciu poskytne úradu aj posúdenie
vplyvu na ochranu osobných údajov podľa § 42, ktoré

vykonal, a na požiadanie úradu aj ďalšie informácie,
ktoré úradu umožnia posúdiť súlad spracúvania
osobných údajov s týmto zákonom a najmä riziká z
hľadiska ochrany osobných údajov dotknutej osoby
a súvisiacich záruk.
(3) Ak sa úrad domnieva, že by zamýšľané spra-
cúvanie osobných údajov podľa odseku 1 bolo nezá-
konné, najmä ak príslušný orgán nedostatočne iden-
tifikoval riziko alebo zmiernil riziko, úrad do šie-
stich týždňov od prijatia žiadosti o konzultáciu po-
skytne príslušnému orgánu, prípadne aj sprostred-
kovateľovi, písomné poradenstvo. Úrad môže s
ohľadom na zložitosť zamýšľaného spracúvania
osobných údajov predĺžiť lehotu podľa predchádza-
júcej vety o jeden mesiac; predĺženie lehoty a dôvo-
dy predĺženia úrad oznámi prevádzkovateľovi, prí-
padne aj sprostredkovateľovi, do jedného mesiaca
od prijatia žiadosti o konzultáciu. Lehota na poskyt-
nutie poradenstva úradom neplynie dovtedy, kým
úrad nezíska informácie, o ktoré požiadal na účely
predchádzajúcej konzultácie.
(4) Ďalšie spracovateľské operácie pre príslušný
orgán, ktoré podliehajú povinnosti uskutočniť pred-
chádzajúce konzultácie podľa odseku 1, ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

§ 71
Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Príslušný orgán alebo sprostredkovateľ príslušné-
ho orgánu pri automatizovanom spracúvaní osob-
ných údajov prijme na základe vyhodnotenia rizík
opatrenia na
a) kontrolu prístupu k zariadeniam, aby sa zabrá-

nilo neoprávnenému prístupu k zariadeniam na
spracúvanie osobných údajov, ktoré sa používa-
jú na spracúvanie,

b) kontrolu nosičov osobných údajov, aby sa zabrá-
nilo neoprávnenému čítaniu nosičov osobných
údajov, kopírovaniu nosičov osobných údajov,
pozmeňovaniu nosičov osobných údajov alebo
odstráneniu nosičov osobných údajov,

c) kontrolu uchovávania osobných údajov, aby sa
zabránilo neoprávnenému vkladaniu osobných
údajov do informačného systému a neoprávne-
nému prehliadaniu osobných údajov v informač-
nom systéme, pozmeňovaniu osobných údajov
v informačnom systéme alebo vymazaniu osob-
ných údajov z informačného systému,

d) kontrolu užívateľa informačného systému, aby
sa zabránilo použitiu systémov automatizované-
ho spracúvania neoprávnenými osobami pomo-
cou zariadenia na prenos osobných údajov,

e) kontrolu prístupu k osobným údajom, aby sa
zabezpečilo, že osoby oprávnené používať sys-
tém automatizovaného spracúvania budú mať
prístup iba k tým osobným údajom, na ktoré sa
vzťahuje ich oprávnenie na prístup,

f) kontrolu prenosu údajov, aby sa zabezpečila
možnosť overiť a zistiť subjekty, ktorým sa pre-
niesli osobné údaje alebo poskytli osobné úda-
je, alebo overiť a zistiť subjekty, ktorým sa môžu
preniesť osobné údaje, alebo poskytnúť osobné
údaje prostredníctvom zariadenia na prenos
osobných údajov,

g) kontrolu vkladania údajov do informačného sys-
tému, aby sa zabezpečilo, že bude možné overiť
a zistiť, aké osobné údaje sa vložili do systému
automatizovaného spracúvania, a kedy a kto ich
tam vložil,
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h) kontrolu prepravy osobných údajov, aby sa za-
bránilo neoprávnenému čítaniu osobných úda-
jov, kopírovaniu osobných údajov, pozmeňova-
niu osobných údajov alebo vymazaniu osobných
údajov počas ich prenosu alebo počas prepravy
nosiča osobných údajov,

i) obnovu osobných údajov, aby sa zabezpečilo, že
sa inštalované systémy obnovia, ak dôjde k ich
prerušeniu,

j) zabezpečenie spoľahlivosti informačného systé-
mu, aby sa zabezpečilo, že funkcie tohto systé-
mu fungujú a hlási sa výskyt chýb v jeho funk-
ciách,

k) zabezpečenie integrity informačného systému,
aby sa uchovávané osobné údaje nemohli po-
škodiť, ak nastane porucha tohto systému.

§ 72
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov

(1) Príslušný orgán je povinný bez zbytočného od-
kladu oznámiť informácie podľa § 40 ods. 4 orgánu
členského štátu príslušnému na plnenie úloh na
účely trestného konania, ak porušenie ochrany
osobných údajov zahŕňa osobné údaje, ktorých pre-
nos vykonal orgán členského štátu príslušný na pl-
nenie úloh na účely trestného konania alebo ktoré
boli prenesené takému orgánu.
(2) Príslušný orgán môže odložiť oznámenie o po-
rušení ochrany osobných údajov, obmedziť oznáme-
nie o porušení ochrany osobných údajov alebo upus-
tiť od oznámenia porušenia ochrany osobných úda-
jov dotknutej osobe podľa § 41, ak
a) by mohlo dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu

úradného postupu alebo súdneho postupu ale-
bo šetrenia,

b) by mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh na účely
trestného konania,

c) je to potrebné na zabezpečenie ochrany verej-
ného poriadku alebo bezpečnosti štátu, alebo

d) je to potrebné na ochranu práv iných osôb.

ŠTVRTÁ HLAVA
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ

KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ
ORGANIZÁCII

§ 73
(1) Na postup príslušných orgánov pri spracúvaní
osobných údajov na plnenie úloh na účely trestné-
ho konania sa vzťahujú § 48 ods. 1 a § 50 rovnako.
(2) Prenos osobných údajov medzi príslušnými or-
gánmi a orgánmi členských štátov príslušnými na
plnenie úloh na účely trestného konania sa zaruču-
je, ak sa taký prenos vyžaduje podľa osobitného
predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slo-
venská republika viazaná.

§ 74
Všeobecné zásady prenosu osobných údajov

(1) Prenos osobných údajov, ktoré sa spracúvajú
alebo sú určené na spracúvanie po prenose do tre-
tej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, vráta-
ne následného prenosu do ďalšej tretej krajiny či
ďalšej medzinárodnej organizácii príslušný orgán
môže uskutočniť len vtedy, ak
a) je prenos potrebný na plnenie úloh na účely

trestného konania,
b) sa osobné údaje prenášajú prevádzkovateľovi v

tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii,
ktorý je orgánom príslušným na plnenie úloh

na účely trestného konania, ak nie je v § 77
ods. 1 ustanovené inak,

c) členský štát vydal povolenie na prenos v súlade
so svojím vnútroštátnym právom, ak sa prene-
sú osobné údaje alebo poskytnú osobné údaje z
iného členského štátu, ešte pred uskutočnením
prenosu,

d) Komisia prijala rozhodnutie o primeranosti
podľa § 48 ods. 1 alebo boli poskytnuté alebo
existujú primerané záruky podľa § 75 alebo pla-
tia výnimky pre osobitné situácie podľa § 76,

e) pri následnom prenose do ďalšej tretej krajiny
alebo medzinárodnej organizácii príslušný orgán,
ktorý uskutočnil pôvodný prenos, alebo iný
príslušný orgán v Slovenskej republike vydá
povolenie na následný prenos, a to po náleži-
tom zohľadnení relevantných faktorov vrátane
závažnosti trestného činu, účelu, na ktorý sa
osobné údaje pôvodne preniesli, a úrovne ochra-
ny osobných údajov v tretej krajine alebo med-
zinárodnej organizácii, do ktorej sa osobné úda-
je následne prenášajú.

(2) Prenos bez predchádzajúceho povolenia členské-
ho štátu podľa odseku 1 písm. c) možno uskutočniť
len vtedy, ak je prenos nevyhnutný na zabránenie
bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu verejnej
bezpečnosti členského štátu alebo tretej krajiny,
alebo základných záujmov členského štátu a pred-
chádzajúce povolenie nie je možné získať včas; or-
gán zodpovedný za vydanie predchádzajúceho povo-
lenia sa o tom musí informovať bez zbytočného od-
kladu.
(3) Ak príslušný orgán uskutočňuje prenos osob-
ných údajov, na ktorých spracúvanie sa podľa oso-
bitného predpisu vzťahujú osobitné podmienky spra-
cúvania, musí o podmienkach a požiadavke dodržia-
vať ich informovať príjemcu. Pri prenose osobných
údajov príjemcovi v inom členskom štáte alebo agen-
túre, úradu alebo orgánu Európskej únie nemôže
príslušný orgán uplatňovať iné podmienky, ako sa
uplatňujú na prenos osobných údajov v rámci Slo-
venskej republiky.

§ 75
Primerané záruky

(1) Ak neexistuje rozhodnutie Komisie o primera-
nosti podľa § 48 ods. 1, príslušný orgán môže usku-
točniť prenos osobných údajov do tretej krajiny ale-
bo medzinárodnej organizácii len vtedy, ak
a) osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva,

ktorou je Slovenská republika viazaná, posky-
tuje primerané záruky ochrany osobných úda-
jov, alebo

b) príslušný orgán posúdil okolnosti prenosu osob-
ných údajov a dospel k záveru, že existujú pri-
merané záruky ochrany osobných údajov.

(2) Príslušný orgán informuje úrad o kategóriách
prenosov podľa odseku 1 písm. b).
(3) Ak príslušný orgán uskutočňuje prenos podľa
odseku 1 písm. b), musí sa taký prenos zdokumen-
tovať; dokumentácia sa na žiadosť poskytne úradu.
V dokumentácii musí byť uvedený dátum a čas pre-
nosu, informácie o prijímajúcom príslušnom orgá-
ne, odôvodnenie prenosu osobných údajov a prená-
šané osobné údaje.
(4) Rozhodnutím Komisie o zrušení, zmene alebo
pozastavení svojho rozhodnutia o primeranosti podľa
§ 48 ods. 1 nie je dotknutý prenos osobných údajov
podľa odseku 1 a § 76.
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§ 76
Výnimky pre osobitné situácie

(1) Ak neexistuje rozhodnutie Komisie o primera-
nosti podľa § 48 ods. 1 ani primerané záruky podľa
§ 75, prenos osobných údajov do tretej krajiny ale-
bo medzinárodnej organizácii môže príslušný orgán
uskutočniť len vtedy, ak je prenos nevyhnutný
a) na ochranu života, zdravia alebo majetku do-

tknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby,
b) na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknu-

tej osoby, ak tak ustanovuje osobitný predpis
alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Sloven-
ská republika viazaná,

c) na predídenie bezprostredného a vážneho ohro-
zenia verejnej bezpečnosti členského štátu ale-
bo tretej krajiny,

d) v osobitných prípadoch na plnenie úloh na úče-
ly trestného konania, alebo

e) v osobitných prípadoch na uplatnenie právneho
nároku súvisiaceho s plnením úloh na účely
trestného konania.

(2) Prenos osobných údajov podľa odseku 1 sa ne-
smie uskutočniť, ak príslušný orgán, ktorý prenos
uskutočňuje, určí, že práva dotknutej osoby preva-
žujú nad verejným záujmom na prenose podľa od-
seku 1 písm. d) a e).
(3) Ak sa prenos osobných údajov uskutočňuje
podľa odseku 1, musí sa taký prenos zdokumento-
vať; dokumentácia sa na žiadosť poskytne úradu. V
dokumentácii musí byť uvedený dátum a čas pre-
nosu, informácie o prijímajúcom príslušnom orgá-
ne, odôvodnenie prenosu osobných údajov a prená-
šané osobné údaje.

§ 77
Prenos osobných údajov príjemcovi z tretej

krajiny
(1) Príslušný orgán v osobitných prípadoch môže
uskutočniť prenos osobných údajov príjemcovi so
sídlom, miestom podnikania, organizačnou zložkou,
prevádzkarňou alebo trvalým pobytom v tretej kra-
jine, ak okrem iných podmienok prenosu osobných
údajov ustanovených týmto zákonom
a) je prenos nevyhnutný na plnenie úlohy na úče-

ly trestného konania príslušného orgánu, kto-
rý prenos uskutočňuje,

b) príslušný orgán, ktorý prenos uskutočňuje, určí,
že žiadne práva dotknutej osoby neprevažujú
nad verejným záujmom, z ktorého v danom prí-
pade vyplynula nevyhnutnosť prenosu,

c) príslušný orgán, ktorý prenos uskutočňuje, sa
domnieva, že prenos orgánu, ktorý je v tretej
krajine príslušný na plnenie úloh na účely trest-
ného konania, je neefektívny alebo nevhodný,
najmä preto, že prenos nemožno dosiahnuť v
primeranom čase,

d) orgán, ktorý je v tretej krajine príslušný na pl-
nenie úloh na účely trestného konania, je bez
zbytočného odkladu informovaný, okrem prípa-
dov, ak je také opatrenie neúčinné alebo nevhod-
né, a

e) príslušný orgán, ktorý prenos uskutočňuje, in-
formuje príjemcu o konkrétnom účele alebo
účeloch, na ktoré má príjemca tieto osobné úda-
je výlučne spracúvať, ak je také spracúvanie
nevyhnutné.

(2) Prenosom príjemcovi z tretej krajiny podľa od-
seku 1 nie je dotknutá medzinárodná zmluva, kto-
rou je Slovenská republika viazaná v oblasti justi-

čnej spolupráce v trestných veciach a policajnej spo-
lupráce.
(3) Príslušný orgán, ktorý uskutočňuje prenos
podľa odseku 1, musí o tom informovať úrad.
(4) Ak príslušný orgán uskutočňuje prenos podľa
odseku 1, je povinný ho zdokumentovať.

ŠTVRTÁ ČASŤ
OSOBITNÉ SITUÁCIE ZÁKONNÉHO SPRACÚVANIA OSOBNÝCH

ÚDAJOV
§ 78

(1) Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje
bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúva-
nie osobných údajov je nevyhnutné na akademický
účel, umelecký účel alebo literárny účel; to neplatí,
ak spracúvaním osobných údajov na taký účel pre-
vádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na
ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu sú-
kromia alebo také spracúvanie osobných údajov bez
súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný predpis
alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská
republika viazaná.
(2) Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje
bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúva-
nie osobných údajov je nevyhnutné pre potreby in-
formovania verejnosti masovokomunikačnými pro-
striedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzko-
vateľ, ktorému to vyplýva z predmetu činnosti; to
neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na taký
účel prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej oso-
by na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu
súkromia alebo také spracúvanie osobných údajov
bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný pred-
pis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Sloven-
ská republika viazaná.
(3) Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom do-
tknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné
údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu ti-
tul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služob-
né zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo za-
mestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnan-
ca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne
číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na
pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak
je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných
povinností, služobných povinností alebo funkčných
povinností dotknutej osoby. Poskytovanie osobných
údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie
narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej
osoby.
(4) Pri spracúvaní osobných údajov možno využiť
na účely identifikovania fyzickej osoby všeobecne
použiteľný identifikátor podľa osobitného predpisu22)

len vtedy, ak jeho využitie je nevyhnutné na dosiah-
nutie daného účelu spracúvania. Súhlas so spracúva-
ním všeobecne použiteľného identifikátora musí byť
výslovný a nesmie ho vylučovať osobitný predpis,
ak ide o jeho spracúvanie na právnom základe sú-
hlasu dotknutej osoby. Zverejňovať všeobecne pou-
žiteľný identifikátor sa zakazuje; to neplatí, ak vše-
obecne použiteľný identifikátor zverejní sama do-
tknutá osoba.
(5) Prevádzkovateľ môže spracúvať genetické úda-
je, biometrické údaje a údaje týkajúce sa zdravia aj
na právnom základe osobitného predpisu alebo med-
zinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná.
(6) Osobné údaje o dotknutej osobe možno získať
od inej fyzickej osoby a spracúvať v informačnom
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systéme len s predchádzajúcim písomným súhlasom
dotknutej osoby; to neplatí, ak poskytnutím osob-
ných údajov o dotknutej osobe do informačného
systému iná fyzická osoba chráni svoje práva alebo
právom chránené záujmy, oznamuje skutočnosti,
ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednos-
ti dotknutej osoby, alebo sa osobné údaje spracúva-
jú na základe osobitného zákona podľa § 13 ods. 1
písm. c) a e). Ten, kto také osobné údaje spracúva,
musí vedieť preukázať úradu na jeho žiadosť, že ich
získal v súlade s týmto zákonom.
(7) Ak dotknutá osoba nežije, súhlas vyžadovaný
podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu2) môže
poskytnúť jej blízka osoba.23) Súhlas nie je platný,
ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nes-
úhlas.
(8) Pri spracúvaní osobných údajov na účel archi-
vácie, na vedecký účel, na účel historického výsku-
mu alebo na štatistický účel je prevádzkovateľ a
sprostredkovateľ povinný prijať primerané záruky
pre práva dotknutej osoby. Tieto záruky obsahujú
zavedenie primeraných a účinných technických a
organizačných opatrení najmä na zabezpečenie do-
držiavania zásady minimalizácie údajov a pseudony-
mizácie.
(9) Ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel,
účel historického výskumu alebo na štatistický účel,
môžu byť práva dotknutej osoby podľa § 21, § 22, §
24 a 27 alebo podľa osobitného predpisu24) obmedze-
né osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmlu-
vou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak sú
prijaté primerané podmienky a záruky podľa odse-
ku 6, ak by tieto práva dotknutej osoby pravdepo-
dobne znemožnili alebo závažným spôsobom sťažili
dosiahnutie týchto účelov a také obmedzenie práv
dotknutej osoby je nevyhnutné na dosiahnutie tých-
to účelov.
(10)Ak sa osobné údaje spracúvajú na účel archivá-
cie, môžu byť práva dotknutej osoby podľa
§ 21, § 22 a § 24 až 27 alebo podľa osobitného pred-
pisu25) obmedzené osobitným predpisom, ak sú pri-
jaté primerané podmienky a záruky podľa odseku
6, ak by tieto práva dotknutej osoby pravdepodobne
znemožnili alebo závažným spôsobom sťažili dosia-
hnutie týchto účelov a také obmedzenie práv do-
tknutej osoby je nevyhnutné na dosiahnutie týchto
účelov.
(11) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ pri prijí-
maní bezpečnostných opatrení a pri posudzovaní
vplyvu na ochranu osobných údajov postupuje pri-
merane podľa medzinárodných noriem a štandar-
dov bezpečnosti.

Mlčanlivosť
§ 79

(1) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný
zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré
spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukon-
čení spracúvania osobných údajov.
(2) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný
zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické
osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Povinnosť
mlčanlivosti podľa prvej vety musí trvať aj po skon-
čení pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého
pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pra-
covného vzťahu tejto fyzickej osoby.
(3) Povinnosť mlčanlivosti podľa odsekov 1 a 2 ne-
platí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a

orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitné-
ho zákona; tým nie sú dotknuté ustanovenia o ml-
čanlivosti podľa osobitných predpisov.26)

(4) Ustanovenia o povinnosti mlčanlivosti podľa
odsekov 1 a 2, § 45 ods. 5 sa nepoužijú vo vzťahu k
úradu pri plnení jeho úloh podľa tohto zákona ale-
bo osobitného predpisu.2)

PIATA ČASŤ
ÚRAD

PRVÁ HLAVA
POSTAVENIE, PÔSOBNOSŤ A ORGANIZÁCIA

ÚRADU
§ 80

Postavenie úradu
(1) Úrad je orgánom štátnej správy s celosloven-
skou pôsobnosťou, ktorý sa podieľa na ochrane zá-
kladných práv fyzických osôb pri spracúvaní osob-
ných údajov a ktorý vykonáva dozor nad ochranou
osobných údajov vrátane dozoru nad ochranou osob-
ných údajov spracúvaných príslušnými orgánmi pri
plnení úloh na účely trestného konania, ak nie je v
§ 81 ods. 7 a 8 ustanovené inak.
(2) Sídlom úradu je Bratislava.
(3) Úrad na plnenie úloh dozorného orgánu nad
ochranou osobných údajov môže zriaďovať a zrušo-
vať detašované pracoviská mimo svojho sídla a ur-
čovať územný obvod ich pôsobnosti.
(4) Úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje
nezávisle a riadi sa ústavou, ústavnými zákonmi,
zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právny-
mi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorý-
mi je Slovenská republika viazaná.
(5) Úrad je rozpočtovou organizáciou.27) Návrh roz-
počtu predkladá úrad ako súčasť kapitoly Všeobec-
ná pokladničná správa. Schválený rozpočet úradu
môže znížiť v priebehu kalendárneho roku iba Ná-
rodná rada Slovenskej republiky.
(6) Podrobnosti o organizácii úradu upraví organi-
začný poriadok úradu, ktorý vydá predseda úradu.

§ 81
Úlohy úradu

(1) Úrad je dozorný orgán podľa tohto zákona ale-
bo osobitného predpisu28) a plní úlohy a vykonáva
právomoci, ktoré sú mu zverené podľa tohto záko-
na a podľa osobitného predpisu.29)

(2) Úrad
a) monitoruje uplatňovanie tohto zákona,
b) vyjadruje sa k návrhom zákonov a k návrhom

ostatných všeobecne záväzných právnych pred-
pisov, v ktorých sa upravuje spracúvanie osob-
ných údajov,

c) poskytuje konzultácie v oblasti ochrany osob-
ných údajov,

d) metodicky usmerňuje prevádzkovateľov a
sprostredkovateľov pri spracúvaní osobných
údajov,

e) zvyšuje povedomie verejnosti najmä v oblasti
rizík a práv súvisiacich so spracúvaním osobných
údajov,

f) zvyšuje povedomie prevádzkovateľov a
sprostredkovateľov o ich povinnostiach podľa
tohto zákona,

g) na požiadanie poskytuje informácie dotknutej
osobe v súvislosti s uplatnením jej práv podľa
tohto zákona a na tento účel spolupracuje s do-
zornými orgánmi iných členských štátov,30)

h) pri výkone dozoru nad ochranou osobných úda-



www.GDPR365.info Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 23

jov preveruje zákonnosť spracúvania osobných
údajov príslušným orgánom pri výkone práva
dotknutou osobou podľa § 63 ods. 5 a informuje
dotknutú osobu o výsledku preverenia do 30 dní
odo dňa podania žiadosti o preverenie alebo o
dôvodoch, prečo k prevereniu nedošlo, a o mož-
nosti uplatnenia práva dotknutej osoby na po-
danie návrhu na začatie konania podľa § 100 a
na inú právnu ochranu podľa osobitného pred-
pisu,19)

i) monitoruje vývoj najmä informačných a komu-
nikačných technológií a obchodných praktík, ak
má dosah na ochranu osobných údajov,

j) spolupracuje s Európskym výborom pre ochra-
nu údajov v oblasti ochrany osobných údajov,31)

k) predkladá Národnej rade Slovenskej republiky
správu o stave ochrany osobných údajov najme-
nej raz za rok; správu o stave ochrany osob-
ných údajov zverejňuje úrad na svojom webo-
vom sídle a poskytuje ju Európskemu výboru
pre ochranu údajov a Komisii,

l) spolupracuje s dozornými orgánmi iných člen-
ských štátov vrátane výmeny informácií a po-
skytuje im vzájomnú pomoc s cieľom zabezpe-
čiť spoločný postup pri ochrane osobných úda-
jov podľa tohto zákona a osobitného predpisu.32)

(3) Úrad je pri plnení svojich úloh oprávnený
a) nariadiť prevádzkovateľovi a sprostredkovateľo-

vi, prípadne aj zástupcovi prevádzkovateľa ale-
bo sprostredkovateľa, ak bol poverený, aby po-
skytli informácie, ktoré sú nevyhnutné na pl-
nenie jeho úloh,

b) získať od prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
prístup k osobným údajom a informáciám, kto-
ré sú nevyhnutné na plnenie jeho úloh; tým nie
sú dotknuté ustanovenia o mlčanlivosti podľa
osobitných predpisov,26)

c) vstupovať do priestorov prevádzkovateľa a
sprostredkovateľa, ako aj k akémukoľvek zari-
adeniu a prostriedkom na spracúvanie osobných
údajov, a to v rozsahu nevyhnutnom na plnenie
jeho úloh, ak na to nie je potrebné povolenie
podľa osobitného predpisu,33)

d) upozorniť prevádzkovateľa alebo sprostredko-
vateľa na to, že plánované spracovateľské ope-
rácie pravdepodobne porušia ustanovenia tohto
zákona alebo osobitného predpisu,2)

e ) uložiť opatrenia na nápravu, pokutu podľa § 104
alebo poriadkovú pokutu podľa § 105, ak pre-
vádzkovateľ, sprostredkovateľ, monitorujúci
subjekt alebo certifikačný subjekt porušili usta-
novenia tohto zákona alebo osobitného predpi-
su,2)

f) nariadiť prevádzkovateľovi alebo sprostredko-
vateľovi, aby vyhovel žiadosti dotknutej osoby
o uplatnenie jej práv podľa tohto zákona alebo
osobitného predpisu,2)

g) nariadiť prevádzkovateľovi alebo sprostredko-
vateľovi, aby svoje spracovateľské operácie zosú-
ladil podľa potreby určeným spôsobom a v rám-
ci určenej lehoty s ustanoveniami tohto zákona
alebo osobitného predpisu,2)

h) nariadiť prevádzkovateľovi, aby porušenie ochra-
ny osobných údajov oznámil dotknutej osobe,

i) nariadiť dočasné obmedzenie spracúvania osob-
ných údajov alebo trvalé obmedzenie spracúva-
nia osobných údajov,

j) predvolať prevádzkovateľa alebo sprostredkova-
teľa na účel podania vysvetlenia pri podozrení z

porušenia povinností uložených týmto zákonom,
osobitným predpisom alebo medzinárodnou
zmluvou, ktorou je Slovenská republika viaza-
ná,

k) odporučiť prevádzkovateľovi alebo sprostredko-
vateľovi opatrenia na zabezpečenie ochrany osob-
ných údajov v informačných systémoch,

l) nariadiť pozastavenie prenosu osobných údajov
príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárod-
nej organizácii.

(4) Okrem plnenia úloh podľa odseku 1 a 2 úrad
ďalej
a) plní oznamovaciu povinnosť voči Komisii v ob-

lasti ochrany osobných údajov,
b) prijíma opatrenia na vykonanie rozhodnutí Ko-

misie vydaných v oblasti ochrany osobných úda-
jov,

c) spolupracuje pri výkone dozoru nad ochranou
osobných údajov s dozornými orgánmi iných
členských štátov a s obdobnými orgánmi dozo-
ru mimo územia členských štátov.

(5) Predmetom dozoru nad ochranou osobných úda-
jov nie sú spory zo zmluvných vzťahov alebo pred-
zmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom alebo
sprostredkovateľom a dotknutou osobou alebo iný-
mi osobami, na ktorých prejednávanie a rozhodo-
vanie sú príslušné súdy alebo iné orgány podľa oso-
bitných predpisov.
(6) Úrad môže účtovať primeraný poplatok zodpo-
vedajúci administratívnym nákladom alebo môže
odmietnuť konať na základe žiadosti, ak je žiadosť
zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä
pre jej opakujúcu sa povahu. Zjavnú neopodstatne-
nosť alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje úrad.
(7) Ak osobné údaje spracúvajú súdy pri výkone ich
súdnej právomoci, dozor podľa § 90 až 98 nad ochra-
nou osobných údajov vykonáva Ministerstvo spra-
vodlivosti Slovenskej republiky.
(8) Ak osobné údaje spracúva Národný bezpečnost-
ný úrad podľa osobitného predpisu,5) dozor podľa §
90 až 98 nad ochranou osobných údajov vykonáva
Národná rada Slovenskej republiky podľa osobitné-
ho predpisu.34)

§ 82
Predseda úradu

(1) Na čele úradu je predseda, ktorého volí a odvo-
láva Národná rada Slovenskej republiky na návrh
vlády Slovenskej republiky.
(2) Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov a
možno ho zvoliť najviac na dve po sebe nasledujúce
funkčné obdobia. Predseda úradu zostáva vo funk-
cii aj po uplynutí funkčného obdobia, kým Národná
rada Slovenskej republiky nezvolí nového predse-
du.
(3) Za predsedu úradu možno zvoliť občana Sloven-
skej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady
Slovenskej republiky, má vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa, má najmenej dvojročné skúsenos-
ti v oblasti ochrany osobných údajov a je bezúhon-
ný.
(4) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona po-
važuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmy-
selný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom
mu výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne
odložený, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na
základe zákona nehľadí na neho, ako keby nebol
odsúdený alebo odsúdenie mu nebolo zahladené.
Bezúhonnosť sa preukazuje doloženým výpisom z
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registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(5) Predseda úradu musí byť pri výkone svojej funk-
cie nezávislý a nesmie byť pri plnení svojich úloh a
výkone svojich právomocí podľa tohto zákona pod
vonkajším vplyvom, či už priamym alebo nepria-
mym, a nesmie od nikoho požadovať ani prijímať
pokyny.
(6) Predseda úradu je povinný sa zdržať akého-
koľvek konania nezlučiteľného s jeho povinnosťa-
mi podľa tohto zákona a podľa osobitného predpi-
su.35)

(7) Predseda úradu je štátnym zamestnancom podľa
osobitného predpisu.7) Predsedovi úradu patrí plat
vo výške štvornásobku priemernej nominálnej me-
sačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárst-
ve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalen-
dárny rok zaokrúhlený na celé euro nahor. Platové
a ďalšie náležitosti predsedu úradu určuje vláda Slo-
venskej republiky.
(8) K zániku výkonu funkcie predsedu úradu do-
chádza uplynutím jeho funkčného obdobia alebo
zvolením nového predsedu po uplynutí funkčného
obdobia predsedu úradu podľa odseku 2.
(9) Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funk-
cie zaniká
a) vzdaním sa funkcie,
b) stratou voliteľnosti do Národnej rady Sloven-

skej republiky,
c) nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým

bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo kto-
rým bol odsúdený za trestný čin a výkon trestu
odňatia slobody mu nebol podmienečne odlože-
ný,

d) výkonom činnosti, ktorá je nezlučiteľná s jeho
povinnosťami podľa odseku 6, alebo

e) smrťou alebo právoplatným rozhodnutím súdu
o vyhlásení predsedu úradu za mŕtveho.
(10) Predseda úradu môže byť z funkcie odvolaný,
ak
a) mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však

počas jedného roka, nedovoľuje riadne vykoná-
vať povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie,

b) porušil povinnosť nezávislosti podľa odseku 5,
alebo

c) porušil povinnosť mlčanlivosti o skutočnostiach,
o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom
svojej funkcie podľa § 84.

§ 83
Podpredseda úradu

(1) Predsedu úradu zastupuje podpredseda úradu,
ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej re-
publiky na návrh predsedu úradu. Podpredseda úra-
du je štátnym zamestnancom podľa osobitného pred-
pisu.7)

(2) Funkčné obdobie podpredsedu úradu je päť ro-
kov a možno ho vymenovať najviac na dve po sebe
nasledujúce funkčné obdobia. Podpredseda úradu
zostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdo-
bia, kým vláda Slovenskej republiky nevymenuje
nového podpredsedu.
(3) Na výkon funkcie podpredsedu úradu sa § 82
ods. 3 až 6 a ods. 8 až 10 vzťahujú rovnako.

§ 84
Povinnosť mlčanlivosti

(1) Predseda úradu, podpredseda úradu a zamest-
nanci úradu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli počas plne-

nia úloh podľa tohto zákona alebo osobitného pred-
pisu,2) a to aj po skončení výkonu svojej funkcie,
štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pome-
ru alebo obdobného pracovného vzťahu.
(2) Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 neplatí,
ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgá-
nov činných v trestnom konaní podľa osobitného
predpisu;36) tým nie sú dotknuté ustanovenia o ml-
čanlivosti podľa osobitného predpisu.37)

(3) Od povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 môže
podpredsedu úradu a zamestnancov úradu oslobo-
diť predseda úradu. Od povinnosti mlčanlivosti podľa
odseku 1 môže predsedu úradu v konkrétnom prí-
pade oslobodiť Národná rada Slovenskej republiky.

DRUHÁ HLAVA
KÓDEX SPRÁVANIA, CERTIFIKÁT

A AKREDITÁCIA
§ 85

Kódex správania
(1) Združenie zastupujúce kategóriu prevádzkova-
teľov alebo sprostredkovateľov alebo iný subjekt
zastupujúci kategóriu prevádzkovateľov alebo
sprostredkovateľov môže prijať kódex správania, a
to najmä na účely spresnenia uplatňovania tohto
zákona alebo osobitného predpisu2) v súvislosti s
predmetom kódexu správania podľa osobitného pred-
pisu.38)

(2) Schválením kódexu správania zo strany úradu
nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa ale-
bo zodpovednosť sprostredkovateľa dodržiavať ten-
to zákon alebo osobitný predpis.2)

(3) Žiadosť o schválenie návrhu kódexu správania,
návrhu zmeny schváleného kódexu správania ale-
bo návrhu rozšírenia schváleného kódexu správa-
nia podáva úradu združenie alebo iný subjekt podľa
odseku 1 (ďalej len „žiadateľ“).
(4) Žiadosť o schválenie kódexu správania musí ob-
sahovať
a) identifikačné údaje žiadateľa,
b) meno a priezvisko štatutárneho zástupcu alebo

osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa,
c) označenie, či ide o návrh kódexu správania, ná-

vrh zmeny schváleného kódexu správania ale-
bo návrh rozšírenia schváleného kódexu sprá-
vania,

d) postup združenia, ktorým sa člen združenia za-
väzuje dodržiavať schválený kódex správania,

e) záväzok prevádzkovateľa alebo sprostredkova-
teľa podrobiť sa monitorovaniu dodržiavania
schváleného kódexu správania v súlade s pravi-
dlami a postupmi na monitorovanie dodržiava-
nia kódexu správania,

f) opis práv a povinností prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa pri výkone monitorovania
dodržiavania schváleného kódexu správania,

g) uvedenie predmetu, na ktorý sa návrh kódexu
správania, návrh zmeny schváleného kódexu
správania alebo návrh rozšírenia schváleného
kódexu správania vzťahuje,

h) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú
osobné údaje určené, ako aj právny základ spra-
cúvania osobných údajov,

i) kategórie osobných údajov,
j) kategórie dotknutých osôb,
k) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjem-

cu osobných údajov, ak existuje,
l) opis spracovateľských činností, informácie o exis-

tencii automatizovaného individuálneho rozho-
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dovania a informácie o existencii profilovania,
m ) opis postupu žiadateľa pri uplatnení práv do-

tknutou osobou,
n) informáciu, či sa návrh kódexu správania týka

spracovateľských činností vo viacerých členských
štátoch,

o) identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácie pri prenose osobných údajov a in-
formáciu o prijatých primeraných zárukách toh-
to prenosu,

p) prijaté pravidlá a postupy na monitorovanie do-
držiavania kódexu správania.

(5) Žiadateľ k žiadosti o schválenie kódexu správa-
nia podľa odseku 4 musí priložiť
a) návrh kódexu správania, návrh zmeny schvále-

ného kódexu správania alebo návrh rozšírenia
schváleného kódexu správania, a to aj v anglic-
kom jazyku, ak sa týka spracovateľských čin-
ností vo viacerých členských štátoch,

b) potvrdenie o zaplatení správneho poplatku,
c) ďalšie informácie a podklady nevyhnutné na

posúdenie súladu návrhu kódexu správania s
týmto zákonom alebo osobitným predpisom.2)

(6) Ak žiadosť o schválenie kódexu správania ne-
spĺňa náležitosti podľa odsekov 4 a 5 alebo ak v ko-
naní o schválenie kódexu správania vzniknú pochyb-
nosti o preukázaní súladu s týmto zákonom alebo
osobitným predpisom,2) úrad vyzve žiadateľa na do-
plnenie podkladov v lehote, ktorá nesmie byť krat-
šia ako 15 dní; počas tejto doby lehota v konaní o
schválenie kódexu správania neplynie.
(7) Účastníkom konania o schválení kódexu sprá-
vania je žiadateľ, ktorý podal žiadosť podľa odseku
4.
(8) Ak úrad počas konania o schválenie kódexu sprá-
vania zistí nesúlad s týmto zákonom alebo osobit-
ným predpisom,2) vyzve žiadateľa na odstránenie
zisteného nesúladu v určenej lehote, ktorá nesmie
byť kratšia ako 30 dní; počas plynutia lehoty na od-
stránenie zisteného nesúladu neplynie lehota v ko-
naní o schválenie kódexu správania. Na odôvodnenú
žiadosť žiadateľa úrad určenú lehotu môže predĺžiť
najviac o 60 dní.
(9) Úrad konanie o schválenie kódexu správania
zastaví, ak žiadateľ
a) neodstráni nedostatky žiadosti v lehote určenej

podľa odseku 6,
b) neodstráni úradom zistené nedostatky v lehote

určenej podľa odseku 8.
(10)Úrad rozhodne o schválení kódexu správania, o
zmene schváleného kódexu správania alebo o roz-
šírení schváleného kódexu správania do 90 dní odo
dňa začatia konania.
(11)Ak je potrebné predložiť návrh kódexu správa-
nia, návrh zmeny schváleného kódexu správania
alebo návrh rozšírenia schváleného kódexu Európ-
skemu výboru pre ochranu údajov podľa osobitné-
ho predpisu,39) lehota podľa odseku 10 neplynie odo
dňa predloženia návrhu kódexu správania, návrhu
zmeny schváleného kódexu správania alebo návr-
hu rozšírenia schváleného kódexu správania Európ-
skemu výboru pre ochranu údajov až do dňa doru-
čenia stanoviska Európskeho výboru pre ochranu
údajov podľa osobitného predpisu40) úradu.
(12)Úrad po preskúmaní žiadosti o schválenie kó-
dexu správania podľa odsekov 4 a 5 a súvisiacej do-
kumentácie vydá rozhodnutie o schválení kódexu
správania, rozhodnutie o schválení zmeny schvále-
ného kódexu správania alebo rozhodnutie o schvá-

lení rozšírenia schváleného kódexu správania, ak
návrh kódexu správania, návrh zmeny schválené-
ho kódexu správania alebo návrh rozšírenia schvá-
leného kódexu správania je v súlade a poskytuje
dostatočné primerané záruky ochrany osobných
údajov podľa tohto zákona alebo osobitného predpi-
su.2)

(13)Proti rozhodnutiu o schválení kódexu správa-
nia, rozhodnutiu o zmene schváleného kódexu sprá-
vania alebo rozhodnutiu o rozšírení schváleného
kódexu správania nie je prípustný rozklad.
(14)Proti rozhodnutiu o neschválení kódexu sprá-
vania, rozhodnutiu o neschválení zmeny schvále-
ného kódexu správania alebo rozhodnutiu o ne-
schválení rozšírenia schváleného kódexu správania
je prípustný rozklad, o ktorom rozhodne predseda
úradu.
(15)Úrad zverejňuje zoznam schválených kódexov
správania na svojom webovom sídle.
(16)Združenie zastupujúce kategóriu prevádzkova-
teľov alebo sprostredkovateľov alebo iný subjekt
zastupujúci kategóriu prevádzkovateľov alebo
sprostredkovateľov, ktorému úrad schválil kódex
správania, schválil návrh zmeny schváleného kó-
dexu správania alebo schválil návrh rozšírenia
schváleného kódexu správania, je povinný najne-
skôr do 15 dní odo dňa zistenia písomne oznámiť
úradu zmeny podľa odseku 4 písm. a) a d).

§ 86
Certifikát

(1) Vydanie certifikátu, obnovu certifikátu alebo
odňatie certifikátu vykonáva subjekt, ktorému bola
udelená akreditácia podľa § 88 v súlade s týmto zá-
konom (ďalej len „certifikačný subjekt“), alebo úrad.
(2) Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ na úče-
ly preukázania súladu spracúvania osobných úda-
jov a existencie primeraných záruk ochrany osob-
ných údajov podľa tohto zákona alebo osobitného
predpisu2) môže požiadať úrad alebo certifikačný
subjekt o vydanie certifikátu alebo obnovenie certi-
fikátu. Certifikát sa vydá alebo obnoví najviac na
obdobie troch rokov.
(3) Úrad alebo certifikačný subjekt posudzuje sú-
lad spracúvania osobných údajov a existenciu pri-
meraných záruk ochrany osobných údajov prevád-
zkovateľa alebo sprostredkovateľa podľa odseku 2
na základe certifikačných kritérií v súlade s týmto
zákonom. Vydaním certifikátu nie je dotknutá zod-
povednosť prevádzkovateľa alebo zodpovednosť
sprostredkovateľa za dodržiavanie tohto zákona a
osobitného predpisu2) ani nie sú dotknuté právomo-
ci úradu podľa tohto zákona.
(4) Certifikát je verejnou listinou.
(5) Úrad zverejňuje vydané certifikáty na svojom
webovom sídle.
(6) Žiadosť o vydanie certifikátu alebo žiadosť o ob-
novu certifikátu úradom musí obsahovať
a) identifikačné údaje žiadateľa,
b) meno a priezvisko štatutárneho orgánu žiada-

teľa alebo osoby oprávnenej konať v mene žia-
dateľa,

c) kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je urče-
ná,

d) predmet certifikátu, na ktorý sa má certifikát
udeliť,

e) účel spracúvania osobných údajov,
f) právny základ spracúvania osobných údajov,
g) kategórie dotknutých osôb,



www.GDPR365.info Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 26

h) kategórie osobných údajov,
i) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjem-

cu osobných údajov, ak existuje,
j) opis spracovateľských činností vrátane informá-

cií o existencii automatizovaného individuálne-
ho rozhodovania vrátane profilovania,

k) opis postupu žiadateľa pri uplatnení práv do-
tknutou osobou,

l) identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácie pri prenose osobných údajov.

(7) Žiadateľ k žiadosti podľa odseku 6 priloží
a) technickú a bezpečnostnú dokumentáciu nevy-

hnutnú na vydanie certifikátu,
b) výsledok auditu ochrany osobných údajov nie

starší ako šesť mesiacov,
c) dokumenty preukazujúce splnenie certifikač-

ných kritérií,
d) opis primeraných záruk pri prenose osobných

údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii,

e) potvrdenie o zaplatení správneho poplatku,
f) ďalšie informácie a podklady nevyhnutné na

posúdenie súladu s týmto zákonom alebo oso-
bitným predpisom2) a dodržania certifikačného
postupu.

(8) Ak žiadosť o vydanie certifikátu alebo žiadosť o
obnovu certifikátu nespĺňa náležitosti podľa odse-
kov 6 a 7 alebo ak v konaní o vydanie certifikátu
alebo v konaní o obnovu certifikátu vzniknú pochyb-
nosti o preukázaní splnenia certifikačných kritérií
alebo podmienok na vydanie certifikátu, úrad vy-
zve žiadateľa na doplnenie podkladov v lehote, kto-
rá nesmie byť kratšia ako 15 dní; počas tejto doby
lehota v konaní o vydanie certifikátu alebo v kona-
ní o obnovu certifikátu neplynie.
(9) Ak úrad počas konania o vydanie certifikátu ale-
bo konania o obnovu certifikátu zistí nesúlad s tým-
to zákonom alebo osobitným predpisom,2) vyzve žia-
dateľa na odstránenie zisteného nesúladu v urče-
nej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní; počas
tejto doby lehota v konaní o vydanie certifikátu ale-
bo v konaní o obnovu certifikátu neplynie. Na
odôvodnenú žiadosť žiadateľa úrad určenú lehotu
predĺži najviac o 60 dní.
(10)Úrad konanie o vydanie certifikátu alebo kona-
nie o obnovu certifikátu zastaví, ak žiadateľ neod-
stráni
a) nedostatky žiadosti a vzniknuté pochybnosti

podľa odseku 8 v určenej lehote,
b) úradom zistené nedostatky podľa odseku 9 v

určenej lehote.
(11)Úrad rozhodne o vydaní certifikátu alebo obno-
ve certifikátu do 90 dní odo dňa začatia konania.
(12)Úrad po preskúmaní žiadosti o vydanie certifi-
kátu alebo žiadosti o obnovu certifikátu podľa odse-
kov 6 a 7 a súvisiacej dokumentácie vydá rozhodnu-
tie o vydaní certifikátu, ak žiadateľ spĺňa certifikač-
né kritériá, spĺňa podmienky certifikačného postu-
pu, ak jeho spracovateľské činnosti sú v súlade s
týmto zákonom alebo osobitným predpisom2) a ak
ním prijaté bezpečnostné opatrenia poskytujú do-
statočné primerané záruky ochrany osobných úda-
jov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.2)

(13)Na základe rozhodnutia o vydaní certifikátu ale-
bo rozhodnutia o obnove certifikátu úrad vydá žia-
dateľovi certifikát na obdobie troch rokov, ktorý
obsahuje
a) identifikačné údaje úradu,
b) identifikačné údaje žiadateľa,

c) predmet certifikátu,
d) označenie certifikačných kritérií, na ktorých

základe sa vydáva certifikát,
e) číslo certifikátu,
f) dátum vydania certifikátu; ak ide o obnovu cer-

tifikátu, aj dátum skoršieho vydania certifiká-
tu,

g) dobu platnosti certifikátu,
h) odtlačok pečiatky úradu a podpis osoby opráv-

nenej konať v mene úradu s uvedením jej mena,
priezviska a funkcie.

(14)Proti rozhodnutiu o vydaní certifikátu alebo roz-
hodnutiu o obnove certifikátu nie je prípustný roz-
klad.
(15)Proti rozhodnutiu o nevydaní certifikátu alebo
rozhodnutiu o neobnovení certifikátu je prípustný
rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu.
(16)Ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, kto-
rému bol vydaný certifikát alebo obnovený certifi-
kát (ďalej len „certifikovaná osoba“), naďalej spĺňa
certifikačné kritériá a podmienky vydania certifiká-
tu podľa tohto zákona, úrad na základe žiadosti cer-
tifikovanej osoby podanej najneskôr šesť mesiacov
pred uplynutím platnosti certifikátu skôr vydané-
ho alebo skôr obnoveného rozhodne o obnovení cer-
tifikátu na obdobie ďalších troch rokov. Na konanie
o obnovenie certifikátu sa primerane použijú usta-
novenia o vydaní certifikátu.
(17)Ak certifikovaná osoba podá žiadosť o obnove-
nie certifikátu v lehote menej ako šesť mesiacov
pred uplynutím platnosti certifikátu, úrad na takú
žiadosť neprihliada. Tým nie je dotknuté oprávne-
nie tejto certifikovanej osoby na podanie žiadosti o
vydanie certifikátu podľa odsekov 6 a 7.
(18)Certifikovaná osoba je počas platnosti certifi-
kátu povinná
a) spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom

a požiadavky na vydanie certifikátu v súlade s
rozhodnutím o vydaní certifikátu,

b) najneskôr do 15 dní odo dňa vzniku zmeny pí-
somne oznámiť úradu akékoľvek zmeny týkaj-
úce sa rozhodnutia o vydaní certifikátu,

c) umožniť úradu vykonanie dozoru podľa tohto
zákona,

d) archivovať dokumentáciu súvisiacu s výkonom
certifikačného postupu podľa osobitného pred-
pisu.41)

(19)Certifikačné kritériá, podmienky certifikačné-
ho postupu, obsahové náležitosti technickej a bez-
pečnostnej dokumentácie a podmienky výkonu au-
ditu ochrany osobných údajov vrátane podmienok
odborných znalostí audítora vykonávajúceho audit
ochrany osobných údajov ustanoví všeobecne záväz-
ný právny predpis, ktorý vydá úrad.

§ 87
Monitorujúci subjekt

(1) Monitorovanie súladu spracúvania osobných
údajov podľa tohto zákona alebo osobitného predpi-
su2) s kódexom správania vykonáva subjekt, ktorý
spĺňa kritériá a podmienky na udelenie akreditácie
podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu2) a bola
mu udelená akreditácia úradom v súlade s týmto
zákonom (ďalej len „monitorujúci subjekt“).
(2) Kódexy správania schválené úradom pre orgá-
ny verejnej moci a verejnoprávne inštitúcie nepod-
liehajú činnosti monitorovacieho subjektu podľa toh-
to zákona; tým nie je dotknutý výkon dozoru úra-
dom podľa tohto zákona.
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(3) Monitorujúcim subjektom môže byť právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý má
vytvorené technické a organizačné podmienky na
vykonávanie monitorovania kódexu správania a kto-
rému bola udelená akreditácia.
(4) Monitorujúci subjekt je oprávnený
a) monitorovať súlad spracúvania osobných úda-

jov podľa tohto zákona alebo osobitného predpi-
su2) prevádzkovateľom alebo sprostredkova-
teľom, ktorý je členom združenia, ktorý sa za-
viazal dodržiavať schválený kódex správania,

b) prijať primerané opatrenia v prípadoch poruše-
nia kódexu správania prevádzkovateľom alebo
sprostredkovateľom,

c) dočasne pozastaviť záväznosť schváleného kó-
dexu správania pre prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa, ktorý sa zaviazal dodržiavať
schválený kódex správania,

d) zrušiť záväznosť schváleného kódexu správania
pre prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,
ktorý sa zaviazal dodržiavať schválený kódex
správania.

(5) O opatreniach podľa odseku 4 vrátane dôvodov
prijatia takých opatrení je monitorujúci subjekt
povinný písomne informovať úrad do 15 dní od ich
prijatia. Tým nie je dotknutá zodpovednosť prevád-
zkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorý podlieha
monitorovaniu kódexu správania, dodržiavať tento
zákon alebo osobitný predpis.2)

(6) Žiadosť o udelenie akreditácie musí obsahovať
a) identifikačné údaje žiadateľa,
b) meno a priezvisko štatutárneho zástupcu žiada-

teľa alebo osoby oprávnenej konať v mene žia-
dateľa,

c) uvedenie predmetu kódexu správania.38)

(7) Žiadateľ k žiadosti podľa odseku 6 priloží
a) technickú a bezpečnostnú dokumentáciu nevy-

hnutnú pre monitorovanie kódexu správania,
b) dokumenty preukazujúce nezávislosť žiadateľa,
c) postup a spôsob vysporiadania sa s konfliktom

záujmu medzi žiadateľom a subjektom podlie-
hajúcim monitorovaniu, ktorý by mohol naru-
šiť objektivitu monitorovania kódexu správania
alebo obmedziť objektivitu monitorovania kóde-
xu správania alebo porušiť princíp transparent-
nosti pre dotknutú osobu a verejnosť; konflikt
záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak žiadateľ,
ktorý môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh
monitorovania kódexu správania, má priamy fi-
nančný záujem alebo nepriamy finančný záujem,
ekonomický záujem alebo iný osobný záujem,
ktorý možno považovať za ohrozenie jeho nezá-
vislosti v súvislosti s monitorovaním kódexu
správania,

d) dokumenty stanovujúce kvalifikačné požiadav-
ky vo vzťahu k monitorovaniu kódexu správa-
nia osôb žiadateľa, ktoré budú vykonávať moni-
torovanie,

e) pravidlá a postupy výkonu činností, najmä pro-
cesy monitorovania dodržiavania kódexu sprá-
vania prevádzkovateľom alebo sprostredkova-
teľom, spôsob preukázania vykonávania kóde-
xu správania prevádzkovateľom alebo sprostred-
kovateľom, spôsob preukázania súladu spraco-
vateľských činností prevádzkovateľa a
sprostredkovateľa vo vzťahu k predmetu kóde-
xu správania, frekvenciu monitorovania súladu,

f) dokumenty preukazujúce, že pravidlá a postu-
py na výkon monitorovania kódexu správania

sú transparentné pre dotknutú osobu a verej-
nosť,

g) výsledok auditu výkonu monitorovania kódexu
správania,

h) potvrdenie o zaplatení správneho poplatku,
i) ďalšie informácie a podklady, ktoré sú nevyhnut-

né na posúdenie súladu s týmto zákonom alebo
osobitným predpisom2) a na posúdenie žiadosti o
udelenie akreditácie.

(8) Ak žiadosť o udelenie akreditácie nespĺňa nále-
žitosti podľa odsekov 6 a 7 alebo ak v konaní o ude-
lenie akreditácie vzniknú pochybnosti o preukázaní
splnenia kritérií alebo podmienok na udelenie akre-
ditácie, úrad vyzve žiadateľa na odstránenie nedo-
statkov v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15
dní; počas tejto lehoty lehota v konaní o udelení
akreditácie neplynie.
(9) Ak úrad počas konania podľa odseku 11 zistí
nesúlad s týmto zákonom alebo osobitným predpi-
som,2) vyzve žiadateľa na odstránenie zisteného ne-
súladu v určenej lehote, ktorá nesmie byť krat-
šia ako 30 dní; počas tejto doby lehota podľa odseku
11 neplynie. Na odôvodnenú žiadosť žiadateľa úrad
určenú lehotu predĺži najviac o 60 dní.
(10)Úrad konanie podľa odseku 11 zastaví, ak žia-
dateľ neodstráni
a) nedostatky žiadosti a vzniknuté pochybnosti

podľa odseku 8 v určenej lehote,
b) úradom zistené nedostatky podľa odseku 9 v

určenej lehote.
(11)Úrad rozhodne o udelení akreditácie do 90 dní
odo dňa začatia konania.
(12)Úrad po preskúmaní žiadosti o udelenie akredi-
tácie podľa odsekov 6 a 7 a súvisiacej dokumentácie
vydá rozhodnutie o udelení akreditácie, ak žiadateľ
spĺňa požiadavky, má primeranú úroveň odborných
znalostí vo vzťahu k predmetu kódexu správania a
spĺňa kritériá a podmienky na udelenie akreditácie
podľa tohto zákona.
(13)Na základe rozhodnutia o udelení akreditácie

úrad vydá monitorujúcemu subjektu osvedče-
nie o udelení akreditácie, ktoré obsahuje

a) identifikačné údaje úradu,
b) identifikačné údaje žiadateľa,
c) predmet akreditácie,
d) číslo osvedčenia o udelení akreditácie,
e) dátum vydania osvedčenia o udelení akreditá-

cie,
f) odtlačok pečiatky úradu a podpis osoby opráv-

nenej konať v mene úradu s uvedením jej mena,
priezviska a funkcie.

(14)Osvedčenie o udelení akreditácie je verejnou lis-
tinou.
(15)Proti rozhodnutiu o udelení akreditácie nie je
prípustný rozklad.
(16)Proti rozhodnutiu o neudelení akreditácie je
prípustný rozklad, o ktorom rozhodne predseda
úradu.
(17)Úrad zverejňuje vydané osvedčenia o udelení
akreditácie na svojom webovom sídle.
(18)Ak sa preukáže, že monitorujúci subjekt vyko-
náva monitorovanie kódexu správania v rozpore s
týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2) dob-
rými mravmi, osvedčením o udelení akreditácie ale-
bo ďalej nespĺňa požiadavky na udelenie akreditá-
cie, úrad pozastaví platnosť akreditácie na tri mesi-
ace a zároveň uloží monitorujúcemu subjektu vy-
konanie opatrení na nápravu. Ak monitorujúci sub-
jekt v určenej lehote uložené opatrenia neprijme,
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úrad jeho akreditáciu rozhodnutím zruší. Monito-
rujúci subjekt, ktorému bola akreditácia zrušená,
môže znova požiadať o udelenie akreditácie.
(19)Monitorujúci subjekt je povinný
a) spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom

a akreditačné požiadavky v súlade s rozhodnu-
tím o udelení akreditácie,

b) písomne oznámiť úradu akékoľvek zmeny ude-
lenej akreditácie do 15 dní odo dňa vzniku zme-
ny,

c) informovať dotknutého prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa o oprávnenosti monitorovať
dodržiavanie kódexu správania a o predmete
monitorovaného kódexu správania, podrobne a
zrozumiteľne informovať o bezpečnostných opa-
treniach, pravidlách a o postupoch monitorova-
nia kódexu správania a informovať o možných
právnych dôsledkoch monitorovania dodržiava-
nia predmetu kódexu správania pred výkonom
monitorovania schváleného kódexu správania,

d) bez zbytočného odkladu informovať dotknuté-
ho prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o
prijatých opatreniach, ak bolo zistené poruše-
nie dodržiavania kódexu správania dotknutého
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa podľa
odseku 4,

e) dodržiavať zásadu nezávislosti,
f) archivovať dokumentáciu súvisiacu s monitoro-

vaním kódexu správania podľa osobitného pred-
pisu.42)

(20)Kritériá na udelenie akreditácie, podmienky akre-
ditačného postupu, obsahové náležitosti technickej
a bezpečnostnej dokumentácie a podmienky výko-
nu auditu monitorovania kódexu správania vrátane
podmienok odborných znalostí audítora ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

§ 88
Certifikačný subjekt

(1) Vydanie certifikátu, obnovu certifikátu alebo
odňatie certifikátu vykonáva certifikačný subjekt,
ktorý spĺňa kritériá a podmienky na udelenie akre-
ditácie podľa tohto zákona alebo osobitného predpi-
su43) a bola mu udelená akreditácia úradom v súlade
s týmto zákonom.
(2) Certifikačným subjektom môže byť právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý má
primeranú úroveň odborných znalostí vo vzťahu k
ochrane osobných údajov a má vytvorené technic-
ké a organizačné podmienky na certifikačný postup
a ktorému bola udelená akreditácia.
(3) Certifikačný subjekt je zodpovedný za posúde-
nie súladu spracúvania osobných údajov a existen-
cie primeraných záruk ochrany osobných údajov
podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu2) pre-
vádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, na ktorého
základe udelí certifikát, obnoví certifikát alebo od-
níme certifikát.
(4) Žiadosť o udelenie akreditácie musí obsahovať
a) identifikačné údaje žiadateľa,
b) meno a priezvisko štatutárneho orgánu žiada-

teľa alebo osoby oprávnenej konať v mene žia-
dateľa,

c) uvedenie predmetu certifikačných kritérií.
(5) Žiadateľ k žiadosti podľa odseku 4 musí priložiť
a) technickú a bezpečnostnú dokumentáciu nevy-

hnutnú pre certifikačný postup,
b) postup a spôsob vysporiadania sa s konfliktom

záujmu medzi žiadateľom a prevádzkovateľom

alebo sprostredkovateľom, ktorý požiadal o vy-
danie certifikátu alebo obnovu certifikátu, kto-
rý by mohol narušiť objektivitu vydania certifi-
kátu alebo obnovy certifikátu alebo obmedziť
objektivitu vydania certifikátu alebo obnovy cer-
tifikátu alebo porušiť princíp transparentnosti
pre dotknutú osobu a verejnosť; konflikt zá-
ujmov zahŕňa najmä situáciu, ak žiadateľ, kto-
rý môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh vyda-
nia alebo obnovy certifikátu, má priamy finanč-
ný záujem alebo nepriamy finančný záujem,
ekonomický záujem alebo iný osobný záujem,
ktorý možno považovať za ohrozenie jeho nezá-
vislosti v súvislosti s vydaním alebo obnovením
certifikátu,

c) dokumenty určujúce kvalifikačné požiadavky vo
vzťahu k certifikačnému postupu osôb žiadateľa,
ktoré budú realizovať certifikačný postup,

d) pravidlá a postupy výkonu certifikačného postu-
pu vrátane postupu na vydanie certifikátu, pra-
videlné preskúmanie certifikátu, obnovu certi-
fikátu a odňatie certifikátu,

e) vyhlásenie o dodržiavaní certifikačných kritérií
pre certifikačný postup,

f) dokumenty preukazujúce postupy a pravidlá na
vybavovanie sťažností týkajúcich sa porušení
vydaného certifikátu alebo spôsobu, akým sú
oprávnenia z certifikátu dotknutým prevádzko-
vateľom alebo sprostredkovateľom vykonáva-
né ,

g) dokumenty preukazujúce, že pravidlá a postu-
py vybavovania sťažností v súvislosti s vydaným
certifikátom sú transparentné pre verejnosť,

h) výsledok auditu výkonu certifikačného postu-
pu,

i) potvrdenie o zaplatení správneho poplatku,
j) ďalšie informácie a podklady, ktoré sú nevyhnut-

né na posúdenie súladu s týmto zákonom alebo
osobitným predpisom2) na účely posúdenia žia-
dosti o udelenie akreditácie.

(6) Ak žiadosť o udelenie akreditácie nespĺňa nále-
žitosti podľa odsekov 4 a 5 alebo ak v konaní podľa
odseku 9 vzniknú pochybnosti o preukázaní splne-
nia kritérií alebo podmienok na udelenie akreditá-
cie, úrad vyzve žiadateľa na odstránenie nedostat-
kov žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako
15 dní; počas tejto doby lehota podľa odseku 9 ne-
plynie.
(7) Ak úrad počas konania podľa odseku 9 zistí ne-
súlad s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2)

vyzve žiadateľa na odstránenie zisteného nesúladu
v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30
dní; počas tejto doby lehota v konaní o udelenie
akreditácie neplynie. Na odôvodnenú žiadosť žiada-
teľa úrad určenú lehotu predĺži najviac o 60 dní.
(8) Úrad konanie o udelení akreditácie zastaví, ak
žiadateľ neodstráni
a) nedostatky žiadosti a vzniknuté pochybnosti

podľa odseku 6 v určenej lehote,
b) úradom zistené nedostatky podľa odseku 7 v

určenej lehote.
(9) Úrad rozhodne o udelení akreditácie do 90 dní
odo dňa začatia konania.
(10)Úrad po preskúmaní žiadosti o udelenie akredi-
tácie podľa odsekov 4 a 5 a súvisiacej dokumentácie
vydá rozhodnutie o udelení akreditácie a schváli
certifikačné kritériá, ak žiadateľ spĺňa požiadavky
na primeranú úroveň odborných znalostí vo vzťahu
k ochrane údajov a spĺňa kritériá a podmienky na
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udelenie akreditácie podľa tohto zákona.
(11)Na základe rozhodnutia o udelení akreditácie
úrad vydá certifikačnému subjektu osvedčenie o
udelení akreditácie na obdobie piatich rokov, ktoré
obsahuje
a) identifikačné údaje úradu,
b) identifikačné údaje žiadateľa,
c) predmet akreditácie,
d) číslo osvedčenia o udelení akreditácie,
e) dátum vydania osvedčenia o udelení akreditá-

cie; ak ide o obnovu udelenia akreditácie, aj dá-
tum skoršieho vydania udelenia akreditácie,

f) dobu platnosti osvedčenia o udelení akreditácie,
g) odtlačok pečiatky úradu a podpis osoby opráv-

nenej konať v mene úradu s uvedením jej mena,
priezviska a funkcie.

(12)Osvedčenie o udelení akreditácie je verejnou lis-
tinou.
(13)Proti rozhodnutiu o udelení akreditácie nie je
prípustný rozklad.
(14)Proti rozhodnutiu o neudelení akreditácie je
prípustný rozklad, o ktorom rozhodne predseda
úradu.
(15)Úrad zverejní zoznam certifikačných subjektov
a schválené certifikačné kritériá na svojom webo-
vom sídle.
(16)Ak certifikačný subjekt spĺňa požiadavky na
primeranú úroveň odborných znalostí vo vzťahu k
ochrane osobných údajov, spĺňa kritériá a podmien-
ky na udelenie akreditácie podľa tohto zákona, úrad
na základe žiadosti certifikačného subjektu o obno-
venie akreditácie podanej najneskôr šesť mesiacov
pred uplynutím platnosti osvedčenia o udelení akre-
ditácie rozhodne o obnovení akreditácie na obdobie
ďalších piatich rokov. Na konanie o obnovenie akre-
ditácie sa primerane použijú ustanovenia konania o
udelenie akreditácie.
(17)Ak certifikačný subjekt podá žiadosť o obnove-
nie akreditácie v lehote menej ako šesť mesiacov
pred uplynutím platnosti osvedčenia o udelení akre-
ditácie, úrad na takú žiadosť neprihliada. Tým nie je
dotknuté oprávnenie tohto subjektu na podanie žia-
dosti podľa odsekov 4 a 5.
(18)Ak sa preukáže, že certifikačný subjekt vyko-
náva certifikačný postup vrátane udeľovania certi-
fikátu a odnímania certifikátu v rozpore s týmto
zákonom alebo osobitným predpisom,2) dobrými
mravmi, s vydaným osvedčením o udelení akredi-
tácie alebo už nespĺňa požiadavky na udelenie akre-
ditácie, úrad pozastaví platnosť akreditácie na tri
mesiace a zároveň uloží certifikačnému subjektu
vykonanie opatrení na nápravu. Ak certifikačný
subjekt v určenej lehote uložené opatrenia neprij-
me, úrad jeho akreditáciu rozhodnutím zruší. Sub-
jekt, ktorému bola akreditácia zrušená, môže zno-
va požiadať o udelenie akreditácie.
(19)Kritériá na udelenie akreditácie, podmienky cer-
tifikačného postupu, certifikačné kritériá, obsaho-
vé náležitosti technickej a bezpečnostnej dokumen-
tácie a podmienky výkonu auditu certifikačného
postupu vrátane podmienok odborných znalostí au-
dítora ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá úrad.

§ 89
Povinnosti certifikačného subjektu

(1) Certifikačný subjekt je oprávnený v rozsahu
osvedčenia o udelení akreditácie vydať certifikát
alebo obnoviť certifikát prevádzkovateľovi alebo

sprostredkovateľovi na obdobie troch rokov.
(2) Certifikačný subjekt je povinný pred vydaním
certifikátu alebo obnovením certifikátu oznámiť
úradu
a) jeho identifikačné údaje,
b) číslo osvedčenia, ktoré mu bolo vydané,
c) identifikačné údaje prevádzkovateľa alebo

sprostredkovateľa, ktorý žiada o vydanie certi-
fikátu, alebo certifikovanej osoby, ktorá žiada o
obnovu certifikátu,

d) predmet certifikátu,
e) označenie certifikačných kritérií,
f) dôvody vydania alebo obnovy certifikátu.
(3) Ak oznámenie nespĺňa náležitosti podľa odseku
2, úrad vyzve certifikačný subjekt na odstránenie
nedostatkov v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako
15 dní; počas tejto lehoty lehota podľa odseku 4
neplynie.
(4) Úrad rozhodne o povolení vydania certifikátu
alebo o povolení obnovy certifikátu certifikačným
subjektom do 60 dní odo dňa začatia konania.
(5) V konaní podľa odseku 4 úrad neposudzuje spl-
nenie certifikačných kritérií, podmienok na vyda-
nie certifikátu alebo obnovu certifikátu.
(6) Povolením úradu na vydanie certifikátu alebo
povolením úradu na obnovu certifikátu certifikač-
ným subjektom nie je dotknutá zodpovednosť
príslušného prevádzkovateľa alebo sprostredkova-
teľa za dodržiavanie tohto zákona a osobitného pred-
pisu.2)

(7) Ak úrad počas konania o povolení vydania certi-
fikátu alebo počas konania o povolení obnovy certi-
fikátu certifikačným subjektom zistí nesúlad s týmto
zákonom alebo osobitným predpisom2) nepovolí cer-
tifikačnému subjektu vydanie certifikátu alebo ob-
novu certifikátu, o čom vydá rozhodnutie.
(8) Proti rozhodnutiu o povolení vydania certifiká-
tu alebo rozhodnutiu o povolení obnovy certifikátu
certifikačným subjektom nie je prípustný rozklad.
(9) Proti rozhodnutiu o nepovolení vydania certifi-
kátu alebo rozhodnutiu o nepovolení obnovy certi-
fikátu certifikačným subjektom je prípustný rozklad,
o ktorom rozhodne predseda úradu.
(10)Certifikačný subjekt je povinný do 15 dní od
vydania certifikátu, obnovenia certifikátu alebo od-
ňatia certifikátu oznámiť úradu:
a) jeho identifikačné údaje,
b) číslo osvedčenia, ktoré mu bolo vydané,
c) identifikačné údaje dotknutého prevádzkovateľa

alebo sprostredkovateľa,
d) predmet certifikátu,
e) číslo certifikátu,
f) dôvody vydania, obnovy alebo odňatia certifiká-

tu.
(11)Certifikát vydaný certifikačným subjektom ob-
sahuje najmä
a) identifikačné údaje certifikačného subjektu vrá-

tane čísla osvedčenia o udelení akreditácie,
b) identifikačné údaje žiadateľa,
c) predmet certifikátu,
d) označenie certifikačných kritérií, na základe

ktorých sa certifikát vydáva,
e) číslo certifikátu,
f) dátum vydania certifikátu; ak ide o obnovu cer-

tifikátu, aj dátum skoršieho vydania certifiká-
tu,

g) odtlačok pečiatky certifikačného subjektu a pod-
pis osoby oprávnenej konať v mene certifikač-
ného subjektu s uvedením jej mena, priezviska.
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(12)Certifikačný subjekt je povinný
a) spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom

a akreditačné požiadavky v súlade s rozhodnu-
tím o udelení akreditácie,

b) najneskôr do 15 dní písomne oznámiť úradu
akékoľvek zmeny udelenej akreditácie,

c) umožniť úradu vykonanie dozoru podľa tohto
zákona,

d) dodržiavať zásadu nezávislosti,
e) archivovať dokumentáciu súvisiacu s výkonom

certifikačného postupu podľa osobitného pred-
pisu.41)

TRETIA HLAVA
KONTROLA

§ 90
Začatie kontroly

(1) Kontrolu spracúvania osobných údajov, kontro-
lu dodržiavania kódexu správania schváleného úra-
dom podľa § 85, kontrolu súladu spracúvania osob-
ných údajov s vydaným certifikátom podľa § 86 a
kontrolu dodržiavania vydaného osvedčenia o ude-
lení akreditácie podľa
§ 87 a § 88 (ďalej len „kontrola“) vykonáva úrad
prostredníctvom kontrolného orgánu zloženého zo
zamestnancov úradu (ďalej len „kontrolný orgán“).
(2) Každý člen kontrolného orgánu vykonáva kon-
trolu na základe písomného poverenia vedúceho
zamestnanca; ak je vedúci zamestnanec členom
kontrolného orgánu, členovia kontrolného orgánu
vykonávajú kontrolu na základe písomného pove-
renia predsedu úradu.
(3) Člen kontrolného orgánu musí byť zamestna-
nec úradu, ktorý je bezúhonný, má príslušné od-
borné vzdelanie a prax v oblasti patriacej do dozor-
nej činnosti úradu.
(4) Písomné poverenie na vykonanie kontroly ob-
sahuje
a) identifikačné údaje úradu,
b) identifikačné údaje kontrolovanej osoby,
c) titul, meno a priezvisko člena kontrolného or-

gánu, ktorý má kontrolu vykonať,
d) odtlačok úradnej pečiatky a podpis.
(5) Vzor poverenia na vykonanie kontroly zverejní
úrad na svojom webovom sídle.
(6) Kontrola je začatá dňom doručenia oznámenia
o kontrole prevádzkovateľovi alebo sprostredkova-
teľovi, zástupcovi prevádzkovateľa alebo zástupco-
vi sprostredkovateľa, ak bol poverený, alebo moni-
torujúcemu subjektu podľa § 87, alebo certifikač-
nému subjektu podľa § 88 (ďalej len „kontrolovaná
osoba“).
(7) Kontrolný orgán vykoná kontrolu na základe
plánu kontrol alebo na základe podozrenia z poru-
šenia povinností pri spracúvaní osobných údajov
ustanovených týmto zákonom alebo osobitným
predpisom2) alebo v rámci konania o ochrane osob-
ných údajov.
(8) Pri výkone kontroly je kontrolný orgán povin-
ný postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a prá-
vom chránené záujmy kontrolovanej osoby.

§ 91
Zaujatosť kontrolného orgánu

(1) Člen kontrolného orgánu, ktorý sa dozvedel o
skutočnostiach zakladajúcich pochybnosti o jeho
nezaujatosti alebo pochybnosti o nezaujatosti iné-
ho člena kontrolného orgánu, je povinný tieto sku-
točnosti bez zbytočného odkladu písomne oznámiť

tomu, kto ho poveril podľa § 90 ods. 2.
(2) Ak má kontrolovaná osoba pochybnosti o neza-
ujatosti kontrolného orgánu alebo jeho člena so
zreteľom na jeho vzťah k predmetu kontroly alebo
ku kontrolovanej osobe, je oprávnená podať písom-
né námietky s uvedením dôvodu najneskôr do 15
dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedela.
Podanie námietok nemá odkladný účinok; kontrol-
ný orgán je podľa prvej vety oprávnený vykonať pri
kontrole len také úkony, ktoré neznesú odklad.
(3) O námietkach zaujatosti kontrolovanej osoby a
o oznámení zaujatosti člena kontrolného orgánu
rozhodne ten, kto kontrolný orgán poveril podľa §
90 ods. 2 v lehote desiatich pracovných dní od ich
uplatnenia a písomné vyhodnotenie rozhodnutia
doručí tomu, kto námietku uplatnil. Proti rozhod-
nutiu o námietkach zaujatosti a proti rozhodnutiu
o oznámení zaujatosti člena kontrolného orgánu
nemožno podať rozklad.

§ 92
Povinnosti kontrolného orgánu

Kontrolný orgán je povinný
a) vopred písomne oznámiť kontrolovanej osobe

predmet kontroly; ak by oznámenie o kontrole
pred začatím výkonu kontroly mohlo viesť k
zmareniu účelu kontroly alebo podstatnému
sťaženiu výkonu kontroly, môže predmet kont-
roly oznámiť bezprostredne pred výkonom kon-
troly,

b) písomne oznámiť dátum a čas výkonu kontroly
v lehote najmenej desiatich dní pred vykona-
ním kontroly; ak by oznámenie o začatí výkonu
kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu kontro-
ly alebo podstatnému sťaženiu výkonu kontro-
ly, môže začatie výkonu kontroly oznámiť bez-
prostredne pred výkonom kontroly,

c) pred začatím výkonu kontroly a kedykoľvek na
požiadanie kontrolovanej osoby, sa preukázať
poverením na vykonanie kontroly a služobným
preukazom,

d) vypracovať zápisnicu o priebehu výkonu kont-
roly,

e) vypracovať protokol o kontrole, v ktorom sú
uvedené kontrolné zistenia (ďalej len „proto-
kol“), alebo záznam o kontrole,

f) uviesť vyjadrenia kontrolovanej osoby podľa §
95 písm. a) v protokole alebo zázname o kont-
role,

g) vypracovať zápisnicu o podaní vysvetlenia podľa
§ 93 písm. j) a § 94 písm. e),

h) odovzdať kontrolovanej osobe jedno vyhotove-
nie zápisnice o priebehu výkonu kontroly, zápis-
nice o podaní vysvetlenia, protokolu alebo zá-
znamu o kontrole,

i) písomne potvrdiť kontrolovanej osobe prevza-
tie originálu dokladov alebo kópií dokladov, pí-
somných dokumentov, kópií pamäťových médií
a iných materiálov a dôkazov a zabezpečiť ich
riadnu ochranu pred ich stratou, zničením, po-
škodením alebo ich zneužitím,

j) posúdiť opodstatnenosť námietok ku kontrol-
ným zisteniam uvedeným v protokole a zohľad-
niť opodstatnenosť námietok v dodatku k pro-
tokolu a oboznámiť s ním kontrolovanú osobu,

k) prerokovať protokol s kontrolovanou osobou a
vyhotoviť zápisnicu o jeho prerokovaní.
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§ 93
Oprávnenia kontrolného orgánu

Kontrolný orgán je oprávnený
a) vstupovať na pozemok a do priestorov kontro-

lovanej osoby, ak na to nie je potrebné povole-
nie podľa osobitného predpisu,33)

b) mať prístup k prostriedkom a zariadeniam, kto-
ré môžu slúžiť alebo slúžia, alebo mali slúžiť na
spracúvanie osobných údajov kontrolovanou
osobou,

c) mať prístup k údajom v automatizovaných pro-
striedkoch spracúvania do úrovne správcu sys-
tému vrátane v rozsahu potrebnom na vykona-
nie kontroly,

d) overovať totožnosť fyzických osôb, ktoré v mene
kontrolovanej osoby konajú alebo poskytujú
kontrolnému orgánu súčinnosť,

e) vyžadovať od kontrolovanej osoby, aby kontrol-
nému orgánu v určenej lehote poskytla originál
dokladov alebo kópiu dokladov, iných písomností,
vyjadrenia a informácie, osobné údaje spracúva-
né na pamäťových médiách vrátane technických
nosičov osobných údajov, výpisy a zdrojové kódy
programov, ak ich vlastní alebo má k dispozícii
v súlade s podmienkami ich nadobudnutia, a
ďalšie materiály alebo podklady potrebné na
výkon kontroly a v odôvodnených prípadoch mu
umožnila odoberať originály alebo kópie aj mimo
priestorov kontrolovanej osoby,

f) požadovať v primeranej lehote od kontrolova-
nej osoby úplné a pravdivé ústne a písomné in-
formácie, vyjadrenia a vysvetlenia ku kontrolo-
vaným skutočnostiam a s kontrolou súvisiacim
skutočnostiam,

g) zdokumentovať dôkazy súvisiace s výkonom
kontroly vyhotovovaním fotodokumentácie,
audiozáznamu, videozáznamu alebo audiovizu-
álneho záznamu, a to aj bez súhlasu dotknutej
osoby,

h) vyžadovať aj inú súčinnosť kontrolovanej osoby
v rozsahu predmetu kontroly,

i) vyžadovať poskytnutie súčinnosti na mieste vý-
konu kontroly aj od inej než kontrolovanej oso-
by, najmä od sprostredkovateľa kontrolovanej
osoby a jeho zamestnancov, alebo iných osôb,
ak je dôvod predpokladať, že ich činnosť má vzťah
k predmetu kontroly alebo ak je to potrebné na
objasnenie skutočností súvisiacich s predmetom
kontroly,

j) predvolať v určenom čase a na určené miesto
kontrolovanú osobu a aj inú než kontrolovanú
osobu s cieľom podať vysvetlenie k predmetu
kontroly,

k) vykonávať spoločné operácie spolu s dozornými
orgánmi iných členských štátov podľa osobitné-
ho predpisu.44)

§ 94
Povinnosti kontrolovanej osoby

Kontrolovaná osoba je povinná
a) strpieť výkon kontroly a vytvoriť kontrolnému

orgánu primerané podmienky na výkon kont-
roly a spracovanie kontrolných zistení,

b) poskytnúť kontrolnému orgánu súčinnosť ne-
vyhnutnú na riadny výkon kontroly, najmä pri
dokumentovaní primeranej úrovne bezpečnos-
ti s ohľadom na riziká, ktoré predstavuje spra-
cúvanie osobných údajov v podmienkach prevád-
zkovateľa a sprostredkovateľa,

c) v čase výkonu kontroly zabezpečiť kontrolné-
mu orgánu dostupný a bezpečný prístup k zari-
adeniam, prostriedkom a k informačným systé-
m o m ,

d) poskytnúť kontrolnému orgánu požadovanú
súčinnosť v súlade s jeho oprávneniami podľa §
93 a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť
výkon kontroly,

e) dostaviť sa na predvolanie kontrolného orgánu
s cieľom podať vysvetlenia k predmetu kontro-
ly,

f) v určenej lehote poskytnúť kontrolnému orgá-
nu originál alebo kópiu dokladov, iných písom-
ností, vyjadrenia a informácie, osobné údaje
spracúvané na pamäťových médiách vrátane
technických nosičov osobných údajov, výpisy a
zdrojové kódy programov, ak ich vlastní alebo
má k dispozícii, a ďalšie materiály alebo podkla-
dy potrebné na výkon kontroly a v odôvodne-
ných prípadoch umožniť odoberať originály ale-
bo kópie aj mimo priestorov kontrolovanej oso-
by,

g) poskytnúť kontrolnému orgánu úplné a pravdi-
vé ústne a písomné informácie, vyjadrenia a
vysvetlenia ku kontrolovaným a s kontrolou
súvisiacim skutočnostiam,

h) na požiadanie kontrolného orgánu sa dostaviť
na prerokovanie protokolu.

§ 95
Oprávnenia kontrolovanej osoby

Kontrolovaná osoba je oprávnená
a) priebežne sa vyjadrovať ku skutočnostiam zis-

teným v priebehu kontroly,
b) oboznámiť sa s obsahom protokolu a podať pí-

somné námietky po oboznámení sa s kontrol-
nými zisteniami v protokole,

c) vyžadovať od kontrolného orgánu preukázanie
skutočností podľa § 92 písm. b) a c),

d) vyžadovať od prizvanej osoby preukázanie sa
písomným poverením predsedu úradu podľa §
96 ods. 2,

e) vyžadovať od kontrolného orgánu potvrdenie o
odobratí originálu dokladov alebo kópie dokla-
dov podľa § 93 písm. e).

§ 96
Prizvaná osoba

(1) Kontrolný orgán môže prizvať na vykonanie
kontroly inú fyzickú osobu alebo zástupcu dozorné-
ho orgánu z iného členského štátu (ďalej spolu len
„prizvaná osoba“), ak je to odôvodnené osobitnou
povahou kontroly. Účasť prizvanej osoby pri výko-
ne kontroly sa považuje za iný úkon vo všeobec-
nom záujme.
(2) Prizvaná osoba sa zúčastňuje kontroly na zá-
klade písomného poverenia predsedu úradu; o pri-
zvaní kontrolný orgán upovedomí kontrolovanú
osobu podľa § 92 písm. a).
(3) Prizvaná osoba najneskôr pri začatí výkonu
kontroly preukazuje svoje oprávnenie na vykona-
nie kontroly kontrolovanej osobe písomným pove-
rením na vykonanie kontroly podľa § 90 ods. 2 a §
92 písm. c).
(4) Prizvaná osoba je povinná zachovávať mlčanli-
vosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela počas
výkonu kontroly, a to aj po jej ukončení. Povinnosti
mlčanlivosti môže prizvanú osobu zbaviť predseda
úradu. Zástupca dozorného orgánu z iného členské-
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ho štátu, ako prizvaná osoba, nie je viazaný povin-
nosťou mlčanlivosti vo vzťahu k vysielajúcemu do-
zornému orgánu iného členského štátu v rozsahu
nevyhnutnom na plnenie úloh spojených s jeho
účasťou na kontrole.
(5) Prizvaná osoba nemôže vykonávať úlohy podľa
tohto zákona alebo osobitného predpisu,2) ak so zre-
teľom na jej vzťah k predmetu kontroly alebo ku
kontrolovanej osobe možno mať pochybnosti o jej
nezaujatosti. Prizvaná osoba, ktorá vie o skutočnos-
tiach zakladajúcich pochybnosti o jej nezaujatosti,
oznámi tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu
predsedovi úradu.
(6) Kontrolovaná osoba môže písomne vzniesť
odôvodnené námietky o zaujatosti prizvanej osoby.
Prizvaná osoba môže do rozhodnutia o námietkach
zaujatosti vykonať v rámci kontroly len také úko-
ny, ktoré neznesú odklad.
(7) O oznámení zaujatosti prizvanou osobou podľa
odseku 5 a o námietkach zaujatosti kontrolovanej
osoby podľa odseku 6 rozhodne predseda úradu v
lehote do desiatich pracovných dní od ich doručenia.
Proti rozhodnutiu predsedu úradu nemožno podať
rozklad.

§ 97
Ukončenie kontroly

(1) Výsledkom kontroly je protokol alebo záznam
o kontrole.
(2) Ak boli kontrolou zistené nedostatky pri spra-
cúvaní osobných údajov, kontrolný orgán vypracu-
je protokol, ktorý obsahuje
a) identifikačné údaje úradu,
b) identifikačné údaje kontrolovanej osoby,
c) dátum začatia kontroly,
d) predmet kontroly,
e) preukázané kontrolné zistenia s ich odôvodne-

ním,
f) titul, meno a priezvisko člena kontrolného or-

gánu, ktorý kontrolu vykonal,
g) dátum vypracovania protokolu,
h) odtlačok úradnej pečiatky úradu a podpisy čle-

nov kontrolného orgánu.
(3) Ak protokol podľa odseku 2 obsahuje prílohy
preukazujúce kontrolné zistenia, tieto tvoria súčasť
protokolu.
(4) Kontrolovaná osoba je po oboznámení sa s kon-
trolnými zisteniami v protokole oprávnená podať
písomné námietky v lehote 21 dní odo dňa doruče-
nia protokolu. Na neskôr podané námietky kont-
rolný orgán neprihliada.
(5) Ak sú proti kontrolným zisteniam podané ná-
mietky podľa odseku 4 alebo vyšli najavo nové sku-
točnosti, týkajúce sa predmetu kontroly, kontrolný
orgán posúdi ich obsah z hľadiska ich opodstatne-
nosti a vypracuje o nich dodatok, ktorý je neoddeli-
teľnou súčasťou protokolu. Ak kontrolný orgán ne-
akceptuje námietky kontrolovanej osoby, je povin-
ný to v dodatku zdôvodniť; pri jeho vypracovaní sa
postupuje primerane podľa odseku 2.
(6) Kontrolný orgán písomne informuje kontrolo-
vanú osobu o výsledku preskúmania námietok v
lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia námie-
tok.
(7) Kontrolný orgán písomne vyzve kontrolovanú
osobu na prerokovanie protokolu po doručení vý-
sledku preskúmania námietok kontrolovanej oso-
be podľa odseku 6 alebo po márnom uplynutí leho-
ty na podanie námietok kontrolovanou osobou podľa

odseku 4; kontrolný orgán vypracuje zápisnicu o
prerokovaní protokolu, ktorá je súčasťou protoko-
lu.
(8) Ak sa kontrolou nezistí porušenie povinností
ustanovených týmto zákonom alebo osobitným
predpisom,2) kontrolný orgán vypracuje záznam o
kontrole. Pri jeho vypracovaní sa postupuje prime-
rane podľa odsekov 2 a 3.
(9) Kontrola je ukončená
a) dňom podpísania zápisnice o prerokovaní proto-

kolu,
b) dňom odmietnutia podpísať zápisnicu o prero-

kovaní protokolu, o čom kontrolný orgán vyho-
toví v zápisnici o prerokovaní protokolu záznam,

c) dňom nedostavenia sa na prerokovanie proto-
kolu na písomnú výzvu kontrolného orgánu
podľa odseku 7, o čom kontrolný orgán vyhoto-
ví v zápisnici o prerokovaní protokolu záznam,
alebo

d) dňom doručenia záznamu o kontrole podľa od-
seku 8.

§ 98
Na výkon kontroly sa nevzťahuje osobitný predpis.45)

ŠTVRTÁ HLAVA
KONANIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

§ 99
Konanie o ochrane osobných údajov

(1) Účelom konania o ochrane osobných údajov (ďa-
lej len „konanie“) je zistiť, či došlo k porušeniu práv
fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov
alebo došlo k porušeniu tohto zákona alebo osobit-
ného predpisu2) v oblasti ochrany osobných údajov,
a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a
účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne po-
kutu za porušenie tohto zákona alebo osobitného
predpisu2) pre oblasť ochrany osobných údajov.
(2) Konanie je neverejné.
(3) Účastníkom konania môže byť
a) dotknutá osoba, ktorá podala návrh na začatie

konania podľa § 100,
b) prevádzkovateľ,
c) sprostredkovateľ,
d) certifikačný subjekt,
e) monitorujúci subjekt.
(4) Ak sa návrh dotknutej osoby podľa § 100 týka
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, pri kto-
rom je príslušný dozorný orgán hlavnej prevádzkar-
ne alebo jedinej prevádzkarne prevádzkovateľa ale-
bo sprostredkovateľa pre cezhraničné spracúvanie
vykonávané zo strany prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa podľa osobitného predpisu (ďalej
len „vedúci dozorný orgán“),46) úrad postupuje podľa
osobitného predpisu.47)

(5) Úrad informuje dotknutú osobu o rozhodnutí
vedúceho dozorného orgánu. Ak vedúci dozorný
orgán návrh odmietne alebo mu nevyhovie, alebo
rozhodne, že sa ním nebude zaoberať podľa osobit-
ného predpisu,47) úrad začne konanie podľa § 100.
(6) Ak sa spracúvanie osobných údajov podľa odse-
ku 4 týka prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,
ktorý spracúva osobné údaje na právnom základe
podľa § 13 ods. 1 písm. c) alebo písm. e), za vecne
príslušný sa považuje úrad a postup podľa odseku 4
sa neuplatní.
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§ 100
Začatie konania

(1) Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby
alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na
svojich právach ustanovených týmto zákonom (ďa-
lej len „navrhovateľ“), alebo bez návrhu.
(2) Úrad začne konanie bez návrhu aj na základe
zistenia úradu pri výkone dozoru nad dodržiavaním
povinností ustanovených týmto zákonom alebo oso-
bitným predpisom.2)

(3) Návrh na začatie konania podľa odseku 1 (ďalej
len „návrh“) musí obsahovať
a) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a

podpis navrhovateľa,
b) označenie toho, proti komu návrh smeruje s

uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu
alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo
pridelené,

c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali
byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,

d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návr-
hu,

e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplat-
nenie práva podľa druhej časti druhej hlavy toh-
to zákona alebo osobitného predpisu,2) ak si ta-
kéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uve-
denie dôvodov hodných osobitného zreteľa o ne-
uplatnení predmetného práva, ak návrh podala
dotknutá osoba.

(4) Úrad uverejní vzor návrhu na svojom webovom
sídle.
(5) Úrad návrh odloží, ak
a) návrh je zjavne neopodstatnený,
b) vec, ktorej sa návrh týka, prejednáva súd alebo

orgán činný v trestnom konaní,
c) navrhovateľ neposkytol úradu na jeho žiadosť

potrebnú súčinnosť, pričom bez jeho aktívnej
účasti nemožno vec vybaviť; úrad navrhovateľa
o možnosti odloženia návrhu upovedomí,

d) od udalosti, ktorej sa návrh týka, uplynuli v deň
jeho doručenia viac ako tri roky.

(6) Ak návrh neobsahuje požiadavku na utajenie
totožnosti navrhovateľa, úrad vybaví návrh bez uta-
jenia osobných údajov uvedených v návrhu. Ak je v
návrhu požiadavka na utajenie totožnosti, ale cha-
rakter návrhu neumožňuje jej vybavenie bez uve-
denia niektorého údaja o osobe, ktorá návrh poda-
la, úrad po zistení tejto skutočnosti o tom navrho-
vateľa upovedomí, pričom ho zároveň upozorní, že
v návrhu bude pokračovať, len ak navrhovateľ v
určenej lehote udelí úradu súhlas s uvedením úda-
ja alebo údajov o svojej osobe potrebných na vyba-
venie návrhu.
(7) Ak návrh doručí úradu iná osoba ako dotknutá
osoba, návrh sa považuje za podnet na začatie ko-
nania bez návrhu (ďalej len „podnet“).
(8) Úrad posúdi podnet do 30 dní odo dňa doruče-
nia podnetu úradu, a ak podnet neodloží podľa od-
seku 5, začne konanie a vo veci rozhodne podľa §
102.
(9) O spôsobe vybavenia podnetu podľa odseku 8
úrad informuje podávateľa do 30 dní odo dňa doru-
čenia podnetu úradu.

§ 101
Lehoty

(1) Úrad rozhodne v konaní do 90 dní odo dňa zača-
tia konania. V odôvodnených prípadoch úrad túto
lehotu primerane predĺži, najviac však o 180 dní. O

predĺžení lehoty úrad písomne informuje účastní-
kov konania.
(2) Ak je počas konania potrebné vykonať kontro-
lu, lehota na vydanie rozhodnutia podľa odseku 1
neplynie odo dňa začatia kontroly do dňa ukončenia
kontroly.
(3) Ak počas konania úrad zistí splnenie podmienok
na prerušenie konania podľa osobitného predpisu,48)

úrad konanie preruší, o čom informuje účastníkov
konania.

§ 102
Rozhodnutie

(1) Ak úrad zistí porušenie práv dotknutej osoby
alebo nesplnenie povinností pri spracúvaní osobných
údajov ustanovených týmto zákonom alebo osobit-
ným predpisom2) pre oblasť ochrany osobných úda-
jov účastníkom konania, rozhodnutím môže
a) uložiť opatrenia na nápravu a lehotu na vyko-

nanie nariadeného opatrenia podľa odseku 3, ak
je to dôvodné a účelné,

b) zrušiť záväznosť schváleného kódexu správania
pre prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,
ktorý sa zaviazal dodržiavať schválený kódex
správania,

c) odňať certifikát,
d) nariadiť certifikačnému subjektu odňatie certi-

fikátu,
e) odňať osvedčenie o udelení akreditácie,
f) uložiť pokutu podľa § 104.
(2) Ak úrad v konaní nerozhodne podľa odseku 1,
ak sa v konaní nepreukáže porušenie práv dotknu-
tej osoby alebo ak sa nepreukáže nesplnenie povin-
ností pri spracúvaní osobných údajov ustanovených
týmto zákonom alebo osobitným predpisom2) účast-
níkom konania, úrad konanie zastaví.
(3) Úrad je oprávnený uložiť povinnosť prevádzko-
vateľovi alebo sprostredkovateľovi, najmä nariadiť
a) odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich

vzniku v úradom určenej lehote,
b) prijatie technických a organizačných opatrení s

cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú ri-
zikám pre práva fyzických osôb,

c) posúdenie vplyvu spracovateľských operácií na
ochranu osobných údajov v súlade s týmto zá-
konom alebo osobitným predpisom.2)

(4) Ak porušenie práv dotknutej osoby alebo nespl-
nenie povinností pri spracúvaní osobných údajov
neznesie odklad, úrad vydá predbežné opatrenie.
(5) Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je povin-
ný písomne informovať úrad o splnení uložených
opatrení v úradom určenej lehote.

§ 103
(1) Proti rozhodnutiu podľa § 102 možno podať roz-
klad, o ktorom rozhodne predseda úradu.
(2) Podávateľ rozkladu môže rozšíriť podaný roz-
klad alebo doplniť podaný rozklad o ďalší návrh ale-
bo o ďalšie body len v lehote určenej na podanie
rozkladu.

PIATA HLAVA
SPRÁVNE DELIKTY

§ 104
(1) Úrad môže uložiť pokutu do 10 000 000 eur, ale-
bo ak ide o podnik do 2 % celkového svetového roč-
ného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa
toho, ktorá suma je vyššia,
a) prevádzkovateľovi, vrátane orgánu verejnej
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moci a verejnoprávnym inštitúciám, za neplne-
nie alebo porušenie niektorej z povinností podľa
§ 15, § 18, § 31 až 35, § 37, § 39 až 45, § 79 a §
109 alebo podľa čl. 8, čl. 11, čl. 25 až 39, čl. 42 a
čl. 43 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzic-
kých osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zru-
šuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016)
(ďalej len „nariadenie (EÚ) 2016/679“),

b) príslušnému orgánu za neplnenie alebo poruše-
nie niektorej z povinností podľa § 67 až 72,

c) sprostredkovateľovi vrátane orgánu verejnej
moci a verejnoprávnej inštitúcii v postavení
sprostredkovateľa, za neplnenie alebo poruše-
nie niektorej z povinností podľa § 34 až 37, § 39,
§ 40 ods. 3, § 44, § 45, § 69 ods. 3, § 71, § 79 a §
109 alebo podľa čl. 27 až 33, čl. 37 až 39, čl. 42 a
čl. 43 nariadenia (EÚ) 2016/679,

d) certifikačnému subjektu za neplnenie alebo po-
rušenie niektorej z povinností podľa § 88 a 89
alebo podľa čl. 42 a 43 nariadenia (EÚ) 2016/
679,

e) monitorujúcemu subjektu za neplnenie alebo
porušenie niektorej z povinností podľa § 87 ods.
5 a 19 alebo podľa čl. 41 ods. 4 nariadenia (EÚ)
2016/679.

(2) Úrad môže uložiť pokutu do 20 000 000 eur, ale-
bo ak ide o podnik do 4 % celkového svetového roč-
ného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa
toho, ktorá suma je vyššia, tomu, kto
a) nesplnil alebo porušil niektorú zo základných

zásad spracúvania osobných údajov vrátane pod-
mienok súhlasu podľa § 6 až 14, § 16 a § 52 až
58 alebo podľa čl. 5 až 7 a čl. 9 nariadenia (EÚ)
2016/679,

b) nesplnil alebo porušil niektoré z práv dotknutej
osoby podľa § 19 až 29 a § 59 až 66 alebo podľa
čl. 12 až 22 nariadenia (EÚ) 2016/679,

c) nesplnil alebo porušil niektorú z povinností pri
prenose osobných údajov príjemcovi v tretej
krajine alebo medzinárodnej organizácii podľa §
49 až 51 a § 73 až 77 alebo podľa čl. 44 až 49
nariadenia (EÚ) 2016/679,

d) nesplnil alebo porušil niektorú z povinností zá-
konného spracúvania osobných údajov podľa §
78,

e) nesplnil príkaz alebo nedodržal dočasné alebo
trvalé obmedzenie spracúvania osobných úda-
jov alebo pozastavenie prenosu osobných úda-
jov nariadeného úradom podľa § 81 ods. 3 alebo
podľa čl. 58 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/679 ale-
bo v rozpore s čl. 58 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/
679 neposkytol prístup.

(3) Tomu, kto nesplnil úradom uložené opatrenie
podľa § 102 ods. 1 písm. a) alebo čl. 58 ods. 2 naria-
denia (EÚ) 2016/679, môže úrad uložiť pokutu do 20
000 000 eur, alebo ak ide o podnik do 4 % celkového
svetového ročného obratu za predchádzajúci účtov-
ný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia.

§ 105
(1) Úrad môže uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur osobe, ktorá nie je prevádzkovateľom alebo
sprostredkovateľom, za neposkytnutie požadovanej
súčinnosti úradu pri výkone dozoru podľa § 109 ale-
bo osobitného predpisu.2)

(2) Úrad môže uložiť poriadkovú pokutu prevádzko-

vateľovi alebo sprostredkovateľovi, prípadne zástup-
covi prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
a) do 2 000 eur, ak nezabezpečí primerané podmi-

enky na výkon kontroly podľa § 94 písm. a),
b) do 10 000 eur, ak marí výkon kontroly podľa §

94 písm. b) až h).

§ 106
(1) Úrad ukladá pokuty a poriadkové pokuty v zá-
vislosti od okolností každého jednotlivého prípadu.
Pri rozhodovaní o uložení pokuty a určení jej výšky
podľa § 104 úrad zohľadní najmä
a) povahu, závažnosť a trvanie porušenia, povahu,

rozsah alebo účel spracúvania osobných údajov,
ako aj počet dotknutých osôb, na ktoré malo
vplyv, a rozsah škody, ak vznikla,

b) prípadné zavinenie porušenia ochrany osobných
údajov

c) opatrenia, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostred-
kovateľ prijal na zmiernenie škody, ktorú do-
tknuté osoby utrpeli,

d) mieru zodpovednosti prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa so zreteľom na technické a
organizačné opatrenia, ktoré prijal podľa § 32,
§ 39 a § 42,

e) predchádzajúce porušenia ochrany osobných
údajov zo strany prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa,

f) mieru spolupráce s úradom pri náprave poruše-
nia ochrany osobných údajov a zmiernení mož-
ných nepriaznivých dôsledkov porušenia ochra-
ny osobných údajov,

g) kategóriu osobných údajov, ktorých sa poruše-
nie ochrany osobných údajov týka,

h) spôsob, akým sa úrad o porušení ochrany osob-
ných údajov dozvedel, a najmä to, či prevádzko-
vateľ alebo sprostredkovateľ porušenie ochra-
ny osobných údajov oznámili, a ak áno, v akom
rozsahu,

i) splnenie opatrení prevádzkovateľom alebo
sprostredkovateľom, ak boli skoršie v konaní o
ochrane osobných údajov uložené také opatre-
nia podľa § 102 ods. 1,

j) dodržiavanie schválených kódexov správania
podľa § 85 alebo vydaných certifikátov podľa §
86,

k) priťažujúce okolnosti alebo poľahčujúce okol-
nosti, najmä finančné výhody alebo straty, kto-
rým sa zabránilo, priamo alebo nepriamo v sú-
vislosti s porušením ochrany osobných údajov.

(2) Ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ úmy-
selne alebo z nedbanlivosti tými istými spracova-
teľskými operáciami alebo súvisiacimi spracova-
teľskými operáciami poruší viacero ustanovení tohto
zákona alebo osobitného predpisu,2) celková suma
pokuty nesmie presiahnuť výšku ustanovenú za
najzávažnejšie porušenie ochrany osobných údajov
podľa § 104.
(3) Pokutu podľa § 104 možno uložiť do dvoch ro-
kov odo dňa, keď úrad porušenie povinnosti zistil,
najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k po-
rušeniu povinnosti došlo.
(4) Poriadkovú pokutu podľa § 105 úrad uloží opa-
kovane, ak povinnosť nebola splnená v určenej le-
hote.
(5) Poriadkovú pokutu podľa § 105 možno uložiť do
6 mesiacov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti
došlo.
(6) Pokuty a poriadkové pokuty sú príjmom štát-
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neho rozpočtu.

ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 107
Spoločné ustanovenia

(1) Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje
správny poriadok, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2) Správny poriadok sa nepoužije na rozhodovanie
o zaujatosti kontrolného orgánu podľa § 91, na roz-
hodovanie o zaujatosti prizvanej osoby podľa § 96
ods. 5 až 7 a na výkon kontroly podľa piatej časti
tretej hlavy okrem doručovania písomností pri vý-
kone kontroly.

§ 108
(1) Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis
na vykonanie § 29 ods. 9, § 70 ods. 4, § 86
ods. 19, § 87 ods. 20 a § 88 ods. 19.
(2) Ďalšie prípady spracovateľských operácií, kto-
ré podliehajú posúdeniu vplyvu na ochranu osob-
ných údajov a postup pri posudzovaní vplyvu na
ochranu osobných údajov podľa tohto zákona usta-
noví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
úrad.

§ 109
Súčinnosť

Každý je povinný poskytnúť úradu potrebnú súčin-
nosť pri výkone jeho úloh a právomoci a umožniť
úradu vykonať dozor nad dodržiavaním povinností
podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu2) a
rozhodnutí vydaných na základe tohto zákona. Tým-
to nie sú dotknuté ustanovenia
§ 81 ods. 7 a 8.

§ 110
Prechodné ustanovenia

(1) Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky podľa doterajšieho zákona je úradom podľa
tohto zákona a dozorným orgánom podľa osobitné-
ho predpisu.2)

(2) Predseda Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky zvolený do funkcie podľa do-
terajšieho zákona je predsedom úradu podľa tohto
zákona; týmto nie je dotknuté plynutie jeho funkč-
ného obdobia.
(3) Podpredseda Úradu na ochranu osobných úda-
jov Slovenskej republiky vymenovaný do funkcie
podľa doterajšieho zákona je podpredsedom úradu
podľa tohto zákona; týmto nie je dotknuté plynutie
jeho funkčného obdobia.
(4) Vykonávanie funkcie vrchného inšpektora úra-
du, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa doteraj-
šieho zákona skončí dňom nadobudnutia účinnosti
tohto zákona.
(5) Ak bol vrchný inšpektor úradu, ktorého vyko-
návanie funkcie skončilo podľa odseku 4, štátnym
zamestnancom v stálej štátnej službe podľa osobit-
ného predpisu,7) považuje sa odo dňa účinnosti toh-
to zákona za štátneho zamestnanca v stálej štátnej
službe podľa osobitného predpisu.7) Ak bol vrchný
inšpektor úradu, ktorého vykonávanie funkcie skon-
čilo podľa odseku 4, štátnym zamestnancom v do-
časnej štátnej službe podľa osobitného predpisu,7)
skončí sa jeho štátnozamestnanecký pomer dňom
nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(6) Vykonávanie funkcie inšpektora úradu, ktorý bol
vymenovaný do funkcie podľa doterajšieho zákona,

skončí dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(7) Inšpektor úradu, ktorého funkcia skončila podľa
odseku 6, sa odo dňa účinnosti tohto zákona pova-
žuje za štátneho zamestnanca podľa osobitného
predpisu.7)

(8) Kontrola začatá podľa doterajšieho zákona sa
dokončí podľa doterajšieho zákona.
(9) Konanie o ochrane osobných údajov podľa dote-
rajšieho zákona a konanie o pokute podľa doteraj-
šieho zákona začaté a právoplatne neskončené do
24. mája 2018 sa dokončí podľa doterajšieho záko-
na.
(10)Príslušný orgán je povinný zabezpečiť vedenie
logov podľa § 69 v informačných systémoch osob-
ných údajov zriadených podľa doterajších predpisov
od 6. mája 2023; ak by to spôsobilo vážne problémy
pre fungovanie daného informačného systému osob-
ných údajov tak príslušný orgán je povinný zabez-
pečiť vedenie logov podľa § 69 najneskôr od 6. mája
2026.
(11)Súhlas so spracúvaním osobných údajov udele-
ný podľa doterajšieho zákona, ktorý je v súlade s
týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2) sa
považuje za súhlas so spracúvaním osobných úda-
jov podľa predpisov účinných od 25. mája 2018.
(12)Zodpovedná osoba poverená podľa doterajšieho
zákona, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona
alebo osobitného predpisu,2) sa považuje za zodpo-
vednú osobu podľa predpisov účinných od 25. mája
2018.

§ 111
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 112
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:
1. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných úda-
jov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní zákona č. 84/2014 Z. z.,
2. vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slo-
venskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a do-
kumentácii bezpečnostných opatrení v znení vyhláš-
ky č. 117/2014 Z. z.,
3. vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slo-
venskej republiky č. 165/2013 Z. z., ktorou sa usta-
novujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na vý-
kon funkcie zodpovednej osoby.

. . .

Čl. XVI
Tento zákon nadobúda účinnosť 25. mája 2018.

ODKAZY

1) § 57 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronic-
kých komunikáciách v znení neskorších pred-
pisov.

2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľ-
nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušu-
je smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).

3) § 17 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informa-
čnej službe v znení zákona č. 192/2011 Z. z.
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4) § 17 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravo-
dajstve v znení zákona č. 444/2015 Z. z.
§ 14 ods. 7 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej
službe profesionálnych vojakov a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov.

5) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verej-
nom záujme v znení neskorších predpisov.

7) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov.

8) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej re-
publiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v
znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2001
Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších pred-
pisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a re-
gistratúrach a o doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov alebo zákon č. 553/
2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnos-
ti bezpečnostných zložiek štátu 1939-1989 a o
založení Ústavu pamäti národa a o doplnení
niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v
znení neskorších predpisov.

9) Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode
a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o
štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov.

10) Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

11) Napríklad Zákonník práce v znení neskorších
predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov alebo zá-
kon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

12) Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zá-
konník, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spo-
trebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národ-
nej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov v znení neskorších pred-
pisov, zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na býva-
nie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

13) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspev-
koch na kompenzáciu ťažkého zdravotného po-
stihnutia a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov.

14) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení
policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení neskorších predpisov.

15) Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytova-
ním zdravotnej starostlivosti a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

16) Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

17) § 2 ods. 15 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení nes-
korších predpisov.

18) § 20 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov.

19) Napríklad Civilný sporový poriadok, Správny
súdny poriadok.

20) Civilný sporový poriadok.
21) Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Trestný poriadok.

22) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení zákona č.
515/2003 Z. z.

23) § 116 Občianskeho zákonníka.
24) Čl. 15, 16, 18 a 21 nariadenia (EÚ) 2016/679.
25) Čl. 15, 16, 18 až 21 nariadenia (EÚ) 2016/679.
26) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej re-

publiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slo-
venska v znení neskorších predpisov, zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993
Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.
z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/
2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon
č. 563/2009 Z. z. o dani z motorových vozidiel a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 307/2014 Z. z. o
niektorých opatreniach súvisiacich s oznamova-
ním protispoločenskej činnosti a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

27) § 21 ods. 1 a ods. 5 písm. a) zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

28) Čl. 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679.
29) Čl. 57 ods. 1 a čl. 58 ods. 1 až 3 nariadenia (EÚ)

2016/679.
30) Napríklad čl. 56, 60 až 62 nariadenia (EÚ) 2016/

679.
31) Čl. 68 nariadenia (EÚ) 2016/679.
32) Čl. 56, 60 a čl. 61 ods. 1 až 8 nariadenia (EÚ)

2016/679.
33) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. v znení nes-

korších predpisov.
34) § 60 zákona Národnej rady Slovenskej republi-

ky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky v znení záko-
na č. 215/2004 Z. z.

35) Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane ve-
rejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z.
§ 112 zákona č. 55/2017 Z. z.

36) Napríklad Trestný poriadok, Správny súdny
poriadok.

37) § 38 a 40 zákona č. 215/2004 Z. z. v znení nes-
korších predpisov.

38) Čl. 40 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/679.
39) Čl. 40 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679.
40) Čl. 64 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679.
41) Zákon č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších pred-

pisov.
42) Zákon č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších pred-

pisov.
Čl. 41 nariadenia (EÚ) 2016/679.

43) Čl. 43 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2016/679.
44) Čl. 62 nariadenia (EÚ) 2016/679.
45) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.

10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení
neskorších predpisov.

46) Čl. 56 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679.
47) Čl. 56 nariadenia (EÚ) 2016/679.
48) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správ-

ny poriadok) v znení neskorších predpisov.
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Príloha k zákonu č. 18/2018 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrova-
nia, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto
údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV
(Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).


