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90
ZÁKON
z 3. februára 2005,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona è. 602/2003 Z. z. a zákona è. 576/2004 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. g) a § 33 ods. 1 sa za slová osobných údajov vkladajú slová Slovenskej republiky.
2. § 1 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Tento zákon sa vzahuje aj na prevádzkovate¾ov,
ktorí nemajú sídlo alebo trvalý pobyt na území
a) Slovenskej republiky, ale sú umiestnení v zahranièí
na mieste, kde sa uplatòuje právny poriadok Slovenskej republiky prednostne na základe medzinárodného práva verejného,
b) èlenského tátu Európskej únie, ak na úèely spracúvania osobných údajov vyuívajú úplne alebo
èiastoène automatizované alebo iné ako automatizované prostriedky spracúvania umiestnené na území
Slovenskej republiky, prièom tieto prostriedky spracúvania nie sú vyuívané výluène len na prenos
osobných údajov cez územie èlenských tátov Európskej únie; v takomto prípade prevádzkovate¾ postupuje pod¾a § 23a ods. 3.
(4) Tento zákon sa vzahuje na osobné údaje systematicky spracúvané úplne alebo èiastoène automatizovanými prostriedkami spracúvania alebo inými ako
automatizovanými prostriedkami spracúvania, ktoré
sú súèasou informaèného systému alebo sú urèené na
spracúvanie v informaènom systéme..
3. § 2 znie:
§ 2
(1) Ustanovenia § 5 ods. 4, § 6 ods. 1 a 4, § 10 ods. 1,
2 a 8, § 20 ods. 1, § 27 a 32 sa nevzahujú na spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na zabezpeèenie verejného záujmu, ak prevádzkovate¾ plní povinnosti výslovne ustanovené osobitným zákonom urèené
na zaistenie
a) bezpeènosti Slovenskej republiky,
b) obrany Slovenskej republiky,
c) verejného poriadku a bezpeènosti,
d) predchádzania, zamedzovania, odha¾ovania a dokumentovania trestnej èinnosti, zisovania jej páchate¾ov, vyetrovania a stíhania trestných èinov,
e) významného ekonomického alebo finanèného záuj-

mu Slovenskej republiky alebo Európskej únie
vrátane menových, rozpoètových a daòových záleitostí,
f) výkonu kontroly, doh¾adu, dozoru alebo uplatòovania regulácie v súvislosti s výkonom verejnej moci vo
veciach uvedených v písmenách c), d) a e), alebo
g) ochrany dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných
osôb.
(2) Prevádzkovate¾om registra o osobách právoplatne
odsúdených súdmi v trestnom konaní, ako aj o osobách, proti ktorým bolo prokurátormi alebo súdmi právoplatne rozhodnuté o podmieneènom zastavení trestného stíhania alebo o schválení zmieru, môe by len
tátny orgán ustanovený osobitným zákonom.1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Napríklad § 40 ods. 2 písm. d) zákona è. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, zákon è. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorích predpisov..

4. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
§ 2a
Tento zákon sa nevzahuje na ochranu osobných
údajov, ktoré
a) spracúva fyzická osoba pre vlastnú potrebu v rámci
výluène osobných alebo domácich èinností, ako je
vedenie osobného adresára alebo korepondencia,
b) boli získané náhodne bez predchádzajúceho urèenia
úèelu a prostriedkov spracúvania, bez zámeru ich
ïalieho spracúvania v usporiadanom systéme pod¾a osobitných kritérií a nie sú ïalej systematicky
spracúvané..
5. V § 4 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
b) poskytovaním osobných údajov odovzdávanie
osobných údajov na spracúvanie inému prevádzkovate¾ovi alebo inému zástupcovi prevádzkovate¾a,
alebo jeho sprostredkovate¾ovi,
c) sprístupòovaním osobných údajov oznámenie
osobných údajov alebo umonenie prístupu k nim
inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe s výnimkou dotknutej osoby alebo oprávnenej osoby, ktorá
ich nebude spracúva ako prevádzkovate¾, zástupca prevádzkovate¾a alebo sprostredkovate¾,.
6. V § 4 ods. 1 písmeno g) znie:
g) informaèným systémom akýko¾vek usporiadaný
súbor, sústava alebo databáza obsahujúca jeden
alebo viac osobných údajov, ktoré sú systematicky
spracúvané na potreby dosiahnutia úèelu pod¾a
osobitných kritérií a podmienok s pouitím auto-
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matizovaných, èiastoène automatizovaných alebo
iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania bez oh¾adu na to, èi ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na
funkènom alebo geografickom základe, napríklad
kartotéka, zoznam, register, operát, záznam alebo
sústava obsahujúca spisy, doklady, zmluvy, potvrdenia, posudky, hodnotenia, testy,.
7. V § 4 ods. 1 písm. i) sa za slovo osoba vkladajú
slová na základe poskytnutých informácií vedome.
8. V § 4 sa odsek 1 dopåòa písmenami p) a s), ktoré
znejú:
p) treou krajinou tát, ktorý nie je èlenským tátom
Európskej únie,
r) verejným záujmom dôleitý záujem tátu realizovaný pri výkone verejnej moci, ktorý prevauje nad
oprávneným záujmom fyzickej osoby alebo viacerých fyzických osôb, prináa majetkový prospech
alebo iný prospech ostatným fyzickým osobám alebo mnohým z nich a bez jeho realizácie by mohli
vzniknú rozsiahle alebo nenahradite¾né kody,
s) podmienkami spracúvania osobných údajov prostriedky a spôsob spracúvania osobných údajov,
ako aj ïalie poiadavky, kritériá alebo pokyny súvisiace so spracúvaním osobných údajov alebo vykonanie úkonov, ktoré slúia na dosiahnutie úèelu
spracúvania èi u pred zaèatím spracúvania osobných údajov, alebo v priebehu ich spracúvania..
9. V § 4 odseky 2 a 4 znejú:
(2) Prevádzkovate¾om je orgán tátnej správy, orgán
územnej samosprávy, iný orgán verejnej moci alebo iná
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sama alebo
spoloène s inými urèuje úèel a prostriedky spracúvania
osobných údajov. Ak úèel, prípadne aj prostriedky
spracúvania osobných údajov ustanovuje osobitný zákon, prevádzkovate¾om je ten, koho na plnenie úèelu
spracúvania ustanoví zákon alebo kto splní zákonom
ustanovené podmienky. To platí aj vtedy, ak tak ustanovuje právny akt Európskych spoloèenstiev a Európskej únie.
(3) Sprostredkovate¾om je orgán tátnej správy, orgán územnej samosprávy, iný orgán verejnej moci alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovate¾a alebo
zástupcu prevádzkovate¾a.
(4) Oprávnenou osobou je kadá fyzická osoba, ktorá
prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho
pracovnoprávneho vzahu, tátnozamestnaneckého
pomeru, sluobného pomeru, èlenského vzahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania alebo
v rámci výkonu verejnej funkcie, ktorá môe osobné
údaje spracúva len na základe pokynu prevádzkovate¾a, zástupcu prevádzkovate¾a alebo sprostredkovate¾a,
ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje
inak..
10. V § 4 odsek 6 znie:
(6) Zástupcom prevádzkovate¾a je právnická osoba
alebo fyzická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky zastupuje prevádzkovate¾a so sídlom alebo s trvalým
pobytom v tretej krajine..
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11. § 4 sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
(7) Treou stranou je orgán tátnej správy, orgán
územnej samosprávy, iný orgán verejnej moci alebo iná
právnická osoba alebo fyzická osoba iná ako dotknutá
osoba, vlastný prevádzkovate¾ alebo zástupca prevádzkovate¾a, jeho sprostredkovate¾ a ich oprávnené osoby.
(8) Príjemcom je orgán tátnej správy, orgán územnej
samosprávy, iný orgán verejnej moci alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej sú osobné údaje
poskytnuté alebo sprístupnené; prevádzkovate¾, ktorý
je oprávnený spracúva osobné údaje na základe § 2
ods. 1 písm. f) a úrad pri plnení úloh ustanovených
týmto zákonom, sa nepovauje za príjemcu..
12. V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Sprostredkovate¾ je oprávnený spracúva osobné údaje len
v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovate¾om alebo so súhlasom prevádzkovate¾a aj so sprostredkovate¾om v písomnej zmluve, alebo v písomnom
poverení..
13. V § 5 odsek 5 znie:
(5) Zástupca prevádzkovate¾a je povinný kona
v rozsahu práv a povinností ustanovených týmto zákonom prevádzkovate¾ovi. Ustanovenia tohto zákona,
pod¾a ktorých ukladá úrad prevádzkovate¾ovi, aby nieèo vykonal, nieèoho sa zdral alebo nieèo strpel, sa rovnako vzahujú aj na zástupcu prevádzkovate¾a..
14. Nadpis pod § 6 znie:
Základné povinnosti prevádzkovate¾a.
15. V § 6 odseky 1 a 4 znejú:
(1) Prevádzkovate¾ je povinný
a) pred zaèatím spracúvania osobných údajov jednoznaène a konkrétne vymedzi úèel spracúvania
osobných údajov; úèel spracúvania musí by jasný
a nesmie by v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými
zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
b) urèi prostriedky a spôsob spracúvania osobných
údajov, prípadne ïalie podmienky spracúvania
osobných údajov,
c) získava osobné údaje výluène na vymedzený alebo
ustanovený úèel; je neprípustné získava osobné
údaje pod zámienkou iného úèelu alebo inej èinnosti,
d) zabezpeèi, aby sa spracúvali len také osobné údaje,
ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú úèelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,
e) získava osobné údaje na rozdielne úèely osobitne
a zabezpeèi, aby sa osobné údaje spracúvali a vyuívali výluène spôsobom, ktorý zodpovedá úèelu,
na ktorý boli zhromadené; je neprípustné zdruova osobné údaje, ktoré boli získané na rozdielne
úèely,
f) spracúva len správne, úplné a pod¾a potreby aktualizované osobné údaje vo vzahu k úèelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje je prevádzkovate¾ povinný blokova a bez zbytoèného odkladu
opravi alebo doplni; nesprávne a neúplné osobné
údaje, ktoré nemono opravi alebo doplni tak, aby
boli správne a úplné, prevádzkovate¾ zrete¾ne oznaèí
a zlikviduje ihneï, ako to okolnosti dovolia,
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g) zabezpeèi, aby zhromadené osobné údaje boli
spracúvané vo forme umoòujúcej identifikáciu
dotknutých osôb poèas doby nie dlhej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie úèelu spracúvania,
h) zlikvidova tie osobné údaje, ktorých úèel spracúvania sa skonèil; po skonèení úèelu spracúvania mono osobné údaje ïalej spracúva len za podmienok
ustanovených v odseku 3,
i) spracúva osobné údaje v súlade s dobrými mravmi
a kona spôsobom, ktorý neodporuje tomuto zákonu
ani iným veobecne záväzným právnym predpisom
a ani ich neobchádza; súhlas dotknutej osoby si nesmie prevádzkovate¾ vynucova a ani podmieòova
hrozbou odmietnutia zmluvného vzahu, sluby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej prevádzkovate¾ovi alebo sprostredkovate¾ovi zákonom.
(2) Prevádzkovate¾ nemá povinnos pod¾a odseku 1
písm. a) len vtedy, ak úèel spracúvania osobných údajov ustanovuje osobitný zákon v súlade s podmienkami
uvedenými v odseku 1 písm. a). Prevádzkovate¾ nemá
povinnos urèi prostriedky a spôsob spracúvania
osobných údajov pod¾a odseku 1 písm. b) len vtedy, ak
ich ustanovuje veobecne záväzný právny predpis.
Ostatné povinnosti pod¾a odseku 1 písm. c) a h)
a písm. i) èasti vety pred bodkoèiarkou, je prevádzkovate¾ povinný dodriava aj poèas spracúvania osobných
údajov na základe osobitného zákona; týmto nie je
dotknuté ustanovenie § 7 ods. 6 prvej vety vrátane jej
èasti za bodkoèiarkou.
(3) Ïalie spracúvanie zhromadených osobných
údajov na historické, vedecké alebo tatistické úèely sa
nepovauje za nezluèite¾né s pôvodným úèelom spracúvania vymedzeným v súlade s odsekom 1 písm. a)
alebo ustanoveným pod¾a odseku 2 prvej vety. Po skonèení pôvodného úèelu spracúvania je prípustné zhromadené osobné údaje ïalej spracúva v nevyhnutnom
rozsahu na historické, vedecké alebo tatistické úèely
len vtedy, ak prevádzkovate¾
a) zaruèí, e spracúvané osobné údaje nepouije v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej osoby
a svojím konaním nebude neoprávnene zasahova
do práva na ochranu jej osobnosti a súkromia,
b) takéto osobné údaje náleite oznaèí a anonymizuje
ihneï, ako to bude moné alebo zlikviduje, keï sa
stanú nepotrebnými.
(4) Prevádzkovate¾, ktorý poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovate¾a, je povinný zabezpeèi,
aby sprostredkovate¾ dodriaval povinnosti ustanovené v odseku 1 písm. c) a i) a odseku 3..
16. V § 7 odseky 1 a 6 znejú:
(1) Osobné údaje mono spracúva len so súhlasom
dotknutej osoby, ak tento zákon neustanovuje inak.
Týmto nie sú dotknuté ustanovenia odseku 5 prvej
vety, § 8 ods. 4 písm. b), § 9 ods. 1, § 9 ods. 1 písm. b)
a c), § 10 ods. 6, § 23 ods. 4 písm. a) a § 23 ods. 5.
(2) Ak prevádzkovate¾ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, je povinný v prípade
pochybností preukáza úradu kedyko¾vek na jeho iados, e súhlasom disponuje. Súhlas sa preukazuje
zvukovým alebo zvukovo-obrazovým záznamom alebo
èestným vyhlásením toho, kto poskytol osobné údaje
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do informaèného systému, prípadne iným hodnoverným
spôsobom. Písomný súhlas preukazuje prevádzkovate¾
úradu dokladom, ktorý potvrdzuje poskytnutie súhlasu.
Dôkaz o súhlase obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas
poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký úèel, zoznam alebo rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoruèného podpisu toho, kto súhlas
dáva, neplatný.
(3) Súhlas pod¾a odseku 1 sa nevyaduje, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe osobitného zákona,4)
ktorý ustanovuje zoznam osobných údajov, úèel ich
spracúvania a okruh dotknutých osôb. Spracúvané
osobné údaje o dotknutej osobe mono z informaèného
systému poskytnú, sprístupni alebo zverejni len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje úèel poskytovania,
sprístupòovania alebo zverejòovania, zoznam osobných údajov, ktoré mono poskytnú, sprístupni alebo
zverejni, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje
poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupòujú, ak tento zákon neustanovuje
inak. Týmto nie je dotknuté ustanovenie § 9 ods. 1
písm. a).
(4) Ïalej bez súhlasu uvedeného v odseku 1 mono
osobné údaje spracúva len vtedy, ak
a) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na úèely tvorby umeleckých alebo literárnych diel, pre potreby informovania verejnosti masovokomunikaènými
prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovate¾, ktorému to vyplýva z predmetu jeho èinnosti;
to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na takýto
úèel prevádzkovate¾ poruuje právo dotknutej osoby
na ochranu jej osobnosti a súkromia alebo takéto
spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej
osoby vyluèuje osobitný zákon alebo medzinárodná
zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako
jedna zo zmluvných strán alebo na zavedenie predzmluvných vzahov alebo opatrení na iados dotknutej osoby,
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na
ochranu ivota, zdravia alebo majetku dotknutej
osoby alebo inej fyzickej osoby, ktorá nemá spôsobilos na právne úkony alebo je fyzicky nespôsobilá na
vydanie súhlasu, a ak nemono získa súhlas jej zákonného zástupcu,
d) predmetom spracúvania sú výluène titul, meno,
priezvisko a adresa dotknutej osoby bez monosti
priradi k nim ïalie jej osobné údaje a ich vyuitie je
urèené výhradne pre potreby prevádzkovate¾a v potovom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto
údajov; ak je predmetom èinnosti prevádzkovate¾a
priamy marketing, uvedené osobné údaje môe poskytova, bez monosti ich sprístupòovania a zverejòovania, len vtedy, ak sú poskytované inému prevádzkovate¾ovi, ktorý má rovnaký predmet èinnosti
výhradne na úèely priameho marketingu, a dotknutá osoba písomne neuplatnila námietku pod¾a § 20
ods. 3 písm. c),
e) sa spracúvajú u zverejnené osobné údaje; v týchto
prípadoch treba osobné údaje náleite oznaèi,
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f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôleitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo
g) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na
ochranu zákonných práv a právom chránených záujmov prevádzkovate¾a alebo tretej strany za predpokladu, e pri takomto spracúvaní osobných údajov
prevádzkovate¾ a tretia strana repektuje základné
práva a slobody dotknutej osoby a svojím konaním
neoprávnene nezasahuje do práva na ochranu jej
osobnosti a súkromia.
(5) Osobné údaje o dotknutej osobe mono získa od
inej osoby a spracúva v informaènom systéme len
s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby. To neplatí, ak poskytnutím osobných údajov o dotknutej osobe do informaèného systému iná osoba chráni svoje zákonné práva alebo právom chránené záujmy,
alebo oznamuje skutoènosti, ktoré odôvodòujú uplatnenie právnej zodpovednosti dotknutej osoby, alebo sa
osobné údaje spracúvajú na základe osobitného zákona
pod¾a odseku 3 alebo § 9 ods. 1 písm. a). Ten, kto takto
osobné údaje spracúva, musí vedie preukáza úradu
kedyko¾vek na jeho iados, e ich získal v súlade s týmto zákonom.
(6) Zoznam osobných údajov pod¾a odseku 3 a § 9
ods. 1 písm. a) mono nahradi rozsahom osobných
údajov len vtedy, ak vzh¾adom na úèel spracúvania
osobných údajov ustanovený v osobitnom zákone sa
nedajú vopred konkrétne urèi jednotlivé osobné údaje, ktoré majú by predmetom spracúvania; prevádzkovate¾ je povinný pri takomto spracúvaní osobných údajov postupova pod¾a § 6 ods. 1 písm. d) s výnimkou
tých prevádzkovate¾ov, ktorí spracúvajú osobné údaje
na úèely súdneho konania a v súvislosti s ním. Zoznam
tretích strán pod¾a odseku 3 a § 9 ods. 1 písm. a) mono
nahradi urèením okruhu tretích strán len vtedy, ak
vzh¾adom na povahu veci nemono vopred pecifikova
jednotlivé tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, alebo ak tretie strany tvoria skupinu subjektov
s rovnakým predmetom èinnosti a vykonávajú spracúvanie osobných údajov na rovnaký alebo rovnaké úèely, prípadne ak zloenie takejto skupiny podlieha neustálej zmene..
Poznámky pod èiarou k odkazom 5 a 6 sa vypúajú.
17. V § 7 odsek 10 znie:
(10) Ustanovenie odseku 6 sa pouije aj v prípadoch,
keï sa postupuje pod¾a § 5 ods. 2 alebo § 10 ods. 1 alebo 2..
18. V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:
a) spracúvanie vyaduje osobitný zákon, ktorý ustanovuje zoznam osobných údajov, úèel ich spracúvania a okruh dotknutých osôb; spracúvané osobné
údaje o dotknutej osobe mono z informaèného systému poskytnú, sprístupni alebo zverejni len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje úèel poskytovania, sprístupòovania alebo zverejòovania, zoznam
osobných údajov, ktoré mono poskytnú, sprístupni alebo zverejni, ako aj tretie strany, ktorým
sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupòujú, ak tento
zákon neustanovuje inak, alebo.
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19. V § 9 ods. 1 písm. c) sa slová èlenov, ktorí sú
s nimi vzh¾adom na ich ciele v pravidelnom styku,
a osobné údaje slúia výluène pre ich vnútornú potrebu, alebo nahrádzajú slovami èlenov alebo tých fyzických osôb, ktoré sú s nimi vzh¾adom na ich ciele v pravidelnom styku, osobné údaje slúia výluène pre ich
vnútornú potrebu a nebudú poskytnuté tretej strane
bez písomného súhlasu dotknutej osoby, alebo.
20. V § 9 ods. 1 písmeno f) znie:
f) ide o spracúvanie v sociálnom poistení, v sociálnom
zabezpeèení policajtov a vojakov, na úèely poskytovania sociálnej pomoci alebo pomoci v hmotnej núdzi, alebo je spracúvanie nevyhnutné na úèely plnenia povinností alebo uplatnenie zákonných práv
prevádzkovate¾a zodpovedného za spracúvanie
v oblasti pracovného práva a v slubách zamestnanosti a ak to prevádzkovate¾ovi vyplýva z osobitného
zákona.13a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov, zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 195/1998 Z. z.
o sociálnej pomoci v znení neskorích predpisov, zákon
è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

21. V § 9 odsek 3 znie:
(3) Ustanovenie § 8 ods. 4 sa nepouije, ak sa spracúvajú biometrické údaje s výnimkou analýzy deoxyribonukleovej kyseliny a profilu deoxyribonukleovej kyseliny fyzických osôb na úèely evidencie alebo
identifikácie vstupu do citlivých, osobitne chránených
objektov, vyhradených priestorov alebo prístupu do
technických zariadení alebo prístrojov s vysokou mierou rizika a ak ide výluène o vnútornú potrebu prevádzkovate¾a..
22. V § 10 odseky 1 a 3 znejú:
(1) Prevádzkovate¾, ktorý mieni získa od dotknutej
osoby jej osobné údaje, je povinný najneskôr pri ich získavaní informova dotknutú osobu a bez vyzvania jej
vopred oznámi
a) názov a sídlo alebo trvalý pobyt prevádzkovate¾a; ak
za prevádzkovate¾a so sídlom alebo s trvalým pobytom v tretej krajine koná na území Slovenskej republiky zástupca prevádzkovate¾a, aj jeho názov a sídlo
alebo trvalý pobyt,
b) názov a sídlo alebo trvalý pobyt sprostredkovate¾a,
ak v mene prevádzkovate¾a alebo zástupcu prevádzkovate¾a získava osobné údaje sprostredkovate¾;
v takomto prípade je povinný vèas oznámi dotknutej osobe informácie pod¾a tohto odseku sprostredkovate¾,
c) úèel spracúvania osobných údajov a
d) ïalie doplòujúce informácie v takom rozsahu,
v akom sú s oh¾adom na vetky okolnosti spracúvania osobných údajov potrebné pre dotknutú osobu
na zaruèenie jej práv a právom chránených záujmov,
najmä právo by informovaná o podmienkach spracúvania svojich osobných údajov
1. preukázanie totonosti oprávnenej osoby, ktorá
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získava osobné údaje alebo preukázanie príslunosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom
k tomu subjektu, v mene ktorého koná; oprávnená osoba je povinná takejto iadosti dotknutej
osoby bez zbytoèného odkladu vyhovie,
pouèenie o dobrovo¾nosti alebo povinnosti poskytnú poadované osobné údaje; ak sa dotknutá
osoba sama rozhoduje o poskytnutí svojich osobných údajov, prevádzkovate¾ oznámi dotknutej
osobe, na základe akého právneho podkladu mieni spracúva jej osobné údaje; ak dotknutej osobe
povinnos poskytnú osobné údaje vyplýva z osobitného zákona, prevádzkovate¾ oznámi dotknutej osobe zákon, ktorý jej túto povinnos ukladá
a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnú osobné údaje,
tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé,
e im budú osobné údaje poskytnuté,
okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, e im budú osobné údaje sprístupnené,
formu zverejnenia, ak majú by osobné údaje zverejnené,
tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé,
e sa do týchto krajín uskutoèní prenos osobných
údajov,
pouèenie o existencii práv dotknutej osoby.

(2) Ak osobné údaje o dotknutej osobe nezískal prevádzkovate¾ priamo od tejto dotknutej osoby, je povinný bez zbytoèného odkladu, najneskôr vak v èase pred
ich prvým poskytnutím tretej strane, ak sa takéto poskytovanie predpokladalo u pri získavaní osobných
údajov, oznámi dotknutej osobe informácie pod¾a odseku 1 písm. a) a c) a ïalie doplòujúce informácie
v takom rozsahu, v akom sú s oh¾adom na vetky okolnosti spracúvania osobných údajov potrebné pre dotknutú osobu na zaruèenie jej práv a právom chránených
záujmov, najmä právo by informovaná o podmienkach
spracúvania svojich osobných údajov
a) pouèenie o monosti rozhodnú o spracúvaní získaných osobných údajov,
b) zoznam osobných údajov,
c) tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, e
im budú osobné údaje poskytnuté,
d) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé,
e im budú osobné údaje sprístupnené,
e) formu zverejnenia, ak majú by osobné údaje zverejnené,
f) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, e
sa do týchto krajín uskutoèní prenos osobných údajov,
g) pouèenie o existencii práv dotknutej osoby.
(3) Informácie pod¾a odseku 1 netreba dotknutej osobe oznamova, ak s oh¾adom na vetky okolnosti vie
prevádzkovate¾ úradu kedyko¾vek na jeho iados preukáza, e v èase získavania osobných údajov boli vetky potrebné informácie dotknutej osobe u známe. Informácie pod¾a odseku 2 netreba dotknutej osobe
oznamova, ak
a) s oh¾adom na vetky okolnosti vie prevádzkovate¾
úradu kedyko¾vek na jeho iados preukáza, e
vetky potrebné informácie boli v èase rozhodujúcej
udalosti dotknutej osobe u známe,
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b) spracúvanie osobných údajov umoòuje osobitný
zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
c) predmetom spracúvania sú výluène zverejnené
osobné údaje, alebo
d) spracúvané osobné údaje sú urèené na úèely tvorby
umeleckých alebo literárnych diel alebo pre potreby
informovania verejnosti masovokomunikaènými
prostriedkami za podmienok ustanovených v § 7
ods. 4 písm. a) èasti vety pred bodkoèiarkou, ako aj
na historický výskum alebo vedecký výskum a vývoj,
alebo sú urèené na úèely tátnej tatistiky a ak
vzh¾adom na vetky okolnosti vie prevádzkovate¾
úradu kedyko¾vek na jeho iados preukáza, e poskytnutie takýchto informácií je objektívne nemoné
alebo by si vyiadalo neúmerne vysoké náklady a mimoriadne úsilie..
23. V § 12 odsek 2 znie:
(2) Osobný údaj sa povauje za správny, kým sa nepreukáe opak..
24. V § 13 sa vypúa odsek 8.
25. V § 15 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Za bezpeènos osobných údajov zodpovedá prevádzkovate¾ a sprostredkovate¾ tým, e ich chráni pred
náhodným, ako aj nezákonným pokodením a znièením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmiko¾vek inými
neprípustnými formami spracúvania. Na tento úèel
prijme primerané technické, organizaèné a personálne
opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania, prièom berie do úvahy najmä
a) pouite¾né technické prostriedky,
b) rozsah moných rizík, ktoré sú spôsobilé narui
bezpeènos alebo funkènos informaèného systému,
c) dôvernos a dôleitos spracúvaných osobných údajov.
(2) Opatrenia pod¾a odseku 1 prijme prevádzkovate¾
a sprostredkovate¾ vo forme bezpeènostného projektu
informaèného systému (ïalej len bezpeènostný projekt) a zabezpeèí jeho vypracovanie, ak
a) sú v informaènom systéme spracúvané osobitné kategórie osobných údajov pod¾a § 8 a informaèný systém je prepojený na verejne prístupnú poèítaèovú
sie alebo je prevádzkovaný v poèítaèovej sieti, ktorá
je prepojená na verejne prístupnú poèítaèovú sie,
b) sú v informaènom systéme spracúvané osobitné kategórie osobných údajov pod¾a § 8; v tomto prípade
prevádzkovate¾ a sprostredkovate¾ len zdokumentuje prijaté technické, organizaèné a personálne opatrenia v rozsahu, ktorý ustanovuje § 16 ods. 3
písm. c) a ods. 6, alebo
c) informaèný systém slúi na zabezpeèenie verejného
záujmu pod¾a § 2 ods. 1; ustanovenie § 16 sa pri vypracúvaní bezpeènostného projektu nepouije len
vtedy, ak pre konkrétny prípad je tu súèasne povinnos vypracova bezpeènostný projekt pod¾a osobitného zákona21a)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 21a znie:

21a) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
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26. § 17 vrátane nadpisu znie:
§ 17
Pouèenie
Prevádzkovate¾ alebo sprostredkovate¾ je povinný pouèi oprávnené osoby o právach a povinnostiach ustanovených týmto zákonom a o zodpovednosti za ich poruenie. Pouèenie vykoná prevádzkovate¾ alebo
sprostredkovate¾ pred vydaním prvého pokynu oprávnenej osobe na vykonanie akejko¾vek spracovate¾skej
operácie s osobnými údajmi. Oprávnená osoba pouèenie potvrdí svojím podpisom; o pouèení prevádzkovate¾
alebo sprostredkovate¾ vedie písomný záznam..
27. § 19 sa dopåòa odsekmi 5 a 12, ktoré znejú:
(5) Prevádzkovate¾, ktorý písomne poveril výkonom
doh¾adu nad ochranou osobných údajov zodpovednú
osobu, je povinný o tom písomne informova úrad bez
zbytoèného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dòa poverenia zodpovednej osoby doporuèenou zásielkou.
Prevádzkovate¾ oznámi úradu tieto údaje:
a) názov, sídlo alebo trvalý pobyt, právnu formu a identifikaèné èíslo prevádzkovate¾a alebo zástupcu prevádzkovate¾a,
b) titul, meno, priezvisko a dátum narodenia zodpovednej osoby,
c) pracovné zaradenie zodpovednej osoby,
d) dátum zaèiatku platnosti písomného poverenia zodpovednej osoby,
e) vyhlásenie prevádzkovate¾a o tom, e zodpovedná
osoba spåòa podmienky ustanovené v odseku 12.
(6) Prevádzkovate¾ oznámi úradu poverenie jednej
zodpovednej osoby, a to aj vtedy, ak výkonom doh¾adu
nad ochranou osobných údajov súèasne poveril viac
zodpovedných osôb. Ak prevádzkovate¾ nahradí zodpovednú osobu, ktorú nahlásil úradu, inou zodpovednou
osobou, postupuje pod¾a odseku 5.
(7) Zodpovedná osoba zabezpeèuje
a) potrebnú súèinnos s úradom pri plnení úloh patriacich do jeho pôsobnosti; na poiadanie je zodpovedná osoba povinná úradu kedyko¾vek predloi svoje
písomné poverenie, písomné oznámenia vystavené
pre prevádzkovate¾a pod¾a odseku 4, preukáza rozsah získaných vedomostí odborným kolením,
b) povinnosti pod¾a odseku 4,
c) doh¾ad nad plnením základných povinností prevádzkovate¾a pod¾a § 6,
d) pouèenie oprávnených osôb pod¾a § 17,
e) vybavovanie iadostí dotknutých osôb pod¾a § 20 a 22,
f) realizáciu technických, organizaèných a personálnych opatrení a dohliada na ich aplikáciu v praxi; ak
je prevádzkovate¾ povinný vypracova bezpeènostný
projekt v súlade s § 16 alebo dokumentáciu pod¾a
§ 15 ods. 2 písm. b), zabezpeèuje ich vypracovanie,
g) doh¾ad pri výbere sprostredkovate¾a pod¾a § 5 ods. 3
a 4, prípravu písomnej zmluvy alebo písomného poverenia pre sprostredkovate¾a v súlade s § 5 ods. 2
a zodpovedá za jeho obsah; poèas trvania zmluvného
vzahu alebo poverenia preveruje dodriavanie dohodnutých podmienok,
h) doh¾ad nad cezhranièným tokom osobných údajov,
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i) prihlásenie informaèných systémov na osobitnú registráciu a oznamovanie zmien a odhlásenie informaèných systémov z osobitnej registrácie; o informaèných
systémoch, ktoré nepodliehajú registrácii, vedie evidenciu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pod¾a
§ 29 a 30 a zabezpeèuje jej sprístupnenie komuko¾vek,
kto o to poiada v súlade s § 32.
(8) Prevádzkovate¾, ktorý zamestnáva menej ako
es osôb, môe výkonom doh¾adu nad ochranou osobných údajov písomne poveri zodpovednú osobu, ktorá
dozerá na dodriavanie zákonných ustanovení pri
spracúvaní osobných údajov.
(9) Prevádzkovate¾, ktorý zamestnáva menej ako
es osôb a výkonom doh¾adu nad ochranou osobných
údajov písomne nepoveril zodpovednú osobu, je povinný prihlási na registráciu tie informaèné systémy, ktoré pod¾a tohto zákona podliehajú registrácii pod¾a § 25.
(10) Prevádzkovate¾ je povinný umoni zodpovednej
osobe nezávislý výkon doh¾adu nad ochranou osobných údajov a prija jej oprávnené návrhy; upozornenie
na nedostatky alebo vyslovenie poiadavky zodpovednou osobou v súvislosti s plnením jej povinností pod¾a
odseku 7 sa nesmie sta podnetom ani dôvodom na konanie zo strany prevádzkovate¾a, ktoré by zodpovednej
osobe spôsobilo ujmu.
(11) Úrad je oprávnený uloi prevádzkovate¾ovi povinnos písomne poveri doh¾adom nad ochranou
osobných údajov inú zodpovednú osobu, ak sa preukáe, e písomne poverená zodpovedná osoba neplnila
alebo nedostatoène plnila povinnosti pod¾a odseku 7,
alebo práva a povinnosti uloené prevádzkovate¾ovi
týmto zákonom nesprávne posudzovala alebo ich nesprávne uplatòovala v praxi, alebo nespåòa podmienky
ustanovené v odseku 12. Prevádzkovate¾ je povinný bez
zbytoèného odkladu úradu vyhovie a doh¾adom písomne poveri inú zodpovednú osobu; ak tomu bránia
dôvody hodné osobitného zrete¾a, ktoré vie prevádzkovate¾ úradu hodnoverne preukáza, úrad urèí prevádzkovate¾ovi lehotu, dokedy je povinný vymeni zodpovednú osobu, prípadne prihlási informaèné systémy
na registráciu.
(12) Zodpovednou osobou môe by len fyzická osoba, ktorá má spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu a spåòa podmienku bezúhonnosti pod¾a § 35
ods. 4 prvej vety; bezúhonnos sa preukazuje doloením výpisu z registra trestov nie starím ako tri mesiace, ktorý je prevádzkovate¾ povinný uchováva poèas
doby výkonu funkcie zodpovednej osoby. Zodpovednou
osobou nemôe by fyzická osoba, ktorá je tatutárnym
orgánom prevádzkovate¾a a fyzická osoba, ktorá je
oprávnená kona v mene tatutárneho orgánu prevádzkovate¾a. Zodpovedná osoba má postavenie oprávnenej
osoby prevádzkovate¾a..
28. V § 20 ods. 1 písmená a) a d) znejú:
a) vo veobecne zrozumite¾nej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informaènom systéme v rozsahu pod¾a § 26 ods. 3; pri
vydaní rozhodnutia pod¾a odseku 4 písm. b) je
dotknutá osoba oprávnená oboznámi sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
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b) vo veobecne zrozumite¾nej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
c) vo veobecne zrozumite¾nej forme odpis jej osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,.
29. V § 20 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej
iadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovate¾a kedyko¾vek namieta
a) voèi spracúvaniu osobných údajov v prípadoch
pod¾a § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením
oprávnených dôvodov alebo predloením dôkazov
o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom
chránených záujmov, ktoré sú alebo môu by v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných
údajov pokodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáe sa, e námietka dotknutej osoby je
oprávnená, prevádzkovate¾ je povinný osobné údaje,
ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez
zbytoèného odkladu blokova a zlikvidova ihneï,
ako to okolnosti dovolia,
b) a nepodrobi sa rozhodnutiu prevádzkovate¾a, ktoré
by malo pre òu právne úèinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výluène na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej
osobných údajov. Dotknutá osoba má právo iada
prevádzkovate¾a o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlinou od automatizovanej formy
spracúvania, prièom prevádzkovate¾ je povinný iadosti dotknutej osoby vyhovie, a to tak, e rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude ma
oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovate¾ informuje dotknutú osobu v lehote pod¾a § 21 ods. 3. Dotknutá osoba nemá
toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný
zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpeèenie
oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak
rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi prevádzkovate¾om a dotknutou osobou za predpokladu, e sa vyhovelo poiadavke dotknutej osoby, ktorá je
obsahom zmluvy, alebo dotknutej osobe bolo na základe dohody udelené právo kedyko¾vek poèas platnosti zmluvy uplatni svoj názor.
(5) Dotknutá osoba má právo nesúhlasi s rozhodnutím prevádzkovate¾a pod¾a § 23 ods. 5 a odmietnu prenos svojich osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaruèuje primeranú úroveò ochrany osobných údajov,
ak sa má prenos vykona na základe § 23 ods. 4
písm. a)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 25 sa vypúa.
30. V § 23 sa pod oznaèenie paragrafu vkladá nadpis
Prenos osobných údajov do tretích krajín.
31. V § 23 odsek 1 znie:
(1) Ak tretia krajina zaruèuje primeranú úroveò
ochrany osobných údajov, prenos osobných údajov
do tejto tretej krajiny mono vykona za predpokladu,
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e dotknutej osobe boli poskytnuté informácie pod¾a
§ 10 ods. 1 alebo 2, alebo bola splnená niektorá z podmienok uvedených v § 10 ods. 3..
32. V § 23 odsek 3 znie:
(3) Prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá
nezaruèuje primeranú úroveò ochrany osobných údajov, mono vykona len vtedy, ak sa takýto prenos
uskutoèòuje na základe rozhodnutia Európskej komisie alebo ak je splnená niektorá z podmienok uvedených v odseku 4..
33. V § 23 odsek 5 znie:
(5) Ak sa prevádzkovate¾ rozhodne vykona prenos
osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaruèuje
primeranú úroveò ochrany a po ich získaní, oznámi
dotknutej osobe pred prenosom osobných údajov dôvod svojho rozhodnutia a oboznámi ju s právom odmietnu takýto prenos pod¾a § 20 ods. 5, ak sa má prenos vykona pod podmienkou uvedenou v odseku 4
písm. a); prevádzkovate¾ je oprávnený vykona navrhovaný prenos osobných údajov a po obdraní písomného súhlasu dotknutej osoby..
34. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 23a
Prenos osobných údajov v rámci èlenských tátov
Európskej únie
(1) Vo¾ný pohyb osobných údajov medzi Slovenskou
republikou a èlenskými tátmi Európskej únie sa zaruèuje; Slovenská republika neobmedzí ani nezakáe
prenos osobných údajov z dôvodov ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb, najmä ich práva na
súkromie v súvislosti so spracúvaním ich osobných
údajov.
(2) Prevádzkovate¾ so sídlom alebo s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý zároveò
spracúva osobné údaje prostredníctvom svojej organizaènej zloky alebo viacerých organizaèných zloiek na
území jedného alebo viacerých èlenských tátov Európskej únie, je povinný prija opatrenia a zabezpeèi,
aby kadá jeho organizaèná zloka spracúvala osobné
údaje v súlade s právnym poriadkom platným v tom
èlenskom táte, v ktorom má prísluná organizaèná
zloka sídlo.
(3) Prevádzkovate¾, ktorý nemá sídlo alebo trvalý pobyt na území èlenského tátu Európskej únie, a na úèely spracúvania osobných údajov vyuíva úplne alebo
èiastoène automatizované alebo iné ako automatizované prostriedky spracúvania umiestnené na území Slovenskej republiky, prièom tieto prostriedky spracúvania nie sú vyuívané výluène len na prenos osobných
údajov cez územie èlenských tátov Európskej únie, je
povinný pred zaèatím spracúvania osobných údajov
vymenova svojho zástupcu, ktorý má sídlo alebo trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky; tým nie je dotknuté vnútrotátne právo tretej krajiny, v ktorej má
prevádzkovate¾ sídlo alebo trvalý pobyt. Zástupca prevádzkovate¾a je povinný preukáza úradu kedyko¾vek
na jeho iados originál dokladu svojho vymenovania
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za zástupcu prevádzkovate¾a. Pravos podpisov a odtlaèku peèiatky prevádzkovate¾a na origináli dokladu
musí by overená orgánom tátu prísluným na jeho
overenie alebo notárom v príslunom táte s odtlaèkom
peèiatky zastupite¾ského úradu Slovenskej republiky
v tomto táte..
35. V § 25 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Povinnos registrácie sa vzahuje na vetky informaèné systémy, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje
úplne alebo èiastoène automatizovanými prostriedkami spracúvania s výnimkou tých informaèných systémov, ktoré
a) podliehajú osobitnej registrácii pod¾a § 27 ods. 2,
b) podliehajú doh¾adu zodpovednej osoby, ktorú písomne poveril prevádzkovate¾ pod¾a § 19 ods. 2 alebo 8 a ktorá vykonáva doh¾ad nad ochranou osobných údajov pod¾a tohto zákona,
c) obsahujú osobné údaje fyzických osôb spracúvané
na úèely plnenia predzmluvných vzahov alebo
uplatòovania práv a povinností vyplývajúcich pre
prevádzkovate¾a z existujúceho alebo ukonèeného
pracovnoprávneho vzahu, sluobného pomeru,
tátnozamestnaneckého pomeru alebo èlenského
pomeru s týmito fyzickými osobami vrátane osobných údajov ich blízkych osôb,10)
d) obsahujú osobné údaje o èlenstve osôb v odborovej
organizácii, ktoré sú jej èlenmi a ak tieto osobné
údaje spracúva odborová organizácia a vyuíva ich
výluène pre svoju vnútornú potrebu, alebo obsahujú
osobné údaje o náboenskej viere osôb zdruených
v tátom uznanej cirkvi alebo náboenskej spoloènosti a ak tieto osobné údaje spracúva cirkev alebo
náboenská spoloènos a vyuíva ich výluène pre
svoju vnútornú potrebu, alebo obsahujú osobné
údaje o èlenstve osôb v politickej strane alebo v politickom hnutí, ktoré sú ich èlenmi a ak tieto osobné
údaje spracúva politická strana alebo politické hnutie a vyuíva ich výluène pre svoju vnútornú potrebu, alebo
e) obsahujú osobné údaje potrebné na uplatòovanie
práv alebo plnenie povinností vyplývajúcich z osobitného zákona alebo sú spracúvané na základe osobitného zákona.
(3) Súèasou registrácie je pridelenie registraèného
èísla informaènému systému a vydanie potvrdenia
o jeho registrácii; ak bola splnená podmienka pod¾a
§ 26 ods. 2, spracúvanie osobných údajov v informaènom systéme nie je podmienené vydaním potvrdenia
o jeho registrácii..
36. V § 26 ods. 3 písmená d) a e) znejú:
d) názov, sídlo alebo trvalý pobyt, právnu formu
a identifikaèné èíslo zástupcu prevádzkovate¾a, ak
koná na území Slovenskej republiky za prevádzkovate¾a so sídlom alebo trvalým pobytom v tretej krajine; v takomto prípade sa v písmene a) uvedú údaje
o prevádzkovate¾ovi, ktorý vymenoval zástupcu
prevádzkovate¾a,
e) meno a priezvisko tatutárneho orgánu alebo èlena
tatutárneho orgánu zástupcu prevádzkovate¾a;
v takomto prípade sa v písmene b) uvedú údaje
o tatutárnom orgáne alebo o èlenovi tatutárneho
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orgánu prevádzkovate¾a, ktorý vymenoval zástupcu prevádzkovate¾a,.
37. V § 26 ods. 3 písmená j) a l) znejú:
j) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, e im budú osobné údaje sprístupnené,
k) tretie strany, prípadne okruh tretích strán, ak sa
predpokladá alebo je zrejmé, e im budú osobné
údaje poskytnuté,
l) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, e
sa do týchto krajín uskutoèní prenos osobných údajov a právny základ cezhranièného toku,.
38. § 27 vrátane nadpisu znie:
§ 27
Podmienky osobitnej registrácie
(1) Osobitnú registráciu informaèných systémov vykonáva úrad bezplatne.
(2) Osobitná registrácia sa vzahuje na informaèné
systémy, v ktorých prevádzkovate¾ spracúva
a) aspoò jeden z osobných údajov uvedených v § 8
ods. 1, a zároveò sa predpokladá alebo uskutoèòuje
ich prenos do tretej krajiny alebo tretích krajín, ktoré nezaruèujú primeranú úroveò ochrany, na základe § 23 ods. 4 písm. a) alebo c),
b) osobné údaje na základe § 7 ods. 4 písm. g), alebo
c) osobné údaje na základe § 9 ods. 3.
(3) Prevádzkovate¾ je povinný prihlási informaèný
systém na osobitnú registráciu na úrade pred zaèatím
spracúvania osobných údajov.
(4) Pri osobitnej registrácii prevádzkovate¾ uvedie
údaje v rozsahu pod¾a § 26 ods. 3 a predloí podklady,
ktoré sú nevyhnutné na posúdenie predmetného spracúvania. Na prihlásenie informaèného systému na osobitnú registráciu sa primerane vzahuje § 26 ods. 4.
(5) Úrad posúdi predloené údaje pod¾a odseku 4,
preverí, èi spracúvaním osobných údajov nevzniká nebezpeèenstvo naruenia práv a slobôd dotknutých
osôb a najneskôr do 60 dní odo dòa ich prijatia rozhodne o tom, èi spracúvanie osobných údajov povolí; ak pri
posudzovaní predloených údajov úrad zistí, e prihlásený informaèný systém nepodlieha osobitnej registrácii, oznámi to bez zbytoèného odkladu prevádzkovate¾ovi.
(6) V prípade pochybností si úrad vyiada od prevádzkovate¾a ïalie vysvetlenia alebo podklady. Poèas
tejto doby lehota pod¾a odseku 5 neplynie.
(7) Súèasou osobitnej registrácie je pridelenie registraèného èísla informaènému systému a vydanie potvrdenia o jeho registrácii; prevádzkovate¾ môe zaèa
spracúva osobné údaje v informaènom systéme prihlásenom na osobitnú registráciu v deò nasledujúci
po dni, v ktorom úrad vydal potvrdenie.
(8) Na oznámenie zmien a odhlásenie informaèného
systému z osobitnej registrácie sa vzahuje ustanovenie § 28.
(9) Ak úrad spracúvanie osobných údajov v informaènom systéme prihlásenom na osobitnú registráciu
posúdi ako rizikové, zakáe prevádzkovate¾ovi spracú-
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vanie osobných údajov na daný úèel. Prevádzkovate¾ je
povinný repektova rozhodnutie úradu a bez zbytoèného odkladu vykona opatrenia, aby sa spracúvanie
osobných údajov neuskutoènilo..
39. § 33 sa dopåòa odsekmi 4 a 6, ktoré znejú:
(4) Úrad plní oznamovaciu povinnos voèi Európskej
komisii v oblasti ochrany osobných údajov.
(5) Úrad prijíma opatrenia na vykonanie rozhodnutí
Európskej komisie vydaných v oblasti ochrany osobných údajov.
(6) Úrad spolupracuje pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov s obdobnými orgánmi dozoru
v zahranièí..
40. V § 35 ods. 13 písm. b) sa slová poèas výkonu
nahrádzajú slovami v súvislosti s výkonom svojej.
41. V § 37 ods. 6 sa slová poèas výkonu svojej práce
nahrádzajú slovami v súvislosti s výkonom svojej práce; pouitie osobných údajov pri plnení úloh úradu alebo v súvislosti s ich plnením v súlade s ustanoveniami
tohto zákona alebo osobitného zákona sa nepovauje
za poruenie povinnosti mlèanlivosti.
42. V § 38 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo Úrad vkladajú slová pri výkone dozoru nad ochranou osobných
údajov.
43. V § 38 ods. 1 písmeno f) znie:
f) preetruje oznámenia podané pod¾a § 45, alebo
koná na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy
pod¾a § 44a a na odstránenie nedostatkov vydáva
opatrenia na nápravu,.
44. V § 38 odsek 2 znie:
(2) Predmetom dozoru nad ochranou osobných údajov nie sú spory zo zmluvných alebo predzmluvných
vzahov prevádzkovate¾ov alebo sprostredkovate¾ov
a dotknutých osôb alebo iných fyzických osôb alebo
právnických osôb, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie sú prísluné súdy alebo iné orgány pod¾a osobitných predpisov..
45. V § 39 sa odsek 1 dopåòa písmenami e) a f), ktoré
znejú:
e) vstupova do informaèných systémov do úrovne
správcu systému v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly,
f) overova totonos kontrolovaných osôb a fyzických osôb, ktoré v mene kontrolovaných osôb konajú..
46. Za § 44 sa vkladajú § 44a a 44b, ktoré vrátane
nadpisu nad paragrafmi znejú:
Konanie
§ 44a
(1) Konanie vo veciach upravených týmto zákonom,
na ktoré sa nevzahuje veobecný predpis o správnom
konaní, je zaèaté dòom, keï voèi prevádzkovate¾ovi,
sprostredkovate¾ovi alebo inej právnickej osobe alebo
fyzickej osobe (ïalej len úèastník konania) urobil
úrad prvý úkon. Ak sa konanie zaèína na podnet úèast-
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níka konania, dòom zaèatia konania je deò doruèenia
podnetu úradu.
(2) Úèastníkom konania je ten, o koho právach alebo
povinnostiach sa má kona. Za úèastníka konania, ktorým nie je fyzická osoba, koná tatutárny orgán, prípadne jeho zamestnanec alebo èlen, ktorý sa preukáe
písomným poverením tatutárneho orgánu, e je
oprávnený za neho kona, pokia¾ jednotlivé ustanovenia tohto zákona neustanovujú inak. Úèastník konania
sa môe necha v konaní zastupova. V tej istej veci
môe ma úèastník konania súèasne len jedného zástupcu, ktorému udelí písomne splnomocnenie na celé
konanie, alebo len na urèité úkony. Splnomocnenie na
zastupovanie úèastníka konania, ktorým nie je fyzická
osoba, musí by udelené osobou, ktorá je oprávnená
kona v jeho mene.
(3) Konanie je neverejné. Týmto nie je dotknuté ustanovenie § 48.
(4) Na dokazovanie mono poui vetky prostriedky,
ktorými mono zisti a objasni skutoèný stav veci
a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi. Dôkazmi sú
najmä vyjadrenia úèastníkov konania, výpovede svedkov, listiny, znalecké posudky alebo odborné posudky,
správy, vyjadrenia a potvrdenia orgánov alebo iných
právnických osôb a fyzických osôb, zverejnené informácie, obhliadky a kontrolné zistenia. Ako dôkaz mono poui namiesto originálu listiny alebo originálu
akéhoko¾vek záznamu aj ich rozmnoeninu v tlaèenej,
fotografickej, zvukovej, zvukovo-obrazovej alebo v inej
veobecne zrozumite¾nej forme, ak je umiestnená na
bene dostupnom nosièi informácií.
(5) Úrad môe namiesto dôkazu pripusti èestné vyhlásenie fyzickej osoby. Èestné vyhlásenie úrad nepripustí, ak tomu bráni veobecný záujem alebo ak by tým
bola poruená rovnos medzi úèastníkmi konania.
Èestným vyhlásením nemono nahradi znalecký posudok. V èestnom vyhlásení je fyzická osoba povinná
uvies pravdivé údaje. Úrad musí upozorni fyzickú
osobu na právne následky nepravdivého èestného vyhlásenia.
(6) Úrad môe ustanovi znalca alebo znalcov pod¾a
osobitného predpisu,33a) ak je na odborné posúdenie
skutoèností dôleitých pre rozhodnutie vo veci potrebný znalecký posudok a uloi ustanovenému znalcovi,
aby samostatne písomne vypracoval znalecký posudok, alebo aby sa v znaleckom posudku vyjadril k otázkam, ktoré mu poloil úrad. Na tento úèel úrad ustanovenému znalcovi sprístupní potrebné údaje zo spisu.
V súvislosti s vypracovaním znaleckého posudku môe
úrad uloi úèastníkovi konania, aby poskytol ustanovenému znalcovi vetky podstatné informácie, predloil alebo sprístupnil vetky potrebné listiny, podklady
alebo predmety, alebo umonil prístup k technickému
a programovému vybaveniu informaèného systému,
podal mu potrebné vysvetlenia, alebo aby nieèo vykonal alebo znáal, ak je to potrebné na podanie znaleckého posudku.
(7) Úèastník konania je povinný navrhnú na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe. Úrad
rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov sa vykonajú
a vykoná aj iné dôkazy, ktoré úèastníci konania nena-
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vrhli, ak sú potrebné na zistenie a objasnenie skutoèného stavu veci. Skutoènosti veobecne známe alebo
známe úradu z jeho èinnosti netreba dokazova.
(8) Úrad hodnotí dôkazy pod¾a svojej vo¾nej úvahy,
a to kadý dôkaz jednotlivo a vetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom prihliada na vetko, èo v konaní vylo najavo.
(9) Dôleité písomnosti, najmä opatrenia a rozhodnutia sa úèastníkovi konania, adresátovi, alebo osobe,
ktorá sa preukáe jeho splnomocnením na preberanie
zásielok, doruèujú potou ako doporuèená zásielka
s doruèenkou a poznámkou do vlastných rúk. Písomnosti, ktoré sú urèené úèastníkovi konania, ktorým nie
je fyzická osoba, doruèujú sa osobám alebo èlenom
oprávneným za tento subjekt prijíma písomnosti alebo
tomu, kto je oprávnený za tento subjekt kona. Písomnosti urèené advokátovi mono doruèova tie advokátskym koncipientom a iným pracovníkom, ktorí sú u advokáta pracovne èinní a sú advokátom poverení na
prijímanie zásielok.
(10) Ak nebol adresát zásielky, ktorá sa má doruèi
do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doruèenia zdriava, doruèovate¾ ho vhodným spôsobom upovedomí, e zásielku príde znovu doruèi v urèený deò
a hodinu. Ak nový pokus o doruèenie zostane bezvýsledný, doruèovate¾ uloí zásielku na pote a adresáta
o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát
nevyzdvihne zásielku do troch dní od uloenia, posledný deò tejto lehoty sa povauje za deò doruèenia, aj keï
sa adresát o uloení nedozvedel.
(11) Ak si adresát vyhradí doruèovanie zásielok do
potového prieèinka, pota adresátovi oznámi príchod
zásielky, monos prevzatia a odbernú lehotu na predpísanom tlaèive, ktoré vloí do potového prieèinka. Ak
si adresát na základe dohody preberá zásielky na pote
a nemá pridelený potový prieèinok, pota tieto zásielky neoznamuje. V obidvoch prípadoch sa dátum príchodu zásielky povauje za dátum uloenia. Ak si adresát nevyzdvihne zásielku do troch dní od uloenia,
posledný deò tejto lehoty sa povauje za deò doruèenia,
aj keï sa adresát o uloení nedozvedel.
(12) Úèastník konania, ktorý sa zdriava v cudzine
alebo tam má sídlo alebo trvalý pobyt, je povinný na doruèovanie zásielok urèi si svojho zástupcu so sídlom
alebo s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a vèas písomne úradu oznámi jeho meno, priezvisko a adresu.
(13) Písomnos je doruèená ihneï, ako ju úèastník
konania prevezme alebo pota doporuèenú zásielku
vrátila ako nedoruèite¾nú alebo ak doruèenie zásielky
bolo zmarené konaním alebo opomenutím úèastníka
konania. Ak adresát bezdôvodne odoprel zásielku prija, písomnos je doruèená dòom, keï sa jej prijatie
odoprelo; na to musí doruèovate¾ adresáta upozorni.
(14) Ak je to potrebné, úrad urèí na vykonanie úkonu
v konaní lehotu, ak ju neustanovuje tento zákon. Do lehoty sa nezapoèítava deò, keï dolo ku skutoènosti urèujúcej zaèiatok lehoty. Lehoty urèené pod¾a týdòov,
mesiacov alebo rokov sa konèia uplynutím toho dòa,
ktorý sa svojím oznaèením zhoduje s dòom, keï dolo
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ku skutoènosti urèujúcej zaèiatok lehoty, a ak taký deò
v mesiaci nie je, lehota sa konèí posledným dòom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nede¾u alebo na deò pracovného pokoja, je posledným dòom lehoty najblií nasledujúci pracovný deò. Lehota je
zachovaná, ak sa posledný deò lehoty podanie podá na
úrad alebo ak sa odovzdá na potovú prepravu. V pochybnostiach sa povauje lehota za zachovanú, ak sa
nepreukáe opak.
(15) Trovy, ktoré v konaní vznikli úèastníkovi konania, znáa úèastník konania. Trovy konania, ktoré
vznikli úradu, znáa úrad.
(16) Konanie zaèaté z vlastnej iniciatívy úradu mono zastavi, ak odpadol dôvod konania alebo ak sa
v priebehu konania preukázalo, e nie sú dostatoèné
dôvody na jeho pokraèovanie, alebo ak úèastník konania zomrel.
§ 44b
V konaní o uloení sankcie za poruenie tohto zákona pod¾a § 49 alebo § 50 je úèastníkom konania prevádzkovate¾ alebo sprostredkovate¾, alebo fyzická osoba, ktorej má by pod¾a tohto zákona uloená pokuta;
konanie o uloení sankcie za poruenie tohto zákona
zaèína úrad z vlastnej iniciatívy pod¾a veobecného
predpisu o správnom konaní a len na úèely uloenia
pokuty. Rozhodnutie o uloení pokuty môe úrad vyda
bez ïalieho dokazovania a zisovania podkladov pre
rozhodnutie,33b) ak na základe preukázaných kontrolných zistení alebo vykonaných dôkazov v priebehu konania, ktoré odôvodòujú uplatnenie právnej zodpovednosti úèastníka konania pod¾a tohto zákona, má úrad
dostatoène zistené a preukázané, e dolo k porueniu
ustanovení tohto zákona, alebo na základe zisteného
poruenia ustanovenia § 40 ods. 2 písm. a) alebo b)
kontrolovanou osobou..
Poznámky pod èiarou k odkazom 33a a 33b znejú:

33a) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
33b
) § 32 a 40 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona è. 527/2003 Z. z..

Súèasne sa vypúa poznámka pod èiarou k odkazu 34.
47. § 45 vrátane nadpisu znie:
§ 45
Preetrenie oznámenia
(1) Úrad pri výkone dozoru nad ochranou osobných
údajov vyuíva aj oznámenia a podnety právnických
osôb a fyzických osôb (ïalej len oznámenie) týkajúce
sa podozrenia z poruovania povinností alebo podmienok urèených týmto zákonom. Oznámenie sa úradu
podáva písomne.
(2) Oznámenie môe okrem dotknutej osoby poda
úradu pod¾a § 20 ods. 6 aj fyzická osoba, ktorá tvrdí, e
je priamo dotknutá vo svojich právach ustanovených
týmto zákonom (ïalej len oznamovate¾).
(3) Úrad oznámenie odloí, ak
a) vec, ktorej sa oznámenie týka, nepatrí do jeho pôsobnosti,
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b) náleitosti uvedené v odseku 9 neboli na výzvu úradu doplnené alebo spresnené v urèenej lehote,
c) oznamovate¾ neposkytne úradu na jeho poiadanie
potrebnú súèinnos, prièom bez jeho aktívnej úèasti
nemono vec vybavi,
d) oznamovate¾ trvá na utajení svojej totonosti napriek tomu, e bez pouitia jeho osobných údajov
alebo niektorých jeho údajov pod¾a odseku 9
písm. a) nemono vec vybavi,
e) oznamovate¾ podá opakované oznámenie po uplynutí lehoty pod¾a odseku 14.
(4) Úrad môe oznámenie odloi, ak zistí, e
a) vec, ktorej sa oznámenie týka, prejednáva súd alebo
orgán èinný v trestnom konaní,
b) od opatrenia alebo udalosti, ktorých sa oznámenie
týka, uplynul v deò doruèenia oznámenia èas dlhí
ako tri roky,
c) oznámenie je zjavne neopodstatnené,
d) neobsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis oznamovate¾a; takéto oznámenie sa povauje za anonymné,
e) ide o oznámenie vo veci, ktorú u úrad vybavil a opakované oznámenie neobsahuje nové skutoènosti.
(5) O odloení oznámenia a dôvodoch jeho odloenia
úrad upovedomí toho, kto oznámenie podal; to neplatí,
ak ide o anonymné oznámenie. Odloené oznámenie sa
povauje za vybavené.
(6) Oznámenie nie je prípustné, ak oznamovate¾
pred jeho podaním neuplatnil svoje právo pod¾a § 20,
ktoré mu tento zákon poskytuje. Úrad oznámenie odloí a pouèí oznamovate¾a o uplatnení práv pod¾a § 20.
(7) Úrad neodloí oznámenie, aj keï sa nesplnila
podmienka pod¾a odseku 6 len vtedy, ak oznamovate¾
hodnoverne preukáe, e túto podmienku nesplnil
z dôvodov hodných osobitného zrete¾a.
(8) etrenie je zaèaté dòom doruèenia písomného
oznámenia úradu. Prijatie oznámenia potvrdí úrad
oznamovate¾ovi, ak oznámenie nebolo podané osobne.
(9) Oznámenie musí obsahova najmä
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis
oznamovate¾a,
b) oznaèenie toho, proti komu oznámenie smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt,
prípadne právnu formu a identifikaèné èíslo,
c) predmet oznámenia s oznaèením, ktoré práva sa
pod¾a tvrdenia oznamovate¾a pri spracúvaní osobných údajov poruili,
d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v oznámení,
e) kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva pod¾a
§ 20, ak sa takéto právo mohlo uplatni alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zrete¾a.
(10) Ak oznámenie neobsahuje predpísané náleitosti pod¾a odseku 9, nie je zrozumite¾né, alebo ak sú na
jeho náleité vybavenie potrebné údaje, ktoré sa v oznámení neuvádzajú, úrad vyzve oznamovate¾a, aby v urèenej lehote nie kratej ako sedem dní odstránil nedostatky. Súèasne upozorní oznamovate¾a na dôsledky
neodstránenia nedostatkov na ïalí priebeh etrenia.
V èase, keï oznamovate¾ meká s plnením tejto povinnosti, lehota pod¾a odseku 12 neplynie.
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(11) Ak oznámenie pod¾a odseku 9 neobsahuje poiadavku oznamovate¾a na utajenie jeho totonosti, úrad
vybavuje oznámenie bez utajenia osobných údajov uvedených v odseku 9 písm. a). Ak v oznámení pod¾a odseku 9 oznamovate¾ poiada úrad o utajenie svojej totonosti, ale charakter oznámenia neumoòuje jeho
preetrenie bez uvedenia niektorého údaja alebo údajov o oznamovate¾ovi, úrad po zistení tejto skutoènosti
o tom upovedomí oznamovate¾a. Zároveò oznamovate¾a upozorní, e vo vybavovaní oznámenia sa bude pokraèova len v prípade, ak v urèenej lehote písomne
udelí úradu súhlas s uvedením urèitého potrebného
údaja alebo údajov o svojej osobe na pouitie v rámci
etrenia.
(12) Úrad preetrí a vybaví písomné oznámenie oznamovate¾a v lehote 60 dní odo dòa jeho prijatia. Vrchný
inpektor môe túto lehotu v odôvodnených prípadoch
primerane predåi, najviac vak o es mesiacov.
O predåení lehoty úrad písomne upovedomí oznamovate¾a.
(13) Úrad v lehote pod¾a odseku 12 písomne informuje oznamovate¾a o výsledku preetrenia oznámenia,
v ktorom uvedie práva oznamovate¾a ustanovené týmto
zákonom, ktoré boli poruené. Ak úrad nezistí poruenie práv oznamovate¾a, písomne ho informuje o tejto
skutoènosti bez zbytoèného odkladu, najneskôr vak
v lehote pod¾a odseku 12. Oznámenie sa povauje za
vybavené doruèením písomnej informácie o výsledku
preetrenia oznámenia oznamovate¾ovi.
(14) Oznámenie v tej istej veci mono opakova v lehote 30 dní odo dòa doruèenia výsledku o preetrení
oznámenia; ak oznámenie neobsahuje nové skutoènosti, úrad postupuje pod¾a odseku 4 písm. e). Ak úrad
opakované oznámenie neodloil alebo ak zistil, e obsahuje nové skutoènosti, vrchný inpektor preskúma pôvodné oznámenie, èi bolo správne vybavené; o výsledku
písomne informuje oznamovate¾a, prièom postupuje
obdobne pod¾a odseku 13. Preskúmanie oznámenia
vrchným inpektorom je koneèné.
(15) V prípade, e v rovnakej veci, v akej u bolo vybavené oznámenie iného oznamovate¾a, podá oznámenie
ïalí oznamovate¾ bez uvedenia nových skutoèností,
jeho oznámenie netreba znovu preetrova, ale treba ho
upovedomi bez zbytoèného odkladu o výsledku vybavenia pôvodného oznámenia, najneskôr vak v lehote
pod¾a odseku 12 prvej vety.
(16) Podanie oznámenia nesmie by oznamovate¾ovi
na ujmu; to neplatí, ak sa obsahom svojho oznámenia
dopustí oznamovate¾ trestného èinu alebo priestupku.
(17) Oznámenie podané inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou ako oznamovate¾om sa vybavuje
ako konanie zaèaté z vlastnej iniciatívy úradu, ak sa po
preskúmaní oznámenia preukáe, e je tu dôvod na zaèatie etrenia. Na iados právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá oznámenie podala, úrad potvrdí prijatie oznámenia; výsledok etrenia jej úrad neoznamuje.
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá oznámenie
podala, sa nepovauje za úèastníka konania..
48. V § 46 ods. 1 písm. a) sa na zaèiatok vkladajú slová pred zaèatím spracúvania osobných údajov alebo
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v priebehu spracúvania osobných údajov v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpeèenie úèelu konania
môe doèasným opatrením uloi prevádzkovate¾ovi
alebo sprostredkovate¾ovi, aby nieèo vykonal, nieèoho
sa zdral alebo nieèo strpel;.
49. V § 46 ods. 1 písmeno b) znie:
b) ak zistí, e prevádzkovate¾ alebo sprostredkovate¾
nesplnil alebo poruil niektorú z povinností alebo
niektoré povinnosti ustanovené týmto zákonom,
pri plnení niektorej z povinností alebo niektorých
povinností obchádzal ustanovenia tohto zákona,
nedodral alebo obchádzal podmienky ustanovené
týmto zákonom, alebo spracúva alebo spracúval
osobné údaje v rozpore s týmto zákonom, je oprávnený uloi prevádzkovate¾ovi alebo sprostredkovate¾ovi, aby v urèenej lehote vykonal opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov a príèin ich
vzniku. Úrad je ïalej oprávnený prevádzkovate¾ovi
alebo sprostredkovate¾ovi
1. uloi povinnos zabezpeèi vypracovanie alebo
doplnenie dokumentácie alebo bezpeènostného
projektu v súlade s týmto zákonom v urèenej lehote,
2. uloi povinnos prija technické, organizaèné
a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu
spracúvania v urèenej lehote,
3. zakáza spracúva tie osobné údaje, ktorých
spracúvanie je v rozpore s ustanoveniami tohto
zákona,
4. zakáza spracúvanie, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto zákona,
5. nariadi odstránenie alebo likvidáciu osobných
údajov v urèenej lehote, ak sú alebo boli neoprávnene spracúvané a
6. uloi prevádzkovate¾ovi povinnos zrui písomné poverenie alebo písomnú zmluvu so sprostredkovate¾om v urèenej lehote..
50. § 48 vrátane nadpisu znie:
§ 48
Zverejnenie poruenia zákona
(1) Ak úrad zistí poruenie povinností ustanovených
týmto zákonom alebo obchádzanie ustanovení tohto
zákona alebo osobitného zákona32), môe predseda
úradu alebo vrchný inpektor zverejni obchodné meno
alebo názov, sídlo alebo trvalý pobyt, identifikaèné èíslo, ak ho má pridelené a právnu formu toho, kto sa dopustil protiprávneho konania a
a) výrok vykonate¾ného opatrenia a odôvodnenie opatrenia alebo ich èasti pod¾a § 46 okrem osobných
údajov, ak ich obsahujú,
b) výrok vykonate¾ného rozhodnutia a odôvodnenie
rozhodnutia alebo ich èasti pod¾a § 49 alebo § 50 okrem osobných údajov, ak ich obsahujú, alebo
c) charakteristiku skutkového stavu poruenia ochrany osobných údajov.
(2) Predseda úradu alebo vrchný inpektor môe uloi prevádzkovate¾ovi alebo sprostredkovate¾ovi povinnos zverejni skutoènosti v rozsahu pod¾a odseku 1
písm. c) v hromadných informaèných prostriedkoch.
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(3) Prevádzkovate¾ je povinný splni povinnos uloenú predsedom úradu alebo vrchným inpektorom pod¾a odseku 2. tatutárny orgán prevádzkovate¾a je povinný zabezpeèi zverejnenie oznamu v hromadných
informaèných prostriedkoch v rozsahu pod¾a odseku 1
písm. c) na vlastné náklady prevádzkovate¾a; obsah,
formu, hromadný informaèný prostriedok a najneskorí termín zverejnenia oznamu urèí predseda úradu alebo vrchný inpektor.
(4) Povinnos pod¾a odseku 3 sa vzahuje aj na
sprostredkovate¾a..
51. V § 49 odseky 1 a 4 znejú:
(1) Úrad môe uloi pokutu od 50 000 Sk do
10 000 000 Sk prevádzkovate¾ovi alebo sprostredkovate¾ovi, ktorý
a) nesplnil alebo poruil niektorú z povinností alebo
niektoré povinnosti ustanovené v § 5, 6, 7, 10, alebo
pri plnení niektorej z povinností alebo niektorých
povinností ustanovených v § 5, 6, 7, 10 obchádzal
ustanovenia tohto zákona, alebo spracúva alebo
spracúval osobné údaje v rozpore s § 5, 6, 7, 10,
b) nesplnil alebo poruil niektorú z povinností alebo
niektoré povinnosti ustanovené v § 8, 9, alebo spracúva alebo spracúval osobitné kategórie osobných
údajov v rozpore s § 8, 9, alebo
c) neprijal primerané technické, organizaèné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania alebo nepreukázal alebo nevedel preukáza úradu na jeho iados uplatòovanie opatrení v praxi
pod¾a § 15 ods. 1, 3, alebo neprijal primerané technické, organizaèné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania vo forme bezpeènostného projektu alebo nepredloil úradu na jeho
iados bezpeènostný projekt, prièom bol povinný
zabezpeèi jeho vypracovanie pod¾a § 15 ods. 2, 3,
alebo predloil bezpeènostný projekt, ktorý neobsahoval náleitosti ustanovené týmto zákonom pod¾a
§ 16, alebo nepredloil úradu na jeho iados zdokumentované technické, organizaèné a personálne
opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania alebo nezdokumentoval technické, organizaèné a personálne opatrenia v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, prièom bol povinný takúto dokumentáciu
vypracova pod¾a § 15 ods. 2 písm. b), alebo preukázate¾ne zanedbal uplatòovanie alebo neuplatòoval
technické, organizaèné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania v praxi uvedené
v bezpeènostnom projekte alebo v dokumentácii
pod¾a § 15 ods. 2 písm. b).
(2) Úrad môe uloi pokutu od 50 000 Sk do
5 000 000 Sk prevádzkovate¾ovi alebo sprostredkovate¾ovi, ktorý
a) nesplnil alebo poruil niektorú z povinností alebo
niektoré povinnosti ustanovené v § 13, alebo spracúva alebo spracúval osobné údaje v rozpore s § 13,
b) na iados úradu nezabezpeèil vykonanie auditu
bezpeènosti informaèného systému alebo zabezpeèil
vykonanie auditu bezpeènosti informaèného systému v rozpore s týmto zákonom alebo vèas nepredloil hodnotiacu správu pod¾a § 15 ods. 4, 5, alebo
predloil hodnotiacu správu, ktorá nekonkretizuje
zistené nedostatky,

Strana 770

Zbierka zákonov è. 90/2005

Èiastka 40

c) vèas nepouèil svoje oprávnené osoby alebo nevedel
úradu hodnoverne preukáza, e pouèenie oprávnených osôb vykonal vèas, alebo nepredloil na poiadanie úradu písomný záznam o pouèení oprávnených osôb pod¾a § 17, alebo
d) vykonal prenos osobných údajov do tretích krajín
v rozpore s § 23, alebo spracúva alebo spracúval
osobné údaje v rozpore s niektorou z podmienok alebo niektorými podmienkami ustanovenými v § 23,
§ 23a ods. 2, 3, alebo nesplnil niektorú z podmienok
alebo niektoré podmienky ustanovené v § 23, § 23a
ods. 2, 3.

rejnil vôbec, alebo nezverejnil vèas, alebo nezverejnil v urèenej forme alebo v urèenom hromadnom
informaènom prostriedku, alebo nedodral urèený
obsah tohto oznamu pod¾a § 48 ods. 3, 4, a to opakovane a do splnenia povinnosti,
d) do 2 000 000 Sk, ak neposkytol úradu súèinnos
pod¾a § 44 ods. 2, 3, 4, alebo nevyhovel poiadavkám úradu alebo úrad v urèenej lehote vèas neinformoval pod¾a § 46 ods. 1, 2..

(3) Úrad môe uloi pokutu od 30 000 Sk do
3 000 000 Sk prevádzkovate¾ovi, ktorý
a) nesplnil povinnos osobitnej registrácie informaèného systému pod¾a § 27, alebo nesplnil niektorú z povinností alebo niektoré povinnosti súvisiace s osobitnou registráciou vyplývajúce z tohto zákona
pod¾a § 28,
b) nesplnil povinnos registrácie informaèného systému pod¾a tohto zákona, alebo nesplnil niektorú z povinností alebo niektoré povinnosti súvisiace s registráciou informaèného systému pod¾a § 28,
c) písomne nepoveril zodpovednú osobu výkonom doh¾adu nad ochranou osobných údajov alebo nevie
hodnoverne preukáza jej písomné poverenie pod¾a
§ 19 ods. 2, alebo nezabezpeèil odborné vykolenie
zodpovednej osoby v súlade s týmto zákonom pod¾a
§ 19 ods. 3, alebo
d) preukázate¾ne neumonil, ruil, maril alebo inak
saoval zodpovednej osobe plnenie jej povinností
ustanovených týmto zákonom, alebo nerepektoval
oprávnené písomné oznámenia zodpovednej osoby
pod¾a § 19 ods. 4, 7, 10.

54. § 51 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Úrad zverejòuje na svojej internetovej stránke
správu o stave ochrany osobných údajov po jej prerokovaní v Národnej rade Slovenskej republiky..

(4) Úrad môe uloi pokutu od 10 000 Sk do
1 000 000 Sk prevádzkovate¾ovi, ktorý
a) nesplnil oznamovaciu povinnos o oprave alebo likvidácii osobných údajov pod¾a § 14,
b) písomne poveril zodpovednou osobou fyzickú osobu,
ktorá nespåòa niektorú podmienku alebo niektoré
podmienky ustanovené v § 19 ods. 12, alebo nevie
preukáza výpisom z registra trestov bezúhonnos
zodpovednej osoby, alebo nesplnil alebo poruil niektorú z povinností alebo niektoré povinnosti ustanovené v § 19 ods. 5, 6, alebo nesplnil povinnos uloenú úradom pod¾a § 19 ods. 11,
c) nesplnil oprávnené poiadavky dotknutej osoby alebo pri ich vybavovaní nepostupoval v súlade s týmto
zákonom, alebo neposkytol dotknutej osobe informácie v zákonom stanovenej lehote, alebo neinformoval dotknutú osobu spôsobom, ktorý ustanovuje
zákon pod¾a § 20, 21,
d) nevykonal oznámenie o obmedzení práv dotknutej
osoby pod¾a § 22, alebo
e) nesplnil povinnos vedenia evidencie informaèného
systému pod¾a § 29, 30, alebo odmietol údaje z evidencie sprístupni pod¾a § 32..
52. V § 50 sa odsek 1 dopåòa písmenami c) a d), ktoré
znejú:
c) do 1 000 000 Sk, ak oznam urèený na zverejnenie
predsedom úradu alebo vrchným inpektorom
v hromadných informaèných prostriedkoch nezve-

53. V § 51 ods. 2 písmeno e) znie:
e) preetrenie oznámenia (§ 45),.

55. § 55 vrátane nadpisu znie:
§ 55
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. mája 2005
(1) Úrad na ochranu osobných údajov pod¾a doterajích predpisov je Úradom na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky pod¾a tohto zákona. Ak sa v iných
právnych predpisoch pouíva pojem Úrad na ochranu
osobných údajov vo vetkých gramatických tvaroch,
rozumie sa tým Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v príslunom gramatickom tvare.
(2) Písomné poverenie zodpovednej osoby vydané
pod¾a doterajích predpisov sa povauje za písomné
poverenie pod¾a tohto zákona, ak zodpovedná osoba
spåòa podmienky ustanovené v § 19 ods. 12, prevádzkovate¾ oznámi úradu najneskôr do 30. júna 2005 údaje pod¾a § 19 ods. 5 a doloí potvrdenie alebo vyhlásenie
o tom, e zodpovedná osoba bola odborne vykolená.
(3) Zodpovedná osoba, ktorá bola písomne poverená
doh¾adom nad ochranou osobných údajov pod¾a doterajích predpisov a nespåòa podmienky ustanovené
v § 19 ods. 12, musí by odvolaná z funkcie zodpovednej
osoby najneskôr do 30. júna 2005 a prevádzkovate¾ je
povinný písomne poveri výkonom doh¾adu inú zodpovednú osobu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie § 19
ods. 5.
(4) Prevádzkovatelia u fungujúcich informaèných
systémov, na ktoré sa pod¾a doterajích predpisov nevzahovala osobitná registrácia pod¾a § 27, sú povinní
prihlási ich na osobitnú registráciu najneskôr do
30. júna 2005, inak právo na spracúvanie osobných
údajov v týchto informaèných systémoch zanikne uplynutím tejto lehoty.
(5) Predseda úradu do 31. decembra 2005 rozhodne
o tom, èi informaèný systém prihlásený na registráciu
a zaregistrovaný pod¾a doterajích predpisov mono
povaova za zaregistrovaný pod¾a tohto zákona. Ak
predseda úradu rozhodne, e takýto informaèný systém nepodlieha registrácii pod¾a tohto zákona, úrad registráciu informaèného systému zruí a v tej istej lehote zverejní na svojej internetovej stránke registraèné
èísla tých informaèných systémov, ktorých registrácia
bola zruená.
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(6) Konania zaèaté a právoplatne neukonèené pred
nadobudnutím úèinnosti tohto zákona sa dokonèia
pod¾a doterajích predpisov. Právne úèinky úkonov,
ktoré v konaní nastali pred nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona, zostávajú zachované.
(7) Na lehoty, ktoré v deò nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona ete neuplynuli, sa vzahujú ustanovenia
doterajích predpisov.
(8) Prevádzkovatelia u fungujúcich informaèných
systémov sú povinní ich uvies do súladu s týmto záko-
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nom do 31. októbra 2005. Týmto nie sú dotknuté odseky 2 a 4..
56. Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý znie:
§ 56a
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe..
57. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá znie:
Príloha
k zákonu è. 428/2002 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní
osobných údajov a vo¾nom pohybe týchto údajov (Ú.v. ES, L 281, 23. 11. 1995) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú.v. EÚ L 284, 31. 10. 2003)..
Èl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov, ako vyplýva zo zmien a do-

plnení vykonaných zákonom è. 602/2003 Z. z., zákonom è. 576/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2005.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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