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Agenda 

• Motivácia 

 

• Sumár noviniek zákona 

 

• Prehľad základných povinností 

 

• Najčastejšie problémy v oblasti OOÚ 

 

• Panelová diskusia 
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ISACA klubový večer - Ochrana osobných údajov 

Sumár noviniek zákona 122 

• zákon 122/2013 Z. z. + vyhlášky platné od 1.7.2013 

• nový subjekt subdodávateľ 

• konkrétne požiadavky na zmluvné ujednania medzi 
prevádzkovateľom a sprostredkovateľom (§8) 

• povinnosť sprostredkovateľa informovať 
prevádzkovateľa v prípade zjavného porušenia 
zákona pri spracúvaní OÚ 

• konkretizácia poučení oprávnených osôb a 
podmienka poučenia pred výkonom funkcií 
oprávnenej osoby 

 

 

 

ISACA klubový večer - Ochrana osobných údajov 

Sumár noviniek zákona 122 

• zmeny pri registrácii IS/ohlasovaní zodpovednej 
osoby (počet oprávnených osôb, preskúšanie, 
spoplatnenie) 

• možnosť vymenovať niekoľko zodpovedných osôb 

• určenie pokút v EUR a zmena sadzieb (až do 300 
tis. EUR + dvojnásobok) 
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ISACA klubový večer - Ochrana osobných údajov 

Prehľad lehôt 

• Podľa §76 do 6 mesiacov (31.12.2013) 

– uviesť do súladu s týmto zákonom všetky IS 

– vykonať poučenie oprávnených osôb v súlade 

s týmto zákonom 

– nanovo uskutočniť registráciu a osobitnú 

registráciu svojich IS 

• .. do 9 mesiacov (31.3.2014) 

– dať bezp. opatrenia, bezp. smernice, bezp. 

projekty do súladu so zákonom 

 

ISACA klubový večer - Ochrana osobných údajov 

Prehľad lehôt.. 

• ..do 12 mesiacov (31.6.2014) 

– uviesť do súladu s týmto zákonom zmluvy medzi 

prevádzkovateľom a sprostredkovateľmi 

– nanovo poveriť zodpovednú osobu 

 

 

www.dataprotection.gov.sk 
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ISACA klubový večer - Ochrana osobných údajov 

Sumár zákl. povinností 

• pred spracúvaním OÚ 

– posúdenie legálnosti spracúvania OÚ a ich 
rozsahu 

– jednoznačne a konkrétne vymedziť účel a rozsah 
spracúvania OÚ 

– vymenovať zodp.osobu/y, uskutočniť registráciu 
IS 

– spracovať bezp. smernicu/projekt 

– zabezpečiť poučenie oprávnených osôb 

– zmluvne zaviazať sprostredkovateľa 

 

ISACA klubový večer - Ochrana osobných údajov 

Sumár zákl. povinností. 

• počas spracúvania OÚ 

– pri zbere OÚ zabezpečiť súhlas a splniť si 
informačnú povinnosť 

– zabezpečiť informačnú povinnosť v prípade 
zmeny sprostredkovateľov 

– zabezpečiť poučenie oprávnených osôb pri 
zmenách (BP, pracovného zaradenia, atď.) 

– zabezpečiť proces komunikácie s dotknutými 
osobami (informačná povinnosť) 
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ISACA klubový večer - Ochrana osobných údajov 

Sumár zákl. povinností.. 

• počas spracúvania OÚ.. 

– zabezpečiť nielen proces získavania ale aj 
aktualizácie a najmä likvidácie/anonymizácie OÚ 

– zabezpečiť, aby OÚ boli spracúvané v súlade so 
stanoveným účelom! 

 

ISACA klubový večer - Ochrana osobných údajov 

Najčastejšie nedostatky... 

• nepoverená zodpovedná osoba a absencia 
ohlásenia poverenia Úradu 

• absencia bezpečnostného projektu/smernice  

• používanie klientskej agendy na 
marketingové účely 

• nesplnenie si informačnej povinnosti pri 
získavaní OÚ 
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pokračovanie s 

panelistami a diskusia... 

www.isaca.sk 

www.dcit-consulting.sk 


