
Nová úprava ochrany osobných údajov

 • Viete, že máme opäť novelizovaný Zákon o ochrane 
osobných údajov?

 • Sú vaše bezpečnostné opatrenia primerané? Sú tieto 
zdokumentované podľa novej vyhlášky?

 • Sú vaše oprávnené osoby poučené v súlade s novým 
zákonom? Máte o tom vyhotovený záznam?

 • Poverili ste zodpovednú osobu alebo oznámili 
informačné systémy?

 • Spracúvate osobné údaje prostredníctvom 
sprostredkovateľa? Uzavreli ste zmluvu v súlade s 
požiadavkami nového zákona?

 
Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v 
znení novely účinnej od 15. apríla zaviedol do slovenského 
právneho poriadku nové povinnosti v súvislosti so 
spracovaním osobných údajov. 

Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia majú na zosúladenie 
svojich informačných systémov s novou legislatívou a 
splnenie ďalších povinností zákonne termíny.

Ochrana osobných údajov vo svetle 
novej legislatívy a novely z apríla 2014 
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Povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa

•	 Prijatie a zdokumentovanie bezpečnostných opat-
rení v.bezpečnostnom projekte;

•	 Možnosť poveriť zodpovednú osobu;

•	 Oznámenie informačných systémov;

•	 Evidencia informačných systémov;

•	 Osobitná registrácia informačných systémov;

•	 Uzavretie zmluvy so sprostredkovateľom;

•	 Povinnosti v súvislosti so spracovaním „citlivých“ 
osobných údajov;

•	 Povinnosti súvisiace s prenosom osobných údajov 
do tretích krajín;

•	 (Opätovné) poučenie oprávnených osôb;

•	 Informačná povinnosť;

•	 Výkon práv dotknutých osôb a i.

Sankcie za nesplnenie povinností v zmysle zákona

•	 Pokuta (od 300 do 200 000 Eur);

•	 Poriadková pokuta;

•	 Ohrozenie dobrej povesti;

•	 Naplnenie skutkovej podstaty niektorých trestných 
činov
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Kontakty

Ako Vám vieme pomôcť

Kontrola

 • Identifikácia formy a životného cyklu spracúvaných 
osobných údajov

 • Kontrola aktuálnosti dokumentácie bezpečnosti 
osobných údajov

Analýza

 • Preskúmanie prijatých ochranných opatrení

 • Identifikácia nezhôd s opatreniami vyžadovanými novou 
právnou úpravou

Odporúčania

 • Návrh na zapracovanie primeraných ochranných 
opatrení pre dosiahnutie súladu s platnou legislatívou

Implementácia

 • Príprava komplexnej dokumentácie k ochrane osobných 
údajov podľa požiadaviek novej právnej úpravy 

 • Oboznámenie s výsledkami analýzy a prijatými 
opatreniami na zabezpečenie ochrany osobných údajov 
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