Príloha č. 1

(Logo)
Názov prevádzkovateľa
Adresa sídla

Poverenie
podľa § 19 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z“)

poverujem
Titul, Meno, Priezvisko, funkcia
zodpovednou osobou za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov v informačných systémoch u
prevádzkovateľa:

Názov
Povinnosti zodpovednej osoby sa riadia ustanoveniami § 19 ods. 4 a ods. 7 zákona č. 428/2002 Z. z.
Zodpovedná osoba je povinná podľa § 19 ods. 4 zákona č. 428/2002 Z. z.:
1. posúdiť pred začatím spracúvania osobných údajov v informačnom systéme /informačných
systémoch/ prevádzkovateľa, či ich spracúvaním nevzniká nebezpečenstvo narušenia práv
a slobôd dotknutých osôb;
2. v prípade zistenia narušenia práv a slobôd dotknutých osôb ustanovených zákonom č. 428/2002
Z. z. pred začatím spracúvania alebo v prípade porušenia týchto práv dotknutých osôb
v priebehu spracúvania osobných údajov v informačnom systéme / v informačných systémoch,
bezodkladne písomne oznámi toto zistenie prevádzkovateľovi;
3. v prípade, ak prevádzkovateľ na základe písomného oznámenia zodpovednej osoby v zmysle
bodu 2. tohto poverenia bezodkladne nevykoná nápravu, zodpovedná osoba oznámi túto
skutočnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;
Zodpovedná osoba je povinná podľa § 19 ods. 7 písm. a) zákona č. 428/2002 Z. z.:
4. kedykoľvek Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky predložiť písomné
oznámenia vystavené pre prevádzkovateľa podľa bodu 2. tohto poverenia v súlade s § 19 ods. 4
zákona č. 428/2002 Z. z.;
5. poskytovať potrebnú súčinnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pri
plnení jeho úloh patriacich do jeho pôsobnosti ;
6. kedykoľvek Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky predložiť písomné
poverenie, ktorým bola prevádzkovateľom ustanovená do funkcie zodpovednej osoby a
preukázať rozsah získaných vedomostí odborným vyškolením;
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Zodpovedná osoba zabezpečuje podľa § 19 ods. 7 písm. b) až e) zákona č. 428/2002 Z. z.
7. dohľad nad plnením základných povinností prevádzkovateľa „Názov organizácie“, ktoré
ustanovuje § 6 zákona č. 428/2002 Z. z., a teda dohliada na to, aby prevádzkovateľ
a) vymedzil účel pred začiatkom spracúvania osobných údajov jednoznačne a konkrétne. Vymedzenie
účelu nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými
zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. V prípade ak účel spracúvania ustanovuje osobitný zákon
sa táto povinnosť na prevádzkovateľa nevzťahuje;
b) určil prostriedky spracúvania osobných údajov, prípadne ďalšie podmienky spracúvania osobných
údajov. V prípade ak prostriedky spracúvania ustanovuje osobitný zákon, sa táto povinnosť na prevádzkovateľa
nevzťahuje;
c) získaval osobné údaje výlučne na vymedzený účel, pretože je neprípustné podľa § 6 ods. 1 písm. c)
zákona č. 428/2002 Z. z. získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu alebo inej činnosti;
d) zabezpečil, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré zodpovedajú svojim rozsahom, obsahom
zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie;
e) získaval osobné údaje na rozdielne účely osobitne, spracúval a využíval ich výlučne spôsobom,
ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli získané a nezdružoval osobné údaje získané na rozdielne účely;
f) spracúval len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu
spracúvania. Nesprávne, neúplné osobné údaje blokoval a bez zbytočného odkladu ich doplnil a opravil, ak je to
možné. V prípade ak prevádzkovateľ nemôže opraviť, doplniť alebo aktualizovať spracúvané osobné údaje,
zodpovedná osoba dohliada na to, aby takéto osobné údaje boli zreteľne označené a zlikvidované ihneď ako to
okolnosti dovolia;
g) spracúval osobné údaje vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej,
ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania;
h) zlikvidoval osobné údaje po skončení účelu spracúvania. Po skončení účelu spracúvania možno
osobné údaje ďalej spracúvať len za podmienok ustanovených v § 6 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z., a teda na
základe osobitného zákona, ktorý určuje lehoty na archivovanie osobných údajov po skončení účelu ich
spracúvania alebo na štatistické, historické alebo vedecké účely. Ďalšie spracúvanie na historické, vedecké
a štatistické účely po skončení účelu spracúvania je prípustné podľa § 6 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. iba
vtedy ak prevádzkovateľ zaručí, že osobné údaje nepoužije v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej osoby,
nezasiahne do jej práv na ochranu osobnosti a súkromia. V prípade ďalšieho spracúvania na štatistické účely je
nevyhnutné takéto osobné údaje náležite označiť a anonymizovať. Prevádzkovateľ je povinný hneď ako je to
možné osobné údaje, na základe ktorých boli spracúvané štatisticky agregované údaje, zlikvidovať;
i) spracúval osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a so zákonom č. 428/2002 Z. z., všeobecne
záväznými právnymi predpismi a neobchádza ich. Súhlas dotknutej osoby si nevynucoval pod hrozbou
odmietnutia zmluvného vzťahu, služby tovaru, alebo odmietnutím povinnosti ustanovenej prevádzkovateľovi
zákonom;

8. poučenie všetkých oprávnených osôb o právach a povinnostiach ustanovených zákonom
č. 428/2002 Z. z. a o zodpovednosti za ich porušenie podľa § 17 zákona č. 428/2002 Z. z. Toto
poučenie v mene prevádzkovateľa vykoná zodpovedná osoba pred tým, ako prevádzkovateľ
oprávnenej osobe vydá prvý pokyn na akúkoľvek spracovateľskú operáciu s osobnými údajmi;
9. vedenie oprávnenou osobou /oprávnenými osobami podpísaný písomný záznam /písomné
záznamy o jej /ich poučení podľa § 17 posledná veta zákona č. 428/2002 Z. z.;
10.

vybavovanie sťažností dotknutých osôb podľa § 20 až § 22 zákona č. 428/2002 Z. z.;

Podľa bodu 10 tohto poverenia zodpovedná osoba zabezpečuje v súlade s ustanovením § 19 ods.
7 písm. e) č. 428/2002 Z. z.
I. aby prevádzkovateľ na základe písomnej žiadosti dotknutej osoby do 30 dní odo dňa jej prijatia
bezplatne písomne poskytol dotknutej osobe vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o:
a) stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa v rozsahu § 26
ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z., t.j. v nasledovnom rozsahu údajov:
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• názov, sídlo alebo trvalý pobyt, právnu formu a identifikačné číslo prevádzkovateľa,
• meno a priezvisko štatutárneho orgánu prevádzkovateľa,
• meno a priezvisko zodpovednej osoby vykonávajúcej dohľad nad ochranou osobných
údajov, ak sa vyžaduje jej poverenie
• identifikačné označenie informačného systému,
• účel spracúvania osobných údajov,
• zoznam osobných údajov,
• okruh dotknutých osôb,
• okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
• tretie strany, prípadne okruh tretích strán, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú
osobné údaje poskytnuté,
• tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos
osobných údajov a právny základ cezhraničného toku,
• právny základ informačného systému,
• formu zverejnenia, ak sa zverejnenie osobných údajov vykonáva,
• všeobecnú charakteristiku opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov,
• dátum začatia spracúvania osobných údajov.
b) postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií, ak prevádzkovateľ vydal rozhodnutie výlučne na
základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov dotknutej osoby,
c) zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie,
II. aby prevádzkovateľ na základe písomnej žiadosti dotknutej osoby do 30 dní odo dňa jej prijatia
bezplatne :
d) poskytol odpis osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) opravil nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sú predmetom
spracúvania a informoval ju o tejto skutočnosti,
g) zlikvidoval osobné údaje dotknutej osoby, ak bol splnený účel spracúvania a dotknutá osoba o ich
likvidáciu požiadala
g) vrátil úradné doklady obsahujúce osobné údaje, ktoré boli predmetom spracúvania a dotknutá osoba
požiadala o ich vrátenie,
h) zlikvidoval osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona 428/2002 Z. z.;
i) zlikvidoval osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sú spracúvané a využívané na účely priameho
marketingu bez súhlasu dotknutej osoby v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa bydliska, ako aj na účely
priameho marketingu v poštovom styku, a neposkytoval predmetné osobné údaje na účel priameho marketingu,
ak o to dotknutá osoba písomne požiadala;

Ďalej je zodpovedná osoba povinná zabezpečiť podľa § 19 ods. 7 písm. f) až i) zákona
č. 428/2002 Z. z.
11.

realizáciu organizačných, technických a personálnych opatrení na zabezpečenie ochrany
osobných údajov pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou
stratou, zemnou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými
neprípustnými formami spracúvania. Zároveň dohliada na ich aplikáciu v praxi. Ak je
prevádzkovateľ povinný vypracovať bezpečnostný projekt v súlade s § 16 zákona č. 428/2002
Z. z. alebo spracovať dokumentáciu v súlade s § 15 ods. 2 písm. b) zabezpečuje vypracovanie
týchto dokumentov;

12.

prípravu písomnej zmluvy alebo písomného poverenia sprostredkovateľa, v prípade ak dôjde
k povereniu takéhoto subjektu spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa „Názov
organizácie“ a zodpovedá za jej obsah. Počas trvania zmluvného vzťahu preveruje dodržiavanie
zmluvne dohodnutých podmienok.
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13.

dohľad nad cezhraničným tokom osobných údajov, najmä ak osobné údaje sú predmetom
cezhraničného toku do tretích krajín. Vtedy zodpovedná osoba dohliada na to, aby v uvedenom
prípade prevádzkovateľ postupoval podľa § 23 zákona č. 428/2002 Z. z.;

14.

pred začiatkom spracúvania osobných údajov, či informačný systém/ informačné systémy,
ktorých chod prevádzkovateľ zabezpečuje/bude zabezpečovať podliehajú / nepodliehajú
osobitnej registrácii na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 27
ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. Ak v zmysle cit. zákona niektorý z informačných systémov
podlieha osobitnej registrácii, zodpovedná osoba je povinná v mene prevádzkovateľa prihlásiť
informačný systém/informačné systémy na osobitnú registráciu na Úrade na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak informačné systémy nepodliehajú osobitnej
registrácii, povinnosťou zodpovednej osoby je viesť o takomto informačnom systéme /takýchto
informačných systémoch evidenciu.

15.

Zodpovedná osoba je povinná vypracovať plán kontrol dodržiavania vnútorných smerníc
o ochrane osobných údajov so stanovením predmetu kontroly a jej periodicity. Kontrola sa
musí uskutočniť najmenej jedenkrát ročne.

V ........................................ dňa

.............................................................
štatutárny orgán prevádzkovateľa

V ........................................ dňa

.............................................................
podpis zodpovednej osoby
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