
PREUKÁZANIE PRÍSLUŠNOSTI OPRÁVNENEJ OSOBY 

 

POUČENIE A ZAVIAZANIE MLČANLIVOSŤOU OSOBY OPRÁVNENEJ SPRACÚVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE 
DOTKNUTÝCH OSÔB, CITLIVÉ A CHRÁNENÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA a o právach a povinnostiach a 

zodpovednosti za ich porušenie. (Podľa § 79  ods. 2 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

Prevádzkovateľ:     

  

 

 

Prevádzkovateľ týmto potvrdzuje, že menovaná oprávnená osoba môže v jeho mene získavať a spracúvať 
osobné údaje len v priestoroch prevádzkovateľa za uvedených podmienok. 

Oprávnená osoba je v zmysle § 79 zákona1) povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva 
a s ktorými príde do styku. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Povinnosť 
mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa 
osobitného zákona, alebo vo vzťahu k „Úradu“ pri plnení jeho úloh podľa zákona1). 

1. Povinnosti oprávnenej osoby: 

Oprávnená osoba je v súvislosti so spracúvaním osobných údajov povinná rešpektovať príslušné povinnosti 
formulované prevádzkovateľom, najmä v rámci IS a dokumentácii záznamoch o spracovateľských činnostiach 1                                        

I. AUTOMATIZOVANÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 

• IS REGISTER VYLÚČENÝCH OSÔB (IS RVO) 

II. ROZSAH POVALENÝCH ČINNOSTI  

• A -  OPRÁVNENIE OBOZNAMOVAŤ SA S OSOBNÝMI ÚDAJMI  
• B -  OPRÁVNENIE ZÍSKAVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE V MENE PREVÁDZKOVATEĽA  
• C -  OPRÁVNENIE ZAZNAMENÁVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE  

 

2. Oprávnená osoba je ďalej povinná najmä: 
a) Pri získavaní osobných údajov do informačného systému RVO vyžadovať od fyzických osôb len tie 

osobné údaje, ktoré sú potrebné pre účel ich spracúvania. 
b) Oprávnená osoba kontroluje a overuje správnosť a aktuálnosť osobných údajov po ich získaní a 

zaradení do informačného systému RVO. 
c) Vykonávať povolené spracovateľské operácie podľa poučenia poverenej osoby len so správnymi, 

úplnými a podľa potreby aktualizovanými osobnými údajmi vo vzťahu k účelu spracúvania. 
d) Chrániť prijaté dokumenty a súbory pred stratou, poškodením, zneužitím, odcudzením, neoprávneným 

sprístupnením, poskytnutím alebo inými neprípustnými formami spracúvania. 
e) Oprávnená osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku. Tie 

nesmú využiť ani pre osobnú potrebu a bez súhlasu prevádzkovateľa ich nesmú zverejniť, nikomu 

poskytnúť a ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sú povinní zachovať aj po skončení spracovávania 
osobných údajov alebo po skončení pracovného pomeru. 

 

3. Je prísne zakázané: 
a) Pri používaní internetu dodržiavať zákaz sťahovať z internetu a svojvoľne inštalovať akýkoľvek 

nelegálny softvér, alebo pri používaní  výpočtového miesta svojvoľne meniť nastavenia programov 
umožňujúcich komunikáciu s internetom. 

                                                 
1) zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



b) Využívať počítače zamestnávateľa výlučne na plnenie jeho pracovných úloh, používať počítačovú 
techniku správne s cieľom obmedziť poruchy softwaru aj hardwaru. 

c) Nepoužívať počítačové a programové vybavenie zamestnávateľa na komerčné účely, neprezerať 
webové stránky ktoré propagujú rasovú, národnostnú a etnickú neznášanlivosť a pornografiu. 

d) Každú poruchu, krádež, stratu bezodkladne hlásiť nadriadenému a zaznamenať postup bezprostredne 
vykonaných úkonov a bezodkladne informovať správcu počítačovej siete a svojho nadriadeného. 

e) Každý zodpovedný zamestnanec výpočtového miesta, ktorý využíva OTP token, ho chráni pred 
odcudzením. 
 

4. Podmienky spracúvania osobných údajov prostredníctvom úplne alebo čiastočne automatizovaných 
prostriedkov spracúvania: 

a) Využívať počítače zamestnávateľa výlučne na plnenie jeho pracovných úloh. 
b) V prípade poruchy bezodkladne informovať správcu počítačovej siete. 
c) V prípade poškodenia, straty alebo krádeže PC bezodkladne informovať prevádzkovateľa. 
d) Chrániť prístup do počítača heslom, zostavovať prístupové heslo nelogickou kombináciou znakov, 

čísiel a písmen v reťazci. 
e) Utajovať a žiadnym spôsobom nesprístupňovať akékoľvek používané heslo druhým osobám. 
f) V prípade podozrenia, že iná osoba pozná heslo používateľa je používateľ povinný príslušné heslo 

okamžite zmeniť a svoje podozrenie ohlásiť prevádzkovateľovi.  
g) Inštalovať alebo odinštalovať akýkoľvek software alebo vykonávať upgrade operačného systému, či 

meniť nastavenie operačného systému, softwaru alebo hardwaru. 

h) Pri krátkodobej neprítomnosti môže používateľ, pokiaľ mu to používané programové vybavenie 
umožňuje, nahradiť odhlásenie sa zo systému a vypnutie pracovnej stanice spustením šetriča 
obrazovky  (ScreenSaver) s heslom.  

i) V prípade objavenia vírusu v prijatej elektronickej pošte používateľ bezodkladne o tejto udalosti 
upovedomí prevádzkovateľa, ako aj odosielateľa predmetnej elektronickej pošty. V žiadnom 
prípade zavírenú elektronickú poštu neposiela inému adresátovi. 

j) Nastavenie automatického uzamknutia obrazovky podmienený zadaním hesla na odblokovanie.  
 

5. Zodpovednosť za porušenie práv a povinností: 
a) Oprávnená osoba môže v súvislosti s protiprávnym nakladaním s osobným údajmi čeliť aj trestnému 

stíhaniu za trestné činy podľa § 247 a § 374 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení 
neskorších predpisov, alebo môže voči nej byť vedené disciplinárne resp. pracovnoprávne konanie. 

b) Oprávnená osoba svojim podpisom potvrdzuje, že svojim právam a povinnostiam vymedzeným 
v rozsahu tohto záznamu v oblasti spracúvania osobných údajov a  zodpovednosti za ich porušenie 
v plnom rozsahu porozumela. 

 

 
POUČENIE VYKONAL:                                   

MENO, PRIEZVISKO: PRACOVNE ZARADENIE: ROZSAH 

OPRÁVNENÍ: 
DÁTUM 

POUČENIA: 
PODPIS: 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



ZÁZNAM O OBOZNÁMENÍ S INTERNÝMI RIADIACIMI AKTMI  
PREVÁDZKOVATEĽA 

 

v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

Prevádzkovateľ:  
 

 

 Oprávnená osoba svojim podpisom potvrdzuje, že bola v plnom rozsahu oboznámená 
s platnými internými riadiacimi aktmi, upravujúcimi práva a povinnosti poverených osôb v procese 

spracúvania osobných údajov, najmä s „Organizačná smernica o pravidlách pri spracovaní osobných 
údajov v Registri vylúčených osôb (IS RVO)“, ktorá je dostupná u prevádzkovateľa.   

 

Oprávnená osoba svojim podpisom potvrdzuje, že porozumela svojim právam a povinnostiam 

týkajúcim sa spracúvania osobných údajov v mene prevádzkovateľa. 
 

 
POUČENIE VYKONAL:  

MENO, PRIEZVISKO: PRACOVNE ZARADENIE: DÁTUM POUČENIA: PODPIS: 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


