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NEWS ALERT  06/2013 

  

SLOVENSKO: NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 

Dňa 30. apríla 2013 Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon o ochrane 

osobných údajov č. 122/2013, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2013. 

Prináša predovšetkým tieto podstatné zmeny: 

1. Zmluvný vzťah prevádzkovateľa a sprostredkovateľa 

Poveriť sprostredkovateľa1 spracúvaním osobných údajov na základe jednostranného 

písomného poverenia od 01. júla 2013 už nebude možné. Podľa nového zákona o ochrane 

osobných údajov môže prevádzkovateľ2 poveriť sprostredkovateľa spracovaním osobných 

údajov výlučne písomnou zmluvou, ktorej náležitosti stanovuje zákon. Písomná zmluva 

medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom musí byť uzavretá najneskôr v deň začatia 

spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom. Podľa novej právnej úpravy môže 

sprostredkovateľ využiť na spracúvanie osobných údajov subdodávateľa, len ak to bude 

výslovne dohodnuté v zmluve. 

Tí prevádzkovatelia, ktorí majú uzavretú zmluvu so sprostredkovateľom podľa doterajšej 

právnej úpravy, sú povinní zosúladiť túto zmluvu s novým zákonom o ochrane osobných 

údajov minimálne formou dodatku najneskôr do 30. júna 2014. 

2. Vernostné programy 

Veľké zmeny sa dotknú tiež podnikateľov, ktorí svojím zákazníkom ponúkajú vernostné prog-

ramy. Podľa doterajšej právnej úpravy spadali vernostné karty pod výnimku a na spracovanie 

osobných údajov zákazníkov vo vernostných programoch sa nevyžadoval súhlas dotknutej 

osoby. Súhlas dotknutej osoby sa vyžadoval len na spracovanie osobných údajov na marke-

tingové účely. 

 

                                                
1 Sprostredkovateľ je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (napr. externé účtovnícke spoločnosti spra-
cúvajúce mzdy a personalistiku, spoločnosti ponúkajúce marketingové služby, SBS a pod.). 
2 Prevádzkovateľ je každý, kto spracúva osobné údaje vo vlastnom mene (vrátane zamestnávateľov, ktorí spracúvajú osobné 
údaje svojich zamestnancov). 
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Od 01. júla 2013 sa táto výnimka ruší a na spracovanie osobných údajov na účely vedenia 

vernostného programu bude potrebný súhlas dotknutej osoby. Pre podnikateľov to môže 

predstavovať zvýšenie nákladov spojených s prípravou nových žiadostí o zaradenie do ver-

nostných programov obsahujúcich súhlas dotknutej osoby. 

3. Elektronický podpis súhlasu so spracovaním osobných údajov  

Nový zákon o ochrane osobných údajov zavádza možnosť nahradiť vlastnoručný  podpis 

dotknutej osoby na súhlase so spracovaním osobných údajov zaručeným elektronickým 

podpisom. Táto novinka uľahčí mnohým prevádzkovateľom proces získavania súhlasu, na-

koľko platný súhlas so spracovaním osobných údajov možno od účinnosti nového zákona 

o ochrane osobných údajov získať v plnom rozsahu elektronicky.  

4. Oprávnené osoby 

Ako platilo doteraz, oprávnená osoba3 musí byť poučená o právach a povinnostiach, popise 

povolených činností a podmienkach spracúvania osobných údajov pred prvou operáciou 

s osobnými údajmi. Podľa nového zákona o ochrane osobných údajov sa fyzická osoba po-

važuje za oprávnenú osobu až dňom jej poučenia. Nová právna úprava zároveň stanovuje 

povinné náležitosti písomného záznamu o poučení oprávnenej osoby a prikazuje prevádzko-

vateľom a sprostredkovateľom opätovne poučiť všetky oprávnené osoby v súlade s novým 

zákonom o ochrane osobných údajov najneskôr do 31. decembra 2013. 

5. Zodpovedné osoby 

Od 01. júla 2013 bude každý prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje prostredníctvom 

20 a viac oprávnených osôb, povinný v lehote najneskôr 60 dní písomne poveriť výkonom 

dohľadu nad dodržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov jednu 

alebo viac zodpovedných osôb. Podľa doterajšej právnej úpravy mal prevádzkovateľ túto 

povinnosť, ak zamestnával viac ako 5 osôb.  

Na preukazovanie odborných kvalifikačných predpokladov zodpovednej osoby nebude 

postačovať odborné školenie. Nový zákon o ochrane osobných údajov vyžaduje, aby fyzická 

osoba, ktorá má byť ustanovená za zodpovednú osobu, úspešne absolvovala skúšku na 

                                                
3 Oprávnená osoba je fyzická osoba, ktorá v rámci svojho zamestnania prichádza do styku s osobnými údajmi a spracúva ich, 
(napr. mzdár, personalista, recepčná, a pod.). 
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Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  

Všetci prevádzkovatelia a sprostredkovatelia, ktorí zamestnávajú najmenej 20 oprávnených 

osôb, sú povinní najneskôr do 30. júna 2014 poveriť výkonom dohľadu jednu alebo viac zod-

povedných osôb podľa pravidiel nového zákona o ochrane osobných údajov. 

6. Poplatok za registráciu informačných systémov 

Registrácia informačných systémov a ich zmien na Úrade na ochranu osobných údajov Slo-

venskej republiky bude od 01. júla 2013 spoplatnená. Všetci prevádzkovatelia sú zároveň 

povinní nanovo prihlásiť svoje informačné systémy na registráciu alebo osobitnú registráciou 

v súlade novým zákonom o ochrane osobných údajov najneskôr do 31. decembra 2013. 

7. Monitorovanie priestoru prístupného verejnosti 

Vzhľadom na to, že v doterajšej právnej úprave absentovala definícia pojmu priestor 

prístupný verejnosti, vznikali v niektorých prípadoch pochybnosti, či určitý priestor spadá do 

tejto kategórie alebo nie. Nový zákon o ochrane osobných údajov jednoznačne definuje 

priestor prístupný verejnosti ako priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa 

možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase (napr. 

parkoviská, nákupné centrá, a pod.).  

Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti bude od 01. júla 2013 povolené aj na účely 

ochrany majetku alebo zdravia. Podľa doterajšej právnej úpravy sa takéto priestory mohli 

monitorovať výlučne na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania 

kriminality a narušenia bezpečnosti štátu.  

Predlžuje sa tiež lehota na likvidáciu záznamu získaného monitorovaním priestoru 

prístupného verejnosti z pôvodných 7 na 15 dní.  

8. Záver 

Podľa dôvodovej správy má nový zákon o ochrane osobných údajov predovšetkým 

sprehľadniť úpravu práv a povinností osôb začlenených do procesu spracúvania osobných 

údajov. Zavedené zmeny nepochybne prispejú ku konsolidácii slovenského právneho 

poriadku v oblasti ochrany osobných údajov a posilnia ochranu základných ľudských práv 

zakotvených v Ústave Slovenskej republiky.  
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Na druhej strane, pre tých, ktorí spracúvajú osobné údaje, môže byť prispôsobenie sa novej 

úprave administratívne a časovo náročné. Možno len odporúčať, aby sa podnikatelia už 

teraz začali s týmito zmenami oboznamovať a postupne sa na ne pripravovať.  

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie obsiahnuté v tomto News Alerte majú len 

informatívny charakter a neposkytujú úplný popis všetkých zmien, ktoré nový zákon 

o ochrane osobných údajov prináša. V prípade záujmu Vám v tejto súvislosti radi 

poskytneme podrobnejšie informácie. 
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Tento materiál je rozosielaný obchodným partnerom a 

zamestnancom spoločnosti. Ďalšia distribúcia alebo 

kopírovanie akýchkoľvek častí bez predchádzajúceho 

súhlasu nie je povolená. Naším úmyslom je upozorniť na 

témy, ktoré sú v súčasnosti zaujímavé, nie však posky-

tovať úplnú analýzu týchto tém.   

 

Užívatelia by si k uvedeným informáciám mali vždy vy-

žiadať príslušné profesionálne služby. Spoločnosť ne-

preberá akúkoľvek zodpovednosť za konanie alebo 

zdržanie sa konania na základe informácii obsiahnutých 

v tomto materiáli. 
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