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Číslo: 008769/2021/oB 

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

Štefánikova 15, 811 05  Bratislava, IČO: 50349287 

(ďalej len „prevádzkovateľ/MIRRI“) 

ZÁZNAM O POUČENÍ ZAMESTNANCA NA ÚČELY OCHRANY OSOBNÝCH 

ÚDAJOV 

Poučenie podľa čl. 29 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 

2016 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) (ďalej len „nariadenie“)  

a § 36 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon č. 18/2018 Z. z.“) 

 

Osoba konajúca za prevádzkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom: 

 

- Titul, meno a priezvisko: .................................................................. 

- Organizačný útvar: ........................................................................... 

- Funkčné/pracovné zaradenie. ........................................................... 

Menovaná osoba (ďalej len „poučená osoba“) má prístup k osobným údajom a spracúva 

tieto osobné údaje v rozsahu účelov spracúvania, ktoré sú nevyhnutné na plnenie 

služobnej/pracovnej zmluvy: 

Poučená osoba, ktorá má prístup k osobným údajom, pri spracúvaní osobných údajov 

postupuje v súlade  so zákonom č. 18/2018 Z. z., nariadením, osobitnými predpismi, všeobecne 

záväznými právnymi predpismi alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika 

viazaná a rešpektuje príslušné pokyny prevádzkovateľa, najmä v smernici č. 008357/2020/OL-

1, t.j. organizačný poriadok MIRRI a smernici upravujúcej Služobný poriadok. 

Poučená osoba, ktorá má prístup k osobným údajom, spracúva osobné údaje                        

za účelmi spracúvania uvedenými v zázname o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 

len v rozsahu a spôsobom podľa osobitných zákonov a osoba konajúca za prevádzkovateľa, 

ktorá má prístup k osobným údajom, je s nimi preukázateľne oboznámená.  

Poučená osoba, ktorá má prístup k osobným údajom, nesmie spracúvané osobné údaje 

využiť pre osobnú potrebu, či potrebu inej osoby alebo na iné, než služobné/pracovné účely 

podľa tohto dokumentu. 

Rozsah povolených činností: 
 

Poučená osoba, ktorá má prístup k osobným údajom, spracúva osobné údaje dotknutých 

osôb iba na nevyhnutné účely spracúvania vyplývajúce zo služobnej/pracovnej zmluvy a je 

oprávnená získavať, zaznamenávať, prehliadať, vyhľadávať, usporadúvať, uchovávať, 

využívať alebo meniť osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh 

vyplývajúcich z funkčného zaradenia v organizačnej štruktúre prevádzkovateľa. 
 

Ďalšie pokyny prevádzkovateľa k spracúvaniu osobných údajov: 

 

Ďalšie pokyny prevádzkovateľa k spracúvaniu osobných údajov sú vymedzené 

v služobnej/pracovnej zmluve uzatvorenej s poučenou osobou, ako aj v interných riadiacich 
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aktoch prevádzkovateľa v platnom a účinnom znení, s ktorými bola poučená osoba, ktorá má 

prístup k osobným údajom, preukázateľne oboznámená pred začatím spracúvania osobných 

údajov alebo s ktorými je povinná sa priebežne oboznamovať. 

Zodpovednosť za porušenie práv a povinností: 

 Oprávnená osoba je v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. 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 Zákona č. 18/2018 Z. z.; ustanovenia o povinnosti 

mlčanlivosti podľa osobitných predpisov tým nie sú dotknuté. 

 Porušením povinností alebo zneužitím oprávnení pri spracúvaní osobných údajov môže 

oprávnená osoba naplniť skutkovú podstatu správnych deliktov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z., 

a to nasledovným konaním: 

a) poskytnutím osobných údajov v rozpore so Zákonom č. 18/2018 Z. z.,  

b) poskytnutím nepravdivých osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z.,  

c) nepostupovaním v súlade s technickými, organizačnými alebo personálnymi 

opatreniami prijatými prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom podľa Zákona 

č. 18/2018 Z. z.,  

d) porušením svojich povinností uložených v tomto zázname podľa Zákona č. 18/2018 

Z. z.,  

e) porušením povinnosti mlčanlivosti o osobných údajoch podľa Zákona č. 18/2018 Z. 

z., 

f) neposkytnutím úradu požadovanú súčinnosť pri výkone dozoru podľa Zákona 

č. 18/2018 Z. z.  

 

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 konanie. 

 

 Osoba konajúca za prevádzkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, svojim 

podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená s platnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a internými riadiacimi aktmi prevádzkovateľa relevantnými pre spracúvanie 

osobných údajov na účely spracúvania uvedené v tomto dokumente a pokynom 

prevádzkovateľa vymedzeným v tomto dokumente v plnom rozsahu porozumela a je si 

vedomá možných právnych dôsledkov v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

Dátum poučenia: ........................ 
 

 

 ________________________     ________________________    

zamestnanec                                                      zodpovedná osoba 

meno, priezvisko, podpis              poverená osoba MIRRI,  

                  ktorá poučenie vykonala 

 

 

Dátum ukončenia činnosti poučenej osoby: 


