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ŽIADOSŤ O OSOBITNÚ REGISTRÁCIU 
informačného systému osobných údajov (ďalej len „informačný systém“) podľa § 38 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“)


V INFORMAČNOM SYSTÉME SA BUDÚ SPRACÚVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE PODĽA


	§ 37 písm. a)	- osobné údaje na základe § 10 ods. 3 písm. g) zákona.


	§ 37 písm. b)	- osobné údaje na základe § 13 ods. 5 písm. b), c) a d) zákona.


§ 37 písm. c)	- aspoň jeden z osobných údajov uvedených v § 13 ods. 1 zákona a zároveň sa predpokladá prenos týchto osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov (osobitnej registrácii nepodlieha informačný systém podľa § 31 ods. 9 zákona).


I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU



II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Názov prevádzkovateľa

Identifikačné číslo organizácie (IČO)

Obec a PSČ   

Ulica a číslo

Štát 

Právna forma  

Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená konať v jeho mene)

Zástupca prevádzkovateľa, ak bol vymenovaný a jeho IČO, sídlo a štatutárny orgán

Počet oprávnených osôb 



III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov  

Okruh dotknutých osôb   

Zoznam osobných údajov (alebo rozsah)   

Označenie bezpečnostných opatrení 



IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tretích strán)
Právny základ


Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov 
Právny základ


Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia
Právny základ


Cezhraničný prenos osobných údajov
Tretia krajina
Právny základ




V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV



PRÍLOHA - podklady nevyhnutné na posúdenie žiadosti (§ 38 ods. 3 zákona)
Podľa dôvodu osobitnej registrácie vyznačeného v prvej časti formulára - § 37 písm. a), b) alebo c) zákona - priložte nasledovné dokumenty k tejto žiadosti:
A) § 37 písm. a) zákona
Ak sa v informačnom systéme budú spracúvať osobné údaje nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov podľa § 10 ods. 3 písm. g) zákona, k tejto žiadosti je nevyhnutné priložiť 

(vyznačiť, ktorý druh dokumentu bude prílohou tejto žiadosti) 


upozornenie dotknutej osoby				etický kódex 



interný predpis						iné 

B) § 37 písm. b) zákona
Ak sa v informačnom systéme budú spracúvať osobné údaje podľa § 13 ods. 5 písm. b), c) alebo d) zákona (biometrické údaje), k tejto žiadosti je nevyhnutné priložiť najmä 

1. popis prostredia, citlivého zariadenia alebo prevádzky, 
2. okruh osôb, ktorých biometrické údaje budú spracúvané v informačnom systéme, 
3. pôdorys priestoru, v ktorom bude umiestnené zariadenie snímajúce biometrické údaje; vyznačenie vstupov, umiestnenie zariadenia snímajúceho biometrické údaje, umiestnenie priestorov prístupných verejnosti a pod., 
4. technický popis zariadenia, ktoré sníma a spracúva biometrické údaje; spôsob, akým zariadenie sníma a ďalej spracúva biometrické údaje, spôsob identifikácie biometrického údaju (jeho priradenie ku konkrétnej osobe z množiny iných údajov) a pod., 
5. fotodokumentáciu priestoru, ak jej vyhotovenie nevylučuje osobitný zákon. 
C) § 37 písm. c) zákona
Ak sa v informačnom systéme bude spracúvať aspoň jeden z osobných údajov uvedených v § 13 ods. 1 zákona a zároveň sa predpokladá prenos týchto osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov (osobitná registrácia sa nevyžaduje v prípadoch podľa § 31 ods. 9 zákona), k tejto žiadosti je nevyhnutné priložiť 

(vyznačiť, ktorý druh dokumentu bude prílohou k tejto žiadosti) 


zmluvu                         alebo 				 obdobný dokument 

na základe ktorého sa má uskutočniť prenos osobných údajov v overenom preklade do slovenského jazyka. 


SPȎSOB PLATBY SPRÁVNEHO POPLATKU


prevodom z účtu č.: .........................................uveďte číslo účtu 


oslobodené od poplatku na základe ......................................... 


Číslo účtu na ktorý Vám úrad vráti správny poplatok v prípade rozhodnutia o vrátení 
správneho poplatku ......................................... 





    .........................................................	              .........................................................
    Odtlačok pečiatky prevádzkovateľa                                  Dátum, meno a podpis 
  štatutárneho orgánu prevádzkovateľa



POKYNY K VYPĹŇANIU 

I. 	- prevádzkovateľ uvedie názov informačného systému;
II. 	- prevádzkovateľ uvedie svoje identifikačné údaje; v prípade, ak má vymenovaného zástupcu podľa § 7 zákona uvedie aj jeho identifikačné údaje;
III. 	- prevádzkovateľ uvedie údaje o oznamovanom informačnom systéme (účel podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona; právny základ podľa dôvodu prihlásenia na osobitnú registráciu podľa § 37 zákona, tzn. § 10 ods. 3 písm. g) zákona, alebo § 13 ods. 5 písm. b),c) alebo d) zákona alebo iný právny základ, na základe ktorého dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov podľa § 31 zákona; okruh dotknutých osôb podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona; zoznam, resp. rozsah osobných údajov podľa § 4 ods. 1 zákona; označenie bezpečnostných opatrení podľa § 19 ods. 1 alebo 19 ods. 2 zákona)  
IV.	- prevádzkovateľ bližšie špecifikuje spracovateľské operácie podľa § 4 ods. 3 písm. a) body 1až 4 zákona a právny základ;
V.	- prevádzkovateľ uvedie predpokladaný dátum, od ktorého sa začnú spracúvať osobné údaje v prihlasovanom informačnom systéme; prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje až po doručení potvrdenia o osobitnej registrácii informačného systému.
Prílohy	- prevádzkovateľ postupuje podľa inštrukcií v časti príloha – v závislosti od dôvodu žiadosti o osobitnú registráciu informačného systému vyznačeného v prvej časti tejto žiadosti pripojí k nej dokumenty potrebné na posúdenie, či spracúvaním osobných údajov nevzniká nebezpečenstvo porušenia práv a slobôd dotknutých osôb.

