
Pokyny pre vypĺňanie tlačiva Žiadosť o osobitnú registráciu 

informačného systému osobných údajov 

 

Prevádzkovateľ, ktorý prevádzkuje informačný systém osobných údajov (ďalej len „informačný systém“) 

na základe § 37 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“) je povinný prihlásiť tento informačný systém na osobitnú registráciu na Úrade 

na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) pred začatím spracúvania osobných údajov.  

 

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU 

 uvádza sa výstižný názov informačného systému (informačný systém nie je len softvérový produkt, pomocou ktorého sa 

spracúvajú osobné údaje, súčasťou informačného systému je okrem údajov v počítači aj napr. spisová časť);  

Príklad:   IS Kontrola vstupu; 

 

II. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  PREVÁDZKOVATEĽA 

 prevádzkovateľ zapísaný v Obchodnom registri uvedie ako názov prevádzkovateľa obchodné meno, pod ktorým je 

zapísaný v Obchodnom registri (súčasťou obchodného mena právnickej osoby je aj dodatok označujúci jej právnu formu 

(napr. ABC, s.r.o.); 

 prevádzkovateľ zapísaný v Živnostenskom registri uvedie ako názov prevádzkovateľa obchodné meno, pod ktorým je 

zapísaný v Živnostenskom registri; 

 prevádzkovateľ zapísaný v inom registri uvedie ako názov prevádzkovateľa názov, pod ktorým je zapísaný v tomto registri; 

 prevádzkovateľ - fyzická osoba nepodnikateľ uvedie ako názov prevádzkovateľa titul, meno a priezvisko; 

 zástupca prevádzkovateľa - ak prevádzkovateľ vymenoval svojho zástupcu, uvedie aj meno a priezvisko štatutárneho 

orgánu zástupcu prevádzkovateľa alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zástupcu prevádzkovateľa: vyplní len 

prevádzkovateľ so sídlom v tretej krajine, ktorý vymenoval svojho zástupcu (§ 7 zákona); 

 počet oprávnených osôb - počet všetkých oprávnených osôb, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi vo všetkých 

informačných systémoch u prevádzkovateľa (iba oprávnené osoby prevádzkovateľa, nie sprostredkovateľa; neuvádza sa 

počet oprávnených osôb, ktoré prichádzajú do styku s konkrétnym prihlasovaným informačným systémom, ale celkový 

počet oprávnených osôb prevádzkovateľa). V prípade, že prevádzkovateľ prihlasuje viacero informačných systémov 

na osobitnú registráciu, v každom oznámení uvedie rovnaký počet oprávnených osôb; 

 

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME 

 účel spracúvania osobných údajov - jednoznačne vymedzený alebo zákonom ustanovený zámer (dôvod) spracúvania 

osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť;  

Príklad:  kontrola vstupu do chránených priestorov prevádzkovateľa; 

 právny základ spracúvania osobných údajov – resp. oprávnenie prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje môže byť     

o § 10 ods. 3 písm. g) – ak sa jedná o spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na ochranu práv a právom 

chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, 

finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa (napr. tzv. „due dilligence“) a osobné údaje spracúvané 

na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov (pri kamerových 

systémoch sa vyžaduje osobitná registrácia podľa tohto písmena iba ak nejde o priestor prístupný verejnosti alebo 

priestor prístupný len zamestnancom)
1
;  

o § 13 ods. 5 písm. b), c) alebo d) – ak sa jedná o spracúvanie biometrických údajov, tzn. údajov, ktoré označujú 

biologickú alebo fyziologickú vlastnosť alebo charakteristiku fyzickej osoby, na základe ktorej je jednoznačne 

a nezameniteľne určiteľná; biometrickým údajom je najmä odtlačok prsta, odtlačok dlane, analýza 

deoxyribonukleovej kyseliny; 

o súhlas, zmluvný vzťah alebo iné ustanovenie podľa § 31 zákona – ak sa jedná o spracúvanie osobitnej kategórie 

osobných údajov podľa § 13 ods. 1 zákona (napr. údaje týkajúce sa zdravia dotknutej osoby) a aspoň jeden z týchto 

údajov je prenášaný do tretej krajiny alebo sa jeho prenos predpokladá; pokiaľ sa jedná o prípady, kedy 

prevádzkovateľ pristúpil k Safe Harbor, aplikuje štandardné zmluvné doložky alebo prenáša osobné údaje 

na základe schválených vnútropodnikových pravidiel, osobitná registrácia sa nevyžaduje; na takýto cezhraničný 

prenos osobných údajov sa v zmysle § 31 ods. 9 zákona nevyžaduje súhlas úradu; 

 okruh dotknutých osôb - dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané v informačnom 

systéme; dotknutou osobou nie sú právnické osoby (napr. družstvá, obce, obchodné spoločnosti - s.r.o., a.s, k.s, v.o.s) a ani 

                                                           
1
 Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely ochrany práv a právom chránených záujmov 

prevádzkovateľa alebo tretej strany podľa § 10 ods. 3 písm. g) zákona, úrad môže rozhodnúť, že tento informačný systém 

podlieha osobitnej registrácii. 



fyzické osoby podnikatelia (živnostníci). V oznámení je potrebné uviesť konkrétny okruh dotknutých osôb viažuci sa 

na konkrétny účel; 

Príklad nie iba „fyzické osoby“ ale bližšie vymedzenie, napr. „osoby pohybujúce sa v chránenom priestore; 

 zoznam osobných údajov - zoznam osobných údajov, alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety zákona, 

tzn. všetky osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú v informačnom systéme osobných údajov spracúvané (napr. titul, meno, 

priezvisko, email, telefónne číslo, trvalý pobyt, prechodný pobyt, pracovné zaradenie, dátum narodenia). Osobnými údajmi 

nie sú identifikačné údaje o právnických osobách ani fyzických osobách podnikateľoch (napr. IČO, DIČ, IČ DPH, obchodné 

meno, názov, sídlo atď.) Ak sú v informačnom systéme spracúvané osobitné kategórie osobných údajov podľa § 13 zákona 

(napr. údaje o zdravotnom stave, rodné číslo, fotografie), uveďte ich na začiatku zoznamu osobných údajov, ktoré 

o dotknutých osobách spracúvate; 

 označenie bezpečnostných opatrení – ak prevádzkovateľ spracúva osobitnú kategóriu osobných údajov (napr. rodné číslo 

alebo údaje o zdravotnom stave) a tento informačný systém je súčasne prepojený s verejne prístupnou počítačovou sieťou 

(napr. Internet), označí v tomto poli § 19 ods. 2; v ostatných prípadoch prevádzkovateľ označí § 19 ods. 1; 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

 poskytovanie osobných údajov - treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom poskytujúcim 

osobné údaje, jeho zástupcom, sprostredkovateľom alebo oprávnenou osobou. V tomto bode sa uvádza iný prevádzkovateľ 

(t. j. ten, kto spracúva osobné údaje vo vlastnom mene), ktorému osobné údaje poskytujete z informačného systému na 

ďalšie spracovanie;  

 sprístupňovanie osobných údajov - uvádza sa iný prevádzkovateľ, ktorému sa osobné údaje z informačného systému 

sprístupňujú (napr. dajú k nahliadnutiu), ten ich však už ďalej nespracúva vo svojom informačnom systéme (napr. 

poskytovateľ webhostingu – právnym základom môže byť zmluvný vzťah). Úrad a prevádzkovateľ podľa § 3 ods. 1 písm. 

g) zákona sa nepovažujú za príjemcov; 

 zverejňovanie osobných údajov – zverejňovaním sa rozumie publikovanie alebo vystavenie osobných údajov na verejnosti 

prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí (napr. Internet), verejným 

vykonaním alebo vystavením, verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname alebo na inom verejne prístupnom 

mieste; 

 cezhraničný prenos osobných údajov – cezhraničným prenosom sa rozumie prenos osobných údajov mimo územia 

Slovenskej republiky pričom treťou krajinou je krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou 

stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore; 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 dátum, kedy sa začali alebo začnú spracúvať osobné údaje; prevádzkovateľ je oprávnený začať spracúvať osobné údaje 

v informačnom systéme prihlásenom na osobitnú registráciu až po doručení potvrdenia o osobitnej registrácii; 

 

PRÍLOHY 

 prevádzkovateľ k tejto žiadosti priloží prílohy nevyhnutné na posúdenie, či spracúvaním osobných údajov nevzniká 

nebezpečenstvo porušenia práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb; 

 rozsah povinných príloh závisí od dôvodu, na základe ktorého prevádzkovateľ prihlasuje informačný systém na osobitnú 

registráciu; 

 prevádzkovateľ prikladá len tie dokumenty, ktoré zodpovedajú dôvodu prihlasovania informačného systému na osobitnú 

registráciu (tzn. buď písm. a), b) alebo c) § 37 zákona): 

o § 37 písm. a) – prevádzkovateľ je povinný priložiť dokument, na základe ktorého sa bude spracúvanie osobných 

údajov v prihlasovanom informačnom systéme uskutočňovať (napríklad interný predpis pri due dilligence); 

o § 37 písm. b) – pri spracúvaní biometrických údajov prevádzkovateľ prikladá 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; 

o § 37 písm. c) – k žiadosti o osobitnú registráciu je potrebné priložiť zmluvu alebo obdobný dokument, na základe 

ktorého dochádza k cezhraničnému prenosu osobitnej kategórie osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje 

primeranú úroveň ochrany osobných údajov; 


