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Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k 

porušeniu základných práv dotknutej osoby. 

Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ je   

povinný chrániť osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, 

neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred 

akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. 

         Bezpečnosť osobných údajov zabezpečuje prevádzkovateľ prijatím primeraných 
technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré zodpovedajú spôsobu 
spracúvania osobných údajov.  

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré sú predmetom 
spracúvania má prevádzkovateľ, a ich oprávnené osoby, ako aj iné fyzické osoby, ktoré 
prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa.  

Bezpečnostné opatrenia sa týkajú: 

1) Personalistiky a miezd 

2) Marketingu 

3) Evidencie členov občianskeho združenia  

 

Rozsah spracovaných osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v malom rozsahu. 

 

Technické opatrenia realizované prostriedkami fyzickej povahy  

 

Informačné systémy sú chránené pred neoprávneným prístupom murovanou budovou s 

uzamykateľnými dvomi dverami.   Prístup do budovy je monitorovaný kamerovým 

systémom.   

 

V budove sa nachádza zabezpečovací elektronický systém objektu (alarm). Vstup do 

jednotlivých chránených priestorov je možný len po zadaní bezpečnostného kódu.  

 

 

Poučenie oprávnených osôb 

 

Osoby oprávnené spracúvať osobné údaje sú náležite poučené o spôsobe spracúvania 

týchto údajov vždy pred uskutočnením prvej spracovateľskej operácie.  

 

 

Riadenie prístupu 

 

Prístup do chránených priestorov objektov majú len oprávnené osoby, ktoré majú 

pridelené kľúče do objektu aj do kancelárií.  



Kontrolná činnosť 

 

Kontrolná činnosť organizácie je zabezpečená poverenou osobou, ktorá vykonáva 

dohľad nad dodržiavaním zákonných povinností v súvislosti s ochranou osobných 

údajov.   

 

Prevádzkovateľ má zdokumentované prijaté bezpečnostné opatrenia informačného 

systému ochrany osobných údajov v  „B e z p e č n o s t n e j  s m e r n i c i  n a  

o c h r a n u  o s o b n ý c h  ú d a j o v “ .    

 

§ 7  

Zásada obmedzenia účelu 

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený 

účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie 

spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu 

alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom8) a ak sú dodržané primerané 

záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s 

pôvodným účelom. 

 

§ 8  

Zásada minimalizácie osobných údajov 

Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný 

rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. 

 

§ 9  

Zásada správnosti 

Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa 

prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú 

nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo 

opravili. 
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§ 10  

Zásada minimalizácie uchovávania 

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej 

osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; 

osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na 

vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného 

predpisu8) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8. 

 

§ 11  

Zásada integrity a dôvernosti 

Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných 

technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane 

ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním 

osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo 

poškodením osobných údajov. 

 

§ 12  

Zásada zodpovednosti 

Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných 

údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je 

povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať. 

§ 13  

Zákonnosť spracúvania 

(1) Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z 

týchto právnych základov:  

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden 

konkrétny účel, 

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je 

dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti 

dotknutej osoby, 

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej 

zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, 

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej 

osoby alebo inej fyzickej osoby, 
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e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme 

alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo 

f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa 

alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva 

dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; 

tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri 

plnení ich úloh. 

(2) Právny základ na spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 písm. c) a e) musí byť 

ustanovený v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je 

Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných 

údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah 

spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno 

z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon 

ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov 

alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne 

príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú. 

(3) Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje 

získané, nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, 

prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlučiteľné s 

účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané, okrem iného musí zohľadniť  

a) akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom 

zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov, 

b) okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou 

osobou a prevádzkovateľom, 

c) povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa § 16 

alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa 

§ 17, 

d) možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a 

e) existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu. 

 

§ 14  

Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov 

(1) Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, 

prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so 

spracúvaním svojich osobných údajov. 

(2) Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov 

dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne 

a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. 
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(3) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných 

údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných 

údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť 

dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým 

spôsobom, akým súhlas udelila. 

(4) Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä zohľadní skutočnosť, či 

sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných 

údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný. 

 

§ 15  

Podmienky poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami informačnej spoločnosti 

(1) Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti9) spracúva 

osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov 

veku. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je 

zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný 

zástupca. 

(2) Prevádzkovateľ je povinný vynaložiť primerané úsilie, aby si overil, že zákonný 

zástupca dotknutej osoby poskytol alebo schválil súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa 

odseku 1, pričom zohľadní dostupnú technológiu. 

 

§ 19  

Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby 

(1) Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ 

povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní  

a) identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol 

poverený, 

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená, 

c) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ 

spracúvania osobných údajov, 

d) oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 

13 ods. 1 písm. f), 

e) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje, 

f) informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, 

informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie (ďalej len "Komisia") o 

primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie 
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ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos 

podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2. 

(2) Okrem informácií podľa odseku 1 je prevádzkovateľ povinný pri získavaní osobných údajov 

poskytnúť dotknutej osobe informácie o  

a) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia, 

b) práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, 

o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na 

obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako 

aj o práve na prenosnosť osobných údajov, 

c) práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, 

d) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100, 

e) tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou 

alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná 

poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov, 

f) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 

a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom 

postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov 

pre dotknutú osobu. 

(3) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním 
osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa odseku 2, ak má 
prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. 

(4) Odseky 1 až 3 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom boli informácie dotknutej osobe 
poskytnuté pred spracúvaním osobných údajov. 

 
 

§ 20 

Poskytované informácie, ak osobné údaje nie sú získané od dotknutej osoby 

(1) Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný 

dotknutej osobe poskytnúť  

a) identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol 

poverený, 

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená, 

c) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ 

spracúvania osobných údajov, 

d) kategórie spracúvaných osobných údajov, 

e) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje, 
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f) informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, 

informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo odkaz na 

primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o 

tom, kde boli sprístupnené, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 

ods. 1 a 2. 

(2) Okrem informácií podľa odseku 1 je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe 

informácie o  

a) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, 

b) oprávnených záujmoch prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa spracúvajú osobné údaje 

podľa § 13 ods. 1 písm. f), 

c) práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby o 

práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na 

obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako 

aj o práve na prenosnosť osobných údajov, 

d) práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, 

e) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100, 

f) zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne 

prístupných zdrojov, 

g) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 

a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom 

postupe, ako aj o význame automatizovaného individuálneho rozhodovania a predpokladaných 

dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu. 

(3) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2  
a) najneskôr do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, 

za ktorých sa osobné údaje spracúvajú, 
b) najneskôr v čase prvej komunikácie s touto dotknutou osobou, ak sa osobné údaje majú použiť 

na komunikáciu s dotknutou osobou, alebo 
c) najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú, ak sa predpokladá poskytnutie 

osobných údajov ďalšiemu príjemcovi. 
(4) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním 

osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa odseku 2, ak má 
prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. 
 

(5) Odseky 1 až 4 sa neuplatňujú  

a) v rozsahu, v akom dotknutá osoba už dané informácie má, 

b) v rozsahu, v akom sa poskytovanie týchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo 

neprimerané úsilie, najmä ak sa spracúvajú osobné údaje na účel archivácie, na vedecký účel, na 

účel historického výskumu alebo na štatistický účel, na ktorý sa vzťahujú podmienky a záruky 

podľa § 78 ods. 8, alebo ak je pravdepodobné, že povinnosť uvedená v odseku 1 znemožní alebo 

závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania osobných údajov; 
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prevádzkovateľ je v takom prípade povinný prijať vhodné opatrenia na ochranu práv a 

oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane sprístupnenia daných informácií verejnosti, 

c) v rozsahu, v akom sa získanie týchto informácií alebo poskytnutie týchto informácií ustanovuje v 

osobitnom predpise, ktorý sa na prevádzkovateľa vzťahuje a v ktorom sú ustanovené primerané 

opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo 

d) ak osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti mlčanlivosti podľa osobitného 

predpisu.1 

§ 34  

Sprostredkovateľ 

(1) Ak sa má spracúvanie osobných údajov uskutočniť v mene prevádzkovateľa, 

prevádzkovateľ môže poveriť len sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na 

prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných 

údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Na 

poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov podľa prvej vety sa súhlas 

dotknutej osoby nevyžaduje. 

(2) Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho 

sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa alebo 

všeobecného písomného súhlasu prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný vopred 

informovať prevádzkovateľa o poverení ďalšieho sprostredkovateľa, ak sa poverenie vykonalo 

na základe všeobecného písomného súhlasu. 

(3) Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom sa riadi zmluvou alebo iným 

právnym úkonom, ktorý zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a v ktorom je 

ustanovený predmet a doba spracúvania, povaha a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah 

osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa. V zmluve 

alebo inom právnom úkone sa musí najmä ustanoviť, že sprostredkovateľ je povinný  

a) spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov prevádzkovateľa, a to aj vtedy, ak ide 

o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii okrem prenosu na 

základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika 

viazaná; sprostredkovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť prevádzkovateľovi túto 

požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná 

zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov 

verejného záujmu, 

b) zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť 

o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané povinnosťou mlčanlivosti podľa 

osobitného zákona,15) 

c) vykonať opatrenia podľa § 39, 

d) dodržiavať podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa podľa odsekov 2 a 5, 

e) po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť 

prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho 
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povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa druhej časti druhej 

hlavy, 

f) poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní plnenia povinností podľa § 39 až 43 s 

prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné 

sprostredkovateľovi, 

g) vymazať osobné údaje alebo vrátiť prevádzkovateľovi osobné údaje po ukončení poskytovania 

služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa a 

vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo 

medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto 

osobných údajov, 

h) po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe 
rozhodnutia prevádzkovateľa osobné údaje vymazať alebo vrátiť prevádzkovateľovi a vymazať 
existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, 
ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov, 

i) poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností a 
poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany 
prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril prevádzkovateľ. 

 
(4) Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak 

má za to, že sa pokynom prevádzkovateľa porušuje tento zákon, osobitný predpis alebo 
medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných 
údajov. 

(5) Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v 

mene prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v 

zmluve alebo inom právnom úkone je povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany 

osobných údajov, ako sú ustanovené v zmluve alebo v inom právnom úkone medzi 

prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa odseku 3, a to najmä poskytnutie dostatočných 

záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie 

osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona. Zodpovednosť voči prevádzkovateľovi nesie 

pôvodný sprostredkovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa 

ochrany osobných údajov. 

(6) Sprostredkovateľ môže preukázať splnenie dostatočných záruk uvedených v odsekoch 

1 a 5 schváleným kódexom správania podľa § 85 alebo certifikátom podľa § 86. 

(7) Zmluva alebo iný právny úkon podľa odsekov 3 a 5 sa musí uzatvoriť v listinnej 

podobe alebo elektronickej podobe. 

(8) Sprostredkovateľ, ktorý porušil tento zákon tým, že určí účel a prostriedky 

spracúvania osobných údajov, sa považuje v súvislosti s týmto spracúvaním osobných údajov za 

prevádzkovateľa; ustanovenie § 38 a § 104 až 106 tým nie je dotknuté. 
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