Zákon č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon“)
Platnosť od 30.01.2018
Účinnosť od 25.05.2018

Podľa § 60 zákona uvádzame informácie, ktoré sa majú sprístupniť alebo poskytnúť
dotknutej osobe
(1) Príslušný orgán na svojom webovom sídle sprístupní najmä
a) svoje identifikačné údaje a kontaktné údaje,
Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie č. 7, 05270 Spišská Nová Ves
zastúpené: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta
IČO: 329614, DIČ: 2020717875
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Spišská Nová Ves
IBAN: SK16 56000000003400422003
b) kontaktné údaje zodpovednej osoby,
Ing. Štefan Pohly, +412 53/ 415 2412, e-mail: oou@mestosnv.sk
c) informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené,
d) kontaktné údaje úradu,
Adresa:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220
Podateľňa:
pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00
Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok od 8:00 do 12:00 +421/2/3231 3220
Nová emailová adresa, prostredníctvom ktorej sa poskytuje poradenstvo v oblasti ochrany
osobných údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú
podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: e-mail: ochrana@pdp.gov.sk

e) informácie o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
§ 100
Začatie konania
(1) Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo
dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom (ďalej len „navrhovateľ“),
alebo bez návrhu.
(2) Úrad začne konanie bez návrhu aj na základe zistenia úradu pri výkone dozoru nad
dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.2)
(3) Návrh na začatie konania podľa odseku 1 (ďalej len „návrh“) musí obsahovať
a) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
b) označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého
pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov
porušené,
d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej
hlavy tohto zákona alebo osobitného predpisu,2) ak si takéto právo dotknutá osoba
uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení
predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.
(4) Úrad uverejní vzor návrhu na svojom webovom sídle.
(5) Úrad návrh odloží, ak
a) návrh je zjavne neopodstatnený,
b) vec, ktorej sa návrh týka, prejednáva súd alebo orgán činný v trestnom konaní,
c) navrhovateľ neposkytol úradu na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť, pričom bez jeho
aktívnej účasti nemožno vec vybaviť; úrad navrhovateľa o možnosti odloženia návrhu
upovedomí,
d) od udalosti, ktorej sa návrh týka, uplynuli v deň jeho doručenia viac ako tri roky.
(6) Ak návrh neobsahuje požiadavku na utajenie totožnosti navrhovateľa, úrad vybaví
návrh bez utajenia osobných údajov uvedených v návrhu. Ak je v návrhu požiadavka na
utajenie totožnosti, ale charakter návrhu neumožňuje jej vybavenie bez uvedenia
niektorého údaja o osobe, ktorá návrh podala, úrad po zistení tejto skutočnosti o tom
navrhovateľa upovedomí, pričom ho zároveň upozorní, že v návrhu bude pokračovať, len
ak navrhovateľ v určenej lehote udelí úradu súhlas s uvedením údaja alebo údajov o
svojej osobe potrebných na vybavenie návrhu.
(7) Ak návrh doručí úradu iná osoba ako dotknutá osoba, návrh sa považuje za podnet na
začatie konania bez návrhu (ďalej len „podnet“).
(8) Úrad posúdi podnet do 30 dní odo dňa doručenia podnetu úradu, a ak podnet neodloží
podľa odseku 5, začne konanie a vo veci rozhodne podľa § 102.
(9) O spôsobe vybavenia podnetu podľa odseku 8 úrad informuje podávateľa do 30 dní odo
dňa doručenia podnetu úradu.
f) informácie o práve žiadať od príslušného orgánu prístup k osobným údajom, ktoré
sa dotknutej osoby týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania.
Dotknutá osoba má právo získať od príslušného orgánu potvrdenie o tom, či sa spracúvajú
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto
osobným údajom a informácie o
a. účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných údajov,
b. kategórii spracúvaných osobných údajov,

c.

príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje
poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii,
d.
dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej
určenia,
e) práve žiadať od príslušného orgánu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej
osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, alebo práve
namietať spracúvanie osobných údajov,
f.
kontaktných údajoch úradu,
g. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
h. zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.
Fyzická osoba by mala mať právo na prístup k údajom, ktoré boli o nej získané, a toto
právo aj jednoducho uplatňovať, aby si bola vedomá zákonnosti spracúvania a mohla si ju
overiť. Každá dotknutá osoba by preto mala mať právo vedieť a byť informovaná najmä o
účeloch spracúvania údajov, kategóriách dotknutých osobných údajov a o dobe, počas
ktorej sa budú údaje spracúvať, ako aj o príjemcoch osobných údajov atď. Na dodržanie
tohto práva je dostatočné, aby mala dotknutá osoba k dispozícii úplné zhrnutie uvedených
údajov v zrozumiteľnej forme, to znamená vo forme, ktorá umožňuje, aby bola dotknutá
osoba informovaná o uvedených údajoch, aby si mohla uplatniť práva, ktoré jej tento
zákon priznáva.
Príslušný orgán môže úplne alebo čiastočne obmedziť prístup k ich osobným údajom, a to v
takom rozsahu a na tak dlho, ako je toto opatrenie s náležitým zreteľom na práva a
oprávnené záujmy dotknutej fyzickej osoby v demokratickej spoločnosti nevyhnutné a
primerané, aby sa zabránilo mareniu úradného alebo súdneho zisťovania, vyšetrovania
alebo konania, aby sa zabránilo ohrozeniu plnenia úloh na účely trestného konania, aby sa
tak ochránila verejná bezpečnosť alebo národná bezpečnosť, alebo aby sa ochránili práva
a slobody iných. Príslušný orgán by mal prostredníctvom konkrétneho a individuálneho
preskúmania každého prípadu posúdiť, či by sa právo na prístup malo čiastočne alebo
úplne obmedziť.
Akékoľvek obmedzenie prístupu by malo byť dotknutej osobe v zásade oznámené písomne
a malo by zahŕňať skutkové alebo právne dôvody, na ktorých je toto rozhodnutie založené.
Dotknutá osoba by tiež mala mať právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa
jej týkajú, ako aj právo na ich vymazanie, ak je spracúvanie takýchto údajov v rozpore so
zákonom. Právom na opravu by však nemal byť napríklad dotknutý obsah svedeckej
výpovede.
Fyzická osoba by mala mať právo na obmedzenie spracúvania, ak napadne správnosť
osobných údajov a nemožno určiť ich správnosť či nesprávnosť, alebo keď je potrebné
osobné údaje uchovať na účely dokazovania. Namiesto vymazania osobných údajov by sa
spracúvanie malo obmedziť najmä vtedy, keď sa v osobitnom prípade možno odôvodnene
domnievať, že vymazanie by mohlo ovplyvniť oprávnené záujmy dotknutej osoby. V
takomto prípade by sa obmedzené údaje mali spracúvať len na účely, ktoré zabránili ich
vymazaniu. Metódy na obmedzenie spracúvania osobných údajov by okrem iného mohli
zahŕňať presunutie vybraných údajov do iného systému spracúvania, napríklad na účely
archivácie, alebo zamedzenie prístupu k nim. V automatizovaných informačných
systémoch by sa obmedzenie spracúvania malo v zásade zabezpečiť technickými
prostriedkami. Skutočnosť, že spracúvanie osobných údajov je obmedzené, by sa v systéme
mala vyznačiť tak, aby bolo jednoznačné, že spracúvanie osobných údajov je obmedzené.
Takáto oprava alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania by sa
mali oznámiť príjemcom, ktorým sa údaje poskytli, a príslušným orgánom, od ktorých

nesprávne údaje pochádzajú. Príslušné orgány by takisto mali upustiť od ďalšieho šírenia
takýchto údajov.
Na žiadosť dotknutej osoby je príslušný orgán povinný poskytnúť v osobitných prípadoch
dotknutej osobe informácie o
a) právnom základe spracúvania osobných údajov,
b) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej
určenia,
c) kategóriách príjemcov osobných údajov, a to aj v tretej krajine a medzinárodnej
organizácii,
d) o iných skutočnostiach, najmä ak sa osobné údaje získali bez vedomia dotknutej osoby.

