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A Tt. 122/2013. számú törvénye 

A SZEMÉLYES ADATOK  

VÉDELMÉRŐL,  

valamint némely törvények  

módosításáról és kiegészítéséről 

 

Kelt: 2013. április 30-án 

 

 

Módosítva: 

Tt. 84/2014., hatályos 2014. április 15-től 

 

 

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa a következő 

törvényt fogadta el: 

 

   

Zákon č. 122/2013 Z. z. 

O OCHRANE  

OSOBNÝCH ÚDAJOV  

a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov 

 

zo dňa 30.04.2013 

 

 

Zmena: 

84/2014 Z. z. s účinnosťou od 15. apríla 2014 

 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tom-

to zákone: 

 

I. cikkely 

 

ELSŐ RÉSZ 

Alapvető rendelkezések 

 

  
Článok I 

 

PRVÁ ČASŤ 

Základné ustanovenia 

 

1. § 

A szabályozás tárgya 

A jelen törvény szabályozza 

a) a természetes személyek jogainak védelmét sze-

mélyes adataik feldolgozása során, a magánéletükbe 

történő jogosulatlan/illetéktelen beavatkozás ellen, 

b) a természetes személyek személyes adatainak 

feldolgozása során gyakorolt jogokat, kötelezettsé-

geket és felelősséget, 

c) a Szlovák Köztársaság Személyes Adatokat Védő 

Hivatalának (a továbbiakban csak „hivatal“) jogál-

lását, hatáskörét és szervezeti felépítését. 

 

  § 1 

Predmet úpravy 

Tento zákon upravuje 

a) ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným 

zasahovaním do ich súkromného života pri spracú-

vaní ich osobných údajov, 

b) práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní 

osobných údajov fyzických osôb, 

c) postavenie, pôsobnosť a organizáciu Úradu na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

(ďalej len „úrad“). 

 

A törvény hatálya 

 

2. § 

(1) A jelen törvény vonatkozik mindenkire, aki szemé-

lyes adatokat dolgoz fel, meghatározza a feldolgozás 

célját és eszközeit, vagy feldolgozás céljából személyes 

adatokat szolgáltat. 

(2) A jelen törvény vonatkozik azokra a szolgáltatókra 

is, amelyeknek székhelye, szervezeti egysége, részlege 

vagy állandó lakhelye nem 

a) a Szlovák Köztársaság területén, hanem külföl-

  Pôsobnosť zákona 

 

§ 2 

(1) Tento zákon sa vzťahuje na každého, kto spracúva 

osobné údaje, určuje účel a prostriedky spracúvania 

alebo poskytuje osobné údaje na spracúvanie. 

(2) Tento zákon sa vzťahuje aj na prevádzkovateľov, 

ktorí nemajú sídlo, organizačnú zložku, prevádzkareň 

alebo trvalý pobyt na území 

a) Slovenskej republiky, ale sú umiestnení v zahra-

ničí na mieste, kde sa uplatňuje právny poriadok 
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dön található, olyan helyen, ahol a nemzetközi köz-

jog alapján a Szlovák Köztársaság jogrendje elsőbb-

séget élvezve érvényesül, 

b) a tagállamok területén található, ha a személyes 

adatok feldolgozásának céljából a Szlovák Köztár-

saság területén elhelyezett, teljesen vagy részben 

automatizált, vagy más mint automatizált feldolgo-

zó eszközöket használnak, miközben ezek a feldol-

gozó eszközök nem kizárólag csak a személyes ada-

toknak a tagországok területén való átvitelére szol-

gálnak; ilyen esetben az adatkezelő a 7. § szerint jár 

el. 

(3) A jelen törvény vonatkozik a rendszerezetten fel-

dolgozott személyes adatokra, melyeket teljesen vagy 

részben automatizált, vagy más mint automatizált fel-

dolgozó eszközökkel dolgoznak fel, melyek informati-

kai rendszer részét képezik vagy melyeket informatikai 

rendszerben történő feldolgozásra szánnak. 

 

Slovenskej republiky prednostne na základe medzi-

národného práva verejného, 

b) členského štátu, ak na účely spracúvania osob-

ných údajov využívajú úplne alebo čiastočne auto-

matizované alebo iné ako automatizované pro-

striedky spracúvania umiestnené na území Sloven-

skej republiky, pričom tieto prostriedky spracúvania 

nie sú využívané výlučne len na prenos osobných 

údajov cez územie členských štátov; v takom prípa-

de prevádzkovateľ postupuje podľa § 7. 

(3) Tento zákon sa vzťahuje na osobné údaje systema-

ticky spracúvané úplne alebo čiastočne automatizova-

nými prostriedkami spracúvania alebo inými ako auto-

matizovanými prostriedkami spracúvania, ktoré sú sú-

časťou informačného systému alebo sú určené na spra-

cúvanie v informačnom systéme. 

 

3. § 

(1) A 6. §, 2-5. bek., a 8. §, 5. bek., a 15. §, 1., 2. és 8. 

bek., a 28. §, 1. bek. és a 44. § rendelkezései nem vo-

natkoznak a közérdek biztosításához szükséges szemé-

lyes adatok feldolgozására, ha a szolgáltató kimondot-

tan a külön törvény rendelkezéseiben meghatározott 

kötelességeit teljesíti a következők biztosítására:  

a) a Szlovák Köztársaság biztonsága,1) 

b) a Szlovák Köztársaság védelme,2) 

c) közrend és közbiztonság,3) 

d) bűncselekmények megelőzése, megakadályozása, 

leleplezése és dokumentálása, azok elkövetőinek 

azonosítása, a bűncselekmények elkövetői utáni 

nyomozás és az elkövetők büntetése,4) 

e) a szabályozott szakmák és szabályozott szakmai 

tevékenységek etikai kódexe megsértésének leleple-

zése,5) 

f) a Szlovák Köztársaság vagy az Európai Unió fon-

tos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a va-

luta-, költségvetési és adózási ügyeket is,6) 

g) a c)-f) pontokban szereplő ügyekben gyakorolt 

közhatalom végrehajtásával összefüggő felülvizsgá-

lat, felügyelet, ellenőrzés vagy szabályozás alkal-

mazása, vagy 

h) az érintett személy vagy más személyek jogainak 

és szabadságainak védelme. 

(2) A jelen törvény nem vonatkozik azokra a személyes 

adatokra, amelyeket 

a) a természetes személy saját használatra dolgoz 

fel, kizárólag személyes vagy otthoni tevékenységei 

során, elsősorban a személyes címjegyzék vagy le-

velezés nyilvántartása, 

b) véletlenszerűen, előzetes cél és a feldolgozás 

eszközeinek előzetes meghatározása nélkül szerez-

tek, külön kritériumok szerinti rendezett rendszer-

  § 3 

(1) Ustanovenia § 6 ods. 2 až 5, § 8 ods. 5, § 15 ods. 1, 

2 a 8, § 28 ods. 1 a § 44 sa nevzťahujú na spracúvanie 

osobných údajov nevyhnutných na zabezpečenie verej-

ného záujmu, ak prevádzkovateľ plní povinnosti vý-

slovne ustanovené osobitným zákonom určené na zais-

tenie 

a) bezpečnosti Slovenskej republiky,1) 

b) obrany Slovenskej republiky,2) 

c) verejného poriadku a bezpečnosti,3) 

d) predchádzania, zamedzovania, odhaľovania a 

dokumentovania trestnej činnosti, zisťovania jej pá-

chateľov, vyšetrovania a stíhania páchateľov trest-

ných činov,4) 

e) odhaľovania porušení etického kódexu v regulo-

vaných povolaniach a regulovaných odborných čin-

nostiach,5) 

f) významného ekonomického alebo finančného zá-

ujmu Slovenskej republiky alebo Európskej únie 

vrátane menových, rozpočtových a daňových zále-

žitostí,6) 

g) výkonu kontroly, dohľadu, dozoru alebo uplat-

ňovania regulácie v súvislosti s výkonom verejnej 

moci vo veciach uvedených v písmenách c) až f), 

alebo 

h) ochrany dotknutej osoby alebo práv a slobôd 

iných osôb. 

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré 

a) fyzická osoba spracúva pre vlastnú potrebu v 

rámci výlučne osobných alebo domácich činností, 

najmä vedenie osobného adresára alebo korešpon-

dencie, 

b) boli získané náhodne bez predchádzajúceho ur-

čenia účelu a prostriedkov spracúvania, bez zámeru 

ich ďalšieho spracúvania v usporiadanom systéme 
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ben való további feldolgozás szándéka nélkül, és 

nem kerülnek további rendszerezett feldolgozásra. 

(3) A jelen törvény nem érinti a személyiség védelmé-

nek jogát.7) 

 

podľa osobitných kritérií a nie sú ďalej systematic-

ky spracúvané. 

(3) Týmto zákonom nie je dotknuté právo na ochranu 

osobnosti.7) 

 

4. § 

Az alapvető fogalmak értelmezése 

(1) A személyes adatok azok az adatok, amelyek egy 

meghatározott vagy meghatározható természetes sze-

mélyre vonatkoznak, míg az ilyen személy az a sze-

mély, akit közvetlenül vagy közvetve meg lehet hatá-

rozni, elsősorban az általánosan használható azonosító 

jele alapján, vagy egy, esetleg több jellemzője vagy je-

gye alapján, amelyek az ő fizikai, fiziológiai, lelki, 

szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitá-

sát képezik. 

(2) A jelen törvény értelmében: 

a) érintett személy minden természetes személy, 

akire a személyes adatok vonatkoznak, 

b) adatkezelő mindenki, aki önállóan vagy mások-

kal együtt meghatározza a személyes adatok feldol-

gozásának célját, megszabja a feldolgozás feltétele-

it, és saját nevében személyes adatokat dolgoz fel; 

ha a személyes adatok feldolgozásának célját, eset-

leg feltételeit is törvény, az Európai Unió közvetle-

nül érvényesíthető jogilag kötelező erejű rendelke-

zése vagy a Szlovák Köztársaságot kötelező nem-

zetközi szerződés írja elő, adatkezelő az, akit a fel-

dolgozás céljának teljesítésére adatkezelőként meg-

határoznak, vagy aki teljesíti a törvényben, az Eu-

rópai Unió közvetlenül érvényesíthető jogilag köte-

lező erejű aktusában vagy a Szlovák Köztársaságot 

kötelező nemzetközi szerződésben megállapított fel-

tételeket, 

c) az adatkezelő képviselője mindenki, aki a harma-

dik országban székhellyel, szervezeti egységgel, 

részleggel vagy állandó lakhellyel bíró adatkezelőt a 

Szlovák Köztársaság területén képviseli, 

d) adatfeldolgozó (közvetítő) mindenki, aki szemé-

lyes adatokat dolgoz fel az adatkezelő nevében, a 8. 

§ szerint, az adatkezelővel megkötött írásos szerző-

désben megállapított terjedelemben és feltételek 

mellett, és a jelen törvénnyel összhangban, 

e) a jogosult személy (adatfelelős) minden termé-

szetes személy, aki munkajogviszonya, állami al-

kalmazotti jogviszonya, szolgálati jogviszonya, tag-

sági jogviszonya keretében, megbízás, megválasztás 

vagy kinevezés alapján, vagy köztisztviselői tevé-

kenysége során személyes adatokkal kerül kapcso-

latba, és aki a 21. § szerinti tájékoztatásban megha-

tározott terjedelemben és módon személyes adato-

kat dolgoz fel, 

f) a harmadik fél mindenki, aki nem érintett sze-

mély, személyes adatokat nyújtó adatkezelő, annak 

  § 4 

Vymedzenie základných pojmov 

(1) Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej ale-

bo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je 

osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, naj-

mä na základe všeobecne použiteľného identifikátora 

alebo na základe jednej či viacerých charakteristík ale-

bo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psy-

chickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu 

identitu. 

(2) Na účely tohto zákona sa rozumie 

a) dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej sa 

osobné údaje týkajú, 

b) prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoloč-

ne s inými vymedzí účel spracúvania osobných úda-

jov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva 

osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne 

aj podmienky spracúvania osobných údajov ustano-

vuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt 

Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou 

je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom 

je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za pre-

vádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, 

priamo vykonateľným právne záväzným aktom Eu-

rópskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou 

je Slovenská republika viazaná, ustanovené pod-

mienky, 

c) zástupcom prevádzkovateľa každý, kto na území 

Slovenskej republiky zastupuje prevádzkovateľa so 

sídlom, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo 

trvalým pobytom v tretej krajine, 

d) sprostredkovateľom každý, kto spracúva osobné 

údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za pod-

mienok dojednaných s prevádzkovateľom v písom-

nej zmluve podľa § 8 a v súlade s týmto zákonom, 

e) oprávnenou osobou každá fyzická osoba, ktorá 

prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci 

svojho pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestna-

neckého pomeru, služobného pomeru, členského 

vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vy-

menovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, 

a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôso-

bom určeným v poučení podľa § 21, 

f) treťou stranou každý, kto nie je dotknutou oso-

bou, prevádzkovateľom poskytujúcim osobné údaje, 

jeho zástupcom, sprostredkovateľom alebo opráv-

nenou osobou, 

g) príjemcom každý, komu sú osobné údaje poskyt-

nuté alebo sprístupnené, pričom príjemcom môže 
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képviselője, adatfeldolgozó (közvetítő) vagy jogo-

sult személy, 

g) átvevő fél (adatfelhasználó) mindenki, akinek a 

személyes adatokat átadják vagy azokat számára 

hozzáférhetővé teszik, miközben az átvevő fél lehet 

harmadik fél is; az az adatkezelő, aki a 3. § 1. bek., 

g) pontja alapján személyes adatokat dolgoz fel, és 

a hivatal, amely a jelen törvényben meghatározott 

feladatokat látja el, nem számít átvevő félnek. 

(3) Továbbá a jelen törvény értelmében  

a) személyes adatok feldolgozása alatt a személyes 

adatokkal történő műveletek vagy művelet-

együttesek elvégzése, elsősorban azok megszerzése, 

összegyűjtése, terjesztése, lejegyzése, rendezése, át-

dolgozása vagy módosítása, kikeresése, átnézése, 

átcsoportosítása, kombinálása, áthelyezése, haszno-

sítása, tárolása, zárolása, megsemmisítése, azok ha-

tárokon átnyúló átvitele, szolgáltatása, hozzáférhe-

tővé vagy közzététele értendő; a személyes adatokat 

érintő, első mondat szerinti némely művelet alatt a 

következők értendők: 

1. személyes adatok szolgáltatása a személyes 

adatok átadása a harmadik félnek további fel-

dolgozás céljára, 

2. személyes adatok hozzáférhetővé tétele a 

személyes adatok közlése vagy az azokhoz való 

hozzáférésé lehetővé tétele olyan fogadó fél 

számára, amely azokat tovább már nem dolgoz-

za fel, 

3. személyes adatok közzététele a személyes 

adatok nyilvánosságra hozatala, közzététele 

vagy közszemlére tétele a tömegkommunikációs 

eszközök, nyilvánosan hozzáférhető számítógé-

pes hálózatok segítségével, a mű nyilvános be-

mutatásával vagy kiállításával,8) nyilvános köz-

zététellel, nyilvános listán, nyilvántartásban 

vagy műveleti adattárban9) való közzététellel, 

azok elhelyezése a hivatalos hirdetőtáblán vagy 

más nyilvánosan hozzáférhető helyen, 

4. személyes adatok határokon átnyúló átvitele a 

személyes adatok átvitele a Szlovák Köztársaság 

területén kívülről és a Szlovák Köztársaság terü-

letére, 

5. személyes adatok megsemmisítése a szemé-

lyes adatok törlése azok felismerhetetlenné téte-

lével, kitörlésével vagy az adathordozók fizikai 

megsemmisítésével úgy, hogy azokról a szemé-

lyes adatokat ne lehessen reprodukálni, 

6. személyes adatok zárolása a személyes adatok 

feldolgozásának átmeneti vagy tartós felfüg-

gesztése, melynek során csak azokat a művele-

teket lehet végrehajtani a személyes adatokkal, 

amelyek elengedhetetlenek a jelen törvény által 

előírt kötelezettségek teljesítése érdekében; 

byť aj tretia strana; prevádzkovateľ, ktorý spracúva 

osobné údaje na základe § 3 ods. 1 písm. g), a úrad, 

ktorý plní úlohy ustanovené týmto zákonom, sa ne-

považujú za príjemcu. 

(3) Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie 

a) spracúvaním osobných údajov vykonávanie ope-

rácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, naj-

mä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, za-

znamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo 

zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, 

kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, ucho-

vávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný 

prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverej-

ňovanie; niektorými operáciami s osobnými údajmi 

sa podľa prvej vety rozumie 

1. poskytovaním osobných údajov odovzdávanie 

osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej 

spracúva, 

2. sprístupňovaním osobných údajov oznámenie 

osobných údajov alebo umožnenie prístupu k 

nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva, 

3. zverejňovaním osobných údajov publikova-

nie, uverejnenie alebo vystavenie osobných úda-

jov na verejnosti prostredníctvom masovoko-

munikačných prostriedkov, verejne prístupných 

počítačových sietí, verejným vykonaním alebo 

vystavením diela,8) verejným vyhlásením, uve-

dením vo verejnom zozname, v registri alebo v 

operáte,9) ich umiestnením na úradnej tabuli ale-

bo na inom verejne prístupnom mieste, 

4. cezhraničným prenosom osobných údajov 

prenos osobných údajov mimo územia Sloven-

skej republiky a na územie Slovenskej republi-

ky, 

5. likvidáciou osobných údajov zrušenie osob-

ných údajov rozložením, vymazaním alebo fy-

zickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa 

z nich osobné údaje nedali reprodukovať, 

6. blokovaním osobných údajov dočasné alebo 

trvalé pozastavenie spracúvania osobných úda-

jov, počas ktorého možno vykonávať len tie 

operácie s osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnut-

né na splnenie povinnosti uloženej týmto záko-

nom, 

b) informačným systémom osobných údajov infor-

mačný systém, v ktorom sa na vopred vymedzený 

alebo ustanovený účel systematicky spracúva alebo 

má spracúvať akýkoľvek usporiadaný súbor osob-

ných údajov prístupných podľa určených kritérií, 

bez ohľadu na to, či ide o informačný systém cen-

tralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný 

na funkčnom alebo geografickom základe (ďalej len 

„informačný systém“); informačným systémom sa 

na účely tohto zákona rozumie aj súbor osobných 
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b) személyes adatok informatikai rendszere az az 

informatikai rendszer, melyben előre kijelölt vagy 

meghatározott célból rendszerezetten feldolgoznak 

vagy fel fognak dolgozni bármilyen, bizonyos meg-

határozott feltételek szerint hozzáférhető, rendsze-

rezett személyes adathalmazt, tekintet nélkül arra, 

hogy központosított, decentralizált vagy funkcioná-

lis, esetleg földrajzi szempontok alapján terített in-

formatikai rendszerről van-e szó (a továbbiakban 

csak „informatikai rendszer“); a jelen törvény olva-

satában informatikai rendszernek számít azon sze-

mélyes adatok gyűjteménye is, amelyet részben au-

tomatizált, vagy más, nem automatizált feldolgozó 

eszközökkel dolgoznak fel vagy készítenek elő a 

feldolgozásra, 

c) személyes adatok feldolgozásának a célja a sze-

mélyes adatok feldolgozásának előre, egyértelműen 

kijelölt vagy meghatározott szándéka, amely bizo-

nyos tevékenységhez kötődik, 

d) érintett személy beleegyezése bármilyen szaba-

don kifejezett és érthető akaratnyilvánítás, amellyel 

az érintett személy a rendelkezésére bocsátott in-

formációk alapján kifejezi egyetértését személyes 

adatainak feldolgozásával, 

e) személyes adatok feldolgozásának feltételei és  

személyes adatok feldolgozásának módja, valamint 

a személyes adatok feldolgozásával összefüggő to-

vábbi követelmények a feltételek vagy utasítások, 

vagy olyan feladatok végrehajtása, amelyek a fel-

dolgozás céljának elérését szolgálják a személyes 

adatok feldolgozásának megkezdése előtt vagy a 

feldolgozásuk közben, 

f) biometrikus adat a természetes személy olyan 

személyes adata, amely az ő biológiai vagy fizikai 

tulajdonságát vagy jellemzőjét azonosítja, mely 

alapján egyértelműen és összetéveszthetetlenül 

meghatározhatóa személye; biometrikus adat első-

sorban az ujjlenyomat, a tenyérlenyomat, a dezoxi-

ribonukleinsav-elemzés (DNS), 

g) általánosan használható azonosító jel az érintett 

személy tartós személyi azonosító adata, amely biz-

tosítja egyértelműségét az informatikai rendszerek-

ben, 

h) lakcím a természetes személy tartózkodási helyé-

ről szóló adatok összessége, amelybe beletartozik az 

utcanév, a házszám, esetleg a helyrajzi szám, a tele-

pülés neve, esetleg a településrész elnevezése, a 

postai irányítószám, a járás neve és az ország neve, 

i) anonimizált személyes adat az olyan formába 

rendezett adat, amelyet nem lehet hozzárendelni ah-

hoz az érintett személyhez, akihez tartozik, 

j) a nyilvánosság számára hozzáférhető tér az a tér, 

amelybe szabadon be lehet lépni, és amelyben idő-

korlát nélkül vagy nemcsak meghatározott időben, 

údajov, ktoré sú spracúvané alebo pripravené na 

spracúvanie čiastočne automatizovanými alebo 

inými ako automatizovanými prostriedkami spracú-

vania, 

c) účelom spracúvania osobných údajov vopred 

jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer 

spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na ur-

čitú činnosť, 

d) súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek slobodne 

daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým 

dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií 

vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných 

údajov, 

e) podmienkami spracúvania osobných údajov pro-

striedky a spôsob spracúvania osobných údajov, ako 

aj ďalšie požiadavky, kritériá alebo pokyny súvisia-

ce so spracúvaním osobných údajov alebo vykona-

nie úkonov, ktoré slúžia na dosiahnutie účelu spra-

cúvania či už pred začatím spracúvania osobných 

údajov, alebo v priebehu ich spracúvania, 

f) biometrickým údajom osobný údaj fyzickej osoby 

označujúci jej biologickú alebo fyziologickú 

vlastnosť alebo charakteristiku, na základe ktorej je 

jednoznačne a nezameniteľne určiteľná; biometric-

kým údajom je najmä odtlačok prsta, odtlačok dla-

ne, analýza deoxyribonukleovej kyseliny, 

g) všeobecne použiteľným identifikátorom trvalý 

identifikačný osobný údaj dotknutej osoby, ktorý 

zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných sys-

témoch, 

h) adresou súbor údajov o pobyte fyzickej osoby, do 

ktorého patria názov ulice, orientačné, prípadne sú-

pisné číslo domu, názov obce, prípadne názov časti 

obce, poštové smerovacie číslo, názov okresu, ná-

zov štátu, 

i) anonymizovaným údajom osobný údaj upravený 

do takej podoby, v ktorej ho nemožno priradiť 

dotknutej osobe, ktorej sa týka, 

j) priestorom prístupným verejnosti priestor, do kto-

rého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno 

voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo 

vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak exis-

tujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a 

voľný pohyb osoby v tomto priestore, alebo je to 

priestor, ktorý tak označuje osobitný zákon, 

k) členským štátom štát, ktorý je členským štátom 

Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o 

Európskom hospodárskom priestore, 

l) treťou krajinou krajina, ktorá nie je členským štá-

tom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Doho-

dy o Európskom hospodárskom priestore, 

m) verejným záujmom dôležitý záujem štátu reali-

zovaný pri výkone verejnej moci, ktorý prevažuje 

nad oprávneným záujmom fyzickej osoby alebo 
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szabadon lehet tartózkodni, miközben az egyéb kor-

látozások, ha vannak ilyenek, és azokat a személy 

teljesíti, nincsenek hatással a személy belépésére és 

a szabad mozgására ebben a térben, vagy az olyan 

tér, amelyet külön törvény jelöl meg így, 

k) tagállam az az állam, amely az Európai Unió tag-

állama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodás szerződéses partnere, 

l) harmadik ország az az ország, amely nem az Eu-

rópai Unió tagállama vagy nem az Európai Gazda-

sági Térségről szóló megállapodás szerződéses 

partnere, 

m) közérdek az állam olyan fontos érdeke, amely a 

közhatalom gyakorlása során valósul meg, amely 

fontosabb a természetes személy vagy több termé-

szetes személy jogos érdekénél, és megvalósulása 

nélkül nagy kiterjedésű vagy jóvátehetetlen károk 

keletkezhetnének. 

 

 

viacerých fyzických osôb a bez jeho realizácie by 

mohli vzniknúť rozsiahle alebo nenahraditeľné ško-

dy. 

 

 

MÁSODIK RÉSZ  

Jogok, kötelezettségek és felelősség  

a személyes adatok feldolgozása során 

 

  
DRUHÁ ČASŤ 

Práva, povinnosti a zodpovednosť  

pri spracúvaní osobných údajov 

 

ELSŐ FEJEZET  

A személyes adatok feldolgozásának alapelvei 

 

  PRVÁ HLAVA 

Zásady spracúvania osobných údajov 
 

5. § 

(1) A személyes adatokat csak a jelen törvényben meg-

határozott módon és annak határain belül lehet feldol-

gozni úgy, hogy ne kerüljön sor az érintett személyek 

alapvető jogainak és szabadságainak megsértésére, el-

sősorban az emberi méltóság megőrzéséhez való jog 

megsértésére vagy egyéb jogtalan beavatkozásra a ma-

gánélet védelméhez való jogukba. 

(2) A személyes adatokat csak az adatkezelő és az adat-

feldolgozó (közvetítő) dolgozhatja fel. 

(3) A bűncselekményekért kirótt büntetésekről vezetett 

külön törvény szerinti10) nyilvántartás személyes adata-

inak adatkezelője csak a törvény11) által meghatározott 

állami szerv lehet. 

 

  § 5 

(1) Osobné údaje možno spracúvať len spôsobom usta-

noveným týmto zákonom a v jeho medziach tak, aby 

nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknu-

tých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie 

ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zása-

hom do ich práva na ochranu súkromia. 

(2) Osobné údaje môže spracúvať iba prevádzkovateľ a 

sprostredkovateľ. 

(3) Prevádzkovateľom na účely spracúvania osobných 

údajov v registri trestov podľa osobitného zákona,10) 

môže byť len štátny orgán ustanovený zákonom.11) 

 

6. § 

Az adatkezelő 

(1) A személyes adatokat saját nevében csak az adatke-

zelő kezelheti. Az adatkezelő a személyes adatokat a 9. 

§-sal összhangban kezeli, oly módon, amely összhang-

ban van a jó erkölccsel, és kizárólag csak a kijelölt 

vagy meghatározott célból. 

(2) Az adatkezelő köteles 

a) a személyes adatok kezelésének megkezdése előtt 

  § 6 

Prevádzkovateľ 

(1) Spracúvať osobné údaje vo vlastnom mene môže 

len prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ spracúva osobné 

údaje v súlade s § 9, spôsobom, ktorý je v súlade s dob-

rými mravmi, a to len na vymedzený alebo ustanovený 

účel. 

(2) Prevádzkovateľ je povinný 

a) pred začatím spracúvania osobných údajov vy-
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kijelölni a személyes adatok feldolgozásának célját; 

a személyes adatok feldolgozása céljának világos-

nak, egyértelműnek és konkrétnak kell lennie, és 

összhangban kell állnia a Szlovák Köztársaság Al-

kotmányával, az alkotmányos törvényekkel, a tör-

vényekkel és a nemzetközi szerződésekkel, amelyek 

a Szlovák Köztársaságot kötik, 

b) a személyes adatok kezelésének feltételeit úgy 

megállapítani, hogy ne korlátozza az érintett sze-

mély törvényes jogait, 

c) a személyes adatokat kizárólag a kijelölt vagy 

meghatározott célból megszerezni; megengedhetet-

len a személyes adatok megszerzése más feldolgo-

zási cél vagy más tevékenység ürügyén, 

d) biztosítani, hogy csak olyan személyes adatokat 

dolgozzanak fel, melyek terjedelmükkel és tartal-

mukkal megfelelnek a feldolgozás céljának és fel-

tétlenül szükségesek annak eléréséhez, 

e) biztosítani, hogy a személyes adatokat kizárólag 

olyan módon dolgozzák és használják fel, amely 

megfelel a célnak, amelyre összegyűjtötték azokat; 

megengedhetetlen olyan személyes adatokat társíta-

ni, amelyeket külön, eltérő célokra szereztek meg, 

f) csak helyes, hiánytalan és szükség szerint, az 

adatkezelés céljával kapcsolatban aktualizált szemé-

lyes adatokat feldolgozni; a helytelen és hiányos 

személyes adatokat az adatkezelő köteles zárolni, és 

felesleges halogatás nélkül kijavítani vagy kiegészí-

teni; a helytelen és hiányos személyes adatokat, me-

lyeket nem lehet kijavítani vagy kiegészíteni úgy, 

hogy helyesek és hiánytalanok legyenek, az adatke-

zelő egyértelműen megjelöli, és felesleges halogatás 

nélkül megsemmisíti, 

g) biztosítani, hogy az összegyűjtött személyes ada-

tok olyan formában kerüljenek feldolgozásra, amely 

csak arra a feltétlenül szükséges időre teszi lehetővé 

az érintett személyek azonosíthatóságát, amely el-

engedhetetlenül szükséges a feldolgozás céljának 

eléréséhez, 

h) megsemmisíteni azokat a személyes adatokat, 

amelyek kezelése elérte célját; a feldolgozás céljá-

nak elérése után csak az 5. bekezdésben meghatáro-

zott feltételek mellett lehet tovább kezelni a szemé-

lyes adatokat, 

i) a jó erkölccsel összhangban kezelni a személyes 

adatokat, és oly módon eljárni, ami nem törvényel-

lenes. 

(3) Az adatkezelőt csak akkor nem terheli a 2. bekezdés 

a) pontja szerinti kötelezettség, ha a személyes adatok 

kezelésének célját külön törvény határozza meg, össz-

hangban a 2. bekezdés a) pontjában felsorolt feltételek-

kel. A szolgáltatót csak akkor nem terheli a 2. bekezdés 

b) pontja szerinti, a személyes adatok kezelésének fel-

tételeire vonatkozó kötelezettség, ha azokat általánosan 

medziť účel spracúvania osobných údajov; účel 

spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vy-

medzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v sú-

lade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zá-

konmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, kto-

rými je Slovenská republika viazaná, 

b) určiť podmienky spracúvania osobných údajov 

tak, aby neobmedzil právo dotknutej osoby ustano-

vené zákonom, 

c) získavať osobné údaje výlučne na vymedzený 

alebo ustanovený účel; je neprípustné získavať 

osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúva-

nia alebo inej činnosti, 

d) zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné 

údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpove-

dajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho 

dosiahnutie, 

e) zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a vy-

užívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, 

na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združo-

vať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na 

rozdielne účely, 

f) spracúvať len správne, úplné a podľa potreby ak-

tualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracú-

vania; nesprávne a neúplné osobné údaje je pre-

vádzkovateľ povinný blokovať a bez zbytočného 

odkladu opraviť alebo doplniť; nesprávne a neúplné 

osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť 

tak, aby boli správne a úplné, prevádzkovateľ zre-

teľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje, 

g) zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli 

spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu 

dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je ne-

vyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, 

h) zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spra-

cúvania sa skončil; po skončení účelu spracúvania 

možno osobné údaje ďalej spracúvať len za pod-

mienok ustanovených v odseku 5, 

i) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými 

mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje záko-

nu. 

(3) Prevádzkovateľ nemá povinnosť podľa odseku 2 

písm. a) len vtedy, ak účel spracúvania osobných úda-

jov ustanovuje osobitný zákon v súlade s podmienkami 

uvedenými v odseku 2 písm. a). Prevádzkovateľ nemá 

povinnosť určiť podmienky spracúvania osobných úda-

jov podľa odseku 2 písm. b) len vtedy, ak ich ustanovu-

je všeobecne záväzný právny predpis. Ostatné povin-

nosti podľa odseku 2 písm. c) až i) je prevádzkovateľ 

povinný dodržiavať aj počas spracúvania osobných 

údajov na základe osobitného zákona; tým nie je dot-

knuté ustanovenie § 10 ods. 4 prvej vety. 

(4) Zhromaždené osobné údaje na pôvodne určený účel 

prevádzkovateľ nemôže spracúvať na iný účel, ktorý je 
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kötelező érvényű jogszabály határozza meg. A többi, a 

2. bekezdés c)-i) pontjai szerinti kötelezettségeket az 

adatkezelő akkor is köteles betartani, ha a személyes 

adatokat külön törvény alapján kezeli; ezzel nincs 

érintve a 10. §, 4. bekezdésének első mondatában fog-

lalt rendelkezés. 

(4) Az eredetileg meghatározott célból összegyűjtött 

személyes adatokat a szolgáltató nem kezelheti más 

célból, amely összeegyeztethetetlen a feldolgozás ere-

deti céljával. 

(5) A személyes adatok eredeti célból történő kezelése 

közben, valamint annak befejezése után, megengedhető 

az összegyűjtött személyes adatok szükséges mértékben 

való feldolgozása történelmi kutatás, tudományos kuta-

tás, valamint fejlesztési és statisztikai célból, ami nem 

tekinthető a feldolgozás eredeti céljával összeegyeztet-

hetetlennek. Az így feldolgozott személyes adatokat az 

adatkezelő nem használhatja fel az érintett személy el-

len hozott intézkedések vagy határozatok támogatására, 

és nem használhatja fel őket  az érintett személy érde-

kei ellen, alapvető jogai és szabadságai korlátozására. 

A személyes adatok kezelése közben, az első mondat 

szerinti célból, az adatkezelő köteles azokat megjelölni 

és anonimizálni, ha azzal el lehet érni a kezelés célját, 

valamint azonnal megsemmisíteni azokat, mihelyst fe-

leslegessé válnak. 

 

nezlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania. 

(5) Počas trvania pôvodne určeného účelu spracúvania 

osobných údajov, ako aj po jeho skončení je prípustné 

zhromaždené osobné údaje spracúvať v nevyhnutnom 

rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vý-

voj alebo na účely štatistiky, čo sa nepovažuje za nez-

lučiteľné s pôvodným účelom spracúvania. Takto spra-

cúvané osobné údaje prevádzkovateľ nemôže použiť na 

podporu opatrení alebo rozhodnutí prijatých proti 

dotknutej osobe a nemôže ich využiť proti záujmom 

dotknutej osoby na obmedzenie jej základných práv a 

slobôd. Počas spracúvania osobných údajov na účely 

podľa prvej vety je prevádzkovateľ povinný ich ozna-

čiť, anonymizovať ich, ak tým možno dosiahnuť účel 

spracúvania, a zlikvidovať ich ihneď, ako sa stanú ne-

potrebnými. 

 

7. § 

Az adatkezelő képviselője 

(1) Az az adatkezelő, aki/amely a 2. §, 2. bek., b) pontja 

szerint a személyes adatok kezelését készíti elő, a fel-

dolgozás megkezdése előtt köteles kinevezni képviselő-

jét, akinek/amelynek székhelye, vállalkozásának hely-

színe vagy állandó lakhelye a Szlovák Köztársaság te-

rületén található. 

(2) Az adatkezelő képviselője köteles rendelkezni az őt 

az adatkezelő képviselőjévé kinevező dokumentum 

eredeti példányával, és ezt a hivatal felkérésére köteles 

bármikor bemutatni.  Az aláírások eredetiségét és az 

adatkezelő pecsétlenyomatának eredetiségét az eredeti 

okmányon hatóságilag hitelesíttetni kell. 

(3) A jelen törvénynek az adatkezelőről szóló rendelke-

zései azonos mértékben vonatkoznak az adatkezelő 

képviselőjére is. 

 

  § 7 

Zástupca prevádzkovateľa 

(1) Prevádzkovateľ, ktorý pripravuje spracúvanie osob-

ných údajov podľa § 2 ods. 2 písm. b) je povinný pred 

začatím spracúvania vymenovať svojho zástupcu so 

sídlom, miestom podnikania alebo trvalým pobytom na 

území Slovenskej republiky. 

(2) Zástupca prevádzkovateľa je povinný disponovať 

originálom dokladu svojho vymenovania za zástupcu 

prevádzkovateľa a ten preukázať úradu kedykoľvek na 

jeho žiadosť. Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky 

prevádzkovateľa na origináli dokladu musí byť úradne 

osvedčená. 

(3) Ustanovenia tohto zákona o prevádzkovateľovi sa v 

rovnakom rozsahu vzťahujú aj na zástupcu prevádzko-

vateľa. 

 

8. § 

Az adatfeldolgozó 

(1) Az adatkezelő írásos szerződés alapján jogosult a 

személyes adatok feldolgozásával adatfeldolgozót 

megbízni. A személyes adatok feldolgozásához, az első 

mondat szerinti megbízás céljából, nem szükséges az 

érintett személy beleegyezése. 

(2) Az adatkezelő az adatfeldolgozó megválasztása so-

rán köteles ügyelni annak szakmai, műszaki, szervezeti 

  § 8 

Sprostredkovateľ 

(1) Prevádzkovateľ je oprávnený na základe písomnej 

zmluvy poveriť spracúvaním osobných údajov spro-

stredkovateľa. Na účely poverenia sprostredkovateľa 

spracúvaním osobných údajov podľa prvej vety sa súh-

las dotknutej osoby nevyžaduje. 

(2) Prevádzkovateľ je pri výbere sprostredkovateľa po-

vinný dbať na jeho odbornú, technickú, organizačnú a 
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és személyzeti alkalmasságára, valamint arra, hogy ké-

pes e garantálni a feldolgozott személyes adatok biz-

tonságát a 19. § 1. bek. szerinti intézkedésekkel. Az 

adatkezelő a személyes adatok feldolgozását nem bíz-

hatja adatfeldolgozóra, ha azzal veszélyeztethetné az 

érintett személyek jogait és a törvény által védett érde-

keit. 

(3) Az adatkezelő a személyes adatok kezelésének 

megkezdése előtt, de legkésőbb a személyes adatok 

feldolgozása megkezdésének napján köteles az adatfel-

dolgozóval az 1. bekezdés szerint szerződést megkötni. 

Az adatfeldolgozó csak az adatkezelővel kötött szerző-

désben megállapodott terjedelemben, feltételek mellett 

és célból, valamint a jelen törvény szerinti módon jogo-

sult a személyes adatok feldolgozására. 

(4) A 3. bekezdés szerinti szerződésnek a következőket 

kell tartalmaznia: 

a) a szerződő felek adatait (a továbbiakban csak 

„azonosító adatok“); 

1. az tudományos címet, a családi és utónevet, a 

születési dátumot és az állandó lakhely címét, ha 

természetes személyről van szó, 

2. a megnevezést, a jogi formát, a székhely cí-

mét és a statisztikai azonosító számot, ha jogi 

személyről van szó, 

3. a cégszerű megnevezést, a vállalkozás szék-

helyének címét és a statisztikai azonosító szá-

mot, ha természetes személyről-vállalkozóról 

van szó, 

b) a napot, amelyen az adatfeldolgozó jogosult az 

adatkezelő nevében elkezdeni a személyes adatok 

feldolgozását, 

c) a személyes adatok feldolgozásának célját, 

d) az informatikai rendszer megnevezését, 

e) a feldolgozásra kerülő személyes adatok jegyzé-

két; a személyes adatok jegyzékét, a 10. § 4. bek. 

szerint helyettesíteni lehet a személyes adatok tar-

tományával, 

f) az érintett személyek körét, 

g) a személyes adatok feldolgozásának feltételeit, 

beleértve a személyes adatokkal megengedett mű-

veletek jegyzékét, 

h) az adatkezelő nyilatkozatát, hogy az adatfeldol-

gozó kiválasztása során a 2. bekezdés első mondata 

szerint járt el, 

i) az adatkezelő beleegyezését abba, hogy az adat-

feldolgozó a személyes adatokat más személlyel 

dolgoztatja fel, ha az 5. bekezdés szerint járnak el, 

j) az időtartamot, melyre a szerződés megköttetett, 

k) a szerződés megkötésének időpontját és a szer-

ződő felek aláírásait. 

(5) Az adatfeldolgozó a személyes adatok feldolgozását 

személyesen végzi el, amennyiben az adatkezelővel kö-

tött írásbeli szerződésben nem egyezik meg, hogy a 

personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bez-

pečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami 

podľa § 19 ods. 1. Prevádzkovateľ nesmie zveriť spra-

cúvanie osobných údajov sprostredkovateľovi, ak by 

tým mohli byť ohrozené práva a právom chránené zá-

ujmy dotknutých osôb. 

(3) Prevádzkovateľ je povinný uzatvoriť so sprostred-

kovateľom zmluvu podľa odseku 1 pred začatím spra-

cúvania osobných údajov, najneskôr v deň začatia spra-

cúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ je opráv-

nený spracúvať osobné údaje len v rozsahu, za podmie-

nok a na účel dojednaný s prevádzkovateľom v zmluve 

a spôsobom podľa tohto zákona. 

(4) Zmluva podľa odseku 3 musí obsahovať 

a) údaje o zmluvných stranách (ďalej len „identifi-

kačné údaje“) 

1. titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a ad-

resu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, 

2. názov, právnu formu, adresu sídla a identifi-

kačné číslo, ak ide o právnickú osobu, 

3. obchodné meno, adresu miesta podnikania a 

identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu-

podnikateľa, 

b) deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený 

začať so spracúvaním osobných údajov v mene pre-

vádzkovateľa, 

c) účel spracúvania osobných údajov, 

d) názov informačného systému, 

e) zoznam osobných údajov, ktoré sa budú spracú-

vať; zoznam osobných údajov možno nahradiť roz-

sahom osobných údajov podľa § 10 ods. 4, 

f) okruh dotknutých osôb, 

g) podmienky spracúvania osobných údajov vrátane 

zoznamu povolených operácií s osobnými údajmi, 

h) vyhlásenie prevádzkovateľa, že pri výbere spro-

stredkovateľa postupoval podľa odseku 2 prvej ve-

ty, 

i) súhlas prevádzkovateľa na spracúvanie osobných 

údajov sprostredkovateľom prostredníctvom inej 

osoby, ak postupujú podľa odseku 5, 

j) dobu, na ktorú sa zmluva uzatvára, 

k) dátum uzatvorenia zmluvy a podpisy zmluvných 

strán. 

(5) Sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie osobných 

údajov osobne, pokiaľ si s prevádzkovateľom písomne 

v zmluve nedohodne, že spracúvanie osobných údajov 

vykoná prostredníctvom inej osoby (ďalej len „subdo-

dávateľ“). Subdodávateľ spracúva osobné údaje a za-

bezpečuje ich ochranu na zodpovednosť sprostredkova-

teľa. Ustanovenia tohto zákona o sprostredkovateľovi 

sa vzťahujú aj na subdodávateľa. Na subdodávateľa 

úrad nahliada ako na sprostredkovateľa. 

(6) Ak prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných 

údajov sprostredkovateľa až po získaní osobných úda-
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személyes adatok feldolgozását más személy által (a 

továbbiakban csak „alvállalkozó“) végzi el. Az alvál-

lalkozó feldolgozza a személyes adatokat és az adatfel-

dolgozó felelősségére biztosítja azok védelmét. A jelen 

törvény adatfeldolgozóra vonatkozó rendelkezései vo-

natkoznak az alvállalkozóra is. A hivatal az alvállalko-

zóra úgy tekint, mint adatfeldolgozóra. 

(6) Ha az adatkezelő a személyes adatok feldolgozásá-

val csak a személyes adatok beszerzése után bízta meg 

az adatfeldolgozót, köteles e tény közlését biztosítani 

az érintett személyekkel a velük létrejövő első kapcso-

latfelvétel során, de legkésőbb az adatfeldolgozó meg-

bízásának napjától számított három hónapon belül. Ez 

akkor is érvényes, ha a személyes adatok kezelését az 

adatkezelő jogutódja veszi át.12) Az adatkezelő nem kö-

teles az első mondat szerint közölni az érintett személy-

lyel az információt, ha ugyanazzal a határidővel a 7. 

bekezdés szerint járt el. 

(7) Az adatfeldolgozó az érintett személlyel történő el-

ső kapcsolatfelvétel során mindig köteles közölni, hogy 

a kijelölt vagy meghatározott célból, az adatkezelő ne-

vében dolgozza fel az ő személyes adatait, hacsak a je-

len törvény másképpen nem rendelkezik. 

(8) Az adatfeldolgozó köteles betartani az adatkezelő 

számára az 5. § 1. bek.-ben, a 6. § 2. bek. c)-i) pontjá-

ban, a 6. § 4. bek.-ben és a 19-26. §-ában előírt kötele-

zettségeket, amennyiben a jelen törvény másképpen 

nem rendelkezik. 

(9) Az adatkezelő számára a 8. § 6. bek.-ben, a 15-18. 

§-ban és a 28-32. §-ban előírt kötelezettségeket az adat-

feldolgozó is teljesítheti, ha ebben kifejezetten megál-

lapodnak az adatkezelővel az 1. bekezdés szerint meg-

kötött szerződésben. 

(10) Az adatfeldolgozó felel a 9. bekezdésben megálla-

pított kötelezettség teljesítéséért, az adatkezelővel az 1. 

bekezdés szerint megkötött szerződés terjedelmében. 

 

jov, je povinný zabezpečiť oznámenie tejto skutočnosti 

dotknutým osobám pri prvom kontakte s nimi, najne-

skôr však do troch mesiacov odo dňa poverenia spro-

stredkovateľa. To platí aj vtedy, ak spracúvanie osob-

ných údajov prevezme právny nástupca prevádzkovate-

ľa.12) Prevádzkovateľ nemusí dotknutej osobe informá-

ciu podľa prvej vety oznamovať, ak sa v rovnakej leho-

te postupovalo podľa odseku 7. 

(7) Sprostredkovateľ je vždy povinný pri prvom kon-

takte s dotknutou osobou oznámiť, že spracúva jej 

osobné údaje v mene prevádzkovateľa na vymedzený 

alebo ustanovený účel, ak tento zákon neustanovuje 

inak. 

(8) Sprostredkovateľ je povinný dodržiavať povinnosti 

ustanovené prevádzkovateľovi v § 5 ods. 1, § 6 ods. 2 

písm. c) až i), § 6 ods. 4, § 19 až 26, ak tento zákon ne-

ustanovuje inak. 

(9) Povinnosti prevádzkovateľa ustanovené v § 8 ods. 

6, § 15 až 18 a § 28 až 32 môže vykonať sprostredko-

vateľ, ak sa tak výslovne dohodne v zmluve uzatvore-

nej s prevádzkovateľom podľa odseku 1. 

(10) Sprostredkovateľ zodpovedá za plnenie povinností 

podľa odseku 9 v rozsahu zmluvy uzatvorenej s pre-

vádzkovateľom podľa odseku 1. 

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja 

 

9. § 

(1) Az adatkezelő csak az Európai Unió közvetlenül ér-

vényesíthető jogilag kötelező erejű aktusa, a Szlovák 

Köztársaságot kötő nemzetközi szerződés, a jelen tör-

vény vagy külön törvény rendelkezései alapján, vagy az 

érintett személy beleegyezése alapján dolgozhatja fel a 

személyes adatokat. 

(2) Az adatfeldolgozó csak az Európai Unió közvetle-

nül érvényesíthető jogilag kötelező erejű aktusa, a 

Szlovák Köztársaságot kötő nemzetközi szerződés, a je-

len törvény vagy külön törvény rendelkezései alapján, 

vagy az érintett személy beleegyezése alapján dolgoz-

hatja fel a személyes adatokat, és csak az adatkezelővel 

a 8. § 1. bek. szerint megkötött szerződésben megálla-

pított terjedelemben és feltételek mellett. 

  Právny základ spracúvania osobných údajov 

 

§ 9 

(1) Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje len 

na základe priamo vykonateľného právne záväzného 

aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je 

Slovenská republika viazaná, ustanovení tohto zákona 

alebo osobitného zákona, alebo na základe súhlasu 

dotknutej osoby. 

(2) Sprostredkovateľ môže spracúvať osobné údaje na 

základe priamo vykonateľného právne záväzného aktu 

Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slo-

venská republika viazaná, ustanovení tohto zákona ale-

bo osobitného zákona, alebo na základe súhlasu 

dotknutej osoby, len v rozsahu a za podmienok dojed-

naných v zmluve uzatvorenej s prevádzkovateľom pod-

ľa § 8 ods. 1. 
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10. § 

A személyes adatok kezelése  

az érintett személy beleegyezése nélkül 

(1) Az adatkezelő az érintett személy beleegyezése nél-

kül kezeli a személyes adatokat, ha a személyes adatok 

kezelésének célját, az érintett személyek körét és a 

személyes adatok 4. bekezdés szerinti jegyzékét vagy 

annak terjedelmét az Európai Unió közvetlenül érvé-

nyesíthető jogilag kötelező erejű aktusa, a Szlovák 

Köztársaságot kötő nemzetközi szerződés vagy a jelen 

törvény szabja meg. Ha a személyes adatok jegyzéke 

vagy tartománya nincs megállapítva, az adatkezelő a 

személyes adatokat csak abban a terjedelemben és mó-

don kezelheti, amely elengedhetetlenül szükséges az 

adatkezelés megszabott céljának eléréséhez a 6. § 2. 

bek. c)-f) és i) pontjai szerinti kötelességek betartása 

mellett. 

(2) Az adatkezelő az érintett személy beleegyezése nél-

kül kezeli továbbá a személyes adatokat, ha a szemé-

lyes adatok kezelésének célját, az érintett személyek 

körét és a személyes adatok jegyzékét külön törvény 

szabja meg.13) Az adatkezelő csak a külön törvény által 

megszabott terjedelemben és módon kezelheti a szemé-

lyes adatokat. A kezelt személyes adatokat az informa-

tikai rendszerből csak akkor lehet kiadni, hozzáférhető-

vé vagy közzétenni, ha  külön törvény rendelkezik a ki-

adás, hozzáférhetővé vagy közzététel céljáról, a szemé-

lyes adatok jegyzékéről, amelyek kiadhatóak, hozzáfér-

hetővé vagy közzétehetők, valamint a harmadik felek-

ről is, akiknek a személyes adatokat kiadják, esetleg a 

címzettek köréről, akik számára a személyes adatokat 

hozzáférhetővé teszik, hacsak a jelen törvény máskép-

pen nem rendelkezik. 

(3) Az adatkezelő az érintett személy beleegyezése nél-

kül kezeli a személyes adatokat akkor is, ha 

a) a személyes adatok kezelése művészi vagy iro-

dalmi alkotások céljaira, a nyilvánosság tömeg-

kommunikációs eszközök általi tájékoztatása végett 

elengedhetetlenül szükséges, és ha a személyes ada-

tokat olyan adatkezelő kezeli, akinek/amelynek ez 

beletartozik a tevékenységi körébe; ez nem érvé-

nyes, ha a személyes adatok ilyen célú kezelésével 

az adatkezelő sérti az érintett személy magánéleti és 

személyiségi jogait, vagy a személyes adatok ilyen 

kezelését az érintett személy beleegyezése nélkül 

külön törvény vagy a Szlovák Köztársaságot kötő 

nemzetközi szerződés zárja ki, 

b) a személyes adatok kezelése elengedhetetlen a 

szerződés teljesítéséhez, melyben az érintett sze-

mély az egyik szerződő félként szerepel, vagy elő-

szerződéses jogviszonyokban, vagy az érintett sze-

mély kérésére indult szerződésmódosításról szóló 

tárgyalások esetében, 

c) a személyes adatok kezelése elengedhetetlen az 

  § 10 

Spracúvanie osobných údajov  

bez súhlasu dotknutej osoby 

(1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu 

dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, 

okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ale-

bo ich rozsah podľa odseku 4 ustanovuje priamo vyko-

nateľný právne záväzný akt Európskej únie, medziná-

rodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, 

alebo tento zákon. Ak zoznam alebo rozsah osobných 

údajov nie je ustanovený, prevádzkovateľ môže spra-

cúvať osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý je 

nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného účelu spracú-

vania pri dodržaní povinností podľa § 6 ods. 2 písm. c) 

až f) a i). 

(2) Prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje bez 

súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných 

údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných 

údajov ustanovuje osobitný zákon.13) Prevádzkovateľ 

spracúva osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý 

ustanovuje osobitný zákon. Spracúvané osobné údaje 

možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť 

alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje 

účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňova-

nia, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, 

sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým 

sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, 

ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak tento zákon 

neustanovuje inak. 

(3) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu 

dotknutej osoby aj vtedy, ak 

a) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na 

účely tvorby umeleckých alebo literárnych diel, pre 

potreby informovania verejnosti masovokomuni-

kačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva 

prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu je-

ho činnosti; to neplatí, ak spracúvaním osobných 

údajov na takýto účel prevádzkovateľ porušuje prá-

vo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti a súk-

romia alebo takéto spracúvanie osobných údajov 

bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný zá-

kon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Sloven-

ská republika viazaná, 

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na 

plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba 

ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluv-

ných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri roko-

vaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žia-

dosť dotknutej osoby, 

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na 

ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej 

osoby, 

d) predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, 

priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti 
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érintett személy életének, egészségének vagy va-

gyonának védelméhez, 

d) az adatkezelés tárgyát kizárólag az érintett sze-

mély tudományos címe, családi és utóneve, vala-

mint lakcíme képezi, az érintett személy további 

személyes adatai hozzárendelésének lehetősége nél-

kül, és ezek kezelése kizárólag az adatkezelő és az 

érintett személy közötti postai kapcsolattartásra és 

ezen adatok nyilvántartására irányul; ha az adatke-

zelő tevékenységének tárgya a direkt marketing, a 

szóban forgó személyes adatokat csak akkor adható 

ki, a hozzáférhetővé tétel és közzététel lehetősége 

nélkül, ha egy másik adatkezelőnek kerülnek át-

adásra, melynek ugyanaz a tevékenységi tárgya és 

kizárólag csak a direkt marketing céljából, és 

amennyiben az érintett személy nem élt írásbeli el-

lenvetéssel a 28. § 3. bek. c) pontja szerint, 

e) olyan személyes adatokat kezel, amelyeket a tör-

vénnyel összhangban már közzétettek és az adatke-

zelő megfelelő módon közzétettekként jelölte meg 

azokat; az, aki azt állítja, hogy közzétett személyes 

adatokat kezel, a hivatal felszólítására bemutatja, 

hogy a kezelt személyes adatokat már törvényesen 

nyilvánosak, 

f) a személyes adatok kezelése elengedhetetlen egy 

fontos, közérdekű feladat teljesítéséhez, vagy 

g) a személyes adatok kezelése elengedhetetlen az 

adatkezelő vagy egy harmadik fél jogainak és tör-

vény által védett érdekeinek védelméhez, elsősor-

ban az adatkezelő vagyonvédelmi, pénzügyi vagy 

egyéb érdekei védelme keretén belül feldolgozott 

személyes adatok, az adatkezelő biztonságát biztosí-

tó kamera- vagy hasonló rendszerrel feldolgozott 

személyes adatok esetén; ez nem érvényes, ha a 

személyes adatok ilyen kezelése során az érintett 

személy jelen törvény védelme alá eső alapvető jo-

gai és szabadságai túlsúlyban vannak. 

(4) Ha tekintettel a személyes adatok kezelésének köz-

vetlenül az Európai Unió jogilag kötelező erejű aktusá-

ban, a Szlovák Köztársaságot kötő nemzetközi szerző-

désben, a jelen törvényben vagy külön törvényben 

meghatározott céljaira,  nem lehet előre konkrétan 

meghatározni az adatkezelés tárgyát képező egyes sze-

mélyes adatokat, a személyes adatok 1. és 2. bekezdés 

szerinti jegyzékét helyettesíteni lehet a személyes ada-

tok tartományával; az adatkezelő köteles a személyes 

adatok ilyen kezelése során a 6. § 2. bek. d) pontja sze-

rint eljárni, kivéve azokat az adatkezelőket, amelyek bí-

rósági eljárás céljaira vagy azzal összefüggésben kezel-

nek személyes adatokat. A harmadik felek 2. bekezdés 

szerinti jegyzékét csak akkor lehet helyettesíteni a har-

madik felek körének meghatározásával, ha a dolog jel-

legére való tekintettel nem lehet előre meghatározni az 

egyes harmadik feleket, akiknek/amelyeknek a szemé-

priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie 

je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v 

poštovom styku s dotknutou osobou a evidencie 

týchto údajov; ak je predmetom činnosti prevádz-

kovateľa priamy marketing, uvedené osobné údaje 

môže poskytovať, bez možnosti ich sprístupňovania 

a zverejňovania, len vtedy, ak sú poskytované iné-

mu prevádzkovateľovi, ktorý má rovnaký predmet 

činnosti, výhradne na účely priameho marketingu, a 

dotknutá osoba písomne neuplatnila námietku podľa 

§ 28 ods. 3 písm. c), 

e) sa spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverej-

nené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich ná-

ležite označil ako zverejnené; ten, kto tvrdí, že spra-

cúva zverejnené osobné údaje, na požiadanie preu-

káže úradu, že spracúvané osobné údaje boli už zá-

konne zverejnené, 

f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na 

splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom 

záujme, alebo 

g) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na 

ochranu práv a právom chránených záujmov pre-

vádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné úda-

je spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných 

alebo iných záujmov prevádzkovateľa, osobné úda-

je spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti pre-

vádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdob-

ných systémov; to neplatí, ak pri takomto spracúva-

ní osobných údajov prevažujú základné práva a slo-

body dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane 

podľa tohto zákona. 

(4) Ak sa vzhľadom na účel spracúvania osobných úda-

jov ustanovený v priamo vykonateľnom právne záväz-

nom akte Európskej únie, medzinárodnej zmluve, kto-

rou je Slovenská republika viazaná, v tomto zákone a 

osobitnom zákone nedajú vopred konkrétne určiť jed-

notlivé osobné údaje, ktoré majú byť predmetom spra-

cúvania, zoznam osobných údajov podľa odsekov 1 a 2 

možno nahradiť rozsahom osobných údajov; prevádz-

kovateľ je povinný pri takomto spracúvaní osobných 

údajov postupovať podľa § 6 ods. 2 písm. d) okrem 

tých prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje 

na účely súdneho konania a v súvislosti s ním. Zoznam 

tretích strán podľa odseku 2 možno nahradiť určením 

okruhu tretích strán len vtedy, ak vzhľadom na povahu 

veci nemožno vopred určiť jednotlivé tretie strany, kto-

rým sa osobné údaje poskytujú, alebo ak tretie strany 

tvoria skupinu subjektov s rovnakým predmetom čin-

nosti a vykonávajú spracúvanie osobných údajov na 

rovnaký účel, prípadne ak zloženie takejto skupiny 

podlieha neustálej zmene. 
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lyes adatokat kiadják, vagy ha a harmadik felek azonos 

tevékenységi tárgyú alanyok csoportját képezik, és 

azonos célból végzik a személyes adatok kezelését, 

esetleg ha az ilyen csoport összetétele állandóan válto-

zik. 

 

11. § 

Az érintett személy beleegyezése 

(1) Ha a személyes adatok kezelésére nem alkalmazzák 

a 10. §-t, az adatkezelő csak az érintett személy bele-

egyezésével kezelheti a személyes adatokat. 

(2) Ha az adatkezelő az 1. bekezdés szerint dolgozza fel 

a személyes adatokat, és kétségek merülnek fel az érin-

tett személy beleegyezését illetően, az adatkezelő köte-

les a hivatalnak minden kétséget kizáróan igazolni, 

hogy az érintett személy beleegyezett személyes adata-

inak kezelésébe. 

(3) Az érintett személy beleegyezését az adatkezelő 

nem kényszerítheti ki, és az adatkezelőnek az Európai 

Unió jogilag kötelező erejű aktusa, a Szlovák Köztársa-

ságot kötő nemzetközi szerződés vagy a törvény által 

előírt szerződéses viszony, szolgáltatás, áru vagy köte-

lezettség elutasításának feltételéhez sem kötheti. 

(4) A beleegyezést hang vagy hang és képfelvétellel, 

vagy annak a személynek a becsületbeli nyilatkozatá-

val, aki a személyes adatokat az informatikai rendszer-

be szolgáltatta, vagy egyéb hiteles módon kell igazolni. 

Az írásbeli beleegyezést azzal az irattal kell igazolni, 

amely bizonyítja a beleegyezés megadását. A beleegye-

zés bizonyítéka az arra vonatkozó adatot tartalmazza, 

hogy ki adta beleegyezését, kinek, milyen célból adták 

ezt a beleegyezést, valamint a személyes adatok jegy-

zékét vagy tartományát és a beleegyezés érvényességé-

nek idejét. Az írásbeli beleegyezés, a beleegyezést adó 

személy saját kezű aláírása nélkül érvénytelen. Írásbeli 

beleegyezésnek tekintendő a szavatolt elektronikus alá-

írással aláírt beleegyezés is.14) 

 

  § 11 

Súhlas dotknutej osoby 

(1) Ak sa na spracúvanie osobných údajov neuplatňuje 

§ 10, prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné 

údaje len so súhlasom dotknutej osoby. 

(2) Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje podľa 

odseku 1 a vzniknú pochybnosti o udelení súhlasu 

dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný úradu 

hodnoverne preukázať, že mu dotknutá osoba súhlas 

poskytla. 

(3) Súhlas dotknutej osoby si prevádzkovateľ nesmie 

vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia 

zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti 

ustanovenej prevádzkovateľovi právne záväzným ak-

tom Európskej únie, medzinárodnou zmluvou, ktorou je 

Slovenská republika viazaná, alebo zákonom. 

(4) Súhlas sa preukazuje zvukovým alebo zvukovo-

obrazovým záznamom alebo čestným vyhlásením toho, 

kto poskytol osobné údaje do informačného systému, 

alebo iným hodnoverným spôsobom. Písomný súhlas sa 

preukazuje dokladom, ktorý potvrdzuje poskytnutie 

súhlasu. Dôkaz o súhlase obsahuje najmä údaj o tom, 

kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký 

účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas plat-

nosti súhlasu. Súhlas daný v písomnej podobe je bez 

vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný. 

Za súhlas v písomnej podobe sa považuje aj súhlas 

podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.14) 

 

12. § 

(1) Az érintett személy személyes adatait más termé-

szetes személytől megszerezni és azokat informatikai 

rendszerben feldolgozni csak az érintett személy előze-

tes írásbeli beleegyezésével szabad. Ez nem érvényes, 

ha az érintett személy személyes adatainak informatikai 

rendszerben történő megadásával a másik természetes 

személy saját jogait vagy törvény által védett érdekeit 

védi, vagy olyan tényeket közöl, amelyek az érintett 

személy jogi felelősségét indokolják, vagy a személyes 

adatokat külön törvény alapján dolgozzák fel, a 10. § 2. 

bek. szerint. Annak, aki így kezel személyes adatokat, a 

hivatal kérésére bármikor képesnek kell lennie igazolni, 

hogy azokat a jelen törvénnyel összhangban szerezte 

meg. 

(2) Az érintett személy személyes adatait csak a meg-

  § 12 

(1) Osobné údaje o dotknutej osobe možno získať od 

inej fyzickej osoby a spracúvať v informačnom systéme 

len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej 

osoby. To neplatí, ak poskytnutím osobných údajov o 

dotknutej osobe do informačného systému iná fyzická 

osoba chráni svoje práva alebo právom chránené záuj-

my alebo oznamuje skutočnosti, ktoré odôvodňujú 

uplatnenie právnej zodpovednosti dotknutej osoby, ale-

bo sa osobné údaje spracúvajú na základe osobitného 

zákona podľa § 10 ods. 2. Ten, kto takto osobné údaje 

spracúva, musí vedieť preukázať úradu kedykoľvek na 

jeho žiadosť, že ich získal v súlade s týmto zákonom. 

(2) Osobné údaje dotknutej osoby možno poskytnúť z 

informačného systému inej právnickej osobe alebo fy-

zickej osobe len spolu s písomným dokladom o danom 
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adott beleegyezés írásbeli igazolásával együtt lehet ki-

adni az informatikai rendszerből más jogi személynek 

vagy természetes személynek, ha a jelen törvény ilyen 

beleegyezést megkövetel; az, aki a személyes adatokat 

ilyen módon kiadja, a megadott beleegyezésről szóló 

írásbeli igazolást az adatkezelő írásos nyilatkozatával 

helyettesítheti, hogy az érintett személy beleegyezését 

adta, ha az adatkezelő igazolni tudja, hogy az érintett 

személytől ilyen írásbeli beleegyezést kapott. 

(3) Az az adatkezelő, amely az érintett személy mun-

káltatója, jogosult annak személyes adatait hozzáférhe-

tővé tenni, kiszolgáltatni vagy közzétenni a következő 

terjedelemben: akadémiai cím, családi és utónév, mun-

ka-, szolgálati vagy tisztségbeosztás, szakterület, mun-

kavégzés helye, munkahelyi telefonszám, faxszám vagy 

elektronikus postacím és a munkáltató azonosító adatai, 

amennyiben ez szükséges az érintett személy munkahe-

lyi, szolgálati vagy tisztségbeli kötelességeinek teljesí-

téséhez. A személyes adatok hozzáférhetővé tétele, ki-

szolgáltatása vagy közzététele nem sértheti az érintett 

személy becsületét, méltóságát és biztonságát. 

(4) A 10. § 3. bek. c) pontja és a 14. § c) pontja szerinti 

személyes adatokat csak addig az ideig lehet kezelni az 

érintett személy beleegyezése nélkül, míg meg nem 

szűnnek az okok, amelyek nem tették lehetővé az érin-

tett személy beleegyezésének megszerzését. Ha ezek az 

okok megszűntek, az, aki a személyes adatokat kezeli, 

biztosítja az érintett személy beleegyezését. 

(5) Az, akinek az érintett személy személyes adatainak 

közzététele áll a szándékában, eljárásával jogtalanul 

nem avatkozhat be az érintett személy magánéleti és 

személyiségi jogaiba; a személyes adatok közzététele 

nem lehet ellentétes az érintett személy jogos érdekei-

vel.7) 

(6) Ha az érintett személy jogképességében korláto-

zott,15) a jelen törvény szerint megkövetelt beleegyezé-

sét a törvényes képviselője adhatja meg.16) 

(7) Ha az érintett személy nem él, a jelen törvény sze-

rint megkövetelt beleegyezést a közeli hozzátartozója 

adhatja meg.17) A beleegyezés érvénytelen, hacsak egy 

közeli hozzátartozó személy is írásban kinyilvánította 

egyet nem értését. 

 

súhlase, ak tento zákon takýto súhlas vyžaduje; ten, kto 

osobné údaje takto poskytuje, môže písomný doklad o 

danom súhlase nahradiť písomným vyhlásením pre-

vádzkovateľa o udelení súhlasu dotknutou osobou, ak 

prevádzkovateľ vie preukázať, že písomný súhlas 

dotknutej osoby bol daný. 

(3) Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknu-

tej osoby, je oprávnený sprístupniť, poskytovať alebo 

zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, prie-

zvisko, pracovné, služobné alebo funkčné zaradenie, 

odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, 

faxové číslo alebo elektronická pošta na pracovisko a 

identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v 

súvislosti s plnením pracovných, služobných alebo 

funkčných povinností dotknutej osoby. Sprístupnenie, 

poskytovanie alebo zverejnenie osobných údajov ne-

môže narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknu-

tej osoby. 

(4) Osobné údaje podľa § 10 ods. 3 písm. c) a podľa § 

14 písm. c) možno spracúvať bez súhlasu dotknutej 

osoby len po dobu, kým nezaniknú dôvody, ktoré neu-

možňovali získať súhlas dotknutej osoby. Ak dôvody 

zanikli, ten, kto osobné údaje spracúva, zabezpečí súh-

las dotknutej osoby. 

(5) Ten, kto má v úmysle zverejniť osobné údaje 

dotknutej osoby, nesmie svojím konaním neoprávnene 

zasahovať do práva na ochranu jej osobnosti a súkro-

mia; zverejnenie osobných údajov nesmie byť v rozpo-

re s oprávnenými záujmami dotknutej osoby.7) 

(6) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne 

úkony v plnom rozsahu,15) súhlas vyžadovaný podľa 

tohto zákona môže poskytnúť jej zákonný zástupca.16) 

(7) Ak dotknutá osoba nežije, súhlas vyžadovaný podľa 

tohto zákona môže poskytnúť jej blízka osoba.17) Súh-

las nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne 

vyslovila nesúhlas. 

 

13. § 

Különleges személyes adatok 

(1) Tilos kezelni az olyan személyes adatokat, amelyek 

felfedik az érintett személy faji vagy etnikai származá-

sát, politikai nézeteit, vallását vagy világnézetét, politi-

kai pártokban vagy politikai mozgalmakban való tagsá-

gát, szakszervezeti tagságát, vagy egészségi állapotára, 

valamint szexuális életére vonatkoznak. 

(2) A személyes adatok kezelése során csak akkor lehet 

a természetes személy azonosításának céljából felhasz-

nálni a külön törvényben meghatározott18) általánosan 

  § 13 

Osobitné kategórie osobných údajov 

(1) Spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový ale-

bo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru 

alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo 

politických hnutiach, členstvo v odborových organizá-

ciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného ži-

vota, sa zakazuje. 

(2) Pri spracúvaní osobných údajov možno využiť na 

účely určenia fyzickej osoby všeobecne použiteľný 

identifikátor ustanovený osobitným zákonom18) len 
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használatos személyi azonosító jelét, ha annak haszná-

lata elengedhetetlen az adatkezelés adott céljának eléré-

séhez. Más azonosítót kezelni, amely magába foglalja 

az érintett személy jellemzőit, vagy az általánosan 

használatos azonosító jelét, közzétenni tilos. 

(3) A természetes személy pszichológiai identitására 

vagy pszichikai munkavégző képességére vonatkozó 

személyes adatok kezelését csak pszichológus végezhe-

ti, vagy az, akinek ezt külön törvény lehetővé teszi.19) 

(4) A büntetőjogi felelősséget vagy közigazgatási jogi 

felelősséget megalapozó rendelkezések megszegésére 

vonatkozó személyes adatok kezelését csak az végezhe-

ti, akinek ezt külön törvény lehetővé teszi.20) 

(5) Az adatkezelő csak akkor jogosult biometrikus ada-

tokat kezelni, ha az az adatkezelés céljával összhang-

ban áll, elengedhetetlen annak eléréséhez, és ha 

a) ez az adatkezelő kifejezett törvényes joga,  

b) az adatkezeléshez az érintett személy írásos vagy 

más, hitelt érdemlő módon igazolható beleegyezését 

adta, 

c) a személyes adatok feldolgozása elengedhetetlen 

a 10. § 3. bek. b) pontja szerinti szerződés teljesíté-

séhez, vagy 

d) a személyes adatok kezelése elengedhetetlen a 

10. § 3. bek. g) pontja szerinti célból. 

(6) Az 5. bekezdés b)-d) pontja szerinti biometrikus 

adatkezelés méltányosságát, elengedhetetlenségét és 

jogalapját a hivatal bírálja el a 37-39. § szerinti eljárás-

ban. 

 

vtedy, ak jeho použitie je nevyhnutné na dosiahnutie 

daného účelu spracúvania. Spracúvať iný identifikátor, 

ktorý v sebe skrýva charakteristiky dotknutej osoby, 

alebo zverejňovať všeobecne použiteľný identifikátor 

sa zakazuje. 

(3) Spracúvanie osobných údajov o psychickej identite 

fyzickej osoby alebo o jej psychickej pracovnej spôso-

bilosti môže vykonávať len psychológ alebo ten, komu 

to umožňuje osobitný zákon.19) 

(4) Spracúvanie osobných údajov o porušení ustanove-

ní zakladajúcich trestnú zodpovednosť alebo adminis-

tratívnoprávnu zodpovednosť, môže vykonávať len ten, 

komu to umožňuje osobitný zákon.20) 

(5) Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať biometrické 

údaje len vtedy, ak je to primerané účelu spracúvania a 

nevyhnutné na jeho dosiahnutie a ak 

a) to prevádzkovateľovi vyplýva výslovne zo záko-

na, 

b) dotknutá osoba dala na spracúvanie písomný ale-

bo inak hodnoverne preukázateľný súhlas, 

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na 

plnenie zmluvy podľa § 10 ods. 3 písm. b), alebo 

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na 

účely podľa § 10 ods. 3 písm. g). 

(6) Primeranosť, nevyhnutnosť a právny základ spracú-

vania biometrických údajov podľa odseku 5 písm. b) až 

d) posudzuje úrad v konaní podľa § 37 až 39. 

 

14. § 

Kivételek a különleges személyes adatok  

kezelésére vonatkozó korlátozások alól 

A 13. § 1. bekezdése szerinti személyes adatok kezelé-

sének tilalma nem érvényes, ha 

a) az érintett személy írásbeli, vagy más, hitelt ér-

demlő módon ellenőrizhető beleegyezését adta azok 

kezeléséhez; a beleegyezés érvénytelen, ha annak 

megadását külön törvény kizárja, 

b) a személyes adatok kezelésének jogalapja külön 

törvény, az Európai Unió jogilag kötelező erejű ak-

tusa vagy a Szlovák Köztársaságot kötő nemzetközi 

szerződés, 

c) az adatkezelés elengedhetetlen az érintett sze-

mély vagy más természetes személy létfontosságú 

érdekeinek védelméhez, ha az érintett személy jogi 

cselekvőképességében korlátozott, vagy fizikailag 

képtelen az írásbeli beleegyezés kiadására, és ha 

gyámjának írásbeli beleegyezését nem lehet meg-

szerezni, 

d) az adatkezelést jogos tevékenységként polgári 

társulás, közhasznú szolgáltatásokat nyújtó alapít-

vány vagy non-profit szervezet, politikai párt vagy 

politikai mozgalom, szakszervezet, az állam által el-

  § 14 

Výnimky z obmedzenia pri spracúvaní  

osobitných kategórií osobných údajov 

Zákaz spracúvania osobných údajov podľa § 13 ods. 1 

neplatí, ak 

a) dotknutá osoba dala písomný alebo inak hodno-

verne preukázateľný súhlas na ich spracúvanie; súh-

las je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobit-

ný zákon, 

b) právnym základom pre spracúvanie osobných 

údajov je osobitný zákon, právne záväzný akt Eu-

rópskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je 

Slovenská republika viazaná, 

c) spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne 

dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fy-

zickej osoby, ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť 

na právne úkony alebo fyzicky nie je spôsobilá na 

vydanie písomného súhlasu a ak nemožno získať 

písomný súhlas jej zákonného zástupcu, 

d) spracúvanie vykonáva v rámci oprávnenej čin-

nosti občianske združenie, nadácia alebo nezisková 

organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služ-

by, politická strana alebo politické hnutie, odborová 

organizácia, štátom uznaná cirkev alebo náboženská 
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ismert egyház vagy vallási közösség végzi, és ez az 

adatkezelés csak a tagjaikat vagy azokat a természe-

tes személyeket érinti, akik – tekintettel az ő célja-

ikra – rendszeres kapcsolatot tartanak fenn velük, a 

személyes adatok kizárólag azok belső felhasználá-

sát szolgálják és harmadik személynek nem lesznek 

kiadva az érintett személy írásbeli vagy más, hitelt 

érdemlő módon ellenőrizhető beleegyezése nélkül, 

e) az adatkezelés olyan személyes adatokat érint, 

melyeket az érintett személy maga tett közzé, vagy 

elengedhetetlenek jogigényének érvényesítése so-

rán, 

f) az egészségügyi ellátás céljaira vagy az egész-

ségbiztosítás céljait szolgáló adatkezelésről van szó, 

ha ezeket az adatokat egészségügyi szolgáltató, 

egészségbiztosító, egészségügyi ellátással összefüg-

gő szolgáltatásokat nyújtó személy vagy az egész-

ségügyi felügyeletet ellátó személy és az ő nevében, 

szakképzett jogosult személy kezeli, amelyet/akit 

köt a titoktartási kötelezettség a szakmai titkot ké-

pező tényeket illetően, valamint a szakmai etika 

alapelvei betartásának kötelezettsége, vagy 

g) a társadalombiztosítás céljaira, a rendőrök és ka-

tonák társadalombiztosításának céljaira, az állami 

szociális ellátás céljaira, súlyosan egészségkárosult 

természetes személy társadalomba való beilleszke-

dése támogatásának céljaira21), szociális szolgáltatá-

sok céljaira, a gyermekek szociális-jogi védelmének 

és a szociális felügyelet intézkedései végrehajtásá-

nak céljaira, vagy anyagi szükséghelyzet esetén 

nyújtandó támogatás céljait szolgáló adatkezelésről 

van szó, vagy az adatkezelés elengedhetetlen az 

adatkezelő kötelességeinek teljesítése vagy törvé-

nyes jogainak érvényesítése érdekében a munkajog 

és a foglalkoztatási szolgáltatások területén, és ha 

azt az adatkezelőnek külön jogszabály írja elő.22) 

 

spoločnosť a toto spracúvanie sa týka iba ich členov 

alebo tých fyzických osôb, ktoré sú s nimi vzhľa-

dom na ich ciele v pravidelnom styku, osobné údaje 

slúžia výlučne pre ich vnútornú potrebu a nebudú 

poskytnuté tretej strane bez písomného alebo inak 

hodnoverne preukázateľného súhlasu dotknutej 

osoby, 

e) spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré dot-

knutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné 

pri uplatňovaní jej právneho nároku, 

f) ide o spracúvanie na účely poskytovania zdravot-

nej starostlivosti a na účely vykonávania verejného 

zdravotného poistenia, ak tieto údaje spracúva po-

skytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdravotná pois-

ťovňa, osoba vykonávajúca služby súvisiace s po-

skytovaním zdravotnej starostlivosti alebo osoba 

vykonávajúca dohľad nad zdravotnou starostlivos-

ťou a v jej mene odborne spôsobilá oprávnená oso-

ba, ktorá je viazaná povinnosťou mlčanlivosti o 

skutočnostiach tvoriacich profesijné tajomstvo a 

povinnosťou dodržiavať zásady profesijnej etiky, 

alebo 

g) ide o spracúvanie v sociálnom poistení, v sociál-

nom zabezpečení policajtov a vojakov, na účely po-

skytovania štátnych sociálnych dávok, podporu so-

ciálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdra-

votným postihnutím do spoločnosti,21) poskytovania 

sociálnych služieb, vykonávania opatrení sociálno-

právnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo po-

skytovania pomoci v hmotnej núdzi, alebo je spra-

cúvanie nevyhnutné na účely plnenia povinností 

alebo uplatnenie zákonných práv prevádzkovateľa 

zodpovedného za spracúvanie v oblasti pracovného 

práva a v službách zamestnanosti a ak to prevádz-

kovateľovi vyplýva z osobitného predpisu.22) 

 

15. § 

A személyes adatok gyűjtése 

(1) Az az adatkezelő, amely az érintett személy szemé-

lyes adatainak kezelésére készül, azok összegyűjtése 

előtt köteles a következő információkat közölni az érin-

tett személlyel 

a) az adatkezelő és az adatkezelő képviselőjének 

azonosító adatai, ha kinevezésre került, 

b) az adatfeldolgozó azonosító adatai; ez nem érvé-

nyes, ha az adatkezelő a személyes adatok gyűjtése 

során nem a 8. § szerint jár el, 

c) a személyes adatok kezelésének célja, 

d) a személyes adatok jegyzéke vagy a személyes 

adatok tartománya, a 10. § 4. bek. első mondata és 

e) a kiegészítő információk, amelyek minden kö-

rülményre és a személyes adatok kezelésének felté-

teleire való tekintettel szükségesek az érintett sze-

  § 15 

Získavanie osobných údajov 

(1) Prevádzkovateľ, ktorý pripravuje spracúvanie osob-

ných údajov dotknutej osoby, je povinný pred ich zís-

kavaním dotknutej osobe vopred oznámiť tieto infor-

mácie: 

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa a zástupcu 

prevádzkovateľa, ak bol vymenovaný, 

b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, 

ak prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov 

nepostupuje podľa § 8, 

c) účel spracúvania osobných údajov, 

d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných 

údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety a 

e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na 

všetky okolnosti a podmienky spracúvania osob-

ných údajov potrebné pre dotknutú osobu na zaru-
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mély jogainak és törvényes érdekeinek biztosításá-

hoz,  ezek elsősorban 

1. a személyes adatokat gyűjtő jogosult személy 

személyazonosságának igazolása vagy a jogo-

sult személy érintett jogalanyhoz – amelynek 

nevében eljár – való tartozásának igazolása hite-

les okmánnyal; a jogosult személy köteles az 

érintett személy ilyen kérésének azonnal eleget 

tenni, 

2. tájékoztatás a kért személyes adatok megadá-

sának önkéntes jellegéről vagy kötelezőségéről; 

ha az adatkezelő az érintett személy 11. § szerin-

ti beleegyezése alapján gyűjti az érintett személy 

személyes adatait, közli vele a beleegyezés ér-

vényességének időtartamát is, és ha az érintett 

személy személyes adatközlési kötelezettsége az 

Európai Unió közvetlenül érvényesíthető jogilag 

kötelező erejű aktusából, a Szlovák Köztársasá-

got kötelező nemzetközi szerződésből vagy a  

törvényből következik, az adatkezelő közli az 

érintett személlyel a jogalapot, amely őt erre kö-

telezi, és kioktatja, hogy milyen következmé-

nyekkel jár a személyes adatok közlésének visz-

szautasítása, 

3. a harmadik felek, ha feltételezhető vagy nyil-

vánvaló, hogy a személyes adatok nekik átadás-

ra kerülnek, 

4. az átvevők köre, ha feltételezhető vagy nyil-

vánvaló, hogy számukra a személyes adatok 

hozzáférhetők lesznek, 

5. a közzététel formája, ha a személyes adatokat 

közzé kell tenni, 

6. a harmadik országok, ha feltételezhető vagy 

nyilvánvaló, hogy meg fog valósulni a szemé-

lyes adatok átvitele ezekbe az országokba, 

7. az érintett személy jogairól való tájékoztatás. 

(2) Ha az érintett személy személyes adatait a szolgál-

tató nem közvetlenül ettől az érintett személytől szerez-

te meg, felesleges késlekedés nélkül köteles, legkésőbb 

azonban azok harmadik fél számára való első hozzáfér-

hetővé tétele előtt, ha ilyen adatszolgáltatás feltételez-

hető, az 1. bekezdés a)-c) pontjai szerinti információkat 

és a további kiegészítő információkat közölni az érintett 

személlyel, amennyiben azok szükségesek, tekintettel a 

speciális körülményekre, melyek között a személyes 

adatokat a törvényes adatkezelés biztosítására össze-

gyűjtötték, ezek elsősorban 

a) kioktatás az összegyűjtött személyes adatok keze-

léséről szóló döntés lehetőségéről, 

b) a személyes adatok jegyzéke, 

c) a harmadik felek, ha feltételezhető vagy nyilván-

való, hogy nekik a személyes adatok továbbítva 

lesznek, 

d) az átvevők köre, ha feltételezhető vagy nyilván-

čenie jej práv a právom chránených záujmov v roz-

sahu najmä 

1. preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, kto-

rá získava osobné údaje, alebo preukázanie prí-

slušnosti oprávnenej osoby hodnoverným do-

kladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná; 

oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti 

dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyho-

vieť, 

2. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti 

poskytnúť požadované osobné údaje; ak pre-

vádzkovateľ získava osobné údaje dotknutej 

osoby na základe súhlasu dotknutej osoby podľa 

§ 11, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak 

dotknutej osobe povinnosť poskytnúť osobné 

údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne 

záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej 

zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, 

alebo zákona, prevádzkovateľ oznámi dotknutej 

osobe právny základ, ktorý jej túto povinnosť 

ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnu-

tia poskytnúť osobné údaje, 

3. tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrej-

mé, že im budú osobné údaje poskytnuté, 

4. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je 

zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, 

5. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje 

zverejnené, 

6. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je 

zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos 

osobných údajov, 

7. poučenie o právach dotknutej osoby. 

(2) Ak osobné údaje o dotknutej osobe nezískal pre-

vádzkovateľ priamo od tejto dotknutej osoby, je povin-

ný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v čase pred 

ich prvým poskytnutím tretej strane, ak sa takéto po-

skytovanie predpokladá, oznámiť dotknutej osobe in-

formácie podľa odseku 1 písm. a) až c) a ďalšie doplňu-

júce informácie, pokiaľ sú potrebné s ohľadom na špe-

cifické okolnosti, za ktorých sú osobné údaje získavané 

na zabezpečenie zákonného spracúvania, najmä 

a) poučenie o možnosti rozhodnúť o spracúvaní zís-

kaných osobných údajov, 

b) zoznam osobných údajov, 

c) tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, 

že im budú osobné údaje poskytnuté, 

d) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je 

zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, 

e) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje 

zverejnené, 

f) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, 

že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných 

údajov, 

g) poučenie o právach dotknutej osoby. 
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való, hogy számukra a személyes adatok hozzáfér-

hetők lesznek, 

e) a közzététel formája, ha a személyes adatokat 

nyilvánosságra kell hozni, 

f) a harmadik országok, ha feltételezhető vagy nyil-

vánvaló, hogy meg fog valósulni a személyes ada-

tok átvitele ezekbe az országokba, 

g) az érintett személy jogairól való tájékoztatás. 

(3) Az 1. bekezdés szerinti információkat nem kell kö-

zölni az érintett személlyel, ha az adatkezelő a hivatal 

felszólítására bármikor igazolni tudja, hogy ezeket már 

korábban közölte, vagy ha az adatkezelő a személyes 

adatokat a 10. § 1. és 2. bek. szerint dolgozza fel. A 2. 

bekezdés szerinti információkat nem kell közölni az 

érintett személlyel, ha az adatkezelő 

a) a hivatal felszólítására bármikor igazolni tudja, 

hogy ezeket már korábban közölte,  

b) személyes adatokat a 10. § 1. és 2. bek. szerint 

kezeli, 

c) személyes adatokat a 10. § 3. bek. a) pontjának 

rendelkezései céljára kezeli, 

d) személyes adatokat történelmi kutatás, vagy tu-

dományos kutatás, vagy fejlesztés céljából, vagy 

statisztikai célból kezel, és az ilyen információk 

közlése objektív okokból lehetetlen vagy csak 

aránytalanul nagy erőfeszítés árán lenne lehetséges, 

vagy 

e) személyes adatokat kezel a 10. § 3. bek. e) pontja 

szerint. 

(4) Az az adatkezelő, amely természetes személy azo-

nosítása céljából szerez meg személyes adatokat, annak 

egyszeri belépése során az általa fenntartott területre, a 

következő adatok kérésére jogosult: akadémiai cím, 

családi és utónév és a személyi igazolvány száma,23) a 

szolgálati igazolvány száma vagy az útlevél száma,24) 

állampolgársága és a megadott személyes adatok való-

diságának bizonyítása okmány felmutatásával. Ha a 

természetes személy külön törvény szerint igazolja ma-

gát,25) az adatkezelő csak a szolgálati igazolvány nyil-

vántartási számának és a szolgálati igazolványt kiadó 

szerv nevének elkérésére jogosult. Az 1. bekezdés e két 

esetben nem alkalmazandó. 

(5) Az az adatkezelő, amely a nyilvánosság számára 

hozzáférhető helyiségekben gyűjti, adja ki vagy teszi 

hozzáférhetővé a személyes adatokat, a 19. § szerint 

biztosítja azok megfelelő védelmét. 

(6) Az adatkezelés céljának eléréséhez elengedhetetle-

nül szükséges személyes adatokat fénymásolással, 

szkenneléssel vagy a hivatalos okmányok adathordozón 

történő másfajta rögzítésével gyűjteni csak akkor lehet-

séges, ha ahhoz az érintett személy írásbeli hozzájáru-

lását adja, vagy ha azt külön törvény kimondottan lehe-

tővé teszi az érintett személy beleegyezése nélkül.26) Ez 

nem érvényes, ha a személyes adatok 4. bekezdés sze-

(3) Informácie podľa odseku 1 netreba dotknutej osobe 

oznamovať, ak prevádzkovateľ vie úradu kedykoľvek 

na jeho žiadosť preukázať, že jej boli už predtým po-

skytnuté alebo ak prevádzkovateľ spracúva osobné úda-

je podľa § 10 ods. 1 a 2. Informácie podľa odseku 2 ne-

treba dotknutej osobe oznamovať, ak prevádzkovateľ 

a) vie úradu kedykoľvek na jeho žiadosť preukázať, 

že jej boli už predtým poskytnuté, 

b) spracúva osobné údaje podľa § 10 ods. 1 a 2, 

c) spracúva osobné údaje na účel ustanovený v § 10 

ods. 3 písm. a), 

d) spracúva osobné údaje na historický výskum ale-

bo vedecký výskum a vývoj, alebo na účely štatisti-

ky a poskytnutie takýchto informácií je objektívne 

nemožné alebo by bolo možné len s vyvinutím ne-

primeraného úsilia, alebo 

e) spracúva osobné údaje podľa § 10 ods. 3 písm. 

e). 

(4) Prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje na úče-

ly identifikácie fyzickej osoby pri jej jednorazovom 

vstupe do jeho priestorov, je oprávnený od nej požado-

vať titul, meno, priezvisko a číslo občianskeho preuka-

zu,23) číslo služobného preukazu alebo číslo cestovného 

dokladu,24) štátnu príslušnosť a preukázanie pravdivosti 

poskytnutých osobných údajov predkladaným dokla-

dom. Ak sa fyzická osoba preukáže podľa osobitného 

zákona,25) je prevádzkovateľ oprávnený od nej požado-

vať len evidenčné číslo služobného preukazu a názov 

orgánu, ktorý služobný preukaz vydal. V oboch prípa-

doch sa odsek 1 nepoužije. 

(5) Prevádzkovateľ, ktorý v priestoroch prístupných ve-

rejnosti získava, poskytuje alebo sprístupňuje osobné 

údaje, zabezpečí ich primeranú ochranu podľa § 19. 

(6) Získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie 

účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo 

iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič in-

formácií možno len vtedy, ak s tým dotknutá osoba pí-

somne súhlasí alebo ak to osobitný zákon výslovne 

umožňuje bez súhlasu dotknutej osoby.26) To neplatí, ak 

ide o získavanie osobných údajov na účely a v rozsahu 

údajov podľa odseku 4 ich zaznamenávaním z úradné-

ho dokladu automatizovanými prostriedkami spracúva-

nia a o získavanie osobných údajov na účely uzatvore-

nia pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu. 

(7) Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať 

len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, 

odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, 

ochrany majetku alebo zdravia, a to len vtedy, ak je 

priestor zreteľne označený ako monitorovaný; monito-

rovaný priestor je prevádzkovateľ povinný zreteľne 

označiť bez ohľadu na to, či sa snímaný obraz alebo 

zvuk zaznamenáva na nosič informácií. Označenie mo-

nitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovu-

je osobitný zákon. Vyhotovený záznam možno využiť 
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rinti célból és terjedelemben való megszerzéséről van 

szó hivatalos okmányokból, automatizált adatrögzítő 

eszközök segítségével, vagy ha munkajogviszony vagy 

hasonló jogviszony megkötésének céljából gyűjtött 

adatokról van szó. 

(7) A nyilvánosság számára szabadon hozzáférhető te-

rületet csak a közrend és közbiztonság védelmének cél-

jából, a bűnözés felderítése, az állambiztonság megsér-

tése, a vagyon vagy egészség védelme céljából lehet 

kamerával megfigyelni, és csakis akkor, ha a területet 

jól láthatóan megjelölték mint kamerával megfigyelt te-

rület; a kamerával megfigyelt területet az adatkezelő 

köteles jól láthatóan megjelölni, tekintet nélkül arra, 

hogy a felvett képet vagy hangot rögzítik-e adathordo-

zón. A kamerával megfigyelt területet megjelölése nem 

szükséges, ha ezt külön törvény szabja meg. Az elké-

szített felvételt csak büntető vagy szabálysértési eljárás 

céljaira lehet felhasználni, amennyiben külön törvény 

másként nem rendelkezik. 

(8) Az az adatkezelő, amely a 10. § 3. bek. d) pontjában 

felsorolt személyes adatokat az érintett személy tudo-

mása nélkül vagy egyenesen tőle szerzi meg, az 1. be-

kezdés szerinti információkat közli vele első kapcsolat-

felvételük során, és ha a személyes adatokat direkt 

marketing céljaira kezelik, kioktatja az érintett személyt 

írásbeli ellenvetés jogáról személyes adatainak postai 

kapcsolattartásban történő közlése és felhasználása el-

len. 

(9) Az adatkezelő, amelynek tevékenységi tárgya a di-

rekt marketing, a közölt személyes adatokról nyilván-

tartást vezet a 10. § 3. bek. d) pontja szerint a követke-

ző terjedelemben: akadémiai cím, családi és utónév és 

az érintett személy lakcíme, az adatok közlésének dá-

tuma, esetleg az a dátum, amelytől tilos azok további 

közlése a 17. § 6. bek. szerint, valamint a jogi személy 

vagy természetes személy neve, amelynek a szóban 

forgó személyes adatokat kiadták. Azonos terjedelmű 

nyilvántartást vezet az a jogi személy és természetes 

személy is, amelynek ezeket a személyes adatokat to-

vábbadták. 

 

len na účely trestného konania alebo konania o prie-

stupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 

(8) Prevádzkovateľ, ktorý získa osobné údaje uvedené 

v § 10 ods. 3 písm. d) bez vedomia dotknutej osoby 

alebo priamo od nej, poskytne jej pri prvom kontakte 

informácie podľa odseku 1, a ak sú spracúvané na účely 

priameho marketingu, oboznámi ju výslovne aj s prá-

vom písomne namietať proti ich poskytovaniu a využí-

vaniu v poštovom styku. 

(9) Prevádzkovateľ, ktorého predmetom činnosti je 

priamy marketing, vedie zoznam poskytnutých osob-

ných údajov podľa § 10 ods. 3 písm. d) v rozsahu titul, 

meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby, dátum ich 

poskytnutia, prípadne dátum, od ktorého platí zákaz ich 

ďalšieho poskytovania podľa § 17 ods. 6, a názov práv-

nickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej boli uvedené 

osobné údaje poskytnuté. Zoznam v rovnakom rozsahu 

vedie aj právnická osoba a fyzická osoba, ktorej boli 

tieto osobné údaje poskytnuté. 

 

16. § 

A személyes adatok valódisága,  

helyessége és érvényessége 

(1) Az informatikai rendszerben csak valós személyes 

adatok kezelhetők. A személyes adatok hamisságáért az 

a felelős az, aki azokat az informatikai rendszernek 

szolgáltatta.  

(2) A személyes adatok helyességét és érvényességét az 

adatkezelő biztosítja. 

(3) A személyes adat helyesnek tekintendő mindaddig, 

míg az ellenkezője be nem bizonyosodik. 

 

 

  § 16 

Pravdivosť, správnosť  

a aktuálnosť osobných údajov 

(1) Do informačného systému možno poskytnúť len 

pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných úda-

jov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému 

poskytol. 

(2) Správnosť a aktuálnosť osobných údajov zabezpe-

čuje prevádzkovateľ. 

(3) Osobný údaj sa považuje za správny, kým sa nepre-

ukáže opak. 
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17. § 

A személyes adatok megsemmisítése 

(1) Az adatkezelő az adatfeldolgozás céljának teljesülé-

sét követően haladéktalanul köteles biztosítani a szemé-

lyes adatok megsemmisítését. 

(2) Az 1. bekezdés nem alkalmazandó, ha a személyes 

adatok irattári megőrzésre kijelölt anyag részét képe-

zik.27) Az adatkezelő az irattári adatok megsemmisítését 

külön jogszabályi előírás szerint biztosítja.28) 

(3) Az adatkezelő akkor is haladéktalanul biztosítja a 

személyes adatok megsemmisítését, kivéve a 10. § 3. 

bek. d) pontjában szereplő személyes adatokat, ha meg-

szűntek azok az okok, amelyek nem tették lehetővé az 

érintett személy beleegyezésének megszerzését a 11. § 

4. bek. szerint, és a belegyezés nem került megadásra. 

(4) Ha az érintett személy kifogással él a 28. § 3. bek. 

a) pontja szerint, az adatkezelő köteles a személyes 

adatokat haladéktalanul megsemmisíteni a 10. § 3. bek. 

d) pontjában szereplő személyes adatok kivételével. 

(5) Ha az érintett személy kifogással él a 28. § 3. bek. 

b) pontja szerint, az adatkezelő köteles haladéktalanul 

befejezni a 10. § 3. bek. d) pontjában felsorolt szemé-

lyes adatok használatát a postai kapcsolattartásban. 

(6) Ha az érintett személy kifogással él a 28. § 3. bek. 

c) pontja szerint, az adatkezelő köteles ezt haladéktala-

nul, de legkésőbb három munkanapon belül írásban kö-

zölni mindenkivel, akinek a 10. § 3. bek. d) pontjában 

felsorolt személyes adatokat továbbította; az itt felso-

rolt személyes adatok továbbításának tilalma az érintett 

személy kifogásának kézbesítését követő naptól, eset-

leg az adatkezelő írásbeli értesítése kézbesítésének idő-

pontjától vonatkozik az adatkezelőre és mindenkire, 

akinek az adatokat átadta. 

(7) Ha a 15. § 7. bek. szerint elkészített adatfelvételt 

büntető vagy szabálysértési eljárás céljaira nem hasz-

nálják fel, az, aki az adatfelvételt készítette, köteles azt 

megsemmisíteni legkésőbb az adatfelvétel készítésének 

napját követő 15. napon, hacsak külön törvény másként 

nem rendelkezik. 

 

  § 17 

Likvidácia osobných údajov 

(1) Prevádzkovateľ je po splnení účelu spracúvania po-

vinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť likvidáciu 

osobných údajov. 

(2) Odsek 1 sa nepoužije, ak osobné údaje sú súčasťou 

registratúrneho záznamu.27) Prevádzkovateľ zabezpeču-

je likvidáciu registratúrneho záznamu podľa osobitného 

predpisu.28) 

(3) Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu 

likvidáciu osobných údajov okrem osobných údajov 

uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) aj vtedy, ak zanikli 

dôvody, ktoré neumožňovali získať súhlas dotknutej 

osoby podľa § 11 ods. 4, a súhlas nebol daný. 

(4) Ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 28 

ods. 3 písm. a), prevádzkovateľ je povinný spracúvané 

osobné údaje bez zbytočného odkladu zlikvidovať 

okrem osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. 

d). 

(5) Ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 28 

ods. 3 písm. b), prevádzkovateľ je povinný bez zbytoč-

ného odkladu skončiť využívanie osobných údajov 

uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) v poštovom styku. 

(6) Ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 28 

ods. 3 písm. c), prevádzkovateľ je povinný to bez zby-

točného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní, 

písomne oznámiť každému, komu osobné údaje uvede-

né v § 10 ods. 3 písm. d) poskytol; zákaz ďalšieho po-

skytovania tu uvedených osobných údajov platí pre 

prevádzkovateľa a každého, komu ich prevádzkovateľ 

poskytol odo dňa nasledujúceho po dni doručenia ná-

mietky dotknutej osoby, prípadne doručenia písomného 

oznámenia prevádzkovateľa. 

(7) Ak záznam vyhotovený podľa § 15 ods. 7 nie je vy-

užitý na účely trestného konania alebo konania o prie-

stupkoch, je ten, kto ho vyhotovil, povinný ho zlikvi-

dovať najneskôr v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho 

po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak osobitný 

zákon neustanovuje inak. 

 

18. § 

A változások közlése a harmadik felekkel  

(1) Ha az érintett személy az adatkezelőt figyelmezteti, 

vagy ha az érintett személy az adatkezelőnél érvényesíti 

jogát, vagy ha a szolgáltató maga állapítja meg, hogy 

harmadik félnek valótlan, nem teljes vagy nem érvé-

nyes személyes adatokat továbbított, illetve hogy azo-

kat jogalap nélkül továbbította, köteles erről haladékta-

lanul írásban értesíteni mindenkit, akiknek az adatokat 

átadta. Az adatkezelő az értesítésben feltünteti, milyen 

jóvátételi intézkedéseket foganatosított, elsősorban, 

hogy zárolta, kiegészítette, kijavította, időszerűsítette 

vagy megsemmisítette-e a személyes adatokat, és mi-

lyen intézkedések végrehajtását kéri a harmadik féltől. 

  § 18 

Oznamovanie zmien tretím stranám 

(1) Ak prevádzkovateľa upozorní dotknutá osoba alebo 

ak si dotknutá osoba uplatní u prevádzkovateľa svoje 

právo, alebo ak prevádzkovateľ sám zistí, že poskytol 

tretej strane nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osob-

né údaje, alebo že ich poskytol bez právneho základu, 

je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť 

to každému, komu ich poskytol. Prevádzkovateľ v 

oznámení uvedie, aké opatrenia na nápravu vykonal, 

najmä či osobné údaje blokoval, doplnil, opravil, aktua-

lizoval alebo zlikvidoval, a aké opatrenia žiada prijať 

od tretej strany. 

(2) Tretia strana je povinná na základe oznámenia pod-
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(2) A harmadik fél az 1. bekezdés szerinti értesítés 

alapján köteles végrehajtani a kért intézkedéseket, első-

sorban zárolni az informatikai rendszerben a személyes 

adatokat, és haladéktalanul kiegészíteni, kijavítani, ak-

tualizálni vagy megsemmisíteni azokat. 

(3) Az 1. bekezdés szerinti értesítéstől csak akkor lehet 

eltekinteni, ha az értesítés objektív okokból lehetetlen, 

vagy csak aránytalanul nagy erőfeszítés árán volna le-

hetséges. 

(4) Az az adatkezelő, amely a 3. bekezdés szerinti 

okokból eltekint az 1. bekezdés szerinti értesítéstől, a 

hivatal felszólítására köteles igazolni, hogy az értesítés-

től való eltekintés indokolt volt. 

 

ľa odseku 1 vykonať požadované opatrenia, najmä za-

blokovať osobné údaje v informačnom systéme a bez 

zbytočného odkladu ich doplniť, opraviť, aktualizovať 

alebo zlikvidovať. 

(3) Od oznámenia podľa odseku 1 možno upustiť len 

vtedy, ak oznámenie je objektívne nemožné alebo je 

možné len s vyvinutím neprimeraného úsilia. 

(4) Prevádzkovateľ, ktorý upustí od oznámenia podľa 

odseku 1 z dôvodu podľa odseku 3, je povinný na vy-

zvanie úradu preukázať, že upustenie od oznámenia je 

dôvodné. 

 

MÁSODIK FEJEZET 

A személyes adatok biztonsága 
 

  DRUHÁ HLAVA 

Bezpečnosť osobných údajov 
 

19. § 

A személyes adatok  

biztonságáért való felelősség 

(1) A személyes adatok biztonságáért az adatkezelő fe-

lel. Az adatkezelő köteles a kezelt adatokat védeni a sé-

rülés, megsemmisülés, elveszítés, módosítás ellen, to-

vábbá jogosulatlan hozzáféréstől és eléréstől, a jogosu-

latlan adattovábbítás vagy közzététel ellen, valamint 

bármilyen más megengedhetetlen kezelési mód ellen. 

Ebből a célból megfelelő műszaki, szervezési és sze-

mélyzeti intézkedéseket foganatosít (a továbbiakban 

csak „biztonsági intézkedések“), melyek megfelelnek a 

személyes adatok kezelési módjának, miközben mérle-

geli elsősorban a felhasználható műszaki eszközöket, a 

feldolgozott személyes adatok bizalmas jellegét és fon-

tosságát, valamint a lehetséges kockázatok mértékét, 

amelyek alkalmasak az informatikai rendszer biztonsá-

gának és működésének megzavarására. 

(2) Az 1. bekezdés szerinti biztonsági intézkedéseket az 

adatkezelő az informatikai rendszer biztonsági projekt-

jében dokumentálja (a továbbiakban csak „biztonsági 

projekt“), ha 

a) informatikai rendszerében, amely nyilvánosan 

hozzáférhető számítógépes hálózathoz kapcsolódik 

a 13. § szerinti különleges személyes adatokat dol-

goz fel, vagy 

b) az informatikai rendszer a közérdek biztosítását 

szolgálja a 3. § 1. bek. szerint; a 20. § rendelkezése 

a biztonsági projekt kidolgozása során csak akkor 

nem alkalmazandó, ha a konkrét esetben egyúttal 

külön jogszabályi előírás szerinti biztonsági projekt 

kidolgozása is kötelező.29) 

(3) Az adatkezelő köteles haladék nélkül biztosítani az 

1. és 2. bekezdés szerint elfogadott biztonsági intézke-

dések aktualizálását úgy, hogy az megfeleljen a szemé-

lyes adatok feldolgozása során elfogadott változások-

nak, éspedig a személyes adatoknak az informatikai 

  § 19 

Zodpovednosť  

za bezpečnosť osobných údajov 

(1) Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá pre-

vádzkovateľ. Prevádzkovateľ je povinný chrániť spra-

cúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, 

stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístup-

nením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred 

akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúva-

nia. Na tento účel prijme primerané technické, organi-

začné a personálne opatrenia (ďalej len „bezpečnostné 

opatrenia“) zodpovedajúce spôsobu spracúvania osob-

ných údajov, pričom berie do úvahy najmä použiteľné 

technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracú-

vaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, 

ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť 

informačného systému. 

(2) Bezpečnostné opatrenia podľa odseku 1 prevádzko-

vateľ zdokumentuje v bezpečnostnom projekte infor-

mačného systému (ďalej len „bezpečnostný projekt“), 

ak 

a) v informačnom systéme prepojenom s verejne 

prístupnou počítačovou sieťou spracúva osobitné 

kategórie osobných údajov podľa § 13, alebo 

b) informačný systém slúži na zabezpečenie verej-

ného záujmu podľa § 3 ods. 1; ustanovenie § 20 sa 

pri vypracúvaní bezpečnostného projektu nepoužije 

len vtedy, ak pre konkrétny prípad je tu súčasne po-

vinnosť vypracovať bezpečnostný projekt podľa 

osobitného predpisu.29) 

(3) Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu 

zabezpečovať aktualizáciu bezpečnostných opatrení 

prijatých podľa odsekov 1 a 2 tak, aby zodpovedala pri-

jatým zmenám pri spracúvaní osobných údajov, a to až 

do ukončenia spracúvania osobných údajov v infor-

mačnom systéme. 

(4) Na požiadanie úradu prevádzkovateľ preukáže roz-
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rendszerben történő kezelése befejeztéig. 

(4) A hivatal kérésére az adatkezelő bemutatja az 1. és 

2. bekezdés szerinti biztonsági intézkedések terjedelmét 

és tartalmát. 

 

sah a obsah bezpečnostných opatrení podľa odse-

kov 1 a 2. 

 

20. § 

Biztonsági projekt 

(1) A biztonsági projekt megszabja a biztonsági intéz-

kedések terjedelmét és módját, melyek szükségesek az 

informatikai rendszerre biztonsági, megbízhatósági és 

működési szempontból ható fenyegetések és kockáza-

tok kiküszöbölésére és minimalizálására. 

(2) A biztonsági projektet az adatkezelő dolgozza ki, a 

biztonsági szabványokkal, a jogszabályokkal és a Szlo-

vák Köztársaságot kötelező nemzetközi szerződésekkel 

összhangban. 

(3) A biztonsági intézkedések terjedelmét és dokumen-

tálását általánosan kötelező érvényű jogszabály hatá-

rozza meg, melyet a hivatal ad ki. 

 

  § 20 

Bezpečnostný projekt 

(1) Bezpečnostný projekt vymedzuje rozsah a spôsob 

bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a 

minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na infor-

mačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, 

spoľahlivosti a funkčnosti. 

(2) Bezpečnostný projekt vypracúva prevádzkovateľ v 

súlade s bezpečnostnými štandardmi, právnymi pred-

pismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Sloven-

ská republika viazaná. 

(3) Rozsah a dokumentáciu bezpečnostných opatrení 

ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá 

úrad. 

 

21. § 

A jogosult személy felvilágosítása 

(1) A természetes személy a felvilágosításának napján 

válik jogosult személlyé. 

(2) Az adatkezelő köteles felvilágosítani az 1. bekezdés 

szerinti személyt a személyes adatok feldolgozása so-

rán őt érintő jogairól és kötelezettségeiről; a felvilágosí-

tás elsősorban a jogosultságai, megengedett tevékeny-

ségei terjedelmének meghatározását és a személyes 

adatok feldolgozásának feltételeit tartalmazza. Az adat-

kezelő a felvilágosítást a jogosult személy által a sze-

mélyes adatokkal elvégzett első műveletének megvaló-

sulása előtt végzi. 

(3) Az adatkezelő köteles a jogosult személy felvilágo-

sításáról írásbeli feljegyzést készíteni, amelyet a hivatal 

felszólítására köteles megbízható módon igazolni. 

(4) Az adatkezelő köteles újra felvilágosítani a jogosult 

személyt, ha annak munkahelyi vagy szolgálati beosz-

tásában vagy tisztségében jelentős változásra került sor, 

és ezzel jelentősen megváltozott munkaköri tevékeny-

ségének tartalma, vagy lényegesen megváltoztak a 

személyes adatok kezelésének feltételei, vagy a feldol-

gozott személyes adatok tartománya az ő munkahelyi 

vagy szolgálati beosztásának vagy tisztségének kereté-

ben. 

 

  § 21 

Poučenie oprávnenej osoby 

(1) Fyzická osoba sa stáva oprávnenou osobou dňom 

jej poučenia. 

(2) Prevádzkovateľ je povinný poučiť osobu podľa od-

seku 1 o jej právach a povinnostiach pri spracúvaní 

osobných údajov; poučenie obsahuje najmä vymedze-

nie rozsahu jej oprávnení, povolených činností a pod-

mienok spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ 

vykoná poučenie pred uskutočnením prvej operácie s 

osobnými údajmi oprávnenou osobou. 

(3) Prevádzkovateľ je povinný o poučení oprávnenej 

osoby vyhotoviť záznam, ktorý je povinný na požiada-

nie úradu hodnoverne preukázať. 

(4) Prevádzkovateľ je povinný opätovne poučiť opráv-

nenú osobu, ak došlo k podstatnej zmene jej pracovné-

ho, služobného alebo funkčného zaradenia, a tým sa 

významne zmenil obsah náplne jej pracovných činností, 

alebo sa podstatne zmenili podmienky spracúvania 

osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných 

údajov v rámci jej pracovného, služobného alebo funk-

čného zaradenia. 

 

22. § 

Titoktartási kötelezettség  

(1) Az adatkezelőt titoktartási kötelezettség köti az álta-

la kezelt személyes adatokkal kapcsolatban. A titoktar-

tási kötelezettség a személyes adatok feldolgozásának 

befejezése után is fennáll. 

(2) A jogosult személyt titoktartási kötelezettség köti a 

személyes adatokkal kapcsolatban, amelyekkel érintke-

  § 22 

Povinnosť mlčanlivosti 

(1) Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť 

o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčan-

livosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných úda-

jov. 

(2) Oprávnená osoba je povinná zachovávať mlčanli-

vosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku; tie 
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zésbe kerül; azokat személyes szükségleteire nem 

használhatja fel, és az adatkezelő beleegyezése nélkül 

azokat nem teheti közzé és hozzáférhetővé, valamint 

senkinek nem továbbíthatja. 

(3) A 2. bekezdés szerinti titoktartási kötelezettség más 

természetes személyekre is érvényes, akik az adatkeze-

lőnél vagy adatközvetítőnél a személyes adatokkal 

érintkezésbe kerülnek. 

(4) A 2. bekezdés szerinti titoktartási kötelezettség a 

jogosult személy tisztségének megszűnése vagy mun-

kaviszonyának, állami alkalmazotti viszonyának, szol-

gálati viszonyának vagy hasonló munkaviszonyának 

befejeződése után is fennáll. Az első mondat szerinti ti-

toktartási kötelezettség a 3. bekezdés szerinti természe-

tes személyekre is vonatkozik. 

(5) Az 1-4. bekezdések szerinti titoktartási kötelezett-

ség nem érvényes, ha ez elengedhetetlen a bíróságok és 

a bűnüldöző szervek feladatainak teljesítéséhez külön 

törvény szerint; ez nem érinti a külön jogszabályi elő-

írás szerinti titoktartási kötelezettségre vonatkozó ren-

delkezéseket.30) 

(6) Az 1-4. bekezdések nem alkalmazandóak a hivatal-

lal szemben, a jelen törvény szerinti feladatainak ellátá-

sa közben. 

 

nesmie využiť ani pre osobnú potrebu a bez súhlasu 

prevádzkovateľa ich nesmie zverejniť a nikomu po-

skytnúť ani sprístupniť. 

(3) Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 2 platí aj pre 

iné fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými 

údajmi u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. 

(4) Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 2 trvá aj po 

zániku funkcie oprávnenej osoby alebo po skončení jej 

pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, 

služobného pomeru alebo obdobného pracovného 

vzťahu. Povinnosť mlčanlivosti podľa prvej vety sa 

vzťahuje aj na fyzické osoby podľa odseku 3. 

(5) Povinnosť mlčanlivosti podľa odsekov 1 až 4 nepla-

tí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov 

činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona; 

tým nie sú dotknuté ustanovenia o mlčanlivosti podľa 

osobitných predpisov.30) 

(6) Odseky 1 až 4 sa nepoužijú vo vzťahu k úradu pri 

plnení jeho úloh podľa tohto zákona. 

 

HARMADIK FEJEZET 

A személyes adatok védelmének felügyelete 
 

  TRETIA HLAVA 

Dohľad nad ochranou osobných údajov 
 

A felelős személy 

 

23. § 

A felelős személy megbízásának feltételei 

(1) A jelen törvény szerint kezelt személyes adatok vé-

delmének felügyeletéért az adatkezelő felel. 

(2) Az az adatkezelő, amely jogosult személyek segít-

ségével dolgozza fel a személyi adatokat, a felügyelet 

elvégzésével írásban megbízhat egy vagy több felelős 

személyt, aki a személyes adatok feldolgozása során 

törvényi rendelkezések betartását felügyeli. Ez nem 

érinti az adatkezelő 1. bekezdés szerinti felelősségét. 

(3) Ha az adatkezelő nem bíz meg a 2. bekezdés szerin-

ti felelős személyt, köteles értesíteni a hivatalt azon in-

formatikai rendszerekről, amelyek e törvény szerint be-

jelentési kötelezettség alá tartoznak a 34. § értelmében. 

Az első mondatban megállapított, az adatkezelőre vo-

natkozó kötelezettség a közvetítőre nem vonatkozik. 

(4) A felelős személy az adatkezelő jogosult személyé-

nek jogállásával bír, valamint hozzáférési joga van az 

adatkezelő informatikai rendszeréhez, a 27. § szerinti 

feladatok ellátásához szükséges mértékben. 

(5) Felelős személy csak olyan természetes személy le-

het, akinek a jogi cselekvőképessége nem korlátozott, 

feddhetetlen és rendelkezik a hivatal érvényes igazolá-

sával arról, hogy letette a 24. § szerinti vizsgát. 

  Zodpovedná osoba 

 

§ 23 

Podmienky poverenia zodpovednej osoby 

(1) Za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov 

spracúvaných podľa tohto zákona zodpovedá prevádz-

kovateľ. 

(2) Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje pro-

stredníctvom oprávnených osôb môže výkonom dohľa-

du písomne poveriť zodpovednú osobu alebo viaceré 

zodpovedné osoby, ktoré dozerajú na dodržiavanie zá-

konných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov. 

Týmto nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa 

podľa odseku 1. 

(3) Ak prevádzkovateľ nepoverí zodpovednú osobu 

podľa odseku 2 je povinný oznámiť úradu tie infor-

mačné systémy, ktoré podľa tohto zákona podliehajú 

oznamovacej povinnosti podľa § 34. Povinnosť ustano-

vená prevádzkovateľovi podľa prvej vety sa nevzťahuje 

na sprostredkovateľa. 

(4) Zodpovedná osoba má postavenie oprávnenej osoby 

prevádzkovateľa s právom prístupu do informačných 

systémov prevádzkovateľa v rozsahu potrebnom na pl-

nenie úloh podľa § 27. 

(5) Zodpovednou osobou môže byť len fyzická osoba, 

ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsa-
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(6) A jelen törvény céljaira az tekinthető feddhetetlen-

nek, aki nem volt jogerősen elítélve szándékos bűncse-

lekményért, vagy olyan bűncselekményért, melynek so-

rán a szabadságvesztés büntetését nem függesztették 

fel, vagy ha a bírósági döntés alapján vagy a törvény 

alapján úgy tekintenek rá, mint akit nem ítéltek el, vagy 

elítélését elsimították. A feddhetetlenséget három hó-

napnál nem régebbi, hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal 

kell alátámasztani. A hatósági erkölcsi bizonyítványt a 

természetes személy legkésőbb a 2. bekezdés szerinti 

megbízásának napján mutatja be az adatkezelőnek. Az 

adatkezelő köteles azt megőrizni a 8. bekezdés szerinti 

megbízással együtt, a felelős személy tisztsége betölté-

sének egész ideje alatt. 

(7) A 6. bekezdés szerinti feddhetetlenség igazolásának 

kötelezettsége nem áll fenn, ha a természetes személy 

külön törvény szerint köteles feddhetetlenségét bizonyí-

tani az adatkezelőnek munkaviszonyának, állami al-

kalmazotti viszonyának, szolgálati viszonyának vagy 

hasonló munkaviszonyának létrejötte céljából. 

(8) A 2. bekezdés szerinti megbízás a következőket tar-

talmazza: 

a) az adatkezelő azonosító adatai, 

b) a megbízott felelős személy akadémiai címe, csa-

ládi és utóneve, születésének dátuma, 

c) a felelős személy megbízási érvényességének 

kezdetének dátuma, 

d) az adatkezelő nyilatkozata arról, hogy a megbí-

zott személy megfelel a jelen törvény szerinti felté-

teleknek, 

f) a 24. § 5. bek. c) pontja szerinti vizsga letételéről 

szóló igazolás száma és az igazolás kiadásának dá-

tuma, 

g) a megbízott felelős személy megbízással való ki-

fejezett egyetértése és aláírása, 

h) az adatkezelő hivatalos bélyegzőjének lenyoma-

ta, 

i) a megbízás elkészítésének dátuma és 

j) az adatkezelő végrehajtó szervének vagy más, az 

adatkezelő nevében eljárásra jogosult személynek 

az aláírása. 

 

hu, je bezúhonná a má platné potvrdenie úradu o absol-

vovaní skúšky podľa § 24. 

(6) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje 

ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trest-

ný čin alebo za trestný čin, pri ktorom mu výkon trestu 

odňatia slobody nebol podmienečne odložený, ak sa 

podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona ne-

hľadí na neho, ako keby nebol odsúdený alebo odsúde-

nie mu nebolo zahladené. Bezúhonnosť sa preukazuje 

doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 

tri mesiace. Výpis z registra trestov fyzická osoba dolo-

ží prevádzkovateľovi najneskôr v deň poverenia podľa 

odseku 2. Prevádzkovateľ je povinný ho uchovávať 

spolu s poverením podľa odseku 8 počas celej doby 

výkonu funkcie zodpovednej osoby. 

(7) Povinnosť preukazovania bezúhonnosti podľa odse-

ku 6 neplatí, ak fyzická osoba je povinná preukázať 

svoju bezúhonnosť na účely pracovného pomeru, štát-

nozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo 

obdobného pracovného vzťahu k prevádzkovateľovi 

podľa osobitného zákona. 

(8) Poverenie podľa odseku 2 obsahuje 

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa, 

b) titul, meno, priezvisko a dátum narodenia pove-

renej zodpovednej osoby, 

c) dátum začiatku platnosti poverenia zodpovednej 

osoby, 

d) vyhlásenie prevádzkovateľa o tom, že poverená 

osoba spĺňa predpoklady podľa tohto zákona, 

e) číslo potvrdenia o absolvovaní skúšky podľa § 24 

ods. 5 písm. c) a dátum vydania potvrdenia, 

f) výslovný súhlas s poverením a podpis poverenej 

zodpovednej osoby, 

g) odtlačok pečiatky prevádzkovateľa, 

h) dátum vyhotovenia poverenia a 

i) podpis štatutárneho orgánu prevádzkovateľa ale-

bo inej osoby oprávnenej konať v mene prevádzko-

vateľa. 

 

24. § 

A felelős személy tisztségének  

betöltéséhez szükséges vizsga 

(1) A személyes adatok védelmének felügyeletével a 

vizsgát sikeresen letevő természetes személy bízható 

meg. 

(2) A természetes személy vizsgatételét a felelős sze-

mély tisztségének betöltése céljából a jelen törvény sze-

rint a hivatal biztosítja. 

(3) A vizsgatételi kérelem a következőket tartalmazza: 

a) a kérvényező adatait akadémiai cím, családi és 

utónév, születési dátum, állandó lakcím és postai 

  § 24 

Skúška na výkon  

funkcie zodpovednej osoby 

(1) Fyzická osoba môže byť poverená výkonom dohľa-

du nad ochranou osobných údajov po úspešnom absol-

vovaní skúšky. 

(2) Skúšku fyzickej osoby na účely výkonu funkcie 

zodpovednej osoby podľa tohto zákona zabezpečuje 

úrad. 

(3) Žiadosť o absolvovanie skúšky obsahuje 

a) údaje o žiadateľovi v rozsahu titul, meno, prie-

zvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a 
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kézbesítési cím, elektronikus levélcím és telefon-

szám terjedelemben, 

b) az adatkezelő vagy adatközvetítő azonosító ada-

tai, ha a kérvényező vizsgatételi kérvényét ők kül-

dik, 

c) keltezés és a kérvényező aláírása. 

(4) A 3. bekezdés szerinti vizsgatételi kérvény mintáját 

a hivatal a honlapján teszik közzé. 

(5) A vizsga letételének igazolása a következőket tar-

talmazza: 

a) a hivatal azonosító adatai, 

b) a kérvényező azonosító adatai akadémiai cím, 

családi és utónév, születési dátum terjedelemben, 

c) az igazolás száma, 

d) az igazolás kiadásának keltezése, 

e) a hivatal vezetőjének akadémiai címe, családi és 

utóneve, valamint aláírása és 

f) a hivatal hivatalos bélyegzőjének lenyomata. 

(6) Az a természetes személy, aki sikeresen levizsgá-

zott, és két évnél hosszabb ideig nem tölti be a felelős 

személy tisztségét, köteles újra levizsgázni. 

(7) A természetes személy felelős személy tisztségének 

betöltésére való vizsgájának részleteit a hivatal az által 

kiadott általános érvényű jogszabályban határozza meg. 

 

adresu na doručovanie písomností, elektronickú po-

štu a telefónne číslo, 

b) identifikačné údaje prevádzkovateľa alebo spro-

stredkovateľa, ak zasielajú žiadosť o absolvovanie 

skúšky za žiadateľa, 

c) dátum a podpis žiadateľa. 

(4) Vzor žiadosti o absolvovanie skúšky podľa odseku 

3 zverejní úrad na svojom webovom sídle. 

(5) Potvrdenie o absolvovaní skúšky obsahuje 

a) identifikačné údaje úradu, 

b) identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu titul, me-

no, priezvisko a dátum narodenia, 

c) číslo potvrdenia, 

d) dátum vydania potvrdenia, 

e) titul, meno, priezvisko a podpis predsedu úradu a 

f) odtlačok úradnej pečiatky úradu. 

(6) Fyzická osoba, ktorá úspešne absolvovala skúšku a 

nevykonáva funkciu zodpovednej osoby počas doby 

dlhšej ako dva roky, je povinná vykonať skúšku opako-

vane. 

(7) Podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon 

funkcie zodpovednej osoby ustanoví všeobecne záväz-

ný právny predpis, ktorý vydá úrad. 

 

25. § 

Az adatkezelő kötelességei  

a felelős személy megbízása során 

(1) Az adatkezelő köteles lehetővé tenni a felelős sze-

mély számára a személyes adatok védelmének függet-

len felügyeletét, és elfogadni indokolt javaslatait; a hiá-

nyosságokra való figyelmeztetés vagy követelmények 

megfogalmazása, mely a 27. § 2. bek. szerinti köteles-

ségek teljesítésével kapcsolatos, sem ösztönözője sem 

oka nem lehet olyan eljárásnak az adatkezelő részéről, 

mely a felelős személy rovására menne. 

(2) Az az adatkezelő, amely a felelős személyt írásban 

megbízta a személyes adatok védelme feletti felügye-

lettel, köteles erről haladéktalanul értesíteni a hivatalt, 

de legkésőbb a felelős személy megbízásától számított 

30 napon belül, ajánlott postai küldeményben vagy 

elektronikus dokumentum formájában, melyet szavatolt 

elektronikus aláírással láttak el.14) A szolgáltató a kö-

vetkező adatokat közli a hivatallal: 

a) az adatkezelő azonosító adatai, 

b) a felelős személy akadémiai címe, családi és utó-

neve, születési dátuma, 

c) a természetes személy felelős személlyé válásá-

nak napja, 

d) az adatkezelő nyilatkozatta arról, hogy a felelős 

személy teljesíti a jelen törvény feltételeit, 

e) a 24. § 5. bek. c) pontja szerinti vizsga letételéről 

szóló igazolás száma és az igazolás kiadásának dá-

tumát, 

  § 25 

Povinnosti prevádzkovateľa  

pri poverení zodpovednej osoby 

(1) Prevádzkovateľ je povinný umožniť zodpovednej 

osobe nezávislý výkon dohľadu nad ochranou osob-

ných údajov a prijať jej oprávnené návrhy; upozornenie 

na nedostatky alebo vyslovenie požiadavky zodpoved-

nou osobou v súvislosti s plnením jej povinností podľa 

§ 27 ods. 2 sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na 

konanie zo strany prevádzkovateľa, ktoré by zodpo-

vednej osobe spôsobilo ujmu. 

(2) Prevádzkovateľ, ktorý písomne poveril výkonom 

dohľadu nad ochranou osobných údajov zodpovednú 

osobu, je povinný o tom písomne informovať úrad bez 

zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa po-

verenia zodpovednej osoby doporučenou zásielkou ale-

bo v podobe elektronického dokumentu podpísaného 

zaručeným elektronickým podpisom.14) Prevádzkovateľ 

oznámi úradu tieto údaje: 

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa, 

b) titul, meno, priezvisko a dátum narodenia zodpo-

vednej osoby, 

c) deň, keď sa fyzická osoba stala zodpovednou 

osobou, 

d) vyhlásenie prevádzkovateľa o tom, že zodpoved-

ná osoba spĺňa predpoklady podľa tohto zákona, 

e) číslo potvrdenia o absolvovaní skúšky podľa § 24 

ods. 5 písm. c) a dátum vydania potvrdenia, 

f) odtlačok pečiatky prevádzkovateľa, 
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f) az adatkezelő hivatalos bélyegzőjének lenyomata, 

g) az értesítés elkészítésének dátuma és 

h) az adatkezelő végrehajtó szervének vagy más, az 

adatkezelő nevében eljárásra jogosult személynek 

az aláírása. 

(3) Ha az adatkezelő a személyes adatok védelmének 

felügyeletével egyszerre több felelős személyt is meg-

bízott, a 2. bekezdés szerint köteles értesíteni a hivatalt 

az összes felelős személy megbízásáról. 

(4) Ha a felelős személy tisztségének betöltése közben 

változásra kerül sor a 2. bekezdés szerint bejelentett 

adatokban, az adatkezelő köteles haladéktalanul értesí-

teni a hivatalt ezen adatok megváltozásáról. 

(5) A 2. bekezdés szerinti értesítés mintáját a hivatal a 

honlapján teszik közzé. 

 

g) dátum vyhotovenia oznámenia a 

h) podpis štatutárneho orgánu prevádzkovateľa ale-

bo inej osoby oprávnenej konať v mene prevádzko-

vateľa. 

(3) Ak prevádzkovateľ výkonom dohľadu nad ochranou 

osobných údajov súčasne poveril viac zodpovedných 

osôb, je povinný podľa odseku 2 oznámiť úradu pove-

renie všetkých zodpovedných osôb. 

(4) Ak počas výkonu funkcie zodpovednej osoby dôjde 

k zmene údajov oznamovaných podľa odseku 2, pre-

vádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu nahlá-

siť úradu zmenu týchto údajov. 

(5) Vzor oznámenia podľa odseku 2 zverejní úrad na 

svojom webovom sídle. 

 

26. § 

A felelős személy megbízatásának befejezése 

(1) Az adatkezelő jogosult bármikor, az ok megadása 

nélkül a felelős személy megbízatását írásban vissza-

vonni. 

(2) A felelős személy megbízatása megszűnik 

a) a felelős személy halálával, 

b) az adatkezelő megszűnésének napjával, 

c) azon a napon, amikor a felelős személy már nem 

teljesíti a 23. § 5. bek. feltételeit, 

d) a 24. § 6. bek. szerinti határidő leteltével, 

e) a felelős személy munkaviszonyának, állami al-

kalmazotti viszonyának, szolgálati viszonyának 

vagy hasonló munkajogi viszonyának megszűnésé-

nek napjával, ha az adatkezelő alkalmazottja, és 

írásban nem egyeznek meg a felelős személy tiszt-

sége betöltésének folytatásáról a jelen törvény sze-

rint, vagy 

f) azon a napon, amikor az adatkezelő átvette a fele-

lős személy írásbeli kérvényét a felelős személyi 

megbízásának megszüntetéséről, hacsak a megszű-

nés napját illetően nem került sor más megállapo-

dásra. 

(3) Ha az adatkezelő az 1. bekezdés szerint visszavonja 

a felelős személy megbízatását, eljárhat a 23. § 2. bek. 

és a 25. § 2. bek. szerint. Ha a felelős személy megbíza-

tásának megszűnésére a 2. bekezdés a), c)-f) pontjai 

szerint kerül sor, az adatkezelő eljárhat a 23. § 2. bek. 

és a 25. § 2. bek. szerint. 

(4) Ha a felelős személy megbízatásának megszűnésére 

a 2. bekezdés b) pontja szerint kerül sor, az adatkezelő 

köteles erről haladéktalanul értesíteni a hivatalt. 

(5) Ha az adatkezelő nem a 3. bekezdés szerint jár el, 

köteles haladéktalanul értesíteni a hivatalt a megbízatás 

visszavonásáról, vagy a felelős személy megbízatásá-

nak megszűnéséről. 

(6) A hivatal jogosult az adatkezelőt kötelezni arra, 

hogy írásban más természetes személyt bízzon meg a 

  § 26 

Ukončenie poverenia zodpovednej osoby 

(1) Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek bez uda-

nia dôvodu poverenie zodpovednej osoby písomne od-

volať. 

(2) Poverenie zodpovednej osoby zaniká 

a) smrťou zodpovednej osoby, 

b) dňom zániku prevádzkovateľa, 

c) dňom, keď zodpovedná osoba prestala spĺňať 

podmienky podľa § 23 ods. 5, 

d) uplynutím lehoty podľa § 24 ods. 6, 

e) dňom skončenia pracovného pomeru, štátnoza-

mestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo 

obdobného pracovného vzťahu zodpovednej osoby, 

ak je zamestnancom prevádzkovateľa a písomne sa 

nedohodnú na pokračovaní výkonu funkcie zodpo-

vednej osoby podľa tohto zákona, alebo 

f) dňom, keď prevádzkovateľ prevzal písomnú žia-

dosť zodpovednej osoby o zrušenie jej poverenia na 

výkon funkcie zodpovednej osoby, ak nedošlo k 

inej dohode o lehote zániku. 

(3) Ak prevádzkovateľ odvolá poverenie zodpovednej 

osoby podľa odseku 1, môže postupovať podľa § 23 

ods. 2 a § 25 ods. 2. Ak dôjde k zániku poverenia zod-

povednej osoby podľa odseku 2 písm. a), c) až f), pre-

vádzkovateľ môže postupovať podľa § 23 ods. 2 a § 25 

ods. 2. 

(4) Ak dôjde k zániku poverenia zodpovednej osoby 

podľa odseku 2 písm. b), prevádzkovateľ je povinný o 

tom bez zbytočného odkladu informovať úrad. 

(5) Ak prevádzkovateľ nepostupuje podľa odseku 3, je 

povinný bez zbytočného odkladu oznámiť úradu odvo-

lanie poverenia alebo zánik poverenia zodpovednej 

osoby. 

(6) Úrad je oprávnený uložiť prevádzkovateľovi povin-

nosť písomne poveriť výkonom dohľadu nad ochranou 

osobných údajov inú fyzickú osobu, ak sa preukáže, že 

písomne poverená zodpovedná osoba nepostupovala pri 
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személyes adatok védelmének felügyeletével, ha bizo-

nyítást nyer, hogy az írásban megbízott felelős személy 

a feladatok ellátása során nem a 27. § 1. és 2. bek. sze-

rint járt el, a jelen törvénnyel összhangban.  Az adatke-

zelő köteles haladék nélkül eleget tenni a hivatal felszó-

lításának, és a személyes adatok védelme feletti fel-

ügyelet ellátásával írásban más természetes személyt 

megbízni. 

 

zabezpečovaní úloh podľa § 27 ods. 1 a 2 v súlade s 

týmto zákonom. Prevádzkovateľ je povinný bez zby-

točného odkladu úradu vyhovieť a výkonom dohľadu 

nad ochranou osobných údajov písomne poveriť inú fy-

zickú osobu. 

 

27. § 

A felelős személy kötelességei 

(1) A felelős személy köteles a személyes adatok in-

formatikai rendszerben történő feldolgozásának meg-

kezdése előtt megítélni, hogy azok feldolgozásával nem 

jön-e létre az érintett személyek jogai és szabadságai 

megsértésének veszélye. A felelős személy köteles ha-

ladéktalanul írásban értesíteni az adatkezelőt, ha az 

érintett személyek jogainak és szabadságainak megsér-

tését állapítja meg a személyes adatok feldolgozásának 

megkezdése előtt, vagy ha a személyes adatok feldol-

gozása során, a törvényi rendelkezések megsértését ész-

leli. 

(2) A felelős személy köteles biztosítani 

a) a hivatallal való szükséges együttműködést, a ha-

táskörébe tartozó feladatok teljesítése során; a fele-

lős személy a hivatal felszólítására bármikor köteles 

felmutatni írásbeli megbízását és az 1. bekezdés 

szerinti írásbeli értesítéseket, 

b) az 1. bekezdés szerinti kötelezettségeket, 

c) az adatkezelő 6. § szerinti alapvető kötelezettsé-

geinek teljesítése feletti felügyeletet, 

d) a jogosult személyek 21. § szerinti felvilágosítá-

sát, 

e) az érintett személyek 28-30. § szerinti kérvényei-

nek elintézését, 

f) a 19. § 1. és 2. bek. szerinti biztonsági intézkedé-

sek elfogadását, felügyelni azok alkalmazását a 

gyakorlatban és biztosítani azok aktualizálását a 19. 

§ 3. bek. szerint, 

g) a közvetítő kiválasztása feletti felügyeletet, a 

közvetítővel megkötendő írásbeli szerződés előké-

szítését és a szerződéses viszony idejének fennállása 

alatt ellenőrizni a meghatározott, 8. § szerinti felté-

telek betartását, 

h) a határon átnyúló személyes adatátvitel feletti 

felügyeletet a 31. és 32. § szerint, 

i) az informatikai rendszerek bejelentését az egyedi 

regisztrációra, azok kijelentését és változásainak be-

jelentését, vagy biztosítani az informatikai rendsze-

rek nyilvántartásának vezetését a 34-44. § szerint. 

(3) Az a felelős személy, aki megszűnik teljesíteni a 

23. § 5. bek. szerinti feltételeket, köteles haladék nélkül 

jelenteni ezt a tényt az adatkezelőnek. 

 

  § 27 

Povinnosti zodpovednej osoby 

(1) Zodpovedná osoba je povinná pred začatím spracú-

vania osobných údajov v informačnom systéme posú-

diť, či ich spracúvaním nevzniká nebezpečenstvo naru-

šenia práv a slobôd dotknutých osôb. Zistenie narušenia 

práv a slobôd dotknutých osôb pred začatím spracúva-

nia alebo porušenia zákonných ustanovení v priebehu 

spracúvania osobných údajov je zodpovedná osoba po-

vinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť pre-

vádzkovateľovi. 

(2) Zodpovedná osoba je povinná zabezpečovať 

a) potrebnú súčinnosť s úradom pri plnení úloh pat-

riacich do jeho pôsobnosti; na požiadanie je zodpo-

vedná osoba povinná úradu kedykoľvek predložiť 

svoje písomné poverenie a písomné oznámenia 

podľa odseku 1, 

b) povinnosti podľa odseku 1, 

c) dohľad nad plnením základných povinností pre-

vádzkovateľa podľa § 6, 

d) poučenie oprávnených osôb podľa § 21, 

e) vybavovanie žiadostí dotknutých osôb podľa § 28 

až 30, 

f) prijatie bezpečnostných opatrení podľa § 19 ods. 

1 a 2, dohliadať na ich aplikáciu v praxi a zabezpe-

čovať ich aktualizáciu podľa § 19 ods. 3, 

g) dohľad nad výberom sprostredkovateľa, prípravu 

písomnej zmluvy so sprostredkovateľom a počas tr-

vania zmluvného vzťahu preverovať dodržiavanie 

dohodnutých podmienok podľa § 8, 

h) dohľad nad cezhraničným prenosom osobných 

údajov podľa § 31 a 32, 

i) prihlásenie informačných systémov na osobitnú 

registráciu, ich odhlásenie alebo nahlasovanie 

zmien alebo zabezpečovať vedenie evidencie in-

formačných systémov podľa § 34 až 44. 

(3) Zodpovedná osoba, ktorá prestane spĺňať podmien-

ky podľa § 23 ods. 5, je povinná bez zbytočného odkla-

du oznámiť túto skutočnosť prevádzkovateľovi. 
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NEGYEDIK FEJEZET 

Az érintett személyek jogainak védelme 
 

  ŠTVRTÁ HLAVA 

Ochrana práv dotknutých osôb 
 

28. § 

Az érintett személy jogai 

(1) Az érintett személynek, írásbeli kérvény alapján jo-

gában áll az adatkezelőtől kérni   

a) annak igazolását, hogy az ő személyes adatait ke-

zelik-e vagy sem, 

b) információkat a személyes adatok informatikai 

rendszerben történő feldolgozásáról, általánosan 

érthető formában, a 15. § 1. bek. a)-e) pontjainak, 

második-hatodik pontjai szerinti terjedelemben; az 

5. bekezdés szerinti határozat kiadása esetén az 

érintett személy jogosult megismerkedni a kezelés 

és kiértékelés műveleteinek folyamatával, 

c) pontos információkat a forrásról, általánosan ért-

hető formában, amelyből az ő személyes adatait ke-

zelésre megszerezték, 

d) személyes adatainak jegyzékét, általánosan érthe-

tő formában, amelyek az adatkezelés tárgyát képe-

zik, 

e) saját valótlan, nem teljes vagy nem aktuális, ke-

zelés tárgyát képező személyes adatainak javítását 

vagy megsemmisítését,  

f) személyes adatainak megsemmisítését, melyek 

kezelése elérte célját; ha a feldolgozás tárgyát olyan 

hivatalos okmányok képezik, melyek személyes 

adatokat tartalmaznak, kérvényezheti azok vissza-

szolgáltatását, 

g) feldolgozás tárgyát képező személyes adatainak 

megsemmisítését, ha törvénysértésre került sor, 

h) személyes adatainak zárolását beleegyezésének 

visszavonása miatt, annak érvényességi ideje lejárta 

előtt, ha az adatkezelő a személyes adatokat az érin-

tett személy beleegyezése alapján dolgozza fel. 

(2) Az érintett személy 1. bekezdés, e) és f) pontja sze-

rinti jogát csak abban az esetben lehet korlátozni, ha az 

ilyen korlátozás külön törvényből következik, vagy an-

nak alkalmazásával sérülne az érintett személy védel-

me, vagy más személyek jogai és szabadságai sérülné-

nek. 

(3) Az érintett személynek, írásbeli kérvény alapján jo-

gában áll tiltakozni az adatkezelőnél  

a) személyes adatainak kezelése miatt, melyekről 

feltételezhető, hogy a beleegyezése nélkül direkt 

marketing céljaira dolgozzák fel vagy fogják feldol-

gozni, és kérvényezni azok megsemmisítését, 

b) a 10. § 3. bek. d) pontjában szereplő személyes 

adatainak postai kapcsolattartásban, direkt marke-

ting céljaira történő felhasználása miatt, vagy 

c) a 10. § 3. bek. d) pontjában szereplő személyes 

adatainak, direkt marketing céljaira történő tovább-

adása miatt. 

  § 28 

Práva dotknutej osoby 

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žia-

dosti od prevádzkovateľa vyžadovať 

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej 

spracúvané, 

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o 

spracúvaní osobných údajov v informačnom systé-

me v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý 

až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 

5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s po-

stupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné infor-

mácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na 

spracúvanie, 

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej 

osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, ne-

úplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré 

sú predmetom spracúvania, 

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel 

spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúva-

nia úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže 

požiadať o ich vrátenie, 

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predme-

tom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvo-

lania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak 

prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe 

súhlasu dotknutej osoby. 

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) 

možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z 

osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola poru-

šená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené 

práva a slobody iných osôb. 

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má 

právo u prevádzkovateľa namietať voči 

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých pred-

pokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely 

priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich 

likvidáciu, 

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 

ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v 

poštovom styku, alebo 

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 

ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu. 

(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo 

osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádz-

kovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osob-

ných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), 

f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo 
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(4) Az érintett személynek jogában áll írásbeli kér-

vényben, vagy ha az ügy nem tűr halasztást, személye-

sen bármikor tiltakozni az adatkezelőnél személyes 

adatainak kezelése ellen a 10. § 3. bek. a), e), f) vagy g) 

pontjai szerinti esetekben, jogos indokainak kinyilvání-

tásával, vagy jogaiba és jogos érdekeibe való jogtalan 

beavatkozást alátámasztó bizonyítékok előterjesztésé-

vel, amelyek a konkrét esetben a személyes adatok 

ilyen feldolgozásával sérülhetnek vagy sérülnek; ha azt 

törvényi indokok nem akadályozzák és bebizonyoso-

dik, hogy az érintett személy tiltakozása jogos, az adat-

kezelő köteles az érintett személy által kifogásolt sze-

mélyes adatok feldolgozását haladéktalanul zárolni és 

azonnal megsemmisíteni, amint azt a körülmények le-

hetővé teszik. 

(5) Az érintett személynek jogában áll továbbá írásbeli 

kérvényben, vagy ha az ügy nem tűr halasztást, szemé-

lyesen bármikor tiltakozni az adatkezelőnél, és alá nem 

vetnie magát az adatkezelő határozatának, amely szá-

mára jogi következményekkel vagy jelentős következ-

ményekkel bírna, ha az ilyen határozatot kizárólag az ő 

személyes adatainak automatizált feldolgozása alapján 

adták ki. Az érintett személynek jogában áll kérvé-

nyezni a szolgáltatónál a kiadott határozat felülvizsgá-

latát az automatizált feldolgozási formától eltérő mód-

szerrel, miközben az adatkezelő köteles eleget tenni az 

érintett személy kérvényének, éspedig úgy, hogy a ha-

tározat felülvizsgálata során a jogosult személynek lesz 

döntő szerepe; a felülvizsgálat módjáról és a vizsgálat 

eredményéről az adatkezelő a 29. § 3. bek. szerinti ha-

táridőn belül értesíti az érintett személyt. Az érintett 

személy csak abban az esetben nem élhet ezzel a jogá-

val, ha azt külön törvény írja elő, amelyben az érintett 

személy jogos érdekeinek biztosítását szolgáló intézke-

dések vannak szabályozva, vagy ha a szerződéskötési 

szándéknyilatkozat keretében vagy a szerződéses vi-

szony fennállása alatt az adatkezelő olyan határozatot 

adott ki, amellyel teljesítette az érintett személy kérését, 

vagy ha az adatkezelő a szerződés alapján más megfe-

lelő intézkedéseket fogadott el az érintett személy jogos 

érdekeinek biztosítására. 

(6) Ha az érintett személy 

a) írásban érvényesíti jogát, és kérvényének tartal-

mából kitűnik, hogy jogát gyakorolja, a kérvényt a 

jelen törvény szerint benyújtottnak kell tekinteni; az 

elektronikus úton vagy faxon benyújtott kérvényt az 

érintett személy írásban is kézbesíti, legkésőbb az 

elküldéstől számított három napon belül, 

b) személyesen, jegyzőkönyvbe mondva érvényesíti 

jogát, amely tartalmazza, hogy ki érvényesíti jogát, 

mit követel, valamint mikor és ki készítette a jegy-

zőkönyvet, a készítő aláírását és az érintett személy 

aláírását; a jegyzőkönyv másolatát az adatkezelő 

köteles átadni az érintett személynek, 

predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do 

jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo 

môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním 

osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné 

dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je 

oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, 

ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez 

zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako 

to okolnosti dovolia. 

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo 

osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u pre-

vádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa 

rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu 

právne účinky alebo významný dosah, ak sa také roz-

hodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizo-

vaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá 

osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie 

vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automati-

zovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je 

povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že 

rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude 

mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a vý-

sledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú 

osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá 

toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zá-

kon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie 

oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rám-

ci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie 

zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, 

ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak 

prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané 

opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov 

dotknutej osoby. 

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo 

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že 

uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za poda-

nú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronic-

kou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí pí-

somne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, 

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí 

byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a 

kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a pod-

pis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzko-

vateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, 

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo pís-

mena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu 

odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného od-

kladu. 

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje 

sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na 

začatie konania o ochrane osobných údajov. 

(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne 

úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zá-

konný zástupca.16) 
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c) a közvetítőnél az a) pont vagy a b) pont szerint 

érvényesíti jogát, az köteles ezt a kérvényt vagy 

jegyzőkönyvet haladéktalanul átadni az adatkezelő-

nek. 

(7) Ha az érintett személy szerint fennáll a gyanú, hogy 

személyes adatait jogosulatlanul dolgozzák fel, a hiva-

talnál javaslatot nyújthat be a személyes adatok védel-

méről szóló eljárás megkezdésére. 

(8) Ha az érintett személy jogi cselekvőképességében 

korlátozott,15) jogait törvényes képviselője/gyámja ér-

vényesítheti.16) 

(9) Ha az érintett személy nem él, jogait, melyek a jelen 

törvény szerint megillették, közeli hozzátartozó sze-

mély érvényesítheti.17) 

 

(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala 

podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.17) 

 

29. § 

Az érintett személy tájékoztatása 

(1) Az érintett személy 28. § 1. bek. a)-c), e)-h) pontjai 

és a 3-5. bek. szerinti kérvényét az adatkezelő térítés-

mentesen intézi el. 

(2) Az érintett személy 28. § 1. bek. d) pontja szerinti 

kérvényét az adatkezelő térítésmentesen intézi el, kivé-

ve azt az térítést, melynek összege nem lehet több a 

másolatok elkészítésére, az adathordozók beszerzésére 

és az információknak az érintett személy számára való 

megküldésére célirányosan fordított anyagköltség ösz-

szegénél, hacsak külön törvény másként nem rendelke-

zik.31) 

(3) Az adatkezelő köteles írásban elintézni az érintett 

személy kérvényét az 1. és 2. bekezdések szerint, a 

kérvény kézbesítését követő 30 napon belül. 

 

  § 29 

Poskytnutie informácií dotknutej osobe 

(1) Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) 

až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bez-

platne. 

(2) Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) 

vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo 

výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynalože-

ných vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, 

so zadovážením technických nosičov a s odoslaním in-

formácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustano-

vuje inak.31) 

(3) Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žia-

dosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 

30 dní odo dňa doručenia žiadosti. 

 

30. § 

Az érintett személy jogainak  

korlátozásáról szóló értesítés 

Az érintett személy jogainak korlátozását a 28. § 2. 

bek. szerint az adatkezelő haladéktalanul, írásban közli 

az érintett személlyel és a hivatallal. 

 

  § 30 

Oznámenie o obmedzení  

práv dotknutej osoby 

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 

prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne 

oznámi dotknutej osobe a úradu. 

 

ÖTÖDIK FEJEZET 

A személyes adatok határon átnyúló átvitele 
 

  PIATA HLAVA 

Cezhraničný prenos osobných údajov 
 

31. § 

Személyes adatok átvitele harmadik országba 

(1) A személyes adatok harmadik országba történő átvi-

telét, amely az Európai Bizottság döntése szerint32) ga-

rantálja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét, 

akkor lehet megvalósítani, ha az adatkezelő az érintett 

személlyel előre közölte a 15. § 1. bek. vagy 2. bek. 

szerinti információkat, vagy teljesül a 15. § 3. bekezdé-

sének valamelyik feltétele. 

(2) A személyes adatok harmadik országba történő átvi-

telét, amely nem garantálja a személyes adatok megfe-

lelő szintű védelmét, akkor lehet megvalósítani, ha az 

  § 31 

Prenos osobných údajov do tretích krajín 

(1) Prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá 

podľa rozhodnutia Európskej komisie32) zaručuje pri-

meranú úroveň ochrany osobných údajov, možno usku-

točniť, ak prevádzkovateľ dotknutej osobe predtým po-

skytol informácie podľa § 15 ods. 1 alebo ods. 2, alebo 

bola splnená niektorá z podmienok uvedených v § 15 

ods. 3. 

(2) Prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá ne-

zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, 

možno uskutočniť, ak prevádzkovateľ prijme primerané 
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adatkezelő megfelelő biztonsági intézkedéseket fogad 

el a magánélet, valamint az egyének alapvető jogainak 

és szabadságainak védelmére és az őket megillető jo-

gok gyakorlására; az ilyen biztosítékok a külön elő-

írás33) szerinti standard szerződési záradékokból követ-

keznek, vagy az adatkezelő kötelező érvényű vállalaton 

belüli szabályaiból, melyeket jóváhagyott egy tagor-

szágban székelő, személyes adatok védelmének terüle-

tén működő felügyeleti szerv. 

(3) Ha az adatkezelő nem a 2. bekezdés szerint jár el, a 

személyes adatok átvitele harmadik országba, amely 

nem garantálja a személyes adatok megfelelő szintű 

védelmét, csak akkor valósítható meg, ha  

a) az érintett személy az adatátvitel megvalósulása 

előtt írásbeli vagy más megbízható módon bizonyít-

ható beleegyezését adta annak tudatában, hogy a 

harmadik ország nem garantálja a megfelelő szintű 

védelmet, 

b) az adatátvitel okvetlenül szükséges az érintett 

személy és az adatkezelő közötti szerződés teljesíté-

séhez, vagy az érintett személlyel fennálló szerző-

déskötést megelőző kapcsolathoz, vagy a szerződés 

módosításának megtárgyalásához, melyek az érin-

tett személy kérésére történnek, 

c) az adatátvitel okvetlenül szükséges a szerződés 

megkötéséhez vagy a szerződés teljesítéséhez, me-

lyet az adatkezelő az érintett személy érdekében kö-

tött egy harmadik féllel, 

d) az adatátvitel a törvény alapján okvetlenül szük-

séges vagy megkövetelt valamilyen fontos közérdek 

biztosítására, vagy a törvényből, illetve a Szlovák 

Köztársaságot kötelező nemzetközi szerződésből 

következő jogigények igazolására, érvényesítésére 

vagy védelmére, 

e) az adatátvitel okvetlenül szükséges az érintett 

személy létfontosságú érdekeinek védelmére, vagy 

f) olyan személyes adatokra vonatkozik, melyek kü-

lön törvény szerint vezetett jegyzékek, nyilvántartá-

sok vagy műveleti adattárak részét képezik, melyek 

nyilvánosan hozzáférhetők vagy hozzáférhetővé van 

téve azok számára, akik igazolják a hozzáféréshez 

való jogalapjukat, a törvényben előírt feltételek tel-

jesítése mellett. 

(4) Ha munkaviszonyban, állami alkalmazotti viszony-

ban, szolgálati viszonyban vagy hasonló munkajogi vi-

szonyban álló személyek személyes adatainak átvitelé-

ről van szó, az adatkezelő köteles a magánélet és a 

személyes adatok védelmére megfelelő biztosítékokat 

elfogadni a 2. bekezdés szerinti. 

(5) Ha az adatkezelő vagy közvetítő, melynek székhe-

lye, vállalkozásának helye vagy állandó lakhelye az 

Amerikai Egyesült Államokban van, csatlakozott a biz-

tonságos kikötő alapelveihez,34) a személyes adatok át-

viteléről szóló szerződésnek a következőket kell tartal-

záruky ochrany súkromia a základných práv a slobôd 

jednotlivcov a výkonu príslušných práv; takéto záruky 

vyplývajú zo štandardných zmluvných doložiek podľa 

osobitného predpisu33) alebo záväzných vnútropodni-

kových pravidiel prevádzkovateľa, ktoré boli schválené 

orgánom dozoru v oblasti ochrany osobných údajov so 

sídlom v členskom štáte. 

(3) Ak prevádzkovateľ nepostupuje podľa odseku 2, 

prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaru-

čuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov mož-

no uskutočniť, iba ak 

a) dotknutá osoba pred jeho uskutočnením poskytla 

písomný alebo inak hodnoverne preukázateľný súh-

las s vedomím, že tretia krajina nezaručuje primera-

nú úroveň ochrany, 

b) je prenos nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi 

dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo v 

predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou, alebo 

pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú 

na žiadosť dotknutej osoby, 

c) je prenos nevyhnutný na uzavretie zmluvy alebo 

na plnenie zmluvy, ktorú prevádzkovateľ uzavrel v 

záujme dotknutej osoby s treťou stranou, 

d) je prenos nevyhnutný alebo požadovaný na zá-

klade zákona z dôvodu zabezpečenia dôležitého ve-

rejného záujmu alebo pri preukazovaní, uplatňova-

ní, alebo obhajovaní právnych nárokov vyplývajú-

cich zo zákona alebo z medzinárodnej zmluvy, kto-

rou je Slovenská republika viazaná, 

e) je prenos nevyhnutný na ochranu životne dôleži-

tých záujmov dotknutej osoby, alebo 

f) sa týka osobných údajov, ktoré sú súčasťou zoz-

namov, registrov alebo operátov vedených podľa 

osobitných zákonov verejne prístupných alebo 

sprístupnených tým, ktorí preukážu právny základ 

na ich sprístupnenie pri splnení zákonom ustanove-

ných podmienok. 

(4) Ak ide o prenos osobných údajov o osobách v pra-

covnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, slu-

žobnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, 

prevádzkovateľ je povinný prijať primerané záruky 

ochrany súkromia a ochrany osobných údajov podľa 

odseku 2. 

(5) Ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ so síd-

lom, miestom podnikania alebo trvalým pobytom v 

Spojených štátoch amerických pristúpil k zásadám bez-

pečného prístavu,34) zmluva o prenose osobných údajov 

musí obsahovať 

a) identifikačné údaje zmluvných strán, 

b) účel prenosu osobných údajov, 

c) predpokladané spracovateľské operácie v tretej 

krajine, 

d) zoznam prenášaných osobných údajov, 

e) okruh dotknutých osôb a 
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maznia: 

a) a szerződő felek azonosító adatait, 

b) a személyes adatok átvitelének célját, 

c) a harmadik országban elvégzendő előrelátható 

feldolgozási műveleteket, 

d) az átvitt személyes adatok jegyzékét, 

e) az érintett személyek körét és 

f) a személyes adatok tárolásának idejét. 

(6) Ha az adatkezelő a nem megfelelő szintű személyes 

adatvédelemmel rendelkező harmadik országba történő 

személyes adatok átviteléről szóló szerződésben olyan 

záradékokat alkalmaz, amelyek eltérnek a 2. bekezdés 

szerinti, az adatkezelő vagy a közvetítő általi adatátvi-

telre vonatkozó standard szerződési záradékoktól, vagy 

azokkal feltűnően nincsenek összhangban, az adatkeze-

lő köteles az adatátvitel megkezdése előtt a hivatal be-

leegyezését kikérni. 

(7) A 6. bekezdés szerinti kérvény a következőket tar-

talmazza: 

a) a szerződő felek azonosító adatait, 

b) a személyes adatok átvitelének célját, 

c) a harmadik országban elvégzendő előrelátható 

feldolgozási műveleteket, 

d) az átvitt személyes adatok jegyzékét, 

e) az érintett személyek körét és 

f) a személyes adatok tárolásának idejét. 

(8) A 7. bekezdés szerinti kérvény melléklete a szemé-

lyes adatok átviteléről szóló, államnyelven írt szerződés 

vagy annak hitelesített államnyelvű fordítása. 

(9) A 2., 3. és 5. bekezdések szerinti személyes adatát-

vitelhez nem szükséges a hivatal beleegyezése. 

(10) A szolgáltató csak az érintett személy írásbeli be-

legyezésével jogosult különleges személyes adatok át-

vitelére harmadik félnek egy harmadik országban, ha-

csak külön törvény másként nem rendelkezik. 

(11) Annak, aki a személyes adatok átvitelét megvaló-

sítja, biztosítania kell azok biztonságát az adattovábbí-

tás ideje alatt is. 

(12) Azoknak a személyes adatoknak a védelme, me-

lyeket az adatkezelő vagy a közvetítő, amelynek szék-

helye, vállalkozásának helye vagy állandó lakhelye 

harmadik országban található, a Szlovák Köztársaság 

területére hoz be, a jelen törvénnyel összhangban haj-

tandó végre. 

 

f) dobu uchovávania osobných údajov. 

(6) Ak prevádzkovateľ použije v zmluve o prenose 

osobných údajov do tretej krajiny bez primeranej úrov-

ne ochrany osobných údajov zmluvné doložky, ktoré sú 

odlišné od štandardných zmluvných doložiek podľa od-

seku 2 určených na prenos prevádzkovateľom alebo 

sprostredkovateľom alebo s nimi vykazujú zjavný nesú-

lad, je povinný pred začatím prenosu požiadať úrad o 

súhlas. 

(7) Žiadosť podľa odseku 6 obsahuje 

a) identifikačné údaje zmluvných strán, 

b) účel prenosu osobných údajov, 

c) predpokladané spracovateľské operácie v tretej 

krajine, 

d) zoznam prenášaných osobných údajov, 

e) okruh dotknutých osôb a 

f) dobu uchovávania osobných údajov. 

(8) Prílohou žiadosti podľa odseku 7 je zmluva o pre-

nose osobných údajov v štátnom jazyku alebo jej úrad-

ne overený preklad do štátneho jazyka. 

(9) Na prenos osobných údajov podľa odsekov 2, 3 a 5 

sa súhlas úradu nevyžaduje. 

(10) Prevádzkovateľ je oprávnený uskutočniť prenos 

osobitnej kategórie osobných údajov tretej strane so 

sídlom v tretej krajine iba s predchádzajúcim písom-

ným súhlasom dotknutej osoby, ak osobitný zákon neu-

stanovuje inak. 

(11) Ten, kto uskutočňuje prenos osobných údajov, 

musí zabezpečiť ich bezpečnosť aj počas tohto prenosu. 

(12) Ochrana osobných údajov, ktoré prenáša prevádz-

kovateľ alebo sprostredkovateľ so sídlom, miestom 

podnikania alebo s trvalým pobytom v tretej krajine na 

územie Slovenskej republiky, sa vykonáva v súlade s 

týmto zákonom. 

 

32. § 

Személyes adatok átvitele a tagországokon belül 

(1) A személyes adatok szabad áramlása a Szlovák 

Köztársaság és a tagországok között garantált; a Szlo-

vák Köztársaság nem korlátozza, és nem tiltja be a 

személyes adatok átvitelét a természetes személyek 

alapvető jogainak és szabadságainak védelme, elsősor-

ban a magánélethez való joguk miatt, a személyes ada-

taik kezelésével kapcsolatban. 

  § 32 

Prenos osobných údajov v rámci členských štátov 

(1) Voľný pohyb osobných údajov medzi Slovenskou 

republikou a členskými štátmi sa zaručuje; Slovenská 

republika neobmedzí ani nezakáže prenos osobných 

údajov z dôvodov ochrany základných práv a slobôd 

fyzických osôb, najmä ich práva na súkromie v súvis-

losti so spracúvaním ich osobných údajov. 

(2) Prevádzkovateľ so sídlom, miestom podnikania ale-
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(2) Az az adatkezelő, amelynek székhelye, vállalkozá-

sának helye vagy állandó lakhelye a Szlovák Köztársa-

ság területén található, és amely egyúttal valamelyik 

tagország vagy tagországok területén lévő közvetítő 

igénybevételével személyes adatokat dolgoz fel, köteles 

biztosítani, hogy az ő utasításai szerint és a jelen tör-

vénnyel összhangban járjanak el; ez nem vonatkozik a 

műszaki, szervezési és személyzeti biztonsági intézke-

dések elfogadására. 

(3) Az az adatkezelő, amelynek székhelye, vállalkozá-

sának helye vagy állandó lakhelye a Szlovák Köztársa-

ság területén található, egy másik tagállamban található 

adatkezelő részére történő személyes adattovábbításkor 

köteles megfelelő biztosítékokkal garantálni az érintett 

személyek jogainak és jogos érdekeinek megóvását. 

(4) Az adatkezelő köteles beszerezni az érintett szemé-

lyek írásbeli vagy más bizonyítható módon igazolható 

beleegyezését a személyes adatok másik tagországban 

székelő adatkezelő számára történő átvitele előtt, ha a 

jelen törvény vagy külön törvény ilyen beleegyezést 

megkövetel. 

 

bo s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, 

ktorý zároveň spracúva osobné údaje prostredníctvom 

sprostredkovateľa na území jedného alebo viacerých 

členských štátov, je povinný zabezpečiť, aby konali 

podľa jeho pokynov a v súlade s týmto zákonom; to 

neplatí pri prijatí technických, organizačných a perso-

nálnych bezpečnostných opatrení. 

(3) Prevádzkovateľ so sídlom, miestom podnikania ale-

bo s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky 

pri prenose osobných údajov prevádzkovateľovi v inom 

členskom štáte je povinný prijať primerané záruky za-

chovania práv a právom chránených záujmov dotknu-

tých osôb. 

(4) Prevádzkovateľ je povinný získať písomný alebo 

iným hodnoverným spôsobom preukázateľný súhlas 

dotknutých osôb pred poskytnutím osobných údajov 

prevádzkovateľovi so sídlom v inom členskom štáte, ak 

tento zákon alebo osobitný zákon takýto súhlas vyžadu-

je. 

 

HATODIK FEJEZET 

Az informatikai rendszerek  

bejelentési kötelezettsége,  

különleges regisztrációja és nyilvántartása 
 

  ŠIESTA HLAVA 

Oznamovacia povinnosť,  

osobitná registrácia  

a evidencia informačných systémov 
 

33. § 

Az adatkezelő köteles értesíteni a hivatalt az informati-

kai rendszereiről, kérvényezni a hivatalnál az informa-

tikai rendszereinek különleges regisztrációját, vagy 

nyilvántartást vezetni az informatikai rendszereiről a je-

len törvény által meghatározott terjedelemben és felté-

telek mellett. 

 

  § 33 

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť úradu informačné 

systémy, požiadať úrad o osobitnú registráciu infor-

mačných systémov alebo viesť o informačných systé-

moch evidenciu v rozsahu a za podmienok ustanove-

ných týmto zákonom. 

 

Bejelentési kötelezettség 

 

34. § 

(1) A bejelentési kötelezettség vonatkozik minden 

olyan informatikai rendszerre, amelyben személyes 

adatokat dolgoznak fel teljesen vagy részben automati-

zált feldolgozó eszközökkel. 

(2) Az 1. bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség 

nem vonatkozik azokra az informatikai rendszerekre, 

amelyek 

a) a 37. § szerint különleges regisztráció alá tartoz-

nak, 

b) felelős személy felügyelete alá tartoznak, akit 

írásban bízott meg az adatkezelő a 23. § szerint, és 

aki a jelen törvény szerint látja el a személyes ada-

tok védelme feletti felügyeletet, kivéve azt az in-

formatikai rendszert, amelyben a személyes adatok 

a 10. § 3. bek. g) pontja szerint kerülnek feldolgo-

zásra, amely mindig bejelentési kötelezettség alá 

  Oznamovacia povinnosť 

 

§ 34 

(1) Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na všetky in-

formačné systémy, v ktorých sa spracúvajú osobné úda-

je úplne alebo čiastočne automatizovanými prostried-

kami spracúvania. 

(2) Oznamovacia povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťa-

huje na informačné systémy, ktoré 

a) podliehajú osobitnej registrácii podľa § 37, 

b) podliehajú dohľadu zodpovednej osoby, ktorú pí-

somne poveril prevádzkovateľ podľa § 23 a ktorá 

vykonáva dohľad nad ochranou osobných údajov 

podľa tohto zákona, okrem informačného systému, 

v ktorom sa spracúvajú osobné údaje na základe § 

10 ods. 3 písm. g), ktorý vždy podlieha oznamova-

cej povinnosti; úrad môže rozhodnúť, že informač-

ný systém, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje na 

základe § 10 ods. 3 písm. g) podlieha osobitnej re-
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esik; a hivatal úgy dönthet, hogy különleges regiszt-

ráció alá esik az az informatikai rendszer, amelyben 

a személyes adatok a 10. § 3. bek. g) pontja szerint 

kerülnek feldolgozásra, 

c) valamely polgári társulás vagy szakszervezet tag-

ságáról szóló személyes adatokat tartalmaznak, és 

ha ezeket az adatokat kizárólag csak saját belső 

használatra dolgozzák fel és használják, vagy álla-

milag elismert egyházak vagy vallási közösségek 

tagjainak vallási meggyőződésére vonatkozó szemé-

lyes adatait tartalmazzák, és ha ezeket az adatokat 

az egyház vagy a vallási közösség dolgozza fel és 

kizárólag csak saját belső használatra szánják azo-

kat, vagy politikai párt vagy politikai mozgalom 

tagságának személyes adatait tartalmazza, és ha 

ezeket a személyes adatokat a politikai párt vagy 

politikai mozgalom dolgozza fel és kizárólag csak 

saját belső használatra szánja, vagy 

d) amelyek olyan személyes adatokat tartalmaznak, 

amelyeket törvény, az Európai Unió közvetlenül ér-

vényesíthető jogilag kötelező erejű aktusa vagy a 

Szlovák Köztársaságot kötelező nemzetközi szerző-

dés alapján dolgoznak fel. 

 

gistrácii, 

c) obsahujú osobné údaje o členstve osôb v občian-

skom združení alebo odborovej organizácii, a ak tie-

to osobné údaje spracúvajú a využívajú výlučne pre 

svoju vnútornú potrebu, alebo obsahujú osobné úda-

je o náboženskej viere osôb združených v štátom 

uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, a ak 

tieto osobné údaje spracúva cirkev alebo nábožen-

ská spoločnosť a využíva ich výlučne pre svoju 

vnútornú potrebu, alebo obsahujú osobné údaje o 

členstve osôb v politickej strane alebo v politickom 

hnutí, ktoré sú ich členmi, a ak tieto osobné údaje 

spracúva politická strana alebo politické hnutie a 

využíva ich výlučne pre svoju vnútornú potrebu, 

alebo 

d) obsahujú osobné údaje, ktoré sú spracúvané na 

základe zákona, priamo vykonateľného právne zá-

väzného aktu Európskej únie alebo medzinárodnej 

zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

 

35. § 

(1) Az adatkezelő a 34. § szerint köteles informatikai 

rendszerét bejelenteni a személyes adatok feldolgozá-

sának megkezdése előtt; a bejelentés elvégezhető az 

elektronikus nyomtatvány segítségével is. A bejelen-

tésnek tartalmaznia kell 

a) az adatkezelő azonosító adatait,  

b) az adatkezelő végrehajtó szervének vagy az adat-

kezelő nevében eljárásra jogosult más személynek a 

családi és utónevét, 

c) az adatkezelő képviselőjének azonosító adatait, 

ha kinevezésre került; ha az adatkezelő kinevezte 

képviselőjét, feltünteti az adatkezelő képviselője 

végrehajtó szervének családi és utónevét is vagy az 

adatkezelő képviselője nevében eljárásra jogosult 

más személy családi és utónevét, 

d) az adatkezelő jogosult személyeinek számát, 

e) az informatikai rendszer megnevezését,  

f) a személyes adatok kezelésének célját, 

g) a személyes adatok feldolgozásának jogalapját, 

h) az érintett személyek körét, 

i) a személyes adatok jegyzékét, vagy a személyes 

adatok tartományát a 10. § 4. bek. első mondata sze-

rint, 

j) a harmadik feleket, esetleg a harmadik felek kö-

rét, ha feltételezhető vagy nyilvánvaló, hogy ezeket 

a személyes adatok továbbítják, és az adattovábbítás 

jogalapját, 

k) az átvevők körét, ha feltételezhető vagy nyilván-

való, hogy számukra a személyes adatok hozzáfér-

  § 35 

(1) Prevádzkovateľ je povinný oznámiť informačný 

systém podľa § 34 pred začatím spracúvania osobných 

údajov; oznámenie možno vykonať aj prostredníctvom 

elektronického formulára. Oznámenie musí obsahovať 

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa, 

b) meno a priezvisko štatutárneho orgánu prevádz-

kovateľa alebo inej osoby oprávnenej konať v mene 

prevádzkovateľa, 

c) identifikačné údaje zástupcu prevádzkovateľa, ak 

je vymenovaný; ak prevádzkovateľ vymenoval 

svojho zástupcu, uvedie aj meno a priezvisko štatu-

tárneho orgánu zástupcu prevádzkovateľa alebo inej 

osoby oprávnenej konať v mene zástupcu prevádz-

kovateľa, 

d) počet oprávnených osôb prevádzkovateľa, 

e) názov informačného systému, 

f) účel spracúvania osobných údajov, 

g) právny základ spracúvania osobných údajov, 

h) okruh dotknutých osôb, 

i) zoznam osobných údajov, alebo rozsah osobných 

údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety, 

j) tretie strany, prípadne okruh tretích strán, ak sa 

predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné 

údaje poskytnuté a právny základ ich poskytovania, 

k) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je 

zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené a 

právny základ ich sprístupnenia, 

l) spôsob zverejnenia, ak prevádzkovateľ osobné 

údaje zverejňuje a právny základ ich zverejnenia, 
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hetők lesznek, és a hozzáférővé tevés jogalapját, 

l) a közzététel módját, ha a szolgáltató közzéteszi a 

személyes adatokat, és közzétételük jogalapját, 

m)a harmadik országokat, ha feltételezhető vagy 

nyilvánvaló, hogy meg fog valósulni a személyes 

adatok átvitele ezekbe az országokba, és az adatát-

vitel jogalapját, 

n) a biztonsági intézkedések megjelölését, melyeket 

a személyes adatok védelmének biztosítására fogad-

tak el a 19. § 1. és 2. bek. szerint, 

o) a keltezést, amely naptól megkezdik a személyes 

adatok kezelését az informatikai rendszerben. 

(2) Az informatikai rendszer bejelentésének mintáját és 

az informatikai rendszerek 1. bekezdés szerinti példáló-

zó felsorolását a hivatal közzéteszi a honlapján. 

 

m) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, 

že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných 

údajov a právny základ ich prenosu, 

n) označenie bezpečnostných opatrení prijatých na 

zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa § 19 

ods. 1 až 2, 

o) deň, keď sa začnú spracúvať osobné údaje v in-

formačnom systéme. 

(2) Vzor oznámenia informačného systému a príkladmý 

zoznam informačných systémov podľa odseku 1 zve-

rejní úrad na svojom webovom sídle. 

 

36. § 

(1) Ha olyan informatikai rendszerről van szó, amely a 

34. § szerint bejelentési kötelezettség alá esik, és a be-

jelentés rendelkezik a 35. § 1. bek. szerinti alaki kellé-

kekkel, a hivatal az informatikai rendszerhez azonosító 

számot rendel hozzá. Az adatkezelő kérésére a bejelen-

tési kötelezettség teljesítéséről a hivatal igazolást bo-

csát ki, amely tartalmazza 

a) a hivatal azonosító adatait, 

b) az adatkezelő azonosító adatait; akadémiai cím, 

családi és utónév és állandó lakhelyének címe, ha a 

szolgáltató természetes személy, 

c) az informatikai rendszer megnevezését, 

d) a hozzárendelt azonosító számot, 

e) a hivatal alkalmazottjának akadémiai címét, csa-

ládi és utónevét, tisztségét és aláírását, 

f) a bejelentési kötelezettség teljesítésének időpont-

ját és 

g) a hivatal hivatalos bélyegzőjének lenyomatát. 

(2) Ha a bejelentés nem rendelkezik a 35. § 1. bek. sze-

rinti alaki kellékekkel, a hivatal felszólítja az adatkeze-

lőt, hogy a megadott határidőn belül, amelyet a hivatal 

állapít meg, és amely hét napnál nem lehet kevesebb, 

küszöbölje ki a hiányosságokat. Ha az adatkezelő a 

nem küszöböli ki a hiányosságokat a megadott határ-

időn belül, a hivatal nem oszt ki azonosító számot és a 

bejelentést nem veszi figyelembe. 

(3) Ha az informatikai rendszer bejelentési kötelezett-

ség alá esik, és az adatkezelő teljesítette a 35. § 1. bek. 

szerinti bejelentési kötelezettségét, a bejelentés napjától 

kezdve jogosult a személyes adatok kezelésének meg-

kezdésére. 

(4) Ha az adatkezelő informatikai rendszere a bejelen-

tés után teljesíteni kezdi a 34. § 2. bek. szereplő feltéte-

leket, az adatkezelő köteles erről haladéktalanul értesí-

teni a hivatalt; a hivatal visszavonja az azonosító szá-

mot, amiről haladéktalanul értesíti az adatkezelőt. Ha a 

hivatal ezt a tényt a jelen törvény szerinti feladatai ellá-

  § 36 

(1) Ak ide o informačný systém, ktorý podľa § 34 pod-

lieha oznamovacej povinnosti a oznámenie spĺňa nále-

žitosti podľa § 35 ods. 1, úrad informačnému systému 

pridelí identifikačné číslo. O splnení oznamovacej po-

vinnosti vydá úrad na žiadosť prevádzkovateľa potvr-

denie, ktoré obsahuje 

a) identifikačné údaje úradu, 

b) identifikačné údaje prevádzkovateľa; titul, meno, 

priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak je prevádz-

kovateľom fyzická osoba, 

c) názov informačného systému, 

d) pridelené identifikačné číslo, 

e) titul, meno, priezvisko, funkciu a podpis zamest-

nanca úradu, 

f) dátum splnenia oznamovacej povinnosti, a 

g) odtlačok úradnej pečiatky úradu. 

(2) Ak oznámenie nespĺňa náležitosti podľa § 35 ods. 1, 

úrad vyzve prevádzkovateľa na odstránenie nedostat-

kov v lehote, ktorú určí a ktorá nemôže byť kratšia ako 

sedem dní. Ak prevádzkovateľ neodstráni nedostatky v 

určenej lehote, úrad identifikačné číslo nepridelí a na 

oznámenie sa neprihliada. 

(3) Ak informačný systém podlieha oznamovacej po-

vinnosti a prevádzkovateľ si splnil oznamovaciu povin-

nosť podľa § 35 ods. 1, je oprávnený začať so spracú-

vaním osobných údajov odo dňa oznámenia. 

(4) Ak informačný systém prevádzkovateľa po jeho 

oznámení začne spĺňať podmienky uvedené v § 34 ods. 

2, prevádzkovateľ je povinný o tom bez zbytočného 

odkladu informovať úrad; úrad odníme identifikačné 

číslo, o čom bez zbytočného odkladu informuje pre-

vádzkovateľa. Ak úrad zistí túto skutočnosť pri plnení 

úloh podľa tohto zákona z vlastnej iniciatívy, odníme 

identifikačné číslo, o čom bez zbytočného odkladu in-

formuje prevádzkovateľa. Proti rozhodnutiu o odňatí 

identifikačného čísla nie je prípustný opravný prostrie-

dok. 
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tása közben saját kezdeményezésből észleli, visszavon-

ja az azonosító számot, amiről haladéktalanul értesíti az 

adatkezelőt. Az azonosító szám visszavonásáról szóló 

határozat ellen nincs jogorvoslati lehetőség. 

 

 

A különleges regisztráció 

 

37. § 

A különleges regisztráció feltételei 

A különleges regisztráció azokra az informatikai rend-

szerekre vonatkozik, amelyekben az adatkezelő  

a) a 10. § 3. bek. g) pontja alapján dolgozza fel a 

személyes adatokat, ha erről a hivatal dönt a 34. § 2. 

bek. b) pontja értelmében, 

b) a 13. § 5. bek. b), c) és d) pontjai alapján dolgoz-

za fel a személyes adatokat, vagy 

c) legalább az egyiket a 13. § 1. bekezdésében sze-

replő személyes adatok közül, és egyúttal feltéte-

lezhető e személyes adatok olyan harmadik ország-

ba történő átvitele, amely nem biztosítja a szemé-

lyes adatok megfelelő szintű védelmét; különleges 

regisztráció nem szükséges a 31. § 9. bek. szerinti 

esetekben. 

 

  Osobitná registrácia 

 

§ 37 

Podmienky osobitnej registrácie 

Osobitná registrácia sa vzťahuje na informačné systé-

my, v ktorých prevádzkovateľ spracúva 

a) osobné údaje na základe § 10 ods. 3 písm. g), ak 

o tom rozhodne úrad podľa § 34 ods. 2 písm. b), 

b) osobné údaje na základe § 13 ods. 5 písm. b), c) a 

d), alebo 

c) aspoň jeden z osobných údajov uvedených v § 13 

ods. 1 a zároveň sa predpokladá prenos týchto 

osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje 

primeranú úroveň ochrany osobných údajov; oso-

bitná registrácia sa nevyžaduje v prípadoch podľa § 

31 ods. 9. 

38. § 

A különleges regisztrációra történő jelentkezés 

(1) Az adatkezelő a személyes adatok feldolgozásának 

megkezdése előtt, köteles informatikai rendszerét kü-

lönleges regisztrációra bejelenteni a hivatalban. A kér-

vénynek, amellyel az adatkezelő az informatikai rend-

szerét különleges regisztrációra bejelenti, a 35, § 1. 

bek. szerinti alaki kellékeken kívül az informatikai 

rendszer különleges regisztrációjának okát is tartalmaz-

nia kell a 37. § szerint. 

(2) A kérvény mintáját, melyen az adatkezelő az infor-

matikai rendszert különleges regisztrációra bejelenti, a 

hivatal teszi közzé a honlapján 

(3) A 2. bekezdés szerinti kérvény mellékleteit képezik 

azok a dokumentumok, melyek elengedhetetlenek an-

nak elbírálására, hogy a személyes adatok feldolgozá-

sával nem jön-e létre az érintett személyek jogai és sza-

badságai megsértésének veszélye. 

 

  § 38 

Prihlásenie na osobitnú registráciu 

(1) Prevádzkovateľ je povinný prihlásiť informačný 

systém na osobitnú registráciu na úrade pred začatím 

spracúvania osobných údajov. Žiadosť, ktorou pre-

vádzkovateľ prihlasuje informačný systém na osobitnú 

registráciu, musí okrem náležitostí podľa § 35 ods. 1 

obsahovať aj dôvod prihlasovania informačného systé-

mu na osobitnú registráciu podľa § 37. 

(2) Vzor žiadosti, ktorou prevádzkovateľ prihlasuje in-

formačný systém na osobitnú registráciu, zverejní úrad 

na svojom webovom sídle. 

(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú podklady ne-

vyhnutné na posúdenie, či spracúvaním osobných úda-

jov nevzniká nebezpečenstvo porušenia práv a slobôd 

dotknutých osôb. 

 

39. § 

Különleges regisztrációs eljárás 

(1) Ha a kérvény nem teljesíti a 38. § 1. és 3. bek. sze-

rinti alaki követelményeket, vagy ha a kérvény elbírálá-

sa során bármilyen kétség felmerül, a hivatal felszólítja 

az adatkezelőt a hiányosságok kiküszöbölésére vagy a  

háttéranyagok kiegészítésére a megadott határidőn be-

lül, amelyet a hivatal állapít meg, és amely tíz napnál 

nem lehet kevesebb; ez alatt az idő alatt a különleges 

regisztrációs eljárás határideje felfüggesztésre kerül. 

(2) Az érintett személy jogai és szabadságai megsérté-

  § 39 

Postup pri osobitnej registrácii 

(1) Ak žiadosť nespĺňa náležitosti podľa § 38 ods. 1 a 3 

alebo ak pri posudzovaní žiadosti vzniknú akékoľvek 

pochybnosti, úrad vyzve prevádzkovateľa na odstráne-

nie nedostatkov alebo doplnenie podkladov v lehote, 

ktorú určí a ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní; 

počas tejto doby lehota v konaní o osobitnej registrácii 

neplynie. 

(2) Mieru nebezpečenstva porušenia práv a slobôd 

dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov indi-
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sének veszélyét a személyes adatok feldolgozása során, 

egyénileg, a konkrét esetre vonatkozóan a hivatal bírál-

ja el. 

(3) Ha a személyes adatok feldolgozásával nem jön lét-

re az érintett személyek jogai és szabadságai megsérté-

sének veszélye, a hivatal regisztrálja az informatikai 

rendszert, és nyilvántartási számot rendel hozzá. Az 

egyéni regisztrációról a hivatal igazolást ad ki, amely 

tartalmazza 

a) a hivatal azonosító adatait, 

b) az adatkezelő azonosító adatait; akadémiai cím, 

családi és utónév, állandó lakcím, ha az adatkezelő 

természetes személy, 

c) az informatikai rendszer megnevezését, 

d) a hozzárendelt nyilvántartási számot, 

e) a hivatal alkalmazottjának akadémiai címét, csa-

ládi és utónevét, tisztségét és aláírását, 

f) a regisztráció dátumát és 

g) a hivatal hivatalos bélyegzőjének lenyomatát. 

(4) A különleges regisztrációról szóló igazolás mintáját 

a hivatal a honlapján teszi közzé. 

(5) Az adatkezelő a különleges regisztrációra bejelen-

tett informatikai rendszerében akkor jogosult megkez-

deni a személyes adatok kezelését, miután kézbesítették 

neki a különleges regisztrációról szóló igazolást. 

(6) Ha a hivatal a személyes adatok feldolgozására 

szolgáló különleges regisztrációra bejelentett informa-

tikai rendszert kockázatosnak ítéli meg, úgy dönt, hogy 

nem ítéli meg az adatkezelőnek a különleges regisztrá-

ciót a személyes adatok az adott célra történő kezelésé-

re. Az adatkezelő köteles haladéktalanul végrehajtani 

az intézkedéseket, hogy a személyes adatok kezelése ne 

valósuljon meg. 

(7) Ha a benyújtott adatok elbírálása során a hivatal 

megállapítja, hogy a bejelentés alatt álló informatikai 

rendszer nem esik a különleges regisztráció kötelessé-

gének hatálya alá, a különleges regisztrációs eljárást le-

állítja, és haladéktalanul értesíti erről az adatkezelőt. 

(8) A különleges regisztrációról nem adnak ki írásbeli 

határozatot; a különleges regisztráció ellen nincs jogor-

voslati lehetőség. 

(9) Ha bebizonyosodik, hogy az adatkezelő a törvén-

nyel vagy a jó erkölccsel ellentétesen dolgoz fel szemé-

lyes adatokat, a hivatal határozatában megszünteti az 

informatikai rendszer különleges regisztrációját, és 

dönt a személyes adatok feldolgozásának befejezéséről. 

 

viduálne pre konkrétny prípad posudzuje úrad. 

(3) Ak spracúvaním osobných údajov nevzniká nebez-

pečenstvo porušenia práv a slobôd dotknutých osôb, 

úrad zaregistruje informačný systém a pridelí mu regis-

tračné číslo. O osobitnej registrácii vydá úrad potvrde-

nie, ktoré obsahuje 

a) identifikačné údaje úradu, 

b) identifikačné údaje prevádzkovateľa; titul, meno, 

priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak je prevádz-

kovateľom fyzická osoba, 

c) názov informačného systému, 

d) pridelené registračné číslo, 

e) titul, meno, priezvisko, funkciu a podpis zamest-

nanca úradu, 

f) dátum registrácie a 

g) odtlačok úradnej pečiatky úradu. 

(4) Vzor potvrdenia o osobitnej registrácii zverejní úrad 

na svojom webovom sídle. 

(5) Prevádzkovateľ je oprávnený začať spracúvať 

osobné údaje v informačnom systéme prihlásenom na 

osobitnú registráciu až po doručení potvrdenia o oso-

bitnej registrácii. 

(6) Ak úrad spracúvanie osobných údajov v informač-

nom systéme prihlásenom na osobitnú registráciu po-

súdi ako rizikové, rozhodne o neudelení osobitnej re-

gistrácie prevádzkovateľovi na spracúvanie osobných 

údajov na daný účel. Prevádzkovateľ je povinný bez 

zbytočného odkladu vykonať opatrenia, aby sa spracú-

vanie osobných údajov neuskutočnilo. 

(7) Ak pri posudzovaní predložených údajov úrad zistí, 

že prihlásený informačný systém nepodlieha osobitnej 

registrácii, konanie o osobitnej registrácii zastaví a pre-

vádzkovateľa o tom bez zbytočného odkladu informuje. 

(8) O osobitnej registrácii sa nevyhotovuje písomné 

rozhodnutie; proti osobitnej registrácii nie je prípustný 

opravný prostriedok. 

(9) Ak sa preukáže, že prevádzkovateľ spracúva osobné 

údaje v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, 

úrad rozhodnutím zruší osobitnú registráciu informač-

ného systému a rozhodne o ukončení spracúvania 

osobných údajov. 

 

40. § 

A változások bejelentése  

és a különleges regisztráció lejelentése 

(1) Az adatkezelő 15 napon belül köteles írásban értesí-

teni a hivatalt a bejelentett adatok vagy a különleges 

regisztrációra bejelentett adatok bármilyen változásáról, 

amely a feldolgozás során bekövetkezik; a változások 

  § 40 

Oznámenie zmien  

a odhlásenie osobitnej registrácie 

(1) Prevádzkovateľ je povinný do 15 dní písomne 

oznámiť úradu akékoľvek zmeny oznámených údajov a 

údajov prihlásených na osobitnú registráciu, ktoré na-

stanú v priebehu spracúvania; povinnosť oznámenia 
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bejelentésének kötelezettsége nem vonatkozik a jogo-

sult személyek létszámára a 35. § 1. bek. d) pontja sze-

rint. A változások bejelentésére szolgáló kérvény min-

táját a hivatal a honlapján teszi közzé. 

(2) Az adatkezelő köteles a személyes adatok kezelésé-

nek befejezése után 15 napon belül írásban bejelenteni 

az informatikai rendszer 35. § 1. bek. szerinti használa-

tának befejezését és írásban lejelenteni az informatikai 

rendszer regisztrációját vagy különleges regisztrációját. 

Az első mondat szerinti írásos bejelentés során az adat-

kezelő köteles megadni elsősorban az azonosító adatait, 

a lejelentendő informatikai rendszer megnevezését, az 

azonosító vagy regisztrációs számot és a személyes 

adatok feldolgozása befejezésnek időpontját. Az első 

mondat szerinti írásos bejelentés mintáját a hivatal a 

honlapján teszi közzé. 

(3) A bejelentett adatok 1. bekezdés szerinti változását 

és az informatikai rendszer használata 2. bekezdés 

szerinti befejezésének bejelentését elektronikus ny-

omtatvány segítségével is el lehet végezni. 

 

zmien sa nevzťahuje na počet oprávnených osôb podľa 

§ 35 ods. 1 písm. d). Vzor žiadosti o oznámení zmien 

zverejní úrad na svojom webovom sídle.  

(2) Prevádzkovateľ je povinný do 15 dní odo dňa skon-

čenia spracúvania osobných údajov písomne oznámiť 

ukončenie používania informačného systému podľa § 

35 ods. 1 a písomne odhlásiť informačný systém z oso-

bitnej registrácie. Pri písomnom oznámení podľa prvej 

vety je prevádzkovateľ povinný uviesť najmä svoje 

identifikačné údaje, názov odhlasovaného informačné-

ho systému, identifikačné alebo registračné číslo a dá-

tum skončenia spracúvania osobných údajov. Vzor pí-

somného oznámenia podľa prvej vety zverejní úrad na 

svojom webovom sídle. 

(3) Zmenu oznámených údajov podľa odseku 1 a 

oznámenie ukončenia používania informačného systé-

mu podľa odseku 2 možno vykonať aj prostredníctvom 

elektronického formulára. 

41. § 

A különleges regisztráció illetéke 

A különleges regisztráció és a különleges regisztráció 

módosítása külön jogszabályi előírás szerint illetékkö-

teles.35) 

 

  § 41 

Poplatok za osobitnú registráciu 

Za osobitnú registráciu a za zmenu osobitnej registrácie 

sa vyberá správny poplatok podľa osobitného predpi-

su.35) 

 

42. § 

A bejelentés és a különleges regisztráció  

hozzáférhetővé és közzététele 

(1) A bejelentés adatait a 35. § 1. bek. szerinti terjede-

lemben és a különleges regisztráció adatait a 38. § 1. 

bek. szerinti terjedelemben a hivatal köteles bárki szá-

mára ingyenesen hozzáférhetővé tenni, aki ezt kérelme-

zi. 

(2) A hivatal honlapján keresztül teszi közzé a bejelen-

tések és különleges regisztrációk jegyzékét, a követke-

ző terjedelemben: 

a) az informatikai rendszer adatkezelőjének megne-

vezése és azonosító száma; ha az adatkezelő termé-

szetes személy, annak akadémiai címe, családi és 

utóneve és 

b) az informatikai rendszer azonosító vagy regis-

ztrációs száma. 

 

  § 42 

Sprístupnenie a zverejnenie oznámení  

a osobitnej registrácie 

(1) Údaje z oznámení v rozsahu podľa § 35 ods. 1 a 

osobitnej registrácie v rozsahu podľa § 38 ods. 1 je 

úrad povinný sprístupniť bezplatne komukoľvek, kto o 

to požiada.  

(2) Úrad prostredníctvom svojho webového sídla zve-

rejňuje zoznam oznámení a osobitných registrácií v 

rozsahu  

a) názov a identifikačné číslo prevádzkovateľa in-

formačného systému; titul, meno a priezvisko, ak je 

prevádzkovateľom fyzická osoba a  

b) identifikačné alebo registračné číslo informačné-

ho systému. 

A nyilvántartás 

 

43. § 

A nyilvántartás feltételei 

(1) Azokról az informatikai rendszerekről, amelyek 

nem esnek a bejelentési kötelezettség vagy a különleges 

regisztráció kötelezettségének hatálya alá, az adatkeze-

lő nyilvántartást köteles vezetni, éspedig legkésőbb az 

ezen informatikai rendszerekben történő adatfeldolgo-

  Evidencia 

 

§ 43 

Podmienky evidencie 

(1) O informačných systémoch, ktoré nepodliehajú 

oznamovacej povinnosti alebo osobitnej registrácii, je 

prevádzkovateľ povinný viesť evidenciu, a to najneskôr 

odo dňa začatia spracúvania údajov v týchto informač-

ných systémoch. Evidencia obsahuje údaje v rozsahu 
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zás megkezdésének napjától kezdve. A nyilvántartás a 

35. § 1. bek. szerinti terjedelemben tartalmazza az ada-

tokat. A nyilvántartás mintáját a hivatal a honlapján te-

szi közzé. 

(2) Az adatkezelő köteles az 1. bekezdés szerinti nyil-

vántartást vezetni és aktualizálni, egészen a személyes 

adatok az informatikai rendszerben történő feldolgozá-

sa befejezésnek napjáig; az aktualizálás kötelezettsége 

nem vonatkozik a jogosult személyek számára a 35. § 

1. bek. d) pontja szerint. 

 

podľa § 35 ods. 1. Vzor evidencie zverejní úrad na svo-

jom webovom sídle. 

(2) Prevádzkovateľ je povinný viesť a aktualizovať 

evidenciu podľa odseku 1 až do dňa ukončenia spracú-

vania osobných údajov v informačnom systéme; povin-

nosť aktualizácie sa nevzťahuje na počet oprávnených 

osôb podľa § 35 ods. 1 písm. d). 

 

44. § 

A nyilvántartás hozzáférhetővé tétele 

A 43. § 1. bek. szerint nyilvántartás adatait az adatkeze-

lő köteles bárki számára ingyenesen hozzáférhetővé 

tenni, aki ezt kéri. 

 

 

  § 44 

Sprístupnenie evidencie 

Údaje z evidencie podľa § 43 ods. 1 je prevádzkovateľ 

povinný sprístupniť bezplatne komukoľvek, kto o to 

požiada. 

 

 

HARMADIK RÉSZ 

A hivatal 

 

  
TRETIA ČASŤ 

Úrad 

 

ELSŐ FEJEZET 

A hivatal jogállása,  

hatásköre és szervezeti felépítése 
 

  PRVÁ HLAVA 

Postavenie, pôsobnosť  

a organizácia úradu 
 

45. § 

A hivatal jogállása 

(1) A hivatal az államigazgatás országos hatáskörű 

szerve (hatósága), amely ellátja a személyes adatok vé-

delme feletti felügyeletet és részt vállal a természetes 

személyek alapvető jogainak és szabadságainak védel-

mében személyes adataik kezelése során. 

(2) A hivatal székhelye Pozsony. 

(3) A hivatal hatáskörének ellátása közben függetlenül 

jár el, és az alkotmányhoz,, az alkotmányos törvények-

hez, a törvényekhez, a többi általánosan kötelező érvé-

nyű jogszabályhoz és a Szlovák Köztársaságot kötelező 

nemzetközi szerződésekhez igazodik. 

(4) A hivatal költségvetési szervezet.36) A költségvetési 

javaslatát a hivatal az általános igazgatási (államkincs-

tári) fejezet részeként nyújtja be. A hivatal elfogadott 

költségvetését a naptári év folyamán csak a Szlovák 

Köztársaság Nemzeti Tanácsa csökkentheti. 

(5) A hivatal szervezeti felépítésének részleteit a szer-

vezeti szabályzat rendezi. 

 

  § 45 

Postavenie úradu 

(1) Úrad je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pô-

sobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osob-

ných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a 

slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných 

údajov. 

(2) Sídlom úradu je Bratislava. 

(3) Úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nezá-

visle a riadi sa ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, 

ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a 

medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská re-

publika viazaná. 

(4) Úrad je rozpočtovou organizáciou.36) Návrh rozpoč-

tu predkladá úrad ako súčasť kapitoly Všeobecná po-

kladničná správa. Schválený rozpočet úradu môže zní-

žiť v priebehu kalendárneho roku iba Národná rada 

Slovenskej republiky. 

(5) Podrobnosti o organizácii úradu upraví organizačný 

poriadok. 

 

46. § 

A hivatal hatásköre 

(1) A hivatal a személyes adatok védelme feletti fel-

ügyelet során a következő feladatokat látja el: 

a) felügyeli a törvényben meghatározott, a szemé-

  § 46 

Pôsobnosť úradu 

(1) Úrad pri výkone dozoru nad ochranou osobných 

údajov plní tieto úlohy: 

a) vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností 
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lyes adatok kezelésére vonatkozó kötelezettségek 

betartását, 

b) folyamatosan figyeli a személyes adatok védel-

mének állapotát, az informatikai rendszerek bejelen-

tési kötelezettségének teljesítését és különleges re-

gisztrációját, valamint az informatikai rendszerek 

nyilvántartásának vezetését, 

c) fogadja a törvényben meghatározott, a személyes 

adatok feldolgozására vonatkozó kötelezettségek 

megsértésének gyanújára vonatkozó beadványokat 

és kezdeményezéseket, vagy saját kezdeményezésre 

jár el, 

d) elvégzi a személyes adatok kezelésének ellenőr-

zését az informatikai rendszerekben, 

e) a jelen törvényben előírt kötelezettségek megsér-

tésének gyanúja esetén beidézheti az adatkezelőt 

vagy a közvetítőt, 

f) határozatban intézkedéseket foganatosít a megál-

lapított hiányosságok kiküszöbölésére, 

g) szankciókat hoz a jelen törvényben meghatáro-

zott kötelezettségek megsértésének megállapítása 

esetén, 

h) intézkedéseket javasol az adatkezelőknek a sze-

mélyes adatok védelmének biztosítására az informa-

tikai rendszerekben; ebből a célból, hatáskörén be-

lül, ajánlásokat ad ki az adatkezelőknek, 

i) lehetővé teszi a bejelentési kötelezettség teljesíté-

sét és elvégzi az informatikai rendszerek különleges 

regisztrációját, továbbá bebiztosítja az állapotuk 

közzétételét, 

j) vezeti a felelős személyek nyilvántartását, 

k) konzultációkat biztosít a személyes adatok vé-

delmének területén, 

l) a saját hatáskörén belül kötelező érvényű állás-

pontokat bocsát ki, 

m) módszertani útmutatást nyújt az adatkezelőknek 

és közvetítőknek a személyes adatok kezelése kap-

csán, 

n) vizsgáztatja a felelős személyeket, és kiadja az 

igazolásokat a vizsgák sikeres letételéről, 

o) jóváhagyja a megfelelő szintű védelmet nem biz-

tosító harmadik országokba történő személyes adat-

továbbítást, 

p) a személyes adatok megfelelő szintű védelmet 

nem biztosító harmadik országokba történő átvite-

lének céljaira jóváhagyja az adatkezelő kötelező ér-

vényű vállalaton belüli szabályait, 

q) részt vesz a személyes adatok védelmének terüle-

tére vonatkozó általánosan kötelező érvényű jog-

szabályok előkészítésében, 

r) véleményezi a törvényjavaslatokat és a többi álta-

lánosan kötelező érvényű jogszabályi javaslatot, 

amely a személyes adatok kezelését szabályozza, 

s) saját hatáskörén belül általános érvényű jogszabá-

ustanovených zákonom pri spracúvaní osobných 

údajov, 

b) priebežne sleduje stav ochrany osobných údajov, 

plnenie oznamovacej povinnosti, osobitnú registrá-

ciu informačných systémov a vedenie evidencie o 

informačných systémoch, 

c) prijíma návrhy a podnety týkajúce sa podozrenia 

z porušovania povinností ustanovených zákonom 

pri spracúvaní osobných údajov alebo koná z vlast-

nej iniciatívy, 

d) vykonáva kontrolu spracúvania osobných údajov 

v informačných systémoch, 

e) pri podozrení z porušenia povinností uložených 

týmto zákonom môže predvolať prevádzkovateľa 

alebo sprostredkovateľa, 

f) na odstránenie zistených nedostatkov rozhodnu-

tím ukladá opatrenia na nápravu, 

g) ukladá sankcie pri zistení porušenia povinností 

uvedených v tomto zákone, 

h) odporúča prevádzkovateľom opatrenia na zabez-

pečenie ochrany osobných údajov v informačných 

systémoch; na tento účel v rozsahu svojej pôsobnos-

ti vydáva odporúčania pre prevádzkovateľov, 

i) umožňuje splnenie oznamovacej povinnosti a vy-

konáva osobitnú registráciu informačných systémov 

a zabezpečuje zverejnenie ich stavu, 

j) vedie register zodpovedných osôb, 

k) poskytuje konzultácie v oblasti ochrany osob-

ných údajov, 

l) v rozsahu svojej pôsobnosti vydáva záväzné sta-

noviská, 

m) metodicky usmerňuje prevádzkovateľov a spro-

stredkovateľov pri spracúvaní osobných údajov, 

n) vykonáva skúšky zodpovedných osôb a vydáva 

potvrdenia o ich absolvovaní, 

o) vydáva súhlas na prenos osobných údajov do tre-

tích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň 

ochrany, 

p) na účely cezhraničného prenosu osobných údajov 

do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň 

ochrany, schvaľuje záväzné vnútropodnikové pra-

vidlá prevádzkovateľa, 

q) podieľa sa na príprave všeobecne záväzných 

právnych predpisov v oblasti ochrany osobných 

údajov, 

r) vyjadruje sa k návrhom zákonov a k návrhom os-

tatných všeobecne záväzných právnych predpisov, v 

ktorých sa upravuje spracúvanie osobných údajov, 

s) v rozsahu svojej pôsobnosti vydáva všeobecne 

záväzné právne predpisy, 

t) predkladá Národnej rade Slovenskej republiky 

správu o stave ochrany osobných údajov najmenej 

raz za dva roky; správu o stave ochrany osobných 

údajov zverejňuje úrad na svojom webovom sídle. 
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lyi előírásokat ad ki, 

t) kétévente legalább egy alkalommal benyújtja je-

lentését a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 

a személyes adatok védelmének állapotáról; a sze-

mélyes adatok védelmének állapotáról szóló jelen-

tést a hivatal a honlapján közzéteszi. 

u) közzéteszi a honlapján a jogosult személyek 

21. § szerinti tájékoztatásának mintáit. 

(2) Az 1. bekezdés szerinti feladatokon kívül a hivatal 

a) teljesíti az Európai Bizottsággal szembeni jelen-

téstételi kötelezettségét a személyes adatok védel-

mének területén, 

b) intézkedéseket fogad el az Európai Bizottság ha-

tározatainak végrehajtására, melyeket a személyes 

adatok védelmére vonatkozóan adtak ki, és 

c) együttműködik a személyes adatok védelme fe-

letti felügyelet gyakorlása során a hasonló külföldi 

felügyeleti szervekkel (hatóságokkal). 

(3) Ha a hivatal arra utaló tényeket állapít meg, hogy a 

törvény, más általánosan kötelező érvényű jogszabály 

vagy az adatkezelő által kiadott belső előírás megsérti a 

természetes személyek alapvető jogait és szabadságait 

személyes adataik kezelése során, a hivatal elöljárója 

kezdeményezheti annak módosítását, vagy azon szerv 

megszüntetését, amely ezt az előírást elfogadta. 

(4) A személyes adatok védelme feletti felügyelet tár-

gyát nem képezik az adatkezelők vagy közvetítők és az 

érintett személyek, vagy más természetes személyek, 

vagy jogi személyek közötti szerződéses vagy szerző-

déskötési szándéknyilatkozati viszonyokból eredő vitás 

kérdések, melyek megtárgyalásában és eldöntésében a 

bíróságok vagy más szervek illetékesek, külön törvé-

nyek szerint. 

(5) Ha a személyes adatokat hírszerző szolgálatok és a 

Nemzetbiztonsági Hivatal kezelik, a személyes adatok 

védelme feletti felügyeletet a Szlovák Köztársaság 

Nemzeti Tanácsa látja el, külön törvényi előírás sze-

rint.37) 

 

u) zverejňuje na svojom webovom sídle vzory po-

učení oprávnenej osoby podľa § 21. 

(2) Okrem plnenia úloh podľa odseku 1 úrad ďalej 

a) plní oznamovaciu povinnosť voči Európskej ko-

misii v oblasti ochrany osobných údajov, 

b) prijíma opatrenia na vykonanie rozhodnutí Eu-

rópskej komisie vydaných v oblasti ochrany osob-

ných údajov a 

c) spolupracuje pri výkone dozoru nad ochranou 

osobných údajov s obdobnými orgánmi dozoru v 

zahraničí. 

(3) Ak úrad zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že zá-

kon, iný všeobecne záväzný právny predpis alebo pre-

vádzkovateľom vydaný vnútorný predpis porušuje zá-

kladné práva a slobody fyzických osôb pri spracúvaní 

ich osobných údajov, predseda úradu môže podať pod-

net na jeho zmenu alebo zrušenie orgánu, ktorý tento 

predpis prijal. 

(4) Predmetom dozoru nad ochranou osobných údajov 

nie sú spory zo zmluvných alebo predzmluvných vzťa-

hov medzi prevádzkovateľmi alebo sprostredkovateľmi 

a dotknutými osobami alebo inými fyzickými osobami, 

alebo právnickými osobami, na ktorých prejednávanie a 

rozhodovanie sú príslušné súdy alebo iné orgány podľa 

osobitných zákonov. 

(5) Ak osobné údaje spracúvajú spravodajské služby a 

Národný bezpečnostný úrad, dozor nad ochranou osob-

ných údajov vykonáva Národná rada Slovenskej repub-

liky podľa osobitného predpisu.37) 

 

A hivatal szervezeti felépítése 

 

47. § 

A hivatal elnöke 

(1) A hivatal élén az elnök áll, akit a Szlovák Köztársa-

ság Nemzeti Tanácsa választ meg és hív vissza, a Szlo-

vák Köztársaság kormányának javaslatára. 

(2) A hivatal elnökének megbízatási időszaka öt év, és 

legfeljebb két, egymást követő megbízatási időszakra 

választható meg. A hivatal elnöke a megbízatási idő-

szaka után is betölti tisztségét, amíg a Szlovák Köztár-

saság Nemzeti Tanácsa nem választ új elnököt. 

(3) A hivatal elnökének a Szlovák Köztársaság azon ál-

lampolgára választható meg, aki választható a Szlovák 

Köztársaság Nemzeti Tanácsába, jogi cselekvőképessé-

  Organizácia úradu 

 

§ 47 

Predseda úradu 

(1) Na čele úradu je predseda, ktorého volí a odvoláva 

Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slo-

venskej republiky. 

(2) Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov a 

možno ho zvoliť najviac na dve po sebe nasledujúce 

funkčné obdobia. Predseda úradu ostáva vo funkcii aj 

po uplynutí funkčného obdobia, kým Národná rada 

Slovenskej republiky nezvolí nového predsedu. 

(3) Za predsedu úradu možno zvoliť občana Slovenskej 

republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Sloven-

skej republiky, má spôsobilosť na právne úkony v pl-
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ge képessége nem korlátozott, mesterfokú főiskolai 

végzettséggel rendelkezik, és a 23. § 6. bek. első és má-

sodik mondata szerint feddhetetlen. 

(4) A hivatal elnökét titoktartási kötelezettség köti 

azokkal a tényekkel kapcsolatban, melyek tisztségének 

betöltése során jutottak tudomására, s ez tisztségének 

betöltése végével is érvényben marad. A titoktartási kö-

telezettség alól konkrét esetre vonatkozóan a Szlovák 

Köztársaság Nemzeti Tanácsa adhat felmentést. 

(5) A hivatal elnöke tevékenységéért a Szlovák Köztár-

saság Nemzeti Tanácsának felel. 

(6) A hivatal elnöke tisztsége beöltésének ideje alatt 

szolgálati hivatalvezetői szerepben van a külön törvé-

nyi rendelkezés szerint.38) 

(7) A megbízatási időszak lejárta előtt a hivatal elnöké-

nek tisztsége megszűnik 

a) a tisztségről történő lemondással, 

b) a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába törté-

nő választhatóság elvesztésével, 

c) az ítélet jogerőre emelkedésével, mellyel szándé-

kos bűncselekmény miatt elítélték, vagy amellyel 

bűncselekmény miatt elítélték és a büntetés letölté-

sét feltételesen nem függesztették fel, 

d) olyan tevékenység végzésével, amely külön elő-

írás szerint összeegyeztethetetlen a tisztség betölté-

sével,39) vagy 

e) elhalálozással. 

(8) A hivatal elnöke tisztségéből visszahívható, ha 

a) az egészségi állapota hosszantartóan, de legkeve-

sebb egy évig nem teszi lehetővé a tisztségéből ere-

dő kötelességeinek rendes ellátását, 

b) megsértette olyan tényekre vonatkozó titoktartási 

kötelezettségét, melyek tisztségének betöltésével 

kapcsolatban jutottak tudomására. 

(9) A hivatal elnökének bérét és további járandóságait 

külön jogszabály38) szerint a Szlovák Köztársaság kor-

mánya határozza meg. 

 

nom rozsahu, má vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa a je bezúhonný podľa § 23 ods. 6 prvá a druhá 

veta. 

(4) Predseda úradu je povinný zachovávať mlčanlivosť 

o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel počas výkonu 

svojej funkcie, a to aj po skončení výkonu svojej funk-

cie. Od povinnosti mlčanlivosti môže predsedu úradu v 

konkrétnom prípade oslobodiť Národná rada Sloven-

skej republiky. 

(5) Za svoju činnosť predseda úradu zodpovedá Národ-

nej rade Slovenskej republiky. 

(6) Predseda úradu má počas výkonu svojej funkcie po-

stavenie vedúceho služobného úradu podľa osobitného 

zákona.38) 

(7) Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie 

predsedu úradu zaniká 

a) vzdaním sa funkcie, 

b) stratou voliteľnosti do Národnej rady Slovenskej 

republiky, 

c) nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým 

bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým 

bol odsúdený za trestný čin a výkon trestu mu nebol 

podmienečne odložený, 

d) výkonom činnosti, ktorá je nezlučiteľná s výko-

nom jeho funkcie podľa osobitného predpisu,39) ale-

bo 

e) smrťou. 

(8) Predseda úradu môže byť z funkcie odvolaný, ak 

a) mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však po-

čas jedného roka, nedovoľuje riadne vykonávať po-

vinnosti vyplývajúce z jeho funkcie, 

b) porušil povinnosť zachovávať mlčanlivosť o sku-

točnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vý-

konom svojej funkcie. 

(9) Platové a ďalšie náležitosti predsedu úradu určuje 

vláda Slovenskej republiky podľa osobitného predpi-

su.38) 

 

48. § 

A hivatal alelnöke 

(1) A hivatal elnökét a hivatal alelnöke helyettesíti, akit 

a hivatal elnökének javaslatára a Szlovák Köztársaság 

kormánya nevez ki és hív vissza. 

(2) A hivatal alelnökének megbízatási időszaka öt év, 

és legfeljebb két, egymást követő megbízatási időszak-

ra nevezhető ki. A hivatal alelnöke a megbízatási idő-

szaka után is betölti tisztségét, amíg a Szlovák Köztár-

saság kormánya nem nevez ki új alelnököt. 

(3) A hivatal alelnökéi tisztségének betöltésére is vo-

natkoznak a 47. § 3., 7. és 8. bek. rendelkezései. 

 

  § 48 

Podpredseda úradu 

(1) Predsedu úradu zastupuje podpredseda úradu, kto-

rého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky 

na návrh predsedu úradu. 

(2) Funkčné obdobie podpredsedu úradu je päť rokov a 

možno ho vymenovať najviac na dve po sebe nasledu-

júce obdobia. Podpredseda úradu ostáva vo funkcii aj 

po uplynutí funkčného obdobia, kým vláda Slovenskej 

republiky nevymenuje nového podpredsedu. 

(3) Na výkon funkcie podpredsedu úradu sa ustanove-

nia § 47 ods. 3, 7 a 8 vzťahujú rovnako. 

 

49. § 

A hivatal főellenőre 

(1) Az ellenőrök élén a hivatal főellenőre áll, akit a hi-

  § 49 

Vrchný inšpektor úradu 

(1) Na čele inšpektorov je vrchný inšpektor úradu, kto-
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vatal elnökének javaslatára a Szlovák Köztársaság 

kormánya nevez ki és hív vissza.  

(2) Főellenőrnek az az állampolgár nevezhető ki,40) aki-

nek jogi cselekvőképessége nem korlátozott, feddhetet-

len, mesterszintű főiskolai végzettséggel rendelkezik és 

legalább ötéves szakmai gyakorlattal az informatika 

vagy a jog területén, valamint betöltötte 35. életévét. 

(3) A főellenőr megbízatási időszaka öt év, és legfel-

jebb két, egymást követő megbízatási időszakra nevez-

hető ki. A főellenőr a megbízatási időszaka után is be-

tölti tisztségét, amíg a Szlovák Köztársaság kormánya 

nem nevezi ki az új főellenőrt. 

(4) A főellenőr tisztségéből visszahívható, ha 

a) az egészségi állapota hosszantartóan, de legkeve-

sebb hat hónapig nem teszi lehetővé a tisztségéből 

eredő kötelességeinek rendes ellátását, 

b) megsértette olyan tényekre vonatkozó titoktartási 

kötelezettségét, melyek tisztségének betöltésével 

kapcsolatban jutottak tudomására, 

c) ismételten nem teljesíti a 46. § 1. bek., a) és d) 

pontjaiban maghatározott kötelezettségeit, vagy 

megsérti a szolgálati fegyelmet, és ha a legutolsó 

hat hónap során a hivatal elnöke a hivatal főellenő-

rét ismételten írásban felszólította a hiányosságok 

kiküszöbölésére és a hivatal főellenőre ezeket mél-

tányos határidőn belül nem orvosolta. 

(5) A hivatal főellenőrét tisztségéből visszahívják, ha 

súlyosan elhanyagolta a jelen törvényben előírt köteles-

ségeit, ha nem igazolja, hogy a hibát nem ő okozta, 

vagy nem akadályozhatta meg, vagy a szolgálati fegye-

lem súlyos megsértése miatt. 

(6) A megbízatási időszak lejárta előtt a főellenőr tiszt-

sége megszűnik 

a) a tisztségről történő lemondással, 

b) az ítélet jogerőre emelkedésével, mellyel szándé-

kos bűncselekmény miatt elítélték, vagy amellyel 

bűncselekmény miatt elítélték és a büntetés letölté-

sét feltételesen nem függesztették fel, 

c) olyan tevékenység végzésével, amely össze-

egyeztethetetlen a tisztség betöltésével, vagy 

d) elhalálozással. 

 

rého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky 

na návrh predsedu úradu. 

(2) Za vrchného inšpektora možno vymenovať obča-

na,40) ktorý má spôsobilosť na právne úkony v plnom 

rozsahu, je bezúhonný, má vysokoškolské vzdelanie 

druhého stupňa a najmenej päťročnú odbornú prax v 

oblasti informatiky alebo práva a dosiahol vek najme-

nej 35 rokov. 

(3) Funkčné obdobie vrchného inšpektora je päť rokov 

a do funkcie ho možno vymenovať najviac na dve po 

sebe nasledujúce obdobia. Vrchný inšpektor ostáva vo 

funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, kým vláda 

Slovenskej republiky nevymenuje nového vrchného in-

špektora. 

(4) Vrchného inšpektora možno z funkcie odvolať, ak 

a) mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však po-

čas šiestich mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať 

povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie, 

b) porušil povinnosť zachovávať mlčanlivosť o sku-

točnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vý-

konom svojej funkcie, alebo 

c) opakovane neplní úlohy ustanovené v § 46 ods. 1 

písm. a) a d) alebo porušuje služobnú disciplínu, a 

ak v posledných šiestich mesiacoch predseda úradu 

vrchného inšpektora úradu opakovane písomne vy-

zval na odstránenie nedostatkov a vrchný inšpektor 

úradu ich v primeranej lehote neodstránil. 

(5) Vrchný inšpektor úradu sa z funkcie odvolá, ak 

hrubo zanedbal povinnosti uložené týmto zákonom, ak 

nepreukáže, že zavinenie nespôsobil alebo mu nemohol 

zabrániť, alebo pre hrubé porušenie služobnej disciplí-

ny. 

(6) Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie 

vrchného inšpektora úradu zaniká 

a) vzdaním sa funkcie, 

b) nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým 

bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým 

bol odsúdený za trestný čin a výkon trestu mu nebol 

podmienečne odložený, 

c) výkonom činnosti, ktorá je nezlučiteľná s výko-

nom jeho funkcie, alebo 

d) smrťou. 

 

50. § 

A hivatal ellenőre 

(1) A hivatal ellenőrét a hivatal elnöke nevezi ki és hív-

ja vissza, azok közül az közalkalmazottak közül38), akik 

a hivatalban közszolgálatot látnak el. 

(2) Ellenőrnek az az állampolgár nevezhető ki,40) aki 

mesterszintű főiskolai végzettséggel és legalább há-

roméves szakmai gyakorlattal rendelkezik az informa-

tika vagy a jog területén, valamint betöltötte 30. életé-

vét. 

(3) A hivatal ellenőre visszahívható38) a közalkalmazot-

  § 50 

Inšpektor úradu 

(1) Inšpektora úradu vymenúva a odvoláva predseda 

úradu zo štátnych zamestnancov38) vykonávajúcich 

štátnu službu v úrade. 

(2) Za inšpektora úradu možno vymenovať občana,40) 

ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a 

najmenej trojročnú odbornú prax v oblasti informatiky 

alebo práva a dosiahol vek najmenej 30 rokov. 

(3) Inšpektora úradu možno odvolať pri zmene štátno-

zamestnaneckého pomeru,38) a ak mu zdravotný stav 
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ti viszony megváltozása esetén, és ha az egészségi álla-

pota hosszantartóan, de legkevesebb hat hónapig nem 

teszi lehetővé a közalkalmazotti munkaköri leírásából 

következő kötelességeinek rendes ellátását.  

 

dlhodobo, najmenej však počas šiestich mesiacov, ne-

dovoľuje riadne vykonávať povinnosti vyplývajúce z 

opisu činností štátneho zamestnanca. 

 

51. § 

A hivatal alelnöke, a főellenőr, a hivatal ellenőre és a 

hivatal alkalmazottja kötelesek megtartani titoktartási 

kötelezettségüket azokról a tényekről, melyekről a jelen 

törvény szerinti feladataik ellátása közben szereztek tu-

domást, a tisztségük betöltésének befejezése, közalkal-

mazotti jogviszonyuk vagy alkalmazotti jogviszonyuk 

megszűnése után is. A hivatal alelnökét, a főellenőrt, az 

ellenőrt és a hivatal alkalmazottját titoktartási kötele-

zettsége alól a konkrét esetben a hivatal elnöke menthe-

ti fel. 

 

  § 51 

Podpredseda úradu, vrchný inšpektor, inšpektor úradu a 

zamestnanec úradu sú povinní zachovávať mlčanlivosť 

o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli počas plnenia 

úloh podľa tohto zákona, a to aj po skončení výkonu 

svojej funkcie, štátnozamestnaneckého pomeru alebo 

pracovného pomeru. Od povinnosti mlčanlivosti môže 

podpredsedu úradu, vrchného inšpektora, inšpektora a 

zamestnanca úradu v konkrétnom prípade zbaviť pred-

seda úradu. 

 

MÁSODIK FEJEZET 

Az ellenőrzés 
 

  DRUHÁ HLAVA 

Kontrola 
 

52. § 

Az ellenőrzés megkezdése 

(1) A személyes adatok kezelésének ellenőrzését a jelen 

törvény szerint a hivatal főellenőre, a hivatal ellenőrei 

és a hivatal alkalmazottai végzik, akik az ellenőrző 

szerv tagjai (a továbbiakban csak „ellenőrző szerv“). 

(2) Az ellenőrző szerv az ellenőrzést mint rendes ellen-

őrzést, az éves ellenőrzési terv alapján, vagy mint soron 

kívüli ellenőrzést, a személyes adatok kezelése során, a 

törvényileg előírt kötelezettségek megsértésének gya-

núja alapján, vagy a személyes adatok védelméről szóló 

eljárás keretében végzi el. 

(3) A hivatal főellenőre az ellenőrzést a hivatal elnöké-

nek írásbeli megbízása alapján végzi el. A hivatal ellen-

őre az ellenőrzést a hivatal főellenőrének írásbeli meg-

bízása alapján végzi el. A hivatal alkalmazottja a hiva-

tal elnökének vagy főellenőrének írásbeli megbízása 

alapján vesz részt az ellenőrzésen. Az ellenőrzés elvég-

zésére szóló megbízás tartalmazza  

a) a hivatal azonosító adatait, 

b) az ellenőrzött személy azonosító adatait, 

c) az ellenőrző szerv akadémiai címét, családi és 

utónevét, 

d) az ellenőrzés dátumát, helyét és idejét, 

e) az ellenőrzés tárgyát, 

f) a hivatalos bélyegző lenyomatát és a hivatal elnö-

kének vagy főellenőrének aláírását, az első-

harmadik mondatok szerint. 

(4) Az ellenőrzés elvégzésére szóló megbízás mintáját a 

hivatal a honlapján teszi közzé. 

(5) Az ellenőrzés, az ellenőrzésről szóló értesítés, az 

adatkezelőnek vagy a közvetítőnek történő kézbesítés 

napján veszi kezdetét (a továbbiakban csak „ellenőrzött 

személy“). 

  § 52 

Začatie kontroly 

(1) Kontrolu spracúvania osobných údajov podľa tohto 

zákona vykonáva vrchný inšpektor úradu, inšpektor 

úradu a zamestnanci úradu, ktorí sú členmi kontrolného 

orgánu (ďalej len „kontrolný orgán“). 

(2) Kontrolný orgán vykoná kontrolu ako riadnu kon-

trolu na základe ročného plánu kontrol alebo ako mi-

moriadnu kontrolu na základe podozrenia z porušenia 

povinností pri spracúvaní osobných údajov ustanove-

ných zákonom alebo v rámci konania o ochrane osob-

ných údajov. 

(3) Vrchný inšpektor úradu vykonáva kontrolu na zá-

klade písomného poverenia predsedu úradu. Inšpektor 

úradu vykoná kontrolu na základe písomného povere-

nia vrchného inšpektora úradu. Zamestnanec úradu sa 

zúčastňuje na kontrole na základe písomného poverenia 

predsedu úradu alebo vrchného inšpektora úradu. Pí-

somné poverenie na vykonanie kontroly obsahuje 

a) identifikačné údaje úradu, 

b) identifikačné údaje kontrolovanej osoby, 

c) titul, meno a priezvisko kontrolného orgánu, 

d) deň, miesto a čas kontroly, 

e) predmet kontroly, 

f) odtlačok úradnej pečiatky a podpis predsedu úra-

du alebo vrchného inšpektora úradu podľa prvej až 

tretej vety. 

(4) Vzor poverenia na vykonanie kontroly zverejní úrad 

na svojom webovom sídle. 

(5) Kontrola je začatá dňom doručenia oznámenia o 

kontrole prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi 

(ďalej len „kontrolovaná osoba“). 
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53. § 

Az ellenőrzés elvégzése során az ellenőrző szerv köte-

les úgy eljárni, hogy az ellenőrzött személy jogai és jo-

gos érdekei ne sérüljenek. 

 

  § 53 

Pri výkone kontroly je kontrolný orgán povinný postu-

povať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chráne-

né záujmy kontrolovanej osoby. 

 

54. § 

Elfogultság az ellenőrzés során 

(1) Az az ellenőrző szerv, amelynek tudomására jutot-

tak olyan tények, melyek megkérdőjelezhetik elfogulat-

lanságát, haladéktalanul köteles ezeket a tényeket írás-

ban jelenteni a hivatalnak. 

(2) Ha az ellenőrzött személy szerint kétséges az ellen-

őrző szerv elfogulatlansága, tekintettel az ellenőrzés 

tárgyával vagy az ellenőrzött személlyel való kapcsola-

tára, az ellenőrzött személy írásbeli kifogás benyújtásá-

ra jogosult, melyben feltünteti az okokat is. A kifogás 

benyújtásának nincs halasztó hatása; az ellenőrző szerv 

az első mondat szerint csak olyan feladatokat végezhet 

el az ellenőrzés során, melyek halaszthatatlanok. 

(3) Az elfogultsági kifogásokról és az elfogultság beje-

lentéséről a hivatal elnöke dönt a kifogás érvényesítésé-

től számított öt munkanapon belül, és írásban értesíti 

határozatáról azt, aki a kifogást emelte. A hivatal elnö-

kének döntése ellen jogorvoslattal élni nem lehetséges. 

(4) Az elfogultságról való döntésre nem vonatkozik a 

közigazgatási eljárásról szóló általános előírás.41) 

 

  § 54 

Zaujatosť v kontrole 

(1) Kontrolný orgán, ktorý sa dozvedel o skutočnos-

tiach zakladajúcich pochybnosti o jeho zaujatosti, je 

povinný tieto skutočnosti písomne oznámiť úradu bez 

zbytočného odkladu. 

(2) Ak má kontrolovaná osoba pochybnosti o zaujatosti 

kontrolného orgánu so zreteľom na jeho vzťah k pred-

metu kontroly alebo ku kontrolovanej osobe, kontrolo-

vaná osoba je oprávnená podať písomné námietky s 

uvedením dôvodu. Podanie námietok nemá odkladný 

účinok; kontrolný orgán je podľa prvej vety oprávnený 

vykonať pri kontrole len také úkony, ktoré neznesú od-

klad. 

(3) O námietkach zaujatosti a o oznámení zaujatosti 

rozhodne predseda úradu v lehote do piatich pracov-

ných dní od ich uplatnenia a písomne oboznámi s roz-

hodnutím toho, kto námietku uplatnil. Proti rozhodnu-

tiu predsedu úradu nemožno podať opravný prostrie-

dok. 

(4) Na rozhodovanie o zaujatosti sa nevzťahuje všeo-

becný predpis o správnom konaní.41) 

 

55. § 

Az ellenőrző szerv kötelességei 

Az ellenőrző szerv köteles 

a) előre, írásban értesíteni az ellenőrzött személyt az 

ellenőrzés tárgyáról és céljáról; ez nem érvényes 

abban az esetben, ha az ellenőrzés bejelentése az el-

lenőrzés megkezdése előtt az ellenőrzés céljának 

meghiúsításához, vagy az ellenőrzés elvégzésének 

jelentős megnehezítéséhez vezethetne, amikoris az 

ellenőrzés bejelentése az ellenőrzés megkezdésekor 

is megvalósítható, 

b) az ellenőrzés megkezdése előtt felmutatni az el-

lenőrzés elvégzésére szóló megbízást, és köteles 

igazolni a hivatalhoz való tartozását, 

c) kidolgozni az ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet 

(a továbbiakban csak „jegyzőkönyv“) vagy az ellen-

őrzésről szóló feljegyzést, 

d) feljegyezni az ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvbe 

és feljegyzésbe az ellenőrzés megállapításait, 

e) ismertetni az ellenőrzött személlyel az ellenőrzés 

jegyzőkönyvezett megállapításait, és felkérni őt, 

hogy az ellenőrző szerv által megadott határidőn be-

lül írásban tegyen nyilatkozatot az ellenőrzés jegy-

zőkönyvezett megállapításaival kapcsolatban, 

f) átadni az ellenőrzött személynek az ellenőrzésről 

szóló jegyzőkönyv vagy feljegyzés egy példányát, 

  § 55 

Povinnosti kontrolného orgánu 

Kontrolný orgán je povinný 

a) vopred písomne oznámiť kontrolovanej osobe 

predmet a účel kontroly; to neplatí, ak by oznáme-

nie o kontrole pred začatím kontroly mohlo viesť k 

zmareniu účelu kontroly alebo podstatnému sťaže-

niu výkonu kontroly, keď oznámenie o kontrole 

možno vykonať pri začatí kontroly, 

b) pred začatím kontroly preukázať sa poverením na 

vykonanie kontroly a preukázať svoju príslušnosť k 

úradu, 

c) vypracovať protokol o vykonaní kontroly (ďalej 

len „protokol“) alebo záznam o kontrole, 

d) uvádzať do protokolu a do záznamu o kontrole 

kontrolné zistenia, 

e) oboznámiť kontrolovanú osobu s kontrolnými 

zisteniami v protokole a vyžiadať si od nej v lehote 

určenej kontrolným orgánom písomné vyjadrenie 

ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole, 

f) odovzdať kontrolovanej osobe jedno vyhotovenie 

protokolu alebo záznamu o kontrole, 

g) písomne potvrdiť kontrolovanej osobe prevzatie 

originálov alebo kópií dokladov, písomných doku-

mentov, kópií pamäťových médií a iných materiá-

lov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, 
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g) írásban igazolni az ellenőrzött személynek az 

eredeti vagy másolt iratok, írásbeli dokumentumok, 

adathordozó eszközök másolatainak és egyéb anya-

goknak az átvételét, és köteles biztosítani azok meg-

felelő védelmét elkallódás, megsemmisülés, sérülés 

és visszaélés ellen, 

h) megvizsgálni a kifogások megalapozottságát, az 

ellenőrzés jegyzőkönyvezett megállapításaival kap-

csolatban, és figyelembe venni a kifogások megala-

pozottságát a jegyzőkönyv függelékében, és köteles 

ezt megismertetni az ellenőrzött személlyel, 

i) megvitatni az ellenőrzés eredményéről szóló 

jegyzőkönyvet az ellenőrzött személlyel, és jegyző-

könyvet készíteni a megbeszélésről, 

j) tájékoztatni az elvégzett ellenőrzés lefolyásáról és 

eredményéről a hivatal elnökét és a főellenőrt is, ha 

nem a főellenőr végzi az ellenőrzést. 

 

zničením, poškodením a zneužitím, 

h) preveriť opodstatnenosť námietok ku kontrolným 

zisteniam uvedeným v protokole a zohľadniť opod-

statnenosť námietok v dodatku k protokolu a oboz-

námiť s ním kontrolovanú osobu, 

i) prerokovať protokol o výsledku kontroly s kon-

trolovanou osobou a vyhotoviť zápisnicu o jeho 

prerokovaní, 

j) o priebehu a výsledku vykonávanej kontroly in-

formovať predsedu úradu a aj vrchného inšpektora 

úradu, ak vrchný inšpektor nevykonáva kontrolu. 

 

56. § 

Az ellenőrző szerv jogosultságai 

Az ellenőrző szerv jogosult  

a) belépni az adatkezelő és a közvetítő telkeire, épü-

leteibe vagy üzemegységeinek és létesítményeinek 

helyiségeibe, 

b) az ellenőrzött személy vagy az ellenőrzött sze-

mély nevében eljáró természetes személyek sze-

mélyazonosságának ellenőrzésére, 

c) az ellenőrzött személytől kérni, hogy a megadott 

határidőn belül az ellenőrző szerv rendelkezésére 

bocsássa az okmányokat, más iratokat, nyilatkoza-

tokat és információkat, az adathordozókon feldol-

gozott adatokat, beleértve a műszaki adathordozó-

kat, a programok kivonatait és forráskódjait, ha ren-

delkezik ezekkel, és az ellenőrzés elvégzéséhez 

szükséges további anyagokat, eredeti példányokat 

vagy másolatokat, és indokolt esetekben lehetővé 

teszik számára, hogy másolatokat készítsen az el-

lenőrzött személy helyiségein kívül is, 

d) az ellenőrzött személytől ésszerű határidőn belül 

teljes és valós szóbeli és írásbeli információkat, nyi-

latkozatokat és magyarázatokat kérni, az ellenőr-

zött, és az ellenőrzéssel összefüggő tényekkel, va-

lamint a megállapított hiányosságokkal kapcsolat-

ban, 

e) belépni az informatikai rendszerekbe rendszer-

gazdai szinten, az ellenőrzés elvégzéséhez szüksé-

ges mértékben, 

f) kérni az ellenőrzött személy együttműködését. 

 

  § 56 

Oprávnenia kontrolného orgánu 

Kontrolný orgán je oprávnený 

a) vstupovať na pozemky, do budov alebo miestnos-

tí prevádzok a zariadení prevádzkovateľa a spro-

stredkovateľa, 

b) overovať totožnosť kontrolovanej osoby a fyzic-

kých osôb, ktoré v mene kontrolovanej osoby kona-

jú, 

c) vyžadovať od kontrolovanej osoby, aby kontrol-

nému orgánu v určenej lehote poskytla doklady, iné 

písomnosti, vyjadrenia a informácie, údaje spracú-

vané na pamäťových médiách vrátane technických 

nosičov údajov, výpisy a zdrojové kódy programov, 

ak ich vlastní, a ďalšie materiály potrebné na výkon 

kontroly, originály alebo kópie a v odôvodnených 

prípadoch mu umožnila odoberať kópie aj mimo 

priestorov kontrolovanej osoby, 

d) požadovať v primeranej lehote od kontrolovanej 

osoby úplné a pravdivé ústne a písomné informácie, 

vyjadrenia a vysvetlenia ku kontrolovaným a s kon-

trolou súvisiacim skutočnostiam a k zisteným ne-

dostatkom, 

e) vstupovať do informačných systémov do úrovne 

správcu systému v rozsahu potrebnom na vykonanie 

kontroly, 

f) vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby. 

 

57. § 

Az ellenőrzött személy kötelességei 

Ellenőrzött személy köteles 

a) az ellenőrző szerv számára megfelelő körülmé-

nyeket kialakítani az ellenőrzés elvégzéséhez és az 

  § 57 

Povinnosti kontrolovanej osoby 

Kontrolovaná osoba je povinná 

a) vytvoriť kontrolnému orgánu primerané pod-

mienky na výkon kontroly a spracovanie kontrol-
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ellenőrzés megállapításainak feldolgozásához, 

b) együttműködni az ellenőrző szervvel az 56. § 

szerinti jogosultságaival összhangban, és köteles 

tartózkodni olyan eljárástól, amely meghiúsíthatná 

az ellenőrzés megvalósítását, 

c) megjelenni magyarázatadás céljából a hivatal 

idézésére a meghatározott időben, a meghatározott 

helyen, 

d) megismerkedni a jegyzőkönyv tartalmával, és az 

ellenőrző szerv kérésére megjelenni annak megtár-

gyalásán. 

 

ných zistení, 

b) poskytnúť kontrolnému orgánu požadovanú sú-

činnosť v súlade s jeho oprávneniami podľa § 56 a 

zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon 

kontroly, 

c) dostaviť sa na predvolanie úradu s cieľom podať 

vysvetlenia v určenom čase na určené miesto, 

d) oboznámiť sa s obsahom protokolu a na požiada-

nie kontrolného orgánu dostaviť sa na jeho prero-

kovanie. 

 

58. § 

Az ellenőrzött személy jogosultságai 

Ellenőrzött személy jogosult  

a) megismerkedni az ellenőrzés megállapításaival, 

és írásban állást foglalni azokkal kapcsolatban,  

b) az ellenőrzés megállapításaival történt megis-

merkedés után írásbeli kifogásokkal élni, 

c) az ellenőrző szervtől kérni az 55. § b) pontja sze-

rinti tények igazolását, 

d) ellenőrizni a meghívott személy személyazonos-

ságát, és megkövetelni a meghívott személytől an-

nak igazolását, hogy jogosult az ellenőrzésen való 

részvételre, 

e) az ellenőrző szervtől igazolást kérni az átvett ere-

deti vagy másolt dokumentumokról, az 56. § c) 

pontja, 

f) megkövetelni, hogy az ellenőrzés elvégzése során 

ne sérüljenek jogai vagy jogos érdekei; ez nem érin-

ti az 56. és 57. § rendelkezéseit. 

 

  § 58 

Oprávnenia kontrolovanej osoby 

Kontrolovaná osoba je oprávnená 

a) oboznamovať sa s kontrolnými zisteniami a pí-

somne sa k nim vyjadrovať, 

b) podať písomné námietky po oboznámení sa s 

kontrolnými zisteniami, 

c) vyžadovať od kontrolného orgánu preukázanie 

skutočností podľa § 55 písm. b), 

d) overiť totožnosť prizvanej osoby a vyžadovať od 

prizvanej osoby preukázanie, že je oprávnená sa zú-

častniť vykonania kontroly, 

e) vyžadovať od kontrolného orgánu potvrdenie o 

odobratí originálov alebo kópií dokumentov podľa 

§ 56 písm. c), 

f) vyžadovať, aby výkonom kontroly neboli dotknu-

té jej práva a právom chránené záujmy; týmto nie sú 

dotknuté ustanovenia § 56 a 57. 

 

59. § 

A meghívott személy 

(1) Ha azt az ellenőrzés különleges jellege indokolja, az 

ellenőrző szerv (hatóság) az ellenőrzés végrehajtására 

más természetes személyeket is meghívhat. E természe-

tes személyek jelenléte az ellenőrzésen egyéb közérde-

kű tevékenységnek tekintendő. 

(2) A meghívott személy mint az ellenőrző szerv tagja, 

a hivatal elnökétől vagy főellenőrétől kapott írásbeli 

megbízás alapján vesz részt az ellenőrzésen; az ellenőr-

ző szerv az 55. § a) pontja szerint tudtára adja az ellen-

őrzött személynek a természetes személy meghívását. 

(3) A meghívott személyt titoktartás kötelezi mindazon 

tényekkel kapcsolatosan, melyek az ellenőrzés során 

jutnak tudomására, és ez annak befejezése után is ér-

vényben marad. A meghívott személyt titoktartási köte-

lezettsége alól csak a hivatal elnöke mentheti fel. 

(4) A meghívott személy nem végezheti el feladatait a 

jelen törvény szerint, ha tekintettel az ellenőrzés tár-

gyához való viszonyára, elfogulatlanságát illetően két-

ségek merülhetnek fel. Az a meghívott személy, akinek 

tudomása van olyan tényekről, melyek alátámaszthatják 

  § 59 

Prizvaná osoba 

(1) Ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontroly, 

môže kontrolný orgán prizvať na vykonanie kontroly 

iné fyzické osoby. Účasť týchto fyzických osôb na kon-

trole sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme. 

(2) Prizvaná osoba sa ako člen kontrolného orgánu zú-

častňuje kontroly na základe písomného poverenia 

predsedu úradu alebo vrchného inšpektora; o prizvaní 

fyzickej osoby kontrolný orgán upovedomí kontrolova-

nú osobu podľa § 55 písm. a). 

(3) Prizvaná osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť 

o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela počas výkonu 

kontroly, a to aj po jej ukončení. Od povinnosti mlčan-

livosti môže prizvanú osobu zbaviť predseda úradu. 

(4) Prizvaná osoba nemôže vykonávať úlohy podľa toh-

to zákona, ak so zreteľom na jej vzťah k predmetu veci 

možno mať pochybnosti o jej nezaujatosti. Prizvaná 

osoba, ktorá sama vie o skutočnostiach zakladajúcich 

pochybnosti o jej zaujatosti, oznámi tieto skutočnosti 

bez zbytočného odkladu úradu. 

(5) Kontrolovaná osoba môže písomne vzniesť preuká-
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elfogulatlanságának megkérdőjelezését, haladéktalanul 

jelenti ezeket a tényeket a hivatalnak. 

(5) Az ellenőrzött személy írásban benyújthatja igazol-

ható kifogásait a meghívott személlyel kapcsolatban. A 

meghívott személy az elfogulatlansági kifogásról szóló 

határozat megszületéséig az ellenőrzés során csak ha-

laszthatatlan feladatokat láthat el. 

(6) Az elfogulatlansági kifogásokról és az elfogultság 

jelentéséről a hivatal elnöke dönt, az érvényesítéstől 

számított három munkanapon belül. A hivatal elnöké-

nek döntése ellen jogorvoslati lehetőség nincs. 

(7) Az elfogultságról való döntésre nem vonatkozik a 

közigazgatási eljárásról szóló általános előírás.41) 

 

zateľné námietky o zaujatosti prizvanej osoby. Prizvaná 

osoba môže do rozhodnutia o námietkach zaujatosti 

vykonať pri kontrole len také úkony, ktoré neznesú od-

klad. 

(6) O námietkach zaujatosti a o oznámení zaujatosti 

rozhodne predseda úradu v lehote do troch pracovných 

dní od ich uplatnenia. Proti rozhodnutiu predsedu úradu 

nemožno podať opravný prostriedok. 

(7) Na rozhodovanie o zaujatosti sa nevzťahuje všeo-

becný predpis o správnom konaní.41) 

 

60. § 

Az ellenőrzés befejezése 

(1) Az ellenőrzés eredménye az ellenőrzésről szóló 

jegyzőkönyv vagy feljegyzés. 

(2) Ha az ellenőrzés során hiányosságokat állapítottak 

meg, az ellenőrző szerv jegyzőkönyvet dolgoz ki, 

amely tartalmazza 

a) a hivatal azonosító adatait, 

b) az ellenőrzött személy azonosító adatait, 

c) az ellenőrzés dátumát, helyét és idejét, 

d) az ellenőrzés tárgyát, 

e) az ellenőrzés igazolható megállapításait, 

f) az ellenőrzött személy nyilatkozatát az ellenőrzés 

megállapításaival kapcsolatban, 

g) az ellenőrzést lefolytató ellenőrző szerv akadé-

miai címét, családi és utónevét és tisztségét vagy 

munkahelyi beosztását, 

h) a jegyzőkönyv kidolgozásának dátumát, 

i) a hivatalos bélyegző lenyomatát, az ellenőrző 

szerv és az ellenőrzött személy részéről a jegyző-

könyv tartalmát ismerő felelős alkalmazottak saját-

kezű aláírásait, valamint a meghívott személy alá-

írását, ha az ellenőrző szerv az ellenőrzés lefolytatá-

sához természetes személyt hívott meg az 59. § sze-

rint, 

j) a jegyzőkönyvvel történő megismerkedés dátu-

mát; ha az ellenőrzött személy elutasítja a jegyző-

könyv tartalmának megismerését, az ellenőrzés 

konkrét megállapításaival kapcsolatos nyilatkozatté-

telt, vagy a jegyzőkönyv aláírását, ezt a tényt a 

jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, és 

k) az ellenőrzött személy írásbeli igazolását a jegy-

zőkönyv átvételéről. 

(3) A 2. bekezdés szerinti jegyzőkönyv tartalmazhat 

mellékleteket; a mellékletek a jegyzőkönyv elválasztha-

tatlan részét képezik. 

(4) Az ellenőrzött személy az ellenőrzés jegyzőkönyv-

ben szereplő megállapításaival történt megismerkedés 

után írásbeli kifogással élhet a jegyzőkönyv aláírásától 

számított hét napon belül; a jegyzőkönyv 2. bekezdés j) 

  § 60 

Ukončenie kontroly 

(1) Výsledkom kontroly je protokol alebo záznam o 

kontrole. 

(2) Ak boli kontrolou zistené nedostatky, kontrolný or-

gán vypracuje protokol, ktorý obsahuje 

a) identifikačné údaje úradu, 

b) identifikačné údaje kontrolovanej osoby, 

c) miesto, dátum a čas vykonania kontroly, 

d) predmet kontroly, 

e) preukázané kontrolné zistenia, 

f) vyjadrenia kontrolovanej osoby ku kontrolným 

zisteniam, 

g) titul, meno, priezvisko a funkciu alebo pracovné 

zaradenie kontrolného orgánu, ktorý kontrolu vyko-

nal, 

h) dátum vypracovania protokolu, 

i) odtlačok úradnej pečiatky, vlastnoručné podpisy 

kontrolného orgánu, zodpovedných zamestnancov 

kontrolovanej osoby, ktorí boli s obsahom protoko-

lu oboznámení, a prizvanej osoby, ak kontrolný or-

gán na vykonanie kontroly prizval fyzickú osobu 

podľa § 59, 

j) dátum oboznámenia sa s protokolom; ak sa kon-

trolovaná osoba odmietne oboznámiť s obsahom 

protokolu, vyjadriť sa ku kontrolným zisteniam ale-

bo podpísať protokol, uvedie sa táto skutočnosť v 

protokole, a 

k) písomné potvrdenie o prevzatí protokolu kontro-

lovanou osobou. 

(3) Protokol podľa odseku 2 môže obsahovať prílohy; 

prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť protokolu. 

(4) Kontrolovaná osoba je po oboznámení sa s kontrol-

nými zisteniami uvádzanými v protokole oprávnená 

podať písomné námietky v lehote siedmich dní odo dňa 

podpísania protokolu; deň odmietnutia podpísať proto-

kol podľa odseku 2 písm. j) vety za bodkočiarkou sa 

považuje za deň podpísania protokolu. Na neskôr po-

dané námietky kontrolný orgán neprihliada. 

(5) Ak sú proti kontrolným zisteniam podané námietky 
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pontja szerinti aláírása visszautasításának napja a pon-

tosvesszőt követő mondat értelmében a jegyzőkönyv 

aláírása napjának tekintendő. A később beadott kifogá-

sokat az ellenőrző szerv nem veszi figyelembe. 

(5) Ha az ellenőrzés megállapításai ellen kifogással él-

tek a 4. bekezdés szerint, vagy olyan új tények derültek 

ki, amelyek a jegyzőkönyv tartalmával történő megis-

merkedés idején nem voltak ismertek, az ellenőrző 

szerv a kifogások kézbesítésétől számított 15 napon be-

lül elbírálja azok megalapozottságát és függeléket dol-

goz ki róluk, amely a jegyzőkönyv elválaszthatatlan ré-

szét képezi. Ha az ellenőrző szerv nem fogadja el az el-

lenőrzött személy kifogásait, köteles azt a függelékben 

megindokolni. Ennek kidolgozása során a 2. bekezdés-

sel összhangban kell eljárni. 

(6) Az ellenőrző szerv, a kifogások kézbesítését követő 

15 napon belül, írásban értesíti az ellenőrzött személyt 

kifogásainak átvizsgálásának eredményéről. 

(7) Ha az ellenőrzés során nem állapítják meg a tör-

vényből eredő kötelezettségek megsértését, az ellenőr-

ző szerv az ellenőrzésről feljegyzést dolgoz ki. Ennek 

kidolgozása során a 2. bekezdéssel összhangban kell el-

járni. 

(8) Az ellenőrzés a jegyzőkönyv megvitatásáról készült 

jegyzőkönyv vagy a 7. bekezdés szerinti, az ellenőrzés-

ről szóló feljegyzés aláírásának napjával ér véget. Ha az 

ellenőrzött személy elutasítja a jegyzőkönyv megvitatá-

sáról készült jegyzőkönyv aláírását, az ellenőrzés az 

aláírás elutasításának napjával befejezettnek tekintendő, 

amiről az ellenőrző szerv a jegyzőkönyvben feljegyzést 

készít. 

 

podľa odseku 4 alebo vyšli najavo nové skutočnosti, 

ktoré v čase oboznamovania s protokolom neboli zná-

me, kontrolný orgán posúdi ich obsah z hľadiska ich 

opodstatnenosti v lehote 15 dní odo dňa doručenia ná-

mietok a vypracuje o nich dodatok, ktorý je neoddeli-

teľnou súčasťou protokolu. Ak kontrolný orgán neak-

ceptuje námietky kontrolovaného subjektu, je povinný 

to v dodatku zdôvodniť. Pri jeho vypracovaní sa postu-

puje primerane podľa odseku 2. 

(6) Kontrolný orgán písomne informuje kontrolovanú 

osobu o výsledku preskúmania námietok v lehote 15 

dní odo dňa doručenia námietok. 

(7) Ak sa kontrolou nezistí porušenie povinností usta-

novených zákonom, kontrolný orgán vypracuje záznam 

o kontrole. Pri jeho vypracovaní sa postupuje primera-

ne podľa odseku 2. 

(8) Kontrola je ukončená dňom podpísania zápisnice o 

prerokovaní protokolu alebo dňom podpísania záznamu 

o kontrole podľa odseku 7. Ak kontrolovaná osoba od-

mietne podpísať zápisnicu o prerokovaní protokolu, 

kontrola sa považuje za ukončenú dňom odmietnutia jej 

podpísania, o čom kontrolný orgán vyhotoví v zápisnici 

záznam. 

 

61. § 

(1) A jelen törvény szerinti jegyzőkönyv és az ellenőr-

zés elvégzésével kapcsolatos dokumentációban szerep-

lő információk nem tehetők hozzáférhetővé külön tör-

vény szerint.42) 

(2) Az ellenőrzés elvégzésére nem vonatkozik az állam-

igazgatási ellenőrzésről szóló külön törvény.43) 

(3) Az okmányok kézbesítésére az ellenőrzés elvégzése 

során a közigazgatási eljárásról szóló általános elő-

írás43a) vonatkozik. 

 

  § 61 

(1) Protokol a informácie, ktoré obsahuje dokumentácia 

súvisiaca s výkonom kontroly podľa tohto zákona, sa 

nesprístupňujú podľa osobitného zákona.42) 

(2) Na výkon kontroly sa nevzťahuje osobitný zákon o 

kontrole v štátnej správe.43) 

(3) Na doručovanie písomností pri výkone kontroly sa 

vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.43a) 

HARMADIK FEJEZET 

A személyes adatok védelméről szóló eljárás 
 

  TRETIA HLAVA 

Konanie o ochrane osobných údajov 
 

62. § 

(1) A személyes adatok védelméről szóló eljárás célja 

(a továbbiakban csak „eljárás“) annak megállapítása, 

hogy az adatkezelő vagy a közvetítő eljárásával nem 

került-e sor a természetes személyek jogainak megsér-

tésére személyes adataik feldolgozása során, és hiá-

nyosságok megállapítása esetén rendelkezések fogana-

tosítása ennek orvoslására, esetleg a törvény megsérté-

  § 62 

(1) Účelom konania o ochrane osobných údajov (ďalej 

len „konanie“) je zistiť, či postupom prevádzkovateľa 

alebo sprostredkovateľa došlo k porušeniu práv fyzic-

kých osôb pri spracúvaní ich osobných údajov a v prí-

pade zistenia nedostatkov, uložiť opatrenia na nápravu, 

prípadne sankciu za porušenie tohto zákona. 

(2) Konanie je neverejné; tým nie je dotknuté ustano-
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séért járó szankciók kiszabása. 

(2) Az eljárás nem nyilvános; ezzel nincs érintve a 71. 

§ rendelkezése. 

 

venie § 71. 

 

63. § 

Az eljárás megkezdése 

(1) Az eljárás az érintett személy vagy olyan személy 

javaslatára veszi kezdetét, aki azt állítja, hogy közvet-

lenül sérültek a jelen törvényben meghatározott jogai (a 

továbbiakban csak „javaslattevő“), vagy javaslattétel 

nélkül. 

(2) Az 1. bekezdés szerinti eljárás megkezdéséről szóló 

javaslatnak tartalmaznia kell 

a) javaslattevő családi és utónevét, állandó lakhe-

lyének címét és aláírását, 

b) annak megjelölését, aki ellen a javaslat irányul; 

megnevezését vagy családi és utónevét, székhelyé-

nek vagy állandó lakhelyének címét, esetleg jogi 

formáját és az azonosító számát, 

c) a javaslat tárgyát annak megjelölésével, hogy a 

javaslattevő állítása szerint, személyes adatainak 

kezelése során mely jogait sértették meg, 

d) a javaslatban szereplő állításokat alátámasztó bi-

zonyítékokat, 

e) a 28. § szerinti jogérvényesítést igazoló doku-

mentum másolatát, ha ilyen jogot érvényesíthettek, 

vagy a különleges figyelmet érdemlő okok felsoro-

lását. 

(3) A hivatal az 1. bekezdés szerinti eljárás megkezdé-

séről szóló javaslatot felfüggesztheti, ha 

a) a javaslat nyilvánvalóan megalapozatlan, 

b) az üggyel, melyre a javaslat vonatkozik, a bűnül-

döző szervek foglalkoznak, 

c) a javaslattevő a hivatal felszólítására nem műkö-

dött kellőképpen együtt a hivatallal, miközben az ő 

aktív részvétele nélkül nem lehetséges megoldani az 

ügyet; a javaslattevőt javaslata felfüggesztésének 

lehetőségéről tájékoztatni kell, 

d) az eseménytől, melyre a javaslat vonatkozik, a 

javaslat kézbesítésének napján több mint három év 

telt el. 

(4) Indokolt esetekben, amikor az érintett személy joga-

inak és jogos érdekeinek sérelmére kerülhetne sor, a hi-

vatal a javaslattevő kérésére eltitkolhatja annak sze-

mélyazonosságát. 

(5) Ha az eljárás megkezdéséről szóló javaslatot nem a 

javaslattevő kézbesíti a hivatalnak, hanem valaki más, a 

javaslat eljáráskezdési kezdeményezésének minősül, 

javaslat nélkül (a továbbiakban csak „kezdeménye-

zés“). 

(6) A hivatal az 5. bekezdés szerinti kezdeményezést 

felfüggesztheti, ha 

a) a kezdeményezés nyilvánvalóan megalapozatlan, 

b) az üggyel, melyre a kezdeményezés vonatkozik, 

  § 63 

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 „na-

vrhovateľ“), alebo bez návrhu. 

(2) Návrh na začatie konania podľa odseku 1 musí ob-

sahovať 

a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a pod-

pis navrhovateľa, 

b) označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov 

alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, 

prípadne právnu formu a identifikačné číslo, 

c) predmet návrhu s označením, ktoré práva sa pod-

ľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných 

údajov porušili, 

d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, 

e) kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva pod-

ľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo 

uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa. 

(3) Úrad môže návrh na začatie konania podľa odseku 

1 odložiť, ak 

a) návrh je zjavne neopodstatnený, 

b) vec, ktorej sa návrh týka, prejednáva orgán činný 

v trestnom konaní, 

c) navrhovateľ neposkytol úradu na jeho žiadosť 

potrebnú súčinnosť, pričom bez jeho aktívnej účasti 

nie je možné vec vybaviť; navrhovateľ musí byť o 

možnosti odloženia jeho návrhu poučený, 

d) od udalosti, ktorej sa návrh týka, uplynul v deň 

jeho doručenia čas dlhší ako tri roky. 

(4) V odôvodnených prípadoch, v ktorých by mohlo 

dôjsť k porušeniu práv a právom chránených záujmov 

dotknutej osoby, môže úrad na žiadosť navrhovateľa 

utajiť jeho totožnosť. 

(5) Ak návrh na začatie konania doručí úradu iná osoba 

ako navrhovateľ, návrh sa považuje za podnet na zača-

tie konania bez návrhu (ďalej len „podnet“). 

(6) Úrad môže podnet podľa odseku 5 odložiť, ak 

a) podnet je zjavne neopodstatnený, 

b) vec, ktorej sa podnet týka, prejednáva orgán čin-

ný v trestnom konaní, 

c) od udalosti, ktorej sa podnet týka, uplynul v deň 

jeho doručenia čas dlhší ako tri roky. 

(7) Ak úrad podnet neodloží podľa odseku 6, začne ko-

nanie z vlastnej iniciatívy. Úrad začne konanie z vlast-

nej iniciatívy aj na základe výsledkov kontroly podľa § 

60 ods. 2, ktorou boli zistené nedostatky. 

(8) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podala 

podnet, nie je účastníkom konania. O spôsobe vybave-
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a bűnüldöző szervek foglalkoznak, 

c) az eseménytől, melyre a kezdeményezés vonat-

kozik, a kezdeményezés kézbesítésének napján több 

mint három év telt el. 

(7) Ha a hivatal a kezdeményezést nem függeszti fel a 

6. bekezdés szerint, saját kezdeményezésből indítja 

meg az eljárást. A hivatal a 60. § 2. bek. szerinti ellen-

őrzés eredményei alapján is saját kezdeményezésből 

indít eljárást, ha annak során hiányosságokat állapított 

meg. 

(8) A kezdeményezést benyújtó természetes személy 

vagy jogi személy nem részese az eljárásnak. Az első 

mondat szerinti kezdeményezés intézésének módjáról a 

hivatal haladéktalanul tájékoztatja őt. 

 

nia jej podnetu podľa prvej vety ju úrad bez zbytočného 

odkladu informuje. 

 

64. § 

A határidők 

(1) A hivatal a javaslattevő javaslatáról az eljárás meg-

kezdésétől számított 60 napon belül döntést hoz. Indo-

kolt esetekben a hivatal ezt a határidőt arányos mérték-

ben, de legfeljebb hat hónappal meghosszabbítja. A ha-

táridő meghosszabbításáról a hivatal írásban tájékoztat-

ja az eljárás résztvevőit. 

(2) A hivatal a természetes személy vagy jogi személy 

63. § 5. bek. szerinti kezdeményezését a kézbesítéstől 

számított 15 napon belül bírálja el. Ha a hivatal nem a 

63. § 6. bek. szerint jár el, megkezdi az eljárást, és az 

ügyben az első bekezdésben szereplő határidőn belül 

hozza meg határozatát. 

(3) Ha a javaslattevő javaslata alapján, vagy a 63. § 7. 

bek. szerinti saját kezdeményezés alapján megkezdett 

eljárás során szükséges ellenőrzést tartani, a javaslat in-

tézésének 1. bekezdés szerinti határideje fel van füg-

gesztve az ellenőrzés megkezdésének napjától az ellen-

őrzés befejezésének napjáig. Az ellenőrzés eredménye 

jelenti az ügy eldöntésének alapját. 

 

  § 64 

Lehoty 

(1) Úrad rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 

60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prí-

padoch úrad túto lehotu primerane predĺži, najviac však 

o šesť mesiacov. O predĺžení lehoty úrad písomne in-

formuje účastníkov konania. 

(2) Úrad posúdi podnet fyzickej osoby alebo právnickej 

osoby podľa § 63 ods. 5 v lehote 15 dní odo dňa jeho 

doručenia. Ak úrad nepostupuje podľa § 63 ods. 6, zač-

ne konanie a vo veci rozhodne v lehote podľa odseku 1. 

(3) Ak je počas konania začatého na základe návrhu 

navrhovateľa alebo na základe vlastnej iniciatívy podľa 

§ 63 ods. 7 potrebné vykonať kontrolu, lehota na vyba-

venie návrhu podľa odseku 1 neplynie odo dňa začatia 

kontroly až do dňa skončenia kontroly. Výsledok kon-

troly je podkladom na rozhodnutie vo veci. 

 

65. § 

A határozat 

(1) Ha a hivatal megállapítja a javaslattevő jogainak 

megsértését, vagy a javaslattétel nélküli eljárás során a 

természetes személy jogainak megsértését, vagy a sze-

mélyes adatok kezelése a törvény által meghatározott 

kötelességek megszegését, határozatban kötelezi az 

adatkezelőt vagy a közvetítőt, hogy a megadott határ-

időn belül intézkedéseket hajtson végre a megállapított 

hiányosságok és létrejöttük okainak kiküszöbölésére; 

egyéb esetben a személyes adatok védelméről szóló el-

járást leállítja. 

(2) Az 1. bekezdés szerinti intézkedéseken kívül a hiva-

tal jogosult további intézkedések végrehajtására köte-

lezni az adatkezelőt vagy a közvetítőt, amelyekkel 

a) megtiltja azoknak a személyes adatoknak a keze-

lését, amelyek kezelése ellentétes a jelen törvény 

  § 65 

Rozhodnutie 

(1) Ak úrad zistí porušenie práv navrhovateľa, fyzickej 

osoby v konaní bez návrhu alebo nesplnenie povinností 

pri spracúvaní osobných údajov ustanovených záko-

nom, uloží rozhodnutím prevádzkovateľovi alebo spro-

stredkovateľovi, aby v určenej lehote vykonal opatrenia 

na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzni-

ku; inak konanie o ochrane osobných údajov zastaví. 

(2) Okrem opatrení podľa odseku 1 úrad je oprávnený 

ďalej uložiť opatrenia prevádzkovateľovi alebo spro-

stredkovateľovi, ktorými 

a) zakáže spracúvanie tých osobných údajov, kto-

rých spracúvanie je v rozpore s ustanoveniami tohto 

zákona, 

b) zakáže spracúvanie, ktoré je v rozpore s ustano-

veniami tohto zákona, 
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rendelkezéseivel, 

b) megtiltja azt az adatkezelést, amely ellentétes a 

jelen törvény rendelkezéseivel, 

c) elrendeli a személyes adatoknak, megadott határ-

időn belüli eltávolítását vagy megsemmisítését, ha 

azokat jogtalanul kezelik vagy kezelték, 

d) olyan műszaki, szervezési és személyzeti intéz-

kedések foganatosítását írja elő, melyek megfelel-

nek a feldolgozás módjának, 

e) a dokumentáció vagy a biztonsági projekt kidol-

gozásának vagy kiegészítésének biztosítására köte-

lezi a jelen törvénnyel összhangban, 

f) a megadott határidőn belül a közvetítő megvál-

toztatására kötelezi az adatkezelőt, ha az adatkezelő 

közvetítő igénybevételével hajtja végre a személyes 

adatok feldolgozását. 

(3) Ha az érintett személy jogainak megsértése vagy a 

kötelességek elhanyagolása a személyes adatok kezelé-

se során nem tűr halasztást, a hivatal előzetes intézke-

dést ad ki. 

(4) Az adatkezelő vagy a közvetítő köteles tájékoztatni 

a hivatalt, a hivatal által megadott határidőn belül, a ki-

szabott intézkedések teljesítéséről. 

 

c) nariadi odstránenie alebo likvidáciu osobných 

údajov v určenej lehote, ak sú alebo boli neopráv-

nene spracúvané, 

d) uloží povinnosť prijať technické, organizačné a 

personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spra-

cúvania, 

e) uloží povinnosť zabezpečiť vypracovanie alebo 

doplnenie dokumentácie alebo bezpečnostného pro-

jektu v súlade s týmto zákonom, 

f) uloží prevádzkovateľovi povinnosť zmeniť spro-

stredkovateľa v určenej lehote, ak prevádzkovateľ 

vykonáva spracúvanie osobných údajov prostred-

níctvom sprostredkovateľa. 

(3) Ak porušenie práv dotknutej osoby alebo nesplnenie 

povinností pri spracúvaní osobných údajov neznesie 

odklad, úrad vydá predbežné opatrenie. 

(4) Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je povinný 

informovať úrad o splnení uložených opatrení v úra-

dom určenej lehote. 

 

66. § 

A határozatot a 65. § szerint megtámadó jogorvoslati 

kérelemről a hivatal elnöke dönt. 

 

  § 66 

O rozklade podanom proti rozhodnutiu podľa § 65 roz-

hodne predseda úradu. 

 

NEGYEDIK FEJEZET 

Szankciók és a törvény  

megsértésének közzététele 
 

  ŠTVRTÁ HLAVA 

Sankcie a zverejnenie  

porušenia zákona 
 

67. § 

A jelen törvény megsértéséért a következő szankciókat 

szabják ki: 

a) bírság és 

b) eljárási bírság. 

 

  § 67 

Sankciami za porušenie tohto zákona sú: 

a) pokuta a 

b) poriadková pokuta. 

 

68. § 

A bírság 

(1) A hivatal 300 eurótól 3 000 euróig terjedő bírsággal 

sújthatja azt az adatkezelőt, amelyik 

a) nem biztosította a személyes adatok valósságát és 

aktualizálását a 16. § 2. bek. szerint, 

b) nem értesítette a hiányosságokról a harmadik fe-

leket a 18. § 1. bek. szerint, vagy az ellenőrzés so-

rán nem tudja felmutatni a hivatalnak, a 18. § sze-

rinti értesítés mellőzése indokolt volt, vagy harma-

dik félként az értesítés után nem intézkedett a 18. § 

2. bek. szerinti terjedelemben és módon, 

c) nem teljesítette vagy megszegte a jogosult sze-

mélyek 21. § 3. bek. szerinti tájékoztatásáról készí-

tendő feljegyzés megbízható módon való igazolásá-

nak kötelezettségét, 

  § 68 

Pokuta 

(1) Úrad môže uložiť pokutu od 300 eur do 3 000 eur 

prevádzkovateľovi, ktorý 

a) nezabezpečil správnosť a aktuálnosť osobných 

údajov podľa § 16 ods. 2, 

b) neoznámil zistené nedostatky tretím stranám 

podľa § 18 ods. 1 alebo nevie pri kontrole preuká-

zať úradu, že upustenie od oznámenia podľa § 18 

bolo dôvodné, alebo prijal oznámenie ako tretia 

strana a nevykonal opatrenia v rozsahu a spôsobom 

podľa § 18 ods. 2, 

c) nesplnil alebo porušil povinnosť hodnoverne pre-

ukázať vyhotovenie záznamu poučenia oprávne-

ných osôb podľa § 21 ods. 3, 

d) nesplnil alebo porušil povinnosť vyhotoviť pove-
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d) nem teljesítette, vagy megszegte a felelős sze-

mély megbízásának elkészítéséről szóló, a 23. § 

8. bek. szerinti kötelességét, 

e) nem teljesítette, vagy megszegte a 25. § 2-4. bek. 

szerinti bejelentési kötelezettségét, 

f) nem teljesítette, vagy megszegte a felelős sze-

mély megbízásának befejezéséről szóló, 26. § sze-

rinti kötelezettségét, 

g) nem jelentette az érintett személy jogainak korlá-

tozását a 30. § szerint, 

h) nem teljesítette, vagy megszegte a 35. § 1. bek. 

és a 36. § 3. bek. első mondata szerinti kötelezettsé-

gét, 

i) nem teljesítette, vagy megszegte a változások be-

jelentésének 40. § szerinti kötelezettségét, 

j) nem teljesítette, vagy megszegte kötelezettségét 

az informatikai rendszer nyilvántartásának vezetésé-

ről a 43. § szerint, vagy 

k) nem teljesítette, vagy megszegte kötelezettségét 

nyilvántartásban szereplő adatok hozzáférhetővé té-

teléről a 44. § szerint. 

(2) A hivatal 1 000 eurótól 50 000 euróig terjedő bír-

sággal sújthatja azt az adatkezelőt, amelyik 

a) nem teljesítette, vagy megszegte a személyes 

adatok feldolgozásának valamelyik kötelező alapel-

vét az 5-7. és 7-9. § szerint, 

b) a közvetítő kiválasztása és megbízása során nem 

teljesítette, vagy megszegte valamelyik kötelezett-

ségét a 8. § 2-5., 

c) a személyes adatok gyűjtése során nem teljesítet-

te, vagy megszegte a 15. § szerinti valamelyik köte-

lezettségét, 

d) nem teljesítette, vagy megszegte valamelyik, a 

személyes adatok megsemmisítésére vonatkozó, a 

17. § szerinti kötelezettségét, 

e) nem teljesítette, vagy megszegte valamelyik, a 

személyes adatok feldolgozásának biztonságára vo-

natkozó kötelezettségét a 19. § 1. és 3. bek. és a 20. 

§ szerint, 

f) nem teljesítette, vagy megszegte valamelyik, a 

jogosult személyek tájékoztatására vonatkozó köte-

lezettségét a 21. § 2. és 4. bek. szerint, 

g) a személyes adatok védelme feletti felügyelet 

gyakorlása közben nem teljesítette, vagy megszegte 

valamelyik kötelezettségét a 23. § 2. és 5-7. bek. és 

a 25. § 1. bek. szerint, 

h) az érintett személy kérvényének elintézése során 

nem teljesítette, vagy megszegte valamelyik kötele-

zettségét a 28. és 29. § szerint. 

(3) A hivatal 1 000 eurótól 200 000 euróig terjedő bír-

sággal sújtja azt az adatkezelőt, amelyik 

a) nem teljesítette, vagy megszegte a 8. § 3. bek. el-

ső mondata szerinti kötelességét, mely szerint írás-

beli szerződés alapján kell megbízni a közvetítőt a 

renie zodpovednej osoby podľa § 23 ods. 8, 

e) nesplnil alebo porušil oznamovaciu povinnosť 

podľa § 25 ods. 2 až 4, 

f) nesplnil alebo porušil povinnosť ukončenia pove-

renia zodpovednej osoby podľa § 26, 

g) nevykonal oznámenie o obmedzení práv dotknu-

tej osoby podľa § 30, 

h) nesplnil alebo porušil povinnosť podľa § 35 ods. 

1 a § 36 ods. 3 prvej vety, 

i) nesplnil alebo porušil povinnosť oznámenia 

zmien podľa § 40, 

j) nesplnil alebo porušil povinnosť vedenia eviden-

cie informačného systému podľa § 43, alebo 

k) nesplnil alebo porušil povinnosť sprístupniť úda-

je z evidencie podľa § 44. 

(2) Úrad môže uložiť pokutu od 1 000 eur do 50 000 

eur prevádzkovateľovi, ktorý 

a) nesplnil alebo porušil niektorú z povinností zá-

kladných zásad spracúvania osobných údajov podľa 

§ 5 až 7 a 9 až 12, 

b) pri výbere a poverovaní sprostredkovateľa nespl-

nil alebo porušil niektorú z povinností podľa § 8 

ods. 2 až 5, 

c) pri získavaní osobných údajov nesplnil alebo po-

rušil niektorú z povinností podľa § 15, 

d) nesplnil alebo porušil niektorú z povinností lik-

vidácie osobných údajov podľa § 17, 

e) nesplnil alebo porušil niektorú z povinností bez-

pečnosti spracúvania osobných údajov podľa § 19 

ods. 1 a 3 a § 20, 

f) nesplnil alebo porušil niektorú z povinností upra-

vujúcich poučenie oprávnených osôb podľa § 21 

ods. 2 a 4, 

g) pri výkone dohľadu nad ochranou osobných úda-

jov nesplnil alebo porušil niektorú z povinností 

podľa § 23 ods. 2 a 5 až 7 a § 25 ods. 1, 

h) pri vybavovaní žiadosti dotknutej osoby nesplnil 

alebo porušil niektorú z povinností podľa § 28 a 29. 

(3) Úrad uloží pokutu od 1 000 eur do 200 000 eur pre-

vádzkovateľovi, ktorý 

a) nesplnil alebo porušil povinnosť poveriť spracú-

vaním osobných údajov sprostredkovateľa na zá-

klade písomnej zmluvy podľa § 8 ods. 3 prvej vety, 

b) pri spracúvaní osobitnej kategórie osobných úda-

jov nesplnil alebo porušil niektorú z povinností 

podľa § 13 a 14, 

c) nesplnil alebo porušil povinnosť mať vypracova-

ný bezpečnostný projekt podľa § 19 ods. 2, 

d) nevykonal prenos osobných údajov do tretích 

krajín podľa § 31 alebo nesplnil, alebo porušil nie-

ktorú z podmienok podľa § 31 a § 32 ods. 2, 3 a 4, 

alebo 

e) nesplnil alebo porušil povinnosť osobitnej regis-

trácie informačného systému podľa § 37 a 38, § 39 
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személyes adatok feldolgozásával, 

b) a különleges személyes adatok feldolgozása so-

rán nem teljesítette, vagy megszegte valamelyik kö-

telezettségét 13. és 14. § szerint, 

c) nem teljesítette, vagy megszegte a biztonsági pro-

jekt kidolgozására vonatkozó kötelezettségét a 19. § 

2. bek. szerint, 

d) a személyes adatok harmadik országokba történő 

átvitelét nem a 31. § szerint végezte el, vagy nem 

teljesítette, vagy megszegte valamelyik feltételt a 

31. § és a 32. § 2., 3. és 4. bek. szerint, vagy 

e) nem teljesítette, vagy megszegte az informatikai 

rendszer különleges regisztrációjára vonatkozó kö-

telezettségét a 37., 38. § és a 39. § 5. bek. és a 6. 

bek. második mondata szerint. 

(4) A hivatal 300 eurótól 3 000 euróig terjedő bírsággal 

sújthatja azt a közvetítőt, amelyik 

a) nem biztosította a személyes adatok valósságát és 

aktualizálását a 16. § 2. bek. szerint, 

b) nem értesítette a hiányosságokról a harmadik fe-

leket a 18. § 1. bek. szerint, vagy az ellenőrzés so-

rán nem tudja felmutatni a hivatalnak, a 18. § sze-

rinti értesítés mellőzése indokolt volt, vagy harma-

dik félként az értesítés után nem intézkedett a 18. § 

2. bek. szerinti terjedelemben és módon, 

c) nem teljesítette vagy megszegte a jogosult sze-

mélyek 21. § 3. bek. szerinti tájékoztatásáról készí-

tendő feljegyzés megbízható módon való igazolásá-

nak kötelezettségét, 

d) nem teljesítette, vagy megszegte a felelős sze-

mély megbízásának elkészítéséről szóló, a 23. § 

8. bek. szerinti kötelességét, 

e) nem teljesítette, vagy megszegte a 25. § 2-4. bek. 

szerinti bejelentési kötelezettségét, 

f) nem teljesítette, vagy megszegte a felelős sze-

mély megbízásának befejezéséről szóló, 26. § sze-

rinti kötelezettségét, 

g) nem jelentette az érintett személy jogainak korlá-

tozását a 30. § szerint. 

(5) A hivatal 1 000 eurótól 50 000 euróig terjedő bír-

sággal sújthatja azt a közvetítőt, amelyik 

a) nem teljesítette, vagy megszegte a személyes 

adatok feldolgozásának valamelyik kötelező alapel-

vét az 5. § 1. bek., 6. § 2. bek. c)-i) pontja, 6. § 4. 

bek. szerint, 

b) nem teljesítette, vagy megszegte a közvetítő va-

lamelyik kötelezettségét a 8. § 6. és 7. bek. szerint, 

c) a személyes adatok gyűjtése során nem teljesítet-

te, vagy megszegte valamelyik kötelezettségét a 15. 

§ szerint, 

d) nem teljesítette, vagy megszegte valamelyik, a 

személyes adatok megsemmisítésére vonatkozó, a 

17. § szerinti kötelezettségét, 

e) nem teljesítette, vagy megszegte valamelyik, a 

ods. 5 a ods. 6 druhej vety. 

(4) Úrad môže uložiť pokutu od 300 eur do 3 000 eur 

sprostredkovateľovi, ktorý 

a) nezabezpečil správnosť a aktuálnosť osobných 

údajov podľa § 16 ods. 2, 

b) neoznámil zistené nedostatky tretím stranám 

podľa § 18 ods. 1 alebo nevie pri kontrole preuká-

zať úradu, že upustenie od oznámenia podľa § 18 

bolo dôvodné, alebo prijal oznámenie ako tretia 

strana a nevykonal opatrenia v rozsahu a spôsobom 

podľa § 18 ods. 2, 

c) nesplnil alebo porušil povinnosť hodnoverne pre-

ukázať vyhotovenie záznamu poučenia oprávne-

ných osôb podľa § 21 ods. 3, 

d) nesplnil alebo porušil povinnosť vyhotoviť pove-

renie zodpovednej osoby podľa § 23 ods. 8, 

e) nesplnil alebo porušil oznamovaciu povinnosť 

podľa § 25 ods. 2 až 4, 

f) nesplnil alebo porušil povinnosť ukončenia pove-

renia zodpovednej osoby podľa § 26, 

g) nevykonal oznámenie o obmedzení práv dotknu-

tej osoby podľa § 30. 

(5) Úrad môže uložiť pokutu od 1 000 eur do 50 000 

eur sprostredkovateľovi, ktorý 

a) nesplnil alebo porušil niektorú z povinností zá-

kladných zásad spracúvania osobných údajov podľa 

§ 5 ods. 1, § 6 ods. 2 písm. c) až i), § 6 ods. 4, 

b) nesplnil alebo porušil niektorú z povinností spro-

stredkovateľa podľa § 8 ods. 6 a 7, 

c) pri získavaní osobných údajov nesplnil alebo po-

rušil niektorú z povinností podľa § 15, 

d) nesplnil alebo porušil niektorú z povinností lik-

vidácie osobných údajov podľa § 17, 

e) nesplnil alebo porušil niektorú z povinností bez-

pečnosti spracúvania osobných údajov podľa § 19 

ods. 1 a 3 a § 20, 

f) nesplnil alebo porušil niektorú z povinností upra-

vujúcich poučenie oprávnených osôb podľa § 21 

ods. 2 a 4, 

g) pri výkone dohľadu nad ochranou osobných úda-

jov nesplnil alebo porušil niektorú z povinností 

podľa § 23 ods. 2 a 5 až 7 a § 25 ods. 1, 

h) pri vybavovaní žiadosti dotknutej osoby nesplnil 

alebo porušil niektorú z povinností podľa § 28 a 29. 

(6) Úrad uloží pokutu od 1 000 eur do 200 000 eur 

sprostredkovateľovi, ktorý 

a) nesplnil alebo porušil povinnosť mať vypracova-

ný bezpečnostný projekt podľa § 19 ods. 2 alebo 

b) nevykonal prenos osobných údajov do tretích 

krajín podľa § 31, alebo nesplnil alebo porušil nie-

ktorú z podmienok podľa § 31 a § 32 ods. 2, 3 a 4. 

(7) Úrad môže uložiť pokutu od 150 eur do 2 000 eur 

tomu, kto 

a) poskytne osobné údaje v rozpore s § 12 ods. 1; to 
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személyes adatok feldolgozásának biztonságára vo-

natkozó kötelezettségét a 19. § 1. és 3. bek. és a 20. 

§ szerint, 

f) nem teljesítette, vagy megszegte valamelyik, a 

jogosult személyek tájékoztatására vonatkozó köte-

lezettségét a 21. § 2. és 4. bek. szerint, 

g) a személyes adatok védelme feletti felügyelet 

gyakorlása közben nem teljesítette, vagy megszegte 

valamelyik kötelezettségét a 23. § 2. és 5-7. bek. és 

a 25. § 1. bek. szerint, 

h) az érintett személy kérvényének elintézése során 

nem teljesítette, vagy megszegte valamelyik kötele-

zettségét a 28. és 29. § szerint. 

(6) A hivatal 1 000 eurótól 200 000 euróig terjedő bír-

sággal sújtja azt a közvetítőt, amelyik 

a) nem teljesítette, vagy megszegte a biztonsági pro-

jekt kidolgozására vonatkozó kötelezettségét a 19. § 

2. bek. szerint, vagy 

b) a személyes adatok harmadik országokba történő 

átvitelét nem a 31. § szerint végezte el, vagy nem 

teljesítette, vagy megszegte valamelyik feltételt a 

31. § és a 32. , 2., 3. és 4. bek. szerint. 

(7) A hivatal 150 eurótól 7 000 euróig terjedő bírsággal 

sújthatja azt, aki 

a) a 12. , 1. bek. ellentétesen közöl személyes ada-

tokat; ez nem vonatkozik az adatkezelőre és a köz-

vetítőre, 

b) a 16. § 1. bek. szerint valótlan személyes adato-

kat közöl, 

c) az adatkezelő vagy a közvetítőt által, a 19. és 20. 

§ szerint elfogadott műszaki, szervezési és személy-

zeti intézkedésekkel ellentétesen járt el, 

d) megsérti a 22. § szerinti, a személyes adatokra 

vonatkozó titoktartási kötelezettségét, vagy 

e) a felügyelet ellátása során nem működik kellő-

képpen együtt a hivatallal a jelen törvény szerint. 

 

neplatí pre prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, 

b) poskytne nepravdivé osobné údaje podľa § 16 

ods. 1, 

c) nepostupoval v súlade s technickými, organizač-

nými alebo personálnymi opatreniami prijatými 

prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom podľa 

§ 19 a 20, 

d) poruší povinnosť mlčanlivosti o osobných úda-

joch podľa § 22, alebo 

e) neposkytol úradu požadovanú súčinnosť pri vý-

kone dozoru podľa tohto zákona. 

 

69. § 

Eljárási bírság 

A hivatal 

a) 1 000 euróig terjedő eljárási bírsággal sújthatja az 

adatkezelőt vagy közvetítőt, ha az nem biztosítja az 

57. § a) pontja szerinti megfelelő feltételeket az el-

lenőrzés elvégzéséhez, 

b) 10 000 euróig terjedő eljárási bírsággal sújthatja 

az adatkezelőt vagy közvetítőt, ha akadályozza az 

57. § b) pontja szerint megkövetelt ellenőrzést, 

c) 20 000 euróig terjedő eljárási bírsággal sújthatja 

az adatkezelőt vagy közvetítőt, ha a 71. § szerint 

tömegtájékoztatási eszközökben közzé teendő köz-

leményt egyáltalán nem hozta nyilvánosságra, vagy 

nem időben hozta nyilvánosságra, vagy nem a meg-

határozott formában, vagy nem a meghatározott tö-

megtájékoztatási eszközön keresztül hozta nyilvá-

  § 69 

Poriadková pokuta 

Úrad môže uložiť prevádzkovateľovi alebo sprostred-

kovateľovi poriadkovú pokutu 

a) do 1 000 eur, ak nezabezpečí primerané pod-

mienky na výkon kontroly podľa § 57 písm. a), 

b) do 10 000 eur ak marí výkon kontroly požadova-

ný podľa § 57 písm. b), 

c) do 20 000 eur, ak oznam určený na zverejnenie 

podľa § 71 v hromadných informačných prostried-

koch nezverejnil vôbec alebo nezverejnil včas, ale-

bo nezverejnil v určenej forme, alebo v určenom 

hromadnom informačnom prostriedku, alebo nedo-

držal určený obsah tohto oznamu, a to opakovane až 

do splnenia povinnosti, 

d) do 30 000 eur, ak nevykonal opatrenia uložené v 

rozhodnutí podľa § 65 ods. 1, 2 alebo úrad v určenej 
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nosságra, vagy nem tartotta be ennek a közlemény-

nek a meghatározott tartalmát, és ezt ismételten, 

egészen addig, míg a kötelezettségét nem teljesíti, 

d) 30 000 euróig terjedő eljárási bírsággal sújthatja 

az adatkezelőt vagy közvetítőt, ha nem hajtotta vég-

re a 65. § 1. és 2. bek. szerinti határozatban előírt 

intézkedéseket, vagy a hivatalt nem tájékoztatta az 

előírt határidőn belül a 65. § 4. bek. szerint. 

 

lehote včas neinformoval podľa § 65 ods. 4. 

 

70. § 

A bírságra és eljárási bírságra  

vonatkozó közös rendelkezések 

(1) A bíráságot és az eljárási bírságot a hivatal újra ki-

szabja, ha a kötelezettség nem teljesült a meghatározott 

határidőn belül. 

(2) A 68. § szerinti bírság attól a naptól számított két 

éven belül szabható ki, mikor a hivatal a kötelességsze-

gést megállapította, de legkésőbb attól a naptól számí-

tott öt éven belül, mikor a kötelességszegésre sor ke-

rült. 

(3) A 69. § szerinti eljárási bírságot attól a naptól szá-

mított egy hónapon belül lehet kiszabni, mikor a köte-

lességszegésre sor került. 

(4) A bírság és az eljárási bírság kiszabása és összegé-

nek megállapítása során a hivatal elsősorban a jogelle-

nes eljárás súlyosságát, időtartamát és következményeit 

veszi figyelembe, valamint az ilyen eljárás megismét-

lődését, valamint a magán- és családi élet veszélyezte-

tésének mértékét, továbbá az érintett személyek számát. 

(5) Ha ugyanazon személy a határozat jogerőre emel-

kedését követő két éven belül a jelen törvényt ugyan-

azon a módon megszegi, a hivatal bírsággal vagy eljá-

rási bírsággal sújthatja, melynek összege a kiszabott 

bírság vagy eljárási bírság kétszereséig terjedhet. 

(6) A bírság vagy eljárási bírság kiszabásáról szóló ha-

tározat ellen írásbeli ellenvetést lehet benyújtani a kéz-

besítésétől számított 15 napon belül. Az ellenvetésről a 

hivatal elnöke dönt a kézbesítésétől számított 60 napon 

belül. 

(7) Indokolt esetekben a hivatal határozatban megen-

gedheti a bírság vagy eljárási bírság befizetésének elha-

lasztását, vagy megengedheti a bírság vagy eljárási bír-

ság részeltekben történő kifizetését. 

(8) A bírságokból származó bevétel az állami költség-

vetés bevétele. 

 

  § 70 

Spoločné ustanovenia  

k pokute a poriadkovej pokute 

(1) Pokutu a poriadkovú pokutu úrad uloží opakovane, 

ak povinnosť nebola splnená v určenej lehote. 

(2) Pokutu podľa § 68 možno uložiť do dvoch rokov 

odo dňa, keď úrad porušenie povinnosti zistil, najne-

skôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu 

povinnosti došlo. 

(3) Poriadkovú pokutu podľa § 69 možno uložiť do 

jedného mesiaca odo dňa, keď k porušeniu povinnosti 

došlo. 

(4) Pri ukladaní pokuty alebo poriadkovej pokuty a ur-

čení jej výšky úrad prihliada najmä na závažnosť, čas 

trvania a následky protiprávneho konania, opakovanie 

takéhoto konania a mieru ohrozenia súkromného a ro-

dinného života a na počet dotknutých osôb. 

(5) Ak sa tá istá osoba dopustí toho istého porušenia 

tohto zákona do dvoch rokov od právoplatnosti rozhod-

nutia, môže jej úrad uložiť pokutu alebo poriadkovú 

pokutu až do výšky dvojnásobku sadzby uloženej poku-

ty alebo poriadkovej pokuty. 

(6) Proti rozhodnutiu o uložení pokuty alebo poriadko-

vej pokuty možno podať písomne rozklad do 15 dní 

odo dňa jeho doručenia. O rozklade rozhodne predseda 

úradu do 60 dní odo dňa jeho doručenia. 

(7) V odôvodených prípadoch úrad môže rozhodnutím 

povoliť odklad platenia pokuty alebo poriadkovej po-

kuty alebo povoliť platenie pokuty alebo poriadkovej 

pokuty v splátkach. 

(8) Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu. 

 

71. § 

A törvény megszegésének közzététele 

(1) Ha a hivatal megállapítja a jelen törvény által meg-

határozott kötelességek megszegését, határozatában 

nyilvánosságra hozhatja a törvényszegő cégszerű meg-

nevezését vagy megnevezését, székhelyét vagy állandó 

lakhelyét, azonosító számát, ha ilyen kiosztásra került 

és a jogi formáját, és 

  § 71 

Zverejnenie porušenia zákona 

(1) Ak úrad zistí porušenie povinností ustanovených 

týmto zákonom, môže rozhodnutím zverejniť obchodné 

meno alebo názov, sídlo alebo trvalý pobyt, identifi-

kačné číslo, ak ho má pridelené, a právnu formu toho, 

kto sa dopustil protiprávneho konania, a 

a) výrok a odôvodnenie vykonateľného opatrenia 
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a) a személyes adatok védelméről szóló eljárásban a 

65. § szerint végrehajtandó intézkedés vagy annak 

része határozati rendelkezését és indoklását, 

b) a 68. § vagy 69. § szerint végrehajtandó, a bírság 

vagy eljárási bírság kiszabásáról szóló határozat 

vagy annak része határozati rendelkezését és indok-

lását, vagy 

c) a személyes adatok védelme megsértésének tény-

szerű leírását. 

(2) A hivatal az adatkezelőt vagy a közvetítőt arra köte-

lezheti, hogy tömegtájékoztatási eszközökben hozza 

nyilvánosságra az 1. bekezdés szerinti c) pontjában 

meghatározott tényeket. 

(3) A hivatal, a törvénysértés, 2. bekezdés szerinti nyil-

vánosságra hozatalának kötelezettségét szabhatja ki, ha 

a jelen törvényben meghatározott kötelezettségek sú-

lyos, ismételt vagy hosszantartó megsértését állapítja 

meg; a törvény megsértése nyilvánosságra hozatali kö-

telezettségének kiszabása esetén a hivatal figyelembe 

veszi a magán- és családi élet veszélyeztetésének mér-

tékét, továbbá az érintett személyek számát. 

(4) Az adatkezelő vagy a közvetítő köteles teljesíteni a 

hivatal 2. bekezdés szerint kiszabott intézkedését. Az 

adatkezelő és a közvetítő végrehajtó szerve köteles biz-

tosítani a közlemény megjelentetését a tömegtájékozta-

tási eszközökben az 1. bekezdés c) pontja szerinti terje-

delemben, az adatkezelő saját költségére; a közlemény 

tartalmát, formáját, a tömegtájékoztatási eszközt és a 

megjelentetés legkésőbbi dátumát a hivatal határozza 

meg. 

(5) Az 1. bekezdés a) és b) pontjai szerint végrehajtan-

dó intézkedés vagy határozat határozati rendelkezésé-

ben vagy indoklásában szereplő személyes adatokat 

nem kell megjelentetni. 

 

 

alebo ich časti podľa § 65 v konaní o ochrane osob-

ných údajov, 

b) výrok a odôvodnenie vykonateľného rozhodnutia 

o pokute alebo poriadkovej pokute alebo ich časti 

podľa § 68 alebo § 69, alebo 

c) charakteristiku skutkového stavu porušenia 

ochrany osobných údajov. 

(2) Úrad môže uložiť prevádzkovateľovi alebo spro-

stredkovateľovi povinnosť zverejniť skutočnosti v roz-

sahu podľa odseku 1 písm. c) v hromadných informač-

ných prostriedkoch. 

(3) Úrad môže uložiť povinnosť zverejniť porušenie 

zákona podľa odseku 2, ak zistí závažné, opakované 

alebo dlhotrvajúce porušenie povinností ustanovených 

týmto zákonom; pri ukladaní povinnosti zverejniť po-

rušenie zákona úrad zohľadní aj mieru ohrozenia súk-

romného a rodinného života a počet dotknutých osôb. 

(4) Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je povinný 

splniť povinnosť uloženú úradom podľa odseku 2. Šta-

tutárny orgán prevádzkovateľa a sprostredkovateľa je 

povinný zabezpečiť zverejnenie oznamu v hromadných 

informačných prostriedkoch v rozsahu podľa odseku 1 

písm. c) na vlastné náklady prevádzkovateľa; obsah, 

formu, hromadný informačný prostriedok a najneskorší 

termín zverejnenia oznamu určí úrad. 

(5) Osobné údaje uvedené vo výroku alebo odôvodnení 

vykonateľného opatrenia alebo rozhodnutia podľa od-

seku 1 písm. a) a b) sa nezverejňujú. 

 

 

 

NEGYEDIK RÉSZ 

Közös, átmeneti  

és záró rendelkezések 

 

  
ŠTVRTÁ ČASŤ 

Spoločné, prechodné  

a záverečné ustanovenia 

 

Közös rendelkezések 

 

72. § 

(1) A jelen törvény szerinti eljárásra a közigazgatási el-

járásra vonatkozó általános előírás vonatkozik,41) ha-

csak a 2. bekezdés másképp nem rendelkezik. 

(2) A közigazgatási eljárásról szóló általános előírás41) 

nem vonatkozik 

a) a természetes személy vizsgájának lebonyolításá-

ra és letételére, amely a felelős személy tisztségének 

betöltéséhez szükséges a 24. § szerint, 

  Spoločné ustanovenia 

 

§ 72 

(1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeo-

becný predpis o správnom konaní,41) ak v odseku 2 nie 

je ustanovené inak. 

(2) Všeobecný predpis o správnom konaní41) sa ne-

vzťahuje na  

a) vykonávanie a absolvovanie skúšky fyzickej oso-

by na výkon funkcie zodpovednej osoby podľa 

§ 24, 
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b) a bejelentési kötelezettségre a 34. és 36. § szerint, 

és 

c) az ellenőrzés 52-61. § szerinti lefolytatására, ki-

véve az okmányok kézbesítését az ellenőrzés elvég-

zése során. 

 

b) oznamovaciu povinnosť podľa § 34 až 36 a 

c) výkon kontroly podľa § 52 až 61, okrem doručo-

vania písomností pri výkone kontroly. 

73. § 

Mindenki köteles lehetővé tenni a hivatal számára a je-

len törvény szerinti kötelezettségek és az annak alapján 

kiadott határozatok betartásának felügyeletét. Ez a 46. § 

5. bek. rendelkezésére nem vonatkozik. 

 

  § 73 

Každý je povinný umožniť úradu vykonať dozor nad 

dodržiavaním povinností podľa tohto zákona a rozhod-

nutí vydaných na jeho základe. Týmto nie je dotknuté 

ustanovenie § 46 ods. 5. 

 

74. § 

Együttműködés 

(1) Mindenki köteles együttműködni a hivatallal a jelen 

törvény szerinti feladatainak teljesítése során. 

(2) Az adatkezelő és a közvetítő köteles eltűrni a hiva-

tal minden tevékenységét, amely arra irányul, hogy 

megállapítsa az összes körülményt, mely az ügy objek-

tív elbírálásához szükséges. 

 

  § 74 

Súčinnosť 

(1) Každý je povinný poskytnúť úradu potrebnú súčin-

nosť pri plnení jeho úloh podľa tohto zákona. 

(2) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní str-

pieť všetky úkony úradu smerujúce k zisteniu všetkých 

okolností potrebných na objektívne posúdenie veci. 

 

Átmeneti rendelkezések 

 

75. § 

(1) A Szlovák Köztársaság Személyes Adatokat Védő 

Hivatala, mely a korábbi törvény szerint volt létrehoz-

va, a Szlovák Köztársaság Személyes Adatokat Védő 

Hivatalává vált a jelen törvény szerint. 

(2) A hivatal elnöke, akit az eddigi törvény alapján vá-

lasztottak meg tisztségébe, a hivatal elnökévé vált a je-

len törvény szerint; ez nincs kihatással megbízatási ide-

jének időtartamára. 

(3) A hivatal eddigi törvény alapján kinevezett alelnöke 

a hivatal alelnökévé vált a jelen törvény szerint; ez 

nincs kihatással megbízatási idejének időtartamára. 

(4) A hivatal főellenőre, akit az eddigi törvény alapján 

neveztek ki tisztségébe, a hivatal főellenőrévé vált a je-

len törvény szerint; ez nincs kihatással megbízatási ide-

jének időtartamára. 

(5) A hivatal ellenőre, akit az eddigi törvény alapján 

neveztek ki tisztségébe, a hivatal ellenőrévé vált a jelen 

törvény szerint. 

 

  Prechodné ustanovenia 

 

§ 75 

(1) Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej re-

publiky zriadený podľa doterajšieho zákona je Úradom 

na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod-

ľa tohto zákona. 

(2) Predseda úradu zvolený do funkcie podľa doteraj-

šieho zákona je predsedom úradu podľa tohto zákona; 

týmto nie je dotknuté plynutie jeho funkčného obdobia. 

(3) Podpredseda úradu vymenovaný do funkcie podľa 

doterajších predpisov je podpredsedom úradu podľa 

tohto zákona; týmto nie je dotknuté plynutie jeho funk-

čného obdobia. 

(4) Vrchný inšpektor úradu vymenovaný do funkcie 

podľa doterajších predpisov je vrchným inšpektorom 

úradu podľa tohto zákona; týmto nie je dotknuté plynu-

tie jeho funkčného obdobia. 

(5) Inšpektor úradu vymenovaný do funkcie podľa do-

terajších predpisov je inšpektorom úradu podľa tohto 

zákona. 

 

76. § 

(1) Az adatkezelő a jelen törvény hatályba lépésének 

napjától számított hat hónapon belül a jelen törvénnyel 

összhangba hozza minden informatikai rendszerét, 

amelyen személyes adatokat kezel. 

(2) Az adatkezelő köteles a közvetítővel fennálló szer-

ződéses viszonyát a jelen törvénnyel összhangba hozni 

a jelen törvény hatályba lépésének napjától számított 

két éven belül. 

(3) Az adatkezelő és a közvetítő kötelesek a jelen tör-

vénnyel összhangban végrehajtani a jogosult személyek 

  § 76 

(1) Prevádzkovateľ uvedie do súladu s týmto zákonom 

do šiestich mesiacov odo dňa jeho účinnosti všetky in-

formačné systémy, v ktorých spracúva osobné údaje. 

(2) Prevádzkovateľ je povinný zmluvný vzťah so spro-

stredkovateľom dať do súladu s týmto zákonom do-

dvoch rokov odo dňa účinnosti tohto zákona. 

(3) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní vy-

konať poučenie oprávnených osôb v súlade s týmto zá-

konom do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto 

zákona. 
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tájékoztatását a jelen törvény hatályba lépésének napjá-

tól számított hat hónapon belül. 

(4) A megbízások és a felelős személy megbízásáról 

szóló értesítések, melyek az eddigi törvény szerint jöt-

tek létre, a jelen törvény szerinti megbízásoknak és a 

felelős személy megbízásáról szóló értesítések minő-

sülnek. Az adatkezelő és a közvetítő köteles írásban 

megbízni a felelős személyt és megbízását jelenteni a 

hivatalnak a jelen törvénnyel összhangban, a jelen tör-

vény hatályba lépésének napjától számított egy éven 

belül.  

(5) Az eddigi törvény szerint megadott regisztráció a 

jelen törvény szerint megadott regisztrációnak minősül. 

Az adatkezelő köteles az informatikai rendszerét újbóli 

regisztrációra bejelenteni a jelen törvénnyel összhang-

ban, a jelen törvény hatályba lépésének napjától számí-

tott hat hónapon belül, ha ezt a törvény megköveteli. 

(6) Az eddigi törvény szerint megadott különleges re-

gisztráció a jelen törvény szerint megadott különleges 

regisztrációnak minősül. Az adatkezelő köteles az in-

formatikai rendszerét újbóli különleges regisztrációra 

bejelenteni a jelen törvénnyel összhangban, a jelen tör-

vény hatályba lépésének napjától számított hat hónapon 

belül, ha ezt a törvény megköveteli. 

(7) Az eddigi törvény szerint kidolgozott biztonsági in-

tézkedések, biztonsági irányelv és biztonsági projekt a 

jelen törvény hatályba lépéstől számítva, a jelen tör-

vény szerint kidolgozott biztonsági intézkedésnek mi-

nősül. Az adatkezelő és a közvetítő köteles az elfoga-

dott biztonsági intézkedéseket a jelen törvénnyel össz-

hangba hozni a jelen törvény hatályba lépésének napjá-

tól számított kilenc hónapon belül. 

(8) Az eddigi törvény szerint megadott, a személyes 

adatok feldolgozásába történő beleegyezés a jelen tör-

vény hatályba lépéstől számítva a jelen törvény szerint 

megadott a személyes adatfeldolgozásba történő bele-

egyezésnek minősül. 

 

(4) Poverenia a oznámenia o poverení zodpovednej 

osoby podľa doterajšieho zákona sa považujú za pove-

renia a oznámenia o poverení zodpovednej osoby podľa 

tohto zákona. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú 

povinní písomne poveriť zodpovednú osobu a jej pove-

renie oznámiť úradu v súlade s týmto zákonom do jed-

ného roka odo dňa účinnosti tohto zákona. 

(5) Registrácia udelená podľa doterajšieho zákona sa 

považuje za registráciu udelenú podľa tohto zákona. 

Prevádzkovateľ je povinný nanovo prihlásiť svoj in-

formačný systém na registráciu v súlade s týmto záko-

nom do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zá-

kona, ak to zákon vyžaduje. 

(6) Osobitné registrácie udelené podľa doterajšieho zá-

kona sa považujú za osobitné registrácie udelené podľa 

tohto zákona. Prevádzkovateľ je povinný nanovo pri-

hlásiť svoj informačný systém na osobitnú registráciu v 

súlade s týmto zákonom do šiestich mesiacov odo dňa 

účinnosti tohto zákona, ak to zákon vyžaduje. 

(7) Bezpečnostné opatrenia, bezpečnostná smernica a 

bezpečnostný projekt vypracované podľa doterajšieho 

zákona sa účinnosťou tohto zákona považujú za bez-

pečnostné opatrenia vypracované podľa tohto zákona. 

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zosúla-

diť prijaté bezpečnostné opatrenia s týmto zákonom do 

deviatich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona. 

(8) Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený 

podľa doterajšieho zákona sa účinnosťou tohto zákona 

považuje za súhlas so spracúvaním osobných údajov 

udelený podľa tohto zákona. 

 

77. § 

A jelen törvény hatályba lépésének napja előtt megkez-

dődött eljárások az eddigi előírások szerint fejezendők 

be. 

 

  § 77 

Konania začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti toh-

to zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. 

 

77.a § 

Átmeneti rendelkezések  

a 2014. április 15-étől hatályos változásokhoz 

(1) Az informatikai rendszerek 2014. április 14-ig el-

végzett regisztrációja az információs rendszerek 34. § 

szerinti bejelentésének minősül a 2014. április 15-től 

hatályos rendelkezések szerint. 

(2) Az informatikai rendszerek regisztrációjával kap-

csolatos eljárások és az informatikai rendszerek külön-

leges regisztrációjával kapcsolatos eljárások, amelyek 

2014. április 14-ig nem kerültek befejezésre, a 2014. 

  § 77a 

Prechodné ustanovenia  

k úpravám účinným od 15. apríla 2014 

(1) Registrácie informačných systémov vykonané do 

14. apríla 2014 sa považujú za oznámenia informač-

ných systémov podľa § 34 v znení účinnom od 15. aprí-

la 2014. 

(2) Konania o registrácii informačných systémov a ko-

nania o osobitnej registrácii informačných systémov, 

ktoré neboli ukončené do 14. apríla 2014 sa dokončia 

podľa zákona účinného do 14. apríla 2014.  
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április 14-ig hatályos törvény szerint fejezendők be. 

(3) A 35. § 1. bek. szerinti bejelentés elektronikus mó-

don történő elkészítése, a bejelentett adatok változásá-

nak és az informatikai rendszerek használata befejezés-

ének elektronikus módon történő bejelentése 2014. áp-

rilis 15-től nem igényel szavatolt elektronikus aláírást; 

2014. szeptember 1-től a 35. § 1. bek. szerinti bejelen-

tés, a bejelentett adatok változása és az informatikai 

rendszerek használata befejezésének bejelentése elvé-

gezhető az elektronikus nyomtatvány segítségével is. 

Az elektronikus nyomtatványt a hivatal közzéteszi a 

honlapján. 

(4) A 68. és 69. § szerint 2014. április 15-e előtt meg-

kezdődött eljárások a 2014. április 14-ig hatályos tör-

vény szerint fejezendők be. 

 

(3) Pri vyhotovovaní oznámenia podľa § 35 ods. 1, 

oznámení zmeny oznámených údajov a oznámení 

ukončenia používania informačného systému elektro-

nickou formou sa od 15. apríla 2014 nevyžaduje zaru-

čený elektronický podpis; od 1. septembra 2014 možno 

oznámenie podľa § 35 ods. 1, oznámenie zmeny ozná-

mených údajov a oznámenie ukončenia používania in-

formačného systému vykonať aj prostredníctvom elek-

tronického formulára. Úrad zverejní elektronický for-

mulár na svojom webovom sídle. 

(4) Konania podľa § 68 a 69 začaté pred 15. aprílom 

2014 sa dokončia podľa zákona účinného do 14. apríla 

2014. 

78. § 

Ezzel a törvénnyel átvételre kerülnek az Európai Unió 

kötelező erejű jogi aktusai, amelyek a mellékletben ke-

rültek felsorolásra. 

 

  § 78 

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Eu-

rópskej únie uvedené v prílohe. 

 

79. § 

Hatályon kívül helyező rendelkezés 

Hatályon kívül helyeztetik a Tt. 428/2002. sz. törvénye 

a személyes adatok védelméről, módosítva a Tt. 

602/2003. sz. törvényével, a Tt. 576/2004. sz. törvény-

ével, a Tt. 90/2005. sz. törvényével és a Tt. 583/2008. 

sz. törvényével 

 

 

  § 79 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 

576/2004 Z. z., zákona č. 90/2005 Z. z. a zákona č. 

583/2008 Z. z. 

 

 

II. cikkely 

A Tt. 145/1995. sz. törvénye, a közigazgatási eljárási il-

letékekről, módosítva a Szlovák Köztársaság Nemzeti 

Tanácsának 123/1996. sz. törvényével, a Szlovák Köz-

társaság Nemzeti Tanácsának 224/1996. sz. törvényé-

vel, a Tt. 70/1997. sz. törvényével, a Tt. 1/1998. sz. 

törvényével, a Tt. 232/1999. sz. törvényével, a Tt. 

3/2000. sz. törvényével, a Tt. 142/2000. sz. törvényé-

vel, a Tt. 211/2000. sz. törvényével, a Tt. 468/2000. sz. 

törvényével, a Tt. 553/2001. sz. törvényével, a Tt. 

96/2002. sz. törvényével, a Tt. 118/2002. sz. törvényé-

vel, a Tt. 215/2002. sz. törvényével, a Tt. 237/2002. sz. 

törvényével, a Tt. 418/2002. sz. törvényével, a Tt. 

457/2002. sz. törvényével, a Tt. 465/2002. sz. törvény-

ével, a Tt. 477/2002. sz. törvényével, a Tt. 480/2002. 

sz. törvényével, a Tt. 190/2003. sz. törvényével, a Tt. 

217/2003. sz. törvényével, a Tt. 245/2003. sz. törvény-

ével, a Tt. 450/2003. sz. törvényével, a Tt. 469/2003. 

sz. törvényével, a Tt. 583/2003. sz. törvényével, a Tt. 

5/2004. sz. törvényével, a Tt. 199/2004. sz. törvényé-

vel, a Tt. 204/2004. sz. törvényével, a Tt. 347/2004. sz. 

törvényével, a Tt. 382/2004. sz. törvényével, a Tt. 

  
Článok II 

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v zne-

ní zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej re-

publiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zá-

kona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona 

č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 

211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 

553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 

118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 

237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 

457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 

477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 

190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 

245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 

469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 

5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 

204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 

382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 

533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 

572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 

581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 
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434/2004. sz. törvényével, a Tt. 533/2004. sz. törvény-

ével, a Tt. 541/2004. sz. törvényével, a Tt. 572/2004. 

sz. törvényével, a Tt. 578/2004.sz. törvényével, a Tt. 

581/2004. sz. törvényével, a Tt. 633/2004. sz. törvény-

ével, a Tt. 653/2004. sz. törvényével, a Tt. 656/2004. 

sz. törvényével, a Tt. 725/2004. sz. törvényével, a Tt. 

5/2005. sz. törvényével, a Tt. 8/2005. sz. törvényével, a 

Tt. 15/2005. sz. törvényével, a Tt. 93/2005. sz. törvény-

ével, a Tt. 171/2005. sz. törvényével, a Tt. 308/2005. 

sz. törvényével, a Tt. 331/2005. sz. törvényével, a Tt. 

341/2005. sz. törvényével, a Tt. 342/2005. sz. törvény-

ével, a Tt. 473/2005. sz. törvényével, a Tt. 491/2005. 

sz. törvényével, a Tt. 538/2005. sz. törvényével, a Tt. 

558/2005. sz. törvényével, a Tt. 572/2005. sz. törvény-

ével, a Tt. 573/2005. sz. törvényével, a Tt. 610/2005. 

sz. törvényével, a Tt. 14/2006. sz. törvényével, a Tt. 

15/2006. sz. törvényével, a Tt. 24/2006. sz. törvényé-

vel, a Tt. 117/2006. sz. törvényével, a Tt. 124/2006. sz. 

törvényével, a Tt. 126/2006. sz. törvényével, a Tt. 

224/2006. sz. törvényével, a Tt. 342/2006. sz. törvény-

ével, a Tt. 672/2006. sz. törvényével, a Tt. 693/2006. 

sz. törvényével, a Tt. 21/2007. sz. törvényével, a Tt. 

43/2007. sz. törvényével, a Tt. 95/2007. sz. törvényé-

vel, a Tt. 193/2007. sz. törvényével, a Tt. 220/2007. sz. 

törvényével, a Tt. 279/2007, sz. törvényével, a Tt. 

295/2007. sz. törvényével, a Tt. 309/2007. sz. törvény-

ével, a Tt. 342/2007. sz. törvényével, a Tt. 343/2007. 

sz. törvényével, a Tt. 344/2007. sz. törvényével, a Tt. 

355/2007. sz. törvényével, a Tt. 358/2007. sz. törvény-

ével, a Tt. 359/2007. sz. törvényével, a Tt. 460/2007. 

sz. törvényével, a Tt. 517/2007. sz. törvényével, a Tt. 

537/2007. sz. törvényével, a Tt. 548/2007. sz. törvény-

ével, a Tt. 571/2007. sz. törvényével, a Tt. 577/2007. 

sz. törvényével, a Tt. 647/2007. sz. törvényével, a Tt. 

661/2007. sz. törvényével, a Tt. 92/2008. sz. törvényé-

vel, a Tt. 112/2008. sz. törvényével, a Tt. 167/2008. sz. 

törvényével, a Tt. 214/2008. sz. törvényével, a Tt. 

264/2008. sz. törvényével, a Tt. 405/2008. sz. törvény-

ével, a Tt. 408/2008. sz. törvényével, a Tt. 451/2008. 

sz. törvényével, a Tt. 465/2008. sz. törvényével, a Tt. 

495/2008. sz. törvényével, a Tt. 514/2008. sz. törvény-

ével, a Tt. 8/2009. sz. törvényével, a Tt. 45/2009. sz. 

törvényével, a Tt. 188/2009. sz. törvényével, a Tt. 

191/2009. sz. törvényével, a Tt. 274/2009. sz. törvény-

ével, a Tt. 292/2009. sz. törvényével, a Tt. 304/2009. 

sz. törvényével, a Tt. 305/2009. sz. törvényével, a Tt. 

307/2009. sz. törvényével, a Tt. 465/2009. sz. törvény-

ével, a Tt. 478/2009. sz. törvényével, a Tt. 513/2009. 

sz. törvényével, a Tt. 568/2009. sz. törvényével, a Tt. 

570/2009. sz. törvényével, a Tt. 594/2009. sz. törvény-

ével, a Tt. 67/2010. sz. törvényével, a Tt. 92/2010. sz. 

törvényével, a Tt. 136/2010. sz. törvényével, a Tt. 

144/2010. sz. törvényével, a Tt. 514/2010. sz. törvény-

ével, a Tt. 556/2010. sz. törvényével, a Tt. 39/2011. sz. 

653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 

725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 

8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 

93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 

308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 

341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 

473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 

538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 

572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 

610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 

15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 

117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 

126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 

342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 

693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 

43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 

193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 

279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 

309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 

343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 

355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 

359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 

517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 

548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 

577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 

661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 

112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 

214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 

405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 

451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 

495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 

8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 

188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 

274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 

304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 

307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 

478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 

568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 

594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 

92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 

144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 

556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 

119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 

223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 

256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 

324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 

363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 

392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 

405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 

519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 

49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 

251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 

336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 

351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 
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törvényével, a Tt. 119/2011. sz. törvényével, a Tt. 

200/2011. sz. törvényével, a Tt. 223/2011. sz. törvény-

ével, a Tt. 254/2011. sz. törvényével, a Tt. 256/2011. 

sz. törvényével, a Tt. 258/2011. sz. törvényével, a Tt. 

324/2011. sz. törvényével, a Tt. 342/2011. sz. törvény-

ével, a Tt. 363/2011. sz. törvényével, a Tt. 381/2011. 

sz. törvényével, a Tt. 392/2011. sz. törvényével, a Tt. 

404/2011. sz. törvényével, a Tt. 405/2011. sz. törvény-

ével, a Tt. 409/2011. sz. törvényével, a Tt. 519/2011. 

sz. törvényével, a Tt. 547/2011. sz. törvényével, a Tt. 

49/2012. sz. törvényével, a Tt. 96/2012. sz. törvényé-

vel, a Tt. 251/2012. sz. törvényével, a Tt. 286/2012. sz. 

törvényével, a Tt. 336/2012. sz. törvényével, a Tt. 

339/2012. sz. törvényével, a Tt. 351/2012. sz. törvény-

ével, a Tt. 439/2012. sz. törvényével, a Tt. 447/2012. 

sz. törvényével, a Tt. 459/2012. sz. törvényével, a Tt. 

8/2013. sz. törvényével, a Tt. 39/2013. sz. törvényével, 

a Tt. 40/2013. sz. törvényével, a Tt. 72/2013. sz. törvé-

nyével, a Tt. 75/2013. sz. törvényével, a Tt. 94/2013. 

sz. törvényével a Tt. 96/2013. sz. törvényével a követ-

kezőképpen egészítetik ki: 

 

A közigazgatási eljárási illetékek tarifatáblázatának 

melléklete kiegészíttetik a XXIII. résszel, amely a cí-

mét is beleértve a következőképpen hangzik: 

 

„XXIII. rész 

A személyes adatok védelme 

273. tétel 

a) Az informatikai rendszer regisztrációja vagy annak 

módosítása …………… 20,- euró 

b) Az informatikai rendszer különleges regisztrációja 

vagy annak módosítása …………… 50,- euró 

 

Megjegyzés 

A jelen tétel szerinti illetékeket a Szlovák Köztársaság 

Személyes Adatokat Védő Hivatala szedi be. “ 

 

 

447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 

8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 

40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 

75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z. a zákona č. 

96/2013 Z. z. sa dopĺňa takto: 

 

V prílohe k sadzobníku správnych poplatkov sa dopĺňa 

XXIII. časť, ktorá vrátane názvu znie: 

 

„XXIII. časť 

Ochrana osobných údajov 

Položka 273 

a) Registrácia informačného systému alebo jej zmena 

…………… 20,- eur 

b) Osobitná registrácia informačného systému alebo jej 

zmena …………… 50,- eur 

 

Poznámka: 

Poplatky podľa tejto položky vyberá Úrad na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky.“. 

 

 

III. cikkely 

A Tt. 215/2004. sz. törvénye, a minősített (titkosított) 

információk védelméről és némely törvények módosí-

tásáról és kiegészítéséről, módosítva a Szlovák Köztár-

saság alkotmánybíróságának 638/2005. sz. döntésével, 

a Tt. 255/2006. sz. törvényével, a Tt. 330/2007. sz. tör-

vényével, a Tt. 668/2007. sz. törvényével, a Tt. 

291/2009. sz. törvényével, a Tt. 400/2009. sz. törvény-

ével és a Tt. 192/2011. sz. törvényével, a következő-

képpen egészíttetik ki: 

 

Az 53. §-ba az 5. bekezdés után új, 6. bekezdés kerül, 

amely így hangzik: 

  
Článok III 

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoč-

ností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 

638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 

330/2007 Z. z., zákona č. 668/2007 Z. z., zákona č. 

291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z. a zákona č. 

192/2011 Z. z. sa dopĺňa takto: 

 

V § 53 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie: 

„(6) Ak sú objekty a chránené priestory zabezpečené 

technickými zabezpečovacími prostriedkami umožňu-

júcimi vyhotovovať obrazový, zvukový alebo obrazo-
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„(6) Ha az épületeket és a védett helyiségeket kép-, 

hang- vagy hangos képfelvétel készítésére alkalmas 

műszaki biztonsági berendezésekkel biztosítják, azokat 

nem kell jelezni a személyes adatok védelméről szóló 

általános előírás szerint. Ha az ilyen felvételt nem 

használják fel büntetőeljárás vagy szabálysértési eljárás 

céljaira, az ezeket a felvételeket készítető személy, kö-

teles azokat legkésőbb a felvétel készítésének napját 

követő naptól számított 60 napon belül megsemmisíte-

ni.“. 

Az eddigi 6. bekezdést 7. bekezdésként kell jelölni. 

 

 

vo-zvukový záznam, nevyžaduje sa ich označenie pod-

ľa všeobecného predpisu o ochrane osobných údajov. 

Ak takýto záznam nie je využitý na účely trestného ko-

nania alebo konania o priestupku, ten kto vyhotovil ta-

kýto záznam, je povinný ho zlikvidovať najneskôr v le-

hote 60 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol 

záznam vyhotovený.“. 

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7. 

 

 

IV. cikkely 

A Tt. 400/2009. sz. törvénye a közszolgálatról és né-

mely törvények módosításáról és kiegészítéséről, mó-

dosítva a Tt. 151/2010. sz. törvényével, a Tt. 500/2010. 

sz. törvényével, a Tt. 505/2010. sz. törvényével, a Tt. 

547/2010. sz. törvényével, a Tt. 33/2011. sz. törvényé-

vel, a Tt. 48/2011. sz. törvényével, a Tt. 220/2011. sz. 

törvényével, a Tt. 257/2011. sz. törvényével, a Tt. 

503/2011. sz. törvényével, a Tt. 252/2012. sz. törvény-

ével, a Tt. 345/2012. sz. törvényével, a Tt. 361/2012. 

sz. törvényével a  a Tt. 392/2012. sz. törvényével  a kö-

vetkezőképpen módosul: 

 

A 6. § 5. bekezdésében törlendők a következők „a 

Szlovák Köztársaság Személyes Adatokat Védő Hiva-

talának ellenőrén kívül“. 

 

 

  
Článok IV 

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

151/2010 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 

505/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 

33/2011 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 

220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 

503/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 

345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z. a zákona č. 

392/2012 Z. z. sa mení takto: 

V § 6 ods. 5 sa vypúšťajú slová „okrem inšpektora 

Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej repub-

liky“. 

 

 

V. cikkely 

Hatályba lépés 

A jelen törvény 2013. július 1-jén lép hatályba. 

 

 

Ivan Gašparovič s.k. 

Pavol Paška s.k. 

Robert Fico s.k. 

 

_________________ 

  
Článok V 

Účinnosť 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013. 

 

 

Ivan Gašparovič v. r. 

Pavol Paška v. r. 

Robert Fico v. r. 

 

_________________ 

1) Például a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 

többször módosított, 46/1993 sz. törvénye, a Szlovák 

Információs Szolgálatról, a Tt. többször módosított, 

227/2002. sz. alkotmányos törvénye, az állam biztonsá-

gáról háború, rendkívüli állapot és szükségállapot ide-

jén, a Tt. többször módosított, 387/2002. sz. törvénye, 

az állam krízishelyzetekben történő irányításáról, hábo-

rún és hadiállapoton kívül, a Tt. többször módosított, 

215/2004. sz. törvénye, a minősített információk vé-

  1) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republi-

ky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v 

znení neskorších predpisov, ústavný zákon č. 227/2002 

Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskor-

ších predpisov, zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v 

krízových situáciách mimo času vojny a vojnového sta-

vu v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. 

z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a dopl-
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delméről, valamint némely törvény módosításáról és 

kiegészítéséről. 

2) Például a Tt. többször módosított, 319/2002. sz. tör-

vénye, a Szlovák Köztársaság védelméről, a Tt. 

321/2002. sz. törvénye, a Szlovák Köztársaság fegyve-

res erőiről, a Tt. 179/2011. sz. törvénye a gazdasági 

mozgósításról és a többször módosított, 387/2002. sz. 

törvény módosításáról és kiegészítéséről, az állam krí-

zishelyzetekben történő irányításáról, háborún és hadi-

állapoton kívül. 

3) Például a Szlovák Nemzeti Tanács többször módosí-

tott, 564/1991. sz. törvénye, a községi rendőrségről, a 

Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának többször 

módosított, 171/1993. sz. törvénye, a rendőri testület-

ről. 

4) Például a többször módosított Büntető perrendtartás, 

a Tt. többször módosított, 297/2008. sz. törvénye, a 

bűncselekményekből származó bevételek legalizálása 

elleni védelemről és a terrorizmus finanszírozása elleni 

védelemről, valamint némely törvény módosításáról és 

kiegészítéséről. 

5) A többször módosított, 293/2007. sz. törvény, 2. §, b 

pontja a szakképesítések elismeréséről. 

6) Például a Tt. többször módosított, 523/2004. sz. tör-

vénye, a közigazgatás költségvetési szabályairól, vala-

mint némely törvény módosításáról és kiegészítéséről, a 

Tt. többször módosított, 563/2009. sz. törvénye, az 

adókezelésről (adótörvény), valamint némely törvény 

módosításáról és kiegészítéséről. 

7) A többször módosított Polgári Törvénykönyv 11-16. 

§. 

8) A többször módosított 618/2003. sz. törvény, 13. §, a 

szerzői jogokról és a szerzői jogokkal összefüggő jo-

gokról (szerzői jogi törvény). 

9) Például a többször módosított Kereskedelmi Tör-

vénykönyv 27-34. §, a Szlovák Köztársaság Nemzeti 

Tanácsának többször módosított, 162/1995. sz. törvé-

nye 8. és 68. §, az ingatlankataszterről és az ingatla-

nokhoz fűződő tulajdonjog és más jogok bejegyzéséről 

(kataszteri törvény). 

10) A Tt. többször módosított, 330/2007. sz. törvénye, 

a bűntettesek nyilvántartásáról, valamint némely tör-

vény módosításáról és kiegészítéséről. 

11) A többször módosított, az ügyészségről szóló, 

153/2001. sz. törvény, 40. §, 2. bek., d) pontja. 

12) A többször módosított Kereskedelmi Törvény-

könyv 69. §. 

13) Például a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsá-

nak 40/1993. sz. törvénye az állampolgárságról, a Szlo-

vák Köztársaság többször módosított, a Tt. 483/2001. 

sz. törvénye a bankokról, valamint némely törvény mó-

dosításáról és kiegészítéséről, a Tt. többször módosított 

305/2005. sz. törvénye a gyermekek szociális-jogi vé-

delméről és a szociális felügyeletről, valamint némely 

není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2) Napríklad zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Sloven-

skej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 

321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej repub-

liky v znení neskorších predpisov, zákon č. 179/2011 Z. 

z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zá-

kona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situ-

áciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení ne-

skorších predpisov. 

3) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 

predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskor-

ších predpisov. 

4) Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších pred-

pisov, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizá-

ciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred finan-

covaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

5) § 2 písm. b) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní od-

borných kvalifikácií v znení neskorších predpisov. 

6) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov. 

7) § 11 až 16 Občianskeho zákonníka v znení neskor-

ších predpisov. 

8) § 13 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a 

právach súvisiacich s autorským právom (autorský zá-

kon) v znení neskorších predpisov. 

9) Napríklad § 27 až 34 Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov, § 8 a 68 zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri ne-

hnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k ne-

hnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších 

predpisov. 

10) Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

11) § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 153/2001 Z. z. o 

prokuratúre v znení neskorších predpisov. 

12) § 69 Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov. 

13) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej repub-

liky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 

483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o so-

ciálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. 

z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zá-
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törvény módosításáról és kiegészítéséről, a Tt. többször 

módosított 400/2009. sz. törvénye a közszolgálatról, 

valamint némely törvény módosításáról és kiegészítésé-

ről. 

14) A Tt. többször módosított, az elektronikus aláírás-

ról, valamint némely törvény módosításáról és kiegészí-

téséről szóló, 215/2002. sz. törvény, 4. §. 

15) A Tt. 509/1991. sz. törvényével módosított Polgári 

Törvénykönyv 8. §. 

16) A többször módosított Polgári Törvénykönyv 26-

30. §. 

17) A Polgári Törvénykönyv 116. §. 

18) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának több-

ször módosított, 301/1995. sz. törvénye a személyi 

azonosító jelről. 

19) Például a Tt. egészségügyi ellátás biztosításáról, 

egészségügyi dolgozókról egészségügyi szakmai szer-

vezetekről, valamint némely törvény módosításáról és 

kiegészítéséről szóló, 578/2004. sz. törvényének 33. §. 

20) Például a Tt. 153/2001. sz. törvényének, 40. § 2. 

bek. d) pontja, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Taná-

csának többször módosított, 171/1993. sz. törvénye. 

21) A Tt. többször módosított, 447/2008. sz. törvénye a 

súlyos egészségkárosodás kompenzációjára fordított 

pénzbeli ellátásról, valamint némely törvény módosítá-

sáról és kiegészítéséről. 

22) A Tt. többször módosított, 328/2002. sz. törvénye a 

rendőrök és katonák társadalombiztosításáról, valamint 

némely törvény módosításáról és kiegészítéséről. 

23) A Tt. többször módosított, 224/2006. sz. törvénye a 

személyi igazolványokról, valamint némely törvény 

módosításáról és kiegészítéséről. 

24) A Tt. többször módosított, 647/2007, sz. törvénye 

az úti okmányokról, valamint némely törvény módosí-

tásáról és kiegészítéséről, módosítva a Tt. 445/2008. sz. 

törvényével. 

25) Például a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsá-

nak többször módosított, 171/1993. sz. törvényének 14. 

§-a, a Tt. 215/2004. sz. törvényének 70. §, 6. bek. 

26) Például a Tt. többször módosított, 483/2001. sz. 

törvényének 93a. §. 

27) A Tt. levéltárakról és irattárakról, valamint némely 

törvények kiegészítéséről szóló, 395/2002, sz. törvény-

ének 2. §, 15. bek. 

28) A Tt. 395/2002. sz. törvényének 20. §, módosítva a 

Tt. 216/2007. sz. törvényével. 

29) A Tt. többször módosított, 215/2004. sz. törvénye. 

30) Például Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa a 

Szlovák Nemzeti Bankról szóló, többször módosított, 

566/1992. sz. törvényének 40. §, a Szlovák Köztársaság 

Nemzeti Tanácsa a Szlovák Információs Szolgálatról 

szóló, többször módosított 46/1993. sz. törvényének 23. 

§, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa többször 

módosított, 171/1993. sz. törvényének 80. §., a Tt. 

konov v znení neskorších predpisov. 

14) § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom pod-

pise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

15) § 8 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 

509/1991 Zb. 

16) § 26 až 30 Občianskeho zákonníka v znení neskor-

ších predpisov. 

17) § 116 Občianskeho zákonníka. 

18) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení neskorších pred-

pisov. 

19) Napríklad § 33 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskyto-

vateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pra-

covníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-

skorších predpisov. 

20) Napríklad § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 153/2001 

Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

21) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch 

na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov. 

22) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení 

policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

23) Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-

skorších predpisov. 

24) Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-

skorších predpisov. 

25) Napríklad § 14 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpi-

sov, § 70 ods. 6 zákona č. 215/2004 Z. z. 

26) Napríklad § 93a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. 

27) § 2 ods. 15 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a 

registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. 

28) § 20 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení zákona č. 

216/2007 Z. z. 

29) Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpi-

sov. 

30) Napríklad § 40 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska 

v znení neskorších predpisov, § 23 zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej 

informačnej službe v znení neskorších predpisov, § 80 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 38 zá-

kona č. 215/2004 Z. z., § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. v 

znení neskorších predpisov. 

31) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej repub-
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215/2004. sz. törvényének 38. §, a Tt. többször módosí-

tott 563/2009. sz. törvényének, 11. §. 

31) Például a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsá-

nak többször módosított, 162/1995. sz. törvénye. 

32) Például a Bizottság 2000. július 26-án kelt döntése, 

az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK számú 

irányelve szerint, a személyes adatok Svájcban biztosí-

tott megfelelő védelméről (2000/518/EK) (Az EU Hi-

vatalos közlönyének különkiadása 16. fej./1. köt.; EK 

Hivatalos közlönye L 215, 2000. 8. 25.). 

33) Például a Bizottság 2010. február 5-én kelt döntése, 

a személyes adatok harmadik országbeli adatfeldolgo-

zók részére történő továbbítására vonatkozó általános 

szerződési feltételekről, az Európai Parlament és a Ta-

nács 95/46/EK számú irányelve szerint (2010/87/EU) 

(EU Hivatalos közlönye L 39,12.02.2010), a Bizottság 

2001. június 15-én kelt döntése, irányelv alapján a 

személyes adatok harmadik országokba irányuló továb-

bítására vonatkozó általános szerződési feltételekről, a 

95/46/EK irányelv szerint (2001/497/EK) (Az EU Hi-

vatalos közlönyének különkiadása, 13. fej./26. köt.; EK 

Hivatalos közlönye L 181, 4.7.2001). 

34) A Bizottság 2000. június 26-án kelt döntése, a 

95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alap-

ján, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma 

által kiadott „biztonságos kikötő” adatvédelmi elvek ál-

tal biztosított védelem megfelelőségéről és az ezzel 

kapcsolatos gyakran felvetődő kérdésekről 

(2000/520/EK) (Az EU Hivatalos közlönyének külön-

kiadása, 16. fej./1. köt.; EK Hivatalos közlönye L 215, 

25.8.2000). 

35) A Tt. 145/1995. sz., többször módosított törvénye a 

közigazgatási illetékekről. 

36) a Tt. 523/2004. sz. többször módosított törvénye 

21. §-ának 1. és 5. bekezdésének a) pontja. 

37) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 

350/1996. sz. törvénye a Szlovák Köztársaság Nemzeti 

Tanácsának házszabályáról, módosítva a Tt. 215/2004 

sz. törvényével, 60. §. 

38) A Tt. többször módosított, 400/2009. sz. törvénye. 

39) A Tt. 357/2004. sz., a köztisztviselők tisztségének 

ellátása közbeni közérdek-védelemről szóló törvény, 

módosítva a Tt. 545/2004. sz. törvényével. 

40) A Tt. többször módosított, 400/2009. sz. törvényé-

nek, 3. § 1. bek. 

41) A Tt. többször módosított, 71/1967. sz. törvénye a 

közigazgatási eljárásról (Közigazgatási eljárási rendtar-

tás). 

42) A Tt. többször módosított, az információkhoz való 

szabad hozzáférésről, valamint némely törvény módosí-

tásáról és kiegészítéséről szóló (az információ szabad-

ságáról szóló törvény) 211/2000. sz. törvényének, 11. § 

1. bek. h) pontja. 

43) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának több-

liky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

32) Napríklad rozhodnutie Komisie z 26. júla 2000 

podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 

95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov po-

skytovaných vo Švajčiarsku (2000/518/ES) (Mimo-

riadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 16/zv.1; Ú. v. ES L 215, 

25. 8. 2000). 

33) Napríklad rozhodnutie Komisie z 5. februára 2010 

o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osob-

ných údajov spracovateľom usadeným v tretích kraji-

nách podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 

95/46/ES (2010/87/EÚ) (Ú. v. EÚ L 39,12. 2. 2010), 

rozhodnutie Komisie z 15. júna 2001 o štandardných 

zmluvných doložkách na prenos osobných údajov do 

tretích krajín podľa smernice 95/46/ES (2001/497/ES) 

(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26; Ú. v. 

ES L 181, 4. 7. 2001). 

34) Rozhodnutie Komisie z 26. júna 2000 v súlade so 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o 

primeranosti ochrany poskytovanej zásadami „bezpeč-

ného prístavu“ a súvisiacimi často kladenými otázkami 

vydanými Ministerstvom obchodu USA (2000/520/ES) 

(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 16/zv.1; Ú. v. ES 

L 215, 25. 8. 2000). 

35) Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v 

znení neskorších predpisov. 

36) § 21 ods. 1 a ods. 5 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. 

z. v znení neskorších predpisov. 

37) § 60 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady 

Slovenskej republiky v znení zákona č. 215/2004 Z. z. 

38) Zákon č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpi-

sov. 

39) Zákon č. 357/2004 Z z. o ochrane verejného záuj-

mu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

zákona č. 545/2004 Z. z. 

40) § 3 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení neskor-

ších predpisov. 

41) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov. 

42) § 11 ods. 1 písm. h) zákona č. 211/2000 Z. z. o slo-

bodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 

znení neskorších predpisov. 

43) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ne-

skorších predpisov. 

43a) § 25 a 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom ko-

naní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. 

z. 
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ször módosított 10/1996. sz. törvénye az államigazgatá-

si ellenőrzésről. 

43a) A Tgy. 71/1967. sz., a közigazgatási eljárásról 

szóló törvényének (közigazgatási rendtartás) 25. és 26. 

§ a Tt. 527/2003. sz. törvénye értelmében. 

 

 

Melléklet a Tt. 122/2013. sz. törvényéhez 
 

Az Európai Uniótól átvett  

kötelező erejű jogi aktusok listája 

Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EGK irányel-

ve, kelt: 1995. október 24-én, a személyes adatok keze-

lése vonatkozásában az egyének védelméről, és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról (Az EU Hivatalos közlönyé-

nek különkiadása, 13. fej./15. köt.; az EK Hivatalos 

Közlönye L 281, 1995. 11. 23.), módosítva az Európai 

Parlament és a Tanács (EK) 1882/2003. sz. rendeleté-

vel, kelt: 2003. szeptember 29-én, (Az EU Hivatalos 

közlönyének különkiadása, 1. fej./4. köt.; az EU Hiva-

talos közlönye L 284, 2003. 10. 31.). 

  Príloha k zákonu č. 122/2013 Z. z. 

 

Zoznam preberaných právne  

záväzných aktov Európskej únie 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 

24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spraco-

vaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov 

(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 15; Ú. v. 

ES L 281, 23. 11. 1995) v znení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 

2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. 

EÚ L 284, 31. 10. 2003). 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1995:281:0031:006:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:284:0001:01:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1995:281:0031:006:SK:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:284:0001:01:SK:HTML

