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A Tt. 18/2018. számú törvénye 

 

A SZEMÉLYES ADATOK  

VÉDELMÉRŐL, 
 

valamint egyes törvények  

módosításáról és kiegészítéséről 

 

 

Kelt: 2017. november 29-én 

 

 

Módosítva: 

Tt. 221/2019., hatályos 2019. szeptember 1-től 

 

 

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa a következő 

törvényt fogadta el: 

 

   

Zákon č. 18/2018 Z. z. 

 

O OCHRANE  

OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov 

 

 

z 29. novembra 2017 

 

 

Zmena: 

221/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2019 

 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto 

zákone: 

 

 

I. cikkely 

 

ELSŐ RÉSZ 

Alapvető rendelkezések 

 

1. § 

A szabályozás tárgya 

A jelen törvény szabályozza 

a) a természetes személyek jogainak védelmét sze-

mélyes adataik feldolgozása során, a magánéletükbe 

történő jogosulatlan beavatkozás ellen, 

b) a természetes személyek személyes adatainak fel-

dolgozása során gyakorolt jogokat, kötelezettségeket 

és felelősséget, 

c) a Szlovák Köztársaság Személyes Adatokat Védő 

Hivatalának (a továbbiakban csak „hivatal“) jogállá-

sát, hatáskörét és szervezeti felépítését. 

 

  Čl. I 

 

PRVÁ ČASŤ 

Základné ustanovenia 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

Tento zákon upravuje 

a) ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným 

spracúvaním 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 (ďa-

lej len „úrad“). 

 

2. § 

A személyes adatok azok az adatok, amelyek egy meg-

határozott vagy közvetve, illetve közvetlenül meghatá-

rozható természetes személyre vonatkoznak, elsősorban 

az általánosan használható azonosító jele alapján, vagy 

más azonosítója, elsősorban az utó- és családi neve, sze-

mélyi száma, helymeghatározó adatai1) vagy online azo-

nosítója, esetleg egy vagy több jellemzője vagy jegye 

alapján, amelyek az ő fizikai, fiziológiai, genetikai, szel-

lemi, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azo-

nosságát képezik. 

 

  § 2 

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej 

fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, 

ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, 

najmä na základe všeobecne použiteľného identifiká-

tora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, prie-

zvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,1) alebo on-

line identifikátor, alebo na základe jednej alebo viace-

rých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú 

identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psy-

chickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, 

kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. 
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3. § 

A törvény hatálya 

(1) A jelen törvény vonatkozik minden, részben vagy 

egészében automatizált eszközökkel elvégzett adatfel-

dolgozásra és a személyes adatok nem automatizált esz-

közökkel végzett feldolgozására, ha olyan személyes 

adatok feldolgozásáról van szó, amelyek információs 

rendszerek részét képezik vagy arra szolgálnak, hogy in-

formációs rendszerek alkotóelemét képezzék.  

(2) A jelen törvény, a 2. §, 5. §, a törvény második és 

harmadik része kivételével, vonatkozik azoknak az ada-

toknak a feldolgozására, amelyekre külön személyes 

adatvédelmi jogszabály vonatkozik, a természetes sze-

mélyek adatainak védelme és az ilyen adatok szabad 

mozgása vonatkozásában.2) 

(3) A jelen törvény vonatkozik a személyes adatok 

Rendőri Testület, Katonai Rendészet, az igazságügyi 

rendészet és börtönőrség, a Pénzügyi Igazgatóság, az 

ügyészség és bíróság (a továbbiakban csak „illetékes ha-

tóság) általi kezelésére a bűnmegelőző és -feltáró, bűn-

cselekmény elkövetőinek kilétét megállapító, bűncse-

lekményeket megtorló eljárásban, vagy a büntetőeljárás-

ban meghozott döntések végrehajtása céljából folyó el-

járásokra, beleértve a közrend veszélyeztetése elleni vé-

delmet és az ilyen veszély megelőzését (a továbbiakban 

csak „bünteőeljárási célú feladatok teljesítése”); a jelen 

törvény második részéből az előbbi mondat szerinti sze-

mélyes adatok feldolgozására csak az 52., 59., 67. és 73. 

§-ba foglalt rendelkezések vonatkoznak.  

(4) A jelen törvény vonatkozik a személyes adatok keze-

lésére 

a) a szolgáltató üzemeltetői vagy közvetítői tevé-

kenysége keretében, ha a székhelye, vállalkozási 

helyszíne, szervezeti egysége, részlege vagy állandó 

lakhelye a Szlovák Köztársaság területén van, tekin-

tet nélkül arra, hogy az adatkezelést a Szlovák Köz-

társaság területén vagy a Szlovák Köztársaság terü-

letén kívül végzi, 

b) a szolgáltató üzemeltetői vagy közvetítői tevé-

kenysége keretében, ha a székhelye, vállalkozási 

helyszíne, szervezeti egysége, részlege vagy állandó 

lakhelye nem a Szlovák Köztársaság területén, ha-

nem külföldön található, olyan helyen, ahol a nem-

zetközi közjog alapján a Szlovák Köztársaság jog-

rendje elsőbbséget élvezve érvényesül, 

c) amikor az érintett személy, mely a Szlovák Köz-

társaság területén található, üzemeltető vagy közve-

títő, melynek székhelye, vállalkozási helye, szerve-

zeti egysége, részlege vagy állandó lakhelye nem 

tagállamban van, miközben a személyes adatkeze-

lése 

1. az érintett személynek a Szlovák Köztársaság 

területén folyó árukínálattal vagy szolgáltatás fel-

kínálásával áll összefüggésben, tekintet nélkül 

  § 3 

Pôsobnosť 

(1) Tento zákon sa vzťahuje na spracúvanie osobných 

údajov vykonávané úplne alebo čiastočne automatizova-

nými prostriedkami a na spracúvanie osobných údajov 

inými než automatizovanými prostriedkami, ak ide 

o osobné údaje, ktoré tvoria súčasť informačného sys-

tému alebo sú určené na to, aby tvorili súčasť informač-

ného systému. 

(2) Tento zákon, okrem § 2, § 5, druhej a tretej časti zá-

kona, sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov, na 

ktoré sa vzťahuje osobitný predpis o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom po-

hybe takýchto údajov.2) 

(3) Tento zákon sa vzťahuje na spracúvanie osobných 

údajov Policajným zborom, Vojenskou políciou, Zbo-

rom väzenskej a justičnej stráže, Finančnou správou, 

prokuratúrou a súdmi (ďalej len „príslušný orgán“) na 

účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zis-

ťovania páchateľov trestných činov, stíhania trestných 

činov alebo na účely výkonu rozhodnutí v trestnom ko-

naní vrátane ochrany pred ohrozením verejného po-

riadku a predchádzania takémuto ohrozeniu (ďalej len 

„plnenie úloh na účely trestného konania“); z druhej 

časti tohto zákona sa na spracúvanie osobných údajov 

podľa predchádzajúcej časti vety vzťahujú len ustanove-

nia uvedené v § 52, § 59, § 67 a § 73. 

(4) Tento zákon sa vzťahuje na spracúvanie osobných 

údajov 

a) v rámci činnosti prevádzkovateľa alebo sprostred-

kovateľa, ktorého sídlo, miesto podnikania, organi-

začná zložka, prevádzkareň alebo trvalý pobyt je na 

území Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, či 

sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na území 

Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej 

republiky, 

b) v rámci činnosti prevádzkovateľa alebo sprostred-

kovateľa, ktorého sídlo, miesto podnikania, organi-

začná zložka, prevádzkareň alebo trvalý pobyt nie je 

na území Slovenskej republiky, ale je v mieste, kde 

sa na základe medzinárodného práva verejného 

uplatňuje právny poriadok Slovenskej republiky, 

c) dotknutej osoby, ktorá sa nachádza na území Slo-

venskej republiky, prevádzkovateľom alebo spro-

stredkovateľom, ktorého sídlo, miesto podnikania, 

organizačná zložka, prevádzkareň alebo trvalý pobyt 

nie je v členskom štáte, pričom spracúvanie osob-

ných údajov súvisí 

1. s ponukou tovaru alebo služieb tejto dotknutej 

osobe na území Slovenskej republiky bez ohľadu 

na to, či sa od dotknutej osoby vyžaduje platba 

alebo nie, alebo 

2. so sledovaním jej správania na území Sloven-

skej republiky. 
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arra, hogy az érintett személytől igényel-e vagy 

nem igényel térítést, vagy 

2. a Szlovák Köztársaság területén való viselke-

désének megfigyelésével kapcsolatos. 

(5) A jelen törvény nem vonatkozik azon személyes ada-

tok kezelésére, amelyeket  

a) a természetes személy dolgoz fel, kizárólag sze-

mélyes vagy otthoni tevékenységei során, 

b) a Szlovák Információs Szolgálat3) vagy a Katonai 

Hírszerzés4) dolgoz fel, 

c) a Nemzetbiztonsági Hivatal dolgoz fel biztonsági 

ellenőrzések céljából és a Szlovák Köztársaság Bírói 

Tanácsa részére a bírói alkalmasság5) feltételei telje-

sülésének eldöntése céljából. 

 

(5) Tento zákon sa nevzťahuje na spracúvanie osobných 

údajov 

a) fyzickou osobou v rámci výlučne osobnej činnosti 

alebo domácej činnosti, 

b) Slovenskou informačnou službou,3) Vojenským 

spravodajstvom,4) 

c) Národným bezpečnostným úradom na účely vyko-

návania bezpečnostných previerok a na účely zabez-

pečovania podkladov na rozhodovanie Súdnej rady 

Slovenskej republiky o splnení predpokladov sud-

covskej spôsobilosti.5) 

 

4. § 

A személyes adatok szabad mozgása a Szlovák Köztár-

saság és a tagállamok között biztosítva van; a Szlovák 

Köztársaság nem korlátozza és nem akadályozza a sze-

mélyes adatok átvitelét a természetes személyek alap-

vető jogainak védelme jogcímén, főként a magánélet vé-

delméhez való joguk érvényesítése végett a személyes 

adatok kezelésével összefüggésben. 

 

  § 4 

Voľný pohyb osobných údajov medzi Slovenskou re-

publikou a členskými štátmi sa zaručuje; Slovenská re-

publika neobmedzí ani nezakáže prenos osobných úda-

jov z dôvodu ochrany základných práv fyzických osôb, 

najmä ich práva na súkromie v súvislosti so spracúvaním 

ich osobných údajov. 

 

5. § 

Alapvető fogalmak értelmezése 

A jelen törvény céljaira 

a) az érintett személy beleegyezése bármilyen ko-

moly, szabadon kifejezett, konkrét, érthető és egyér-

telmű akaratnyilvánítás, amellyel az érintett személy 

nyilatkozatban vagy egyértelmű megerősítő cseleke-

dettel kifejezi egyetértését személyes adatainak fel-

dolgozásával, 

b) a genetikai adat egy természetes személy örökölt 

vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó sze-

mélyes adat, amely az adott személy fiziológiájára 

vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi informá-

ciókat hordoz, és amely elsősorban az említett termé-

szetes személyből vett biológiai minta elemzéséből 

ered, 

c) a biometrikus adat személyes adat, mely egy ter-

mészetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési 

jellemzőire vonatkozó olyan sajátos technikai eljárá-

sokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi 

vagy megerősíti a természetes személy egyedi azo-

nosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkó-

piai adat, 

d) egészségügyi személyes adat egy természetes sze-

mély testi vagy pszichikai egészségi állapotára vo-

natkozó személyes adat, ideértve a természetes sze-

mély számára nyújtott egészségügyi ellátásra vagy 

szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely in-

formációt árul el a természetes személy egészségi ál-

lapotáról, 

  § 5 

Vymedzenie základných pojmov 

Na účely tohto zákona sa rozumie 

a) súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek vážny a slo-

bodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný 

prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia 

alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým 

dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svo-

jich osobných údajov, 

b) genetickými údajmi osobné údaje týkajúce sa zde-

dených genetických charakteristických znakov fy-

zickej osoby alebo nadobudnutých genetických cha-

rakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré posky-

tujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví 

tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z ana-

lýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby, 

c) biometrickými údajmi osobné údaje, ktoré sú vý-

sledkom osobitného technického spracúvania osob-

ných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristic-

kých znakov fyzickej osoby, fyziologických charak-

teristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorál-

nych charakteristických znakov fyzickej osoby a 

ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo potvr-

dzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, 

ako najmä vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické 

údaje, 

d) údajmi týkajúcimi sa zdravia osobné údaje týka-

júce sa fyzického zdravia alebo duševného zdravia 

fyzickej osoby vrátane údajov o poskytovaní zdra-
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e) adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállo-

mányokon automatizált vagy nem automatizált mó-

don végzett bármely művelet vagy műveletek ösz-

szessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tago-

lás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérde-

zés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, ter-

jesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé té-

tel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlá-

tozás, törlés, illetve megsemmisítés, tekintet nélkül 

arra, hogy automatizált eszközökkel vagy nem auto-

matizált eszközökkel történik; 

f) a személyes adatok kezelésének korlátozása a tá-

rolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelé-

sük korlátozása céljából, 

g) profilalkotás a személyes adatok automatizált ke-

zelésének bármely olyan formája, amelynek során a 

személyes adatokat valamely természetes személy-

hez fűződő bizonyos személyes jellemzők és szemé-

lyiségi jegyek alapján értékelésére, különösen az 

érintett szmély jegyeinek és jellemzőinek elemzésére 

és előrejelzésére használják ki a munkahelyi teljesít-

ményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapot-

hoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 

megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási hely-

hez vagy mozgáshoz kapcsolódóan, 

h) álnevesítés a személyes adatok olyan módon tör-

ténő kezelése, amelynek következtében további in-

formációk felhasználása nélkül többé már nem álla-

pítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét ter-

mészetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az 

ilyen további információt külön tárolják, és technikai 

és szervezési intézkedések megtételével biztosított, 

hogy azonosított vagy azonosítható természetes sze-

mélyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kap-

csolni, 

i) naplófájl a felhasználó automatizált információs 

rendszerben végzett tevékenységi folyamatának rög-

zítése, 

j) kódolás a személyes adatok átalakítása oly módon, 

melynek következtében az ismételt adatkezelés csak 

az olyan megválasztott paraméter megadása után le-

hetséges, amilyen a rejtjelkulcs vagy a jelszó, 

k) online azonosító az alkalmazás, az eszköz vagy 

protokoll által hozzárendelt azonosító, főként IP-

cím, cookie-k, az információs rendszer belépési 

adata, rádiófrekvenciás azonosító, mely nyomokat 

hagyhat, melyek elsősorban az egyedi azonosítókkal 

vagy más információkkal társítva az érintett személy 

profiljának 

létrehozására vagy azonosítására szolgálhatnak, 

l) információs rendszer a személyes adatok bármely 

módon – centralizált, decentralizált vagy funkcioná-

votnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s po-

skytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa od-

haľujú informácie o jej zdravotnom stave, 

e) spracúvaním osobných údajov spracovateľská 

operácia alebo súbor spracovateľských operácií s 

osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, 

najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, 

štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, 

prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, 

šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo 

kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu 

na to, či sa vykonáva automatizovanými prostried-

kami alebo neautomatizovanými prostriedkami, 

f) obmedzením spracúvania osobných údajov ozna-

čenie uchovávaných osobných údajov s cieľom ob-

medziť ich spracúvanie v budúcnosti, 

g) profilovaním akákoľvek forma automatizovaného 

spracúvania osobných údajov spočívajúceho v pou-

žití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osob-

ných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzic-

kej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie zna-

kov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich 

s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, 

zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spo-

ľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom, 

h) pseudonymizáciou spracúvanie osobných údajov 

spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej 

dotknutej osobe bez použitia dodatočných informá-

cií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú 

oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje 

nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej 

osobe alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, 

i) logom záznam o priebehu činnosti používateľa v 

automatizovanom informačnom systéme, 

j) šifrovaním transformácia osobných údajov spôso-

bom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po 

zadaní zvoleného parametra, ako je kľúč alebo heslo, 

k) online identifikátorom identifikátor poskytnutý 

aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP 

adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online slu-

žieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu za-

nechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedi-

nečnými identifikátormi alebo inými informáciami 

môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a 

na jej identifikáciu, 

l) informačným systémom akýkoľvek usporiadaný 

súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa ur-

čených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém cen-

tralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na 

funkčnom základe alebo geografickom základe, 

m) porušením ochrany osobných údajov porušenie 

bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezá-
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lis vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állomá-

nya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzá-

férhető rendszer, 

m) a személyes adatok védelmének megsértése a biz-

tonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt 

vagy más módon kezelt személyes adatok vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogel-

lenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatá-

sát, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogo-

sulatlan hozzáférést eredményezi, 

n) érintett személy minden olyan természetes sze-

mély, akinek a személyes adatait kezelik, 

o) adatkezelő mindenki, aki önállóan vagy másokkal 

együttműködve a személyes adatok kezelésének cél-

jait és eszközeit a saját nevében meghatározza; az 

adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonat-

kozó szempontokat külön jogszabály vagy a Szlovák 

Köztársaságra kötelező érvénnyel bíró nemzetközi 

szerződés határozhatja meg, ha az adatkezelés céljait 

és eszközeit az ilyen előírás vagy a ilyen szerződés 

határozza meg, 

p) adatfeldolgozó az a személy, amely az adatkezelő 

nevében személyes adatokat kezel, 

q) címzett mindenki, akinek a személyes adatot a 

rendelkezésére bocsátják, függetlenül attól, hogy 

harmadik fél-e; azon közhatalmi szervek, amelyek 

egy egyedi vizsgálat keretében a külön jogszabállyal 

vagy a Szlovák Köztársaságra kötelező érvénnyel 

bíró nemzetközi szerződéssel összhangban férhetnek 

hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek cím-

zettnek, az említett adatokat e közhatalmi szervek az 

adatkezelés céljainak megfelelően és az alkalma-

zandó adatvédelmi szabályoknak megfelelően keze-

lik, 

r) harmadik fél mindenki, aki nem érintett személy, 

aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatke-

zelővel, az adatfeldolgozóval vagy más személyek-

kel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvet-

len irányítása alatt a személyes adatok kezelésére fel-

hatalmazást kaptak, 

s) adatvédelmi tisztviselő az adatkezelő vagy adatfel-

dolgozó által kijelölt személy, aki a jelen törvény 

szerinti feladatokat teljesíti, 

t) képviselő az a tagállam tevékenységi hellyel, szer-

vezeti egységgel, részleggel vagy lakóhellyel rendel-

kező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 35. 

§ alapján írásban megbízott természetes vagy jogi 

személy, aki vagy amely az adatkezelőt vagy adatfel-

dolgozót képviseli, 

u) vállalkozás a gazdasági tevékenységet folytató ter-

mészetes személy- vállalkozó vagy a jogi személy, 

függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres 

gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő 

konnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávne-

nému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osob-

ných údajov alebo inak spracúvaných osobných úda-

jov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim, 

n) dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej 

osobné údaje sa spracúvajú, 

o) prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoločne 

s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania 

osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlast-

nom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požia-

davky na jeho určenie môžu byť ustanovené v oso-

bitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, kto-

rou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis 

alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spra-

cúvania osobných údajov, 

p) sprostredkovateľom každý, kto spracúva osobné 

údaje v mene prevádzkovateľa, 

q) príjemcom každý, komu sa osobné údaje poskytnú 

bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa 

nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva 

osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská repub-

lika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných 

údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania 

osobných údajov, 

r) treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, 

prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzic-

kou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzko-

vateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné 

údaje, 

s) zodpovednou osobou osoba určená prevádzkova-

teľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy 

podľa tohto zákona, 

t) zástupcom fyzická osoba alebo právnická osoba so 

sídlom, miestom podnikania, organizačnou zložkou, 

prevádzkarňou alebo trvalým pobytom v členskom 

štáte, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ 

písomne poveril podľa § 35, 

u) podnikom fyzická osoba – podnikateľ alebo práv-

nická osoba vykonávajúca hospodársku činnosť bez 

ohľadu na jej právnu formu vrátane združení fyzic-

kých osôb alebo združení právnických osôb, ktoré 

pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť, 

v) skupinou podnikov ovládajúci podnik a ním ovlá-

dané podniky, 

w) hlavnou prevádzkarňou 

1. miesto centrálnej správy prevádzkovateľa v 

Európskej únii, ak ide o prevádzkovateľa s pre-

vádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte, 

okrem prípadu, keď sa rozhodnutia o účeloch a 

prostriedkoch spracúvania osobných údajov pri-

jímajú v inej prevádzkarni prevádzkovateľa v Eu-

rópskej únii a táto iná prevádzkareň má právomoc 

presadiť vykonanie takýchto rozhodnutí, pričom 
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társaságokat és egyesületeket is, melyek rendszeres 

gazdasági tevékenységet folytatnak, 

v) vállalkozáscsoport az ellenőrző vállalkozás és az 

általa ellenőrzött vállalkozások, 

w) tevékenységi központ 

1. az Európai Unión belüli központi ügyvitel he-

lye az egynél több tagállamban tevékenységi 

hellyel rendelkező adatkezelő esetében, ha azon-

ban a személyes adatok kezelésének céljaira és 

eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő 

egy Európai Unión belüli másik tevékenységi he-

lyén hozzák meg, és az utóbbi tevékenységi hely 

rendelkezik hatáskörrel az ilyen döntések végre-

hajtatására, az említett döntéseket meghozó tevé-

kenységi helyet kell tevékenységi központnak te-

kinteni, 

2. az Európai Unión belüli központi ügyvitelének 

helye az egynél több tagállamban tevékenységi 

hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében, vagy 

ha az adatfeldolgozó az Európai Unióban nem 

rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az 

adatfeldolgozónak az az Európai Unión belüli te-

vékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevé-

kenységi helyén folytatott tevékenységekkel ösz-

szefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenysé-

gek zajlanak, mégpedig olyan mértékben, amek-

korára az adatfeldolgozóra a jelen törvény szerint 

meghatározott kötelezettségek vonatkoznak, 

x) belső vállalati szabályok a személyes adatok vé-

delmére vonatkozó szabályzat, amelyet a Szlovák 

Köztársaság területén székhellyel, tevékenységi 

hellyel, szervezeti egységgel, részleggel vagy ál-

landó lakhellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfel-

dolgozó a harmadik országbeli adatkezelő vagy adat-

feldolgozó részére történő továbbítása vagy ilyen to-

vábbítások sorozata tekintetében követ, 

y) magatartási kódex az érintett személy személyes 

adatainak védelmére vonatkozó magatartási szabály-

rendszer, melynek betartására az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó kötelezte magát, 

z) nemzetközi szervezet a szervezet és annak ellen-

őrzött egységei, melyek a nemzetközi közjognak alá-

vetve működnek, vagy bármilyen más jogalany, 

mely két vagy több állam szerződésével jött létre, 

vagy egy ilyen szerődés alapján,  

aa) tagállam az az állam, mely tagja az Európai Uni-

ónak vagy szerződéses fele az Európai Gazdasági 

Térségről szóló szerződésnek, 

ab) harmadik ország az az ország, amely nem tagál-

lam, 

ac) a hivatal alalmazottja a szerződéses vagy külön 

jogszabály6) szerinti szerződéseshez hasonló munka-

viszonyú alkalmazott vagy az állami alkalmazott, aki 

v takom prípade sa za hlavnú prevádzkareň pova-

žuje prevádzkareň, ktorá takéto rozhodnutia pri-

jala, 

2. miesto centrálnej správy sprostredkovateľa v 

Európskej únii, ak ide o sprostredkovateľa s pre-

vádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte 

alebo ak sprostredkovateľ nemá centrálnu správu 

v Európskej únii, prevádzkareň sprostredkova-

teľa v Európskej únii, v ktorej sa v kontexte čin-

ností prevádzkarne sprostredkovateľa uskutoč-

ňujú hlavné spracovateľské činnosti, a to v roz-

sahu, v akom sa na sprostredkovateľa vzťahujú 

osobitné povinnosti podľa tohto zákona, 

x) vnútropodnikovými pravidlami postupy ochrany 

osobných údajov, ktoré dodržiava prevádzkovateľ 

alebo sprostredkovateľ so sídlom, miestom podnika-

nia, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo tr-

valým pobytom na území Slovenskej republiky na 

účely prenosu osobných údajov prevádzkovateľovi 

alebo sprostredkovateľovi v tretej krajine, 

y) kódexom správania súbor pravidiel ochrany osob-

ných údajov dotknutej osoby, ktorý sa prevádzkova-

teľ alebo sprostredkovateľ zaviazal dodržiavať, 

z) medzinárodnou organizáciou organizácia a jej 

podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným 

právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, 

ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo via-

cerými krajinami alebo na základe takejto dohody, 

aa) členským štátom štát, ktorý je členským štátom 

Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o 

Európskom hospodárskom priestore, 

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

tom, 

ac) zamestnancom úradu zamestnanec v pracovnom 

pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu podľa 

osobitného predpisu6) alebo štátny zamestnanec, 

ktorý vykonáva štátnu službu v štátnozamestnanec-

kom pomere podľa osobitného predpisu.7) 
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állami szolgálatot tölt be külön jogszabály7) szerinti 

állami alkalmazotti munkaviszonyban. 

 

 

MÁSODIK RÉSZ 

Általános rendelkezések a személyes adatok  

védelme érdekében a kezelésük során 

 

ELSŐ FEJEZET 

A személyes adatok kezelésének elvei 

 

6. § 

Törvényességi követelmény 

Személyes adatok csak törvényes módon kezelhetők és 

úgy, hogy az érintett személy alapvető jogai ne sérülje-

nek. 

 

  DRUHÁ ČASŤ 

Všeobecné pravidlá ochrany osobných  

údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní 

 

PRVÁ HLAVA 

Zásady spracúvania osobných údajov 

 

§ 6 

Zásada zákonnosti 

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôso-

bom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv 

dotknutej osoby. 

 

7. § 

A célok korlátozásának elve 

Személyes adatok csak konkrétan meghatározott, ki-

mondottan közzétett és törvényes célból gyűjthetők, és 

nem kerülhetnek további kezelésre olyan módon, amely 

ezzel a céllal nem egyeztethető össze; a személyes adat 

további kezelése archiválás céljából, tudományos célra, 

történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, ha az 

összhangban áll a külön jogszabállyal8) és ha az érintett 

személy jogai arányos védelmének elve érvényesül a 78. 

§ 8. bek. értelmében, nem tekinthető az eredeti céllal 

összegyeztethetetlennek. 

 

  § 7 

Zásada obmedzenia účelu 

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, 

výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej 

spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto úče-

lom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archi-

vácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu 

alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným pred-

pisom8) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv 

dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nez-

lučiteľné s pôvodným účelom. 

 

8. § 

A személyi adatok adattakarékossága 

A kezelt személyes adatoknak az adatkezelés céljai 

szempontjából arányosnak, relevánsak és a szükséges 

mennyiségre korlátozottnak kell lenniük. 

 

  § 8 

Zásada minimalizácie osobných údajov 

Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, rele-

vantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný úče-

lom, na ktorý sa spracúvajú. 

 

9. § 

Adathelyességi elv 

A kezelt személyes adatoknak pontosnak és szükség ese-

tén naprakésznek kell lenniük; észszerű és hatékony in-

tézkedéseket kell tenni annak biztosítása érdekében, 

hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan sze-

mélyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbít-

sék. 

 

  § 9 

Zásada správnosti 

Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa po-

treby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, 

ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spra-

cúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opra-

vili. 

 

10. § 

A korlátozott tárolhatóság elve 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell 

történnie, amely az érintettek azonosítását csak a szemé-

lyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges 

ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb 

ideig történő tárolására akkor kerülhet sor, ha kezelé-

  § 10 

Zásada minimalizácie uchovávania 

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá 

umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr do-

vtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné 

údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlh-

šie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na 

vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na 
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sükre archiválás céljából, tudományos és történelmi ku-

tatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor külön 

jogszabály8) értelmében, és ha az érintett személy jogai 

arányos védelmének elve garantáltan érvényesül a 78. § 

8. bek. értelmében. 

 

štatistický účel na základe osobitného predpisu8) a ak sú 

dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej 

osoby podľa § 78 ods. 8. 

 

11. § 

Az integritás és bizalmasság elve 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, 

hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 

alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok 

megfelelő biztonsága, a személyes adatok jogosulatlan 

vagy jogellenes kezelésével, a személyes adatok vélet-

len elvesztésével, törlésével vagy károsodásával szem-

beni védelmet is ideértve. 

 

  § 11 

Zásada integrity a dôvernosti 

Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý 

prostredníctvom primeraných technických a organizač-

ných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných 

údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúva-

ním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osob-

ných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, vý-

mazom osobných údajov alebo poškodením osobných 

údajov. 

 

12. § 

A felelősség elve 

Az adatkezelő felelős a személyes adatok alapvető keze-

lési eleveinek való megfelelésért, a személyes adatok 

feldolgozási módjának összhangjáért a személyes adat-

kezelés elveivel, és köteles ezen összhang meglétét a ha-

tóság felkérésére megfelelően igazolni. 

 

  § 12 

Zásada zodpovednosti 

Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základ-

ných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spra-

cúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osob-

ných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spra-

cúvania osobných údajov na požiadanie úradu preuká-

zať. 

 

13. § 

Az adatkezelés jogszerűsége 

(1) A személyes adatok kezelése kizárólag akkor jog-

szerű, amennyiben legalább az alábbi jogi alapelvek 

egyike teljesül: 

a) az érintett személy hozzájárulását adta személyes 

adatainak egy vagy több konkrét célból történő keze-

léséhez, 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez 

szükséges, amelyben az érintett személy az egyik fél, 

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érin-

tett kérésére történő intézkedések megtételéhez szük-

séges, 

c) a személyes adatok kezelése az adatkezelőre vo-

natkozó külön jogszabály vagy a Szlovák Köztársa-

ságra nézve kötelező érvényű nemzetközi szerződés 

teljesítéséhez szükséges, 

d) a személyes adatok kezelése az érintett vagy egy 

másik természetes személy életének védelme, 

egészségének védelme vagy vagyonának védelme 

érdekében szükséges, 

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ru-

házott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának kereté-

ben végzett feladat végrehajtásához szükséges, 

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik 

fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ki-

véve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget él-

veznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai, 

  § 13 

Zákonnosť spracúvania 

(1) Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vy-

konáva na základe aspoň jedného z týchto právnych zá-

kladov: 

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním 

svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny 

účel, 

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na pl-

nenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá 

osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvore-

ním zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, 

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa 

osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, 

ktorou je Slovenská republika viazaná, 

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na 

ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej 

osoby alebo inej fyzickej osoby, 

e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na 

splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme 

alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzko-

vateľovi, alebo 

f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na 

účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo 

tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záuj-

mami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby 

vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je 
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amelyek személyes adatainak a védelmét teszik 

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek; ez a 

jogalap nem alkalmazható a közhatalmi szervek által 

feladataik ellátása során végzett adatkezelésére. 

(2) A személyes adatok kezelésére vonatkozó 1. bekez-

dés c) és e) pontjába foglalt jogalapot a jelen törvényben, 

külön jogszabályban vagy a Szlovák Köztársaságra 

nézve kötelező érvényű nemzetközi szerződésben kell 

megalapozni; külön jogszabályban kell rendelkezni a 

személyes adatok kezelésének céljáról, az érintett sze-

mélyek kategóriájáról és a kezelt személyes adatok jegy-

zékéről vagy a kezelt személyes adatok terjedelméről. A 

kezelt személyes adatok külön jogszabály alapján az in-

formációs rendszerekből csak akkor nyújthatók, átvihe-

tők vagy közzétehetők, ha külön jogszabály határozza 

meg az adatszolgáltatás vagy közzététel célját, vagy a 

feldolgozott személyes adatok terjedelmét, melyek kiad-

hatók vagy nyilvánosságra hozhatók, illetve a címzette-

ket, melyeknek a személyes adatok kiadhatók. 

(3) Ha az adatgyűjtés céljától eltérő célból történő adat-

kezelés nem az érintett hozzájárulásán vagy külön jog-

szabály rendelkezésén alapul, az adatkezelő annak el-

döntésére, hogy az eltérő célú adatkezelés összeegyez-

tethető-e azzal a céllal, amelyből a személyes adatokat 

eredetileg gyűjtötték, többek között figyelembe veszi 

a) a személyes adatok gyűjtésének céljai és a terve-

zett további személyes adatkezelés céljai közötti 

esetleges kapcsolatokat, 

b) a személyes adatok gyűjtésének körülményeit, kü-

lönös tekintettel az érintett személy és az adatkezelő 

közötti kapcsolatokra, 

c) a személyes adatok jellegét, különösen pedig azt, 

hogy a 16. § szerinti különleges kategóriájú szemé-

lyes adatok kezeléséről van-e szó, illetve, hogy bün-

tetőjogi felelősség megállapítására és bűncselek-

mény vagy szabálysértés megállapítására vonatkozó 

adatoknak a 17. § szerinti kezeléséről van-e szó, 

d) azt, hogy az érintettek személyre nézve milyen 

esetleges következményekkel járna az adatok terve-

zett további kezelése, 

e) megfelelő garanciák meglétét, ami jelenthet titko-

sítást vagy álnevesítést is. 

 

dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa ne-

vzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi 

verejnej moci pri plnení ich úloh. 

(2) Právny základ na spracúvanie osobných údajov 

podľa odseku 1 písm. c) a e) musí byť ustanovený 

v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medziná-

rodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; 

osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania 

osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam 

spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúva-

ných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na zá-

klade osobitného zákona možno z informačného sys-

tému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak 

osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel 

zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov 

alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré 

možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne príjemcov, 

ktorým sa osobné údaje poskytnú. 

(3) Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na 

účel, na ktorý boli osobné údaje získané, nie je založené 

na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, 

prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie osob-

ných údajov na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý 

boli osobné údaje pôvodne získané, okrem iného musí 

zohľadniť 

a) akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa 

osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľa-

ného ďalšieho spracúvania osobných údajov, 

b) okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä 

okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou oso-

bou a prevádzkovateľom, 

c) povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú 

osobitné kategórie osobných údajov podľa § 16 alebo 

osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie 

trestného činu alebo priestupku podľa § 17, 

d) možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúva-

nia osobných údajov pre dotknutú osobu a 

e) existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať 

šifrovanie alebo pseudonymizáciu. 

 

14. § 

A személyes adatok kezeléséhez  

való hozzájárulás nyújtásának feltételei 

(1) A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett 

személy egyetértése, az adatkezelőnek kötelezően ké-

pesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett 

személy hozzájárulását adta személyes adatai kezelésé-

hez. 

(2) Ha az adatkezelő az érintett személy hozzájárulását 

kéri személyes adatai kezeléséhez, ennek a hozzájárulás-

  § 14 

Podmienky poskytnutia súhlasu  

so spracúvaním osobných údajov 

(1) Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súh-

lase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedy-

koľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla 

súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. 

(2) Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spra-

covanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas 
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nak el kell különülnie egyéb más tényektől, és egyértel-

műen világos módon, illetve érthető és könnyen hozzá-

férhető formában kell azt kifejeznie. 

(3) Az érintett személy jogosult arra, hogy a személyes 

adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor 

visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 

hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét; a hozzájárulás megadása előtt az érintett 

személyt erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás vissza-

vonását ugyanolyan módon kell lehetővé tenni, mint an-

nak megadását. 

(4) Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás sza-

bad akaratból adták-e meg, a lehető legnagyobb mérték-

ben figyelembe kell venni egyebek mellett azt a tényt, 

hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgálta-

tások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan szemé-

lyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek 

nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez. 

 

musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vy-

jadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej 

forme. 

(3) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súh-

las so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúva-

nia osobných údajov založeného na súhlase pred jeho 

odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá 

osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba 

môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas 

udelila. 

(4) Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, 

sa najmä zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrá-

tane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spra-

cúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto 

zmluvy nevyhnutný. 

 

15. § 

A hozzájárulás nyújtásának digitális társadalmi  

szolgáltatásokkal kapcsolatos feltételei 

(1) Az adatkezelő a digitális társadalom szolgáltatásai-

nak kínálatával9) kapcsolatosan akkor kezeli törvényesen 

az érintett személy személyes adatait annak hozzájáru-

lása alapján, ha ez érintett személy betöltötte 16. élet-

évét. Ha az érintett személy 16 éven aluli, az ilyen adat-

kezelés csak akkor és olyan mértékben törvényes, amek-

kora mértékben ahhoz a törvényes képviselője10) a hoz-

zájárulását vagy engedélyét megadta. 

(2) Az adatkezelő köteles megfelelő igyekezet kifejteni 

annak érdekében, hogy meggyőződjön róla, hogy az 

érintett személy törvényes képviselője hozzájulását vagy 

egyetértését a személyes adatok 1. bekezdés szerinti mó-

don megadta, szem előtt tartva az elérhető technológiát. 

 

  § 15 

Podmienky poskytnutia súhlasu  

v súvislosti so službami informačnej spoločnosti 

(1) Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb infor-

mačnej spoločnosti9) spracúva osobné údaje na základe 

súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba do-

vŕšila 16 rokov veku. Ak má dotknutá osoba menej ako 

16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zá-

konné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súh-

las poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.10) 

(2) Prevádzkovateľ je povinný vynaložiť primerané úsi-

lie, aby si overil, že zákonný zástupca dotknutej osoby 

poskytol alebo schválil súhlas so spracúvaním osobných 

údajov podľa odseku 1, pričom zohľadní dostupnú tech-

nológiu. 

 

16. § 

A személyes adatok különleges  

kategóriáinak kezelése 

(1) A személyes adatok különleges kategóriáinak keze-

lése tilos. Különleges kategóriájú személyes adatok azok 

az adatok, amelyek feltárják a természetes személy faji 

vagy etnikai származását, politikai véleményét, vallási 

vagy világnézeti meggyőződését, tagságát a szakszerve-

zetben, valamint a természetes személyek genetikai és 

biometrikus adatait, az egészségi állapotára vagy a ter-

mészetes személy szexuális életére vagy szexuális irá-

nyultságára vonatkozó adatokat. 

(2) A személyes adatok különleges kategóriái kezelésé-

nek tilalma nem érvényes, ha: 

a) az érintett személy kifejezett hozzájárulását adta 

az említett személyes adatok legalább egy konkrét 

célból történő kezeléséhez; a hozzájárulás érvényte-

len, ha annak nyújtását külön jogszabály kizárja, 

  § 16 

Spracúvanie osobitných  

kategórií osobných údajov 

(1) Zakazuje sa spracúvanie osobitných kategórií osob-

ných údajov. Osobitnými kategóriami osobných údajov 

sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pô-

vod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické pre-

svedčenie, členstvo v odborových organizáciách, gene-

tické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia 

alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuál-

nej orientácie fyzickej osoby. 

(2) Zákaz spracúvania osobitných kategórií osobných 

údajov neplatí, ak 

a) dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spra-

cúvaním týchto osobných údajov aspoň na jeden 

konkrétny účel; súhlas je neplatný, ak jeho poskytnu-

tie vylučuje osobitný predpis, 
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b) az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintett 

személynek külön jogszabályokból fakadó, a foglal-

koztatást, valamint a szociális biztonságot és szociá-

lis védelmet vagy egészségbiztosítást szabályozó kü-

lön jogszabályokból,11) a Szlovák Köztársaságra 

nézve kötelező érvényű nemzetközi szerződésből fa-

kadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gya-

korlása érdekében szükséges, vagy a kollektív szer-

ződésből kifolyólag, ha az az érintett személynek 

arányos alapvető jogokat és érdekeket védő garanci-

ákat nyújt, 

c) az adatkezelés az érintett személy vagy más ter-

mészetes személy létfontosságú érdekeinek védel-

méhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cse-

lekvőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulá-

sát megadni; 

d) az adatkezelés valamely egyesület, alapítvány, 

vagy közhasznú szolgáltatást nyújtó nonprofit szer-

vezet, politikai párt vagy politikai mozgalom, szak-

szervezet, államilag elismert egyház vagy vallási kö-

zösség megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű 

tevékenysége keretében történik, és ez az adatkezelés 

kizárólag az ilyen szervezet tagjaira, vagy olyan ter-

mészetes személyekre vonatkozik, akik a szervezet-

tel rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet céljai-

hoz kapcsolódóan, a személyes adatok kizárólag 

belső célokat szolgálnak, és a személyes adatokat 

nem teszik hozzáférhetővé más címzetteknek az érin-

tett személyek írásos vagy más hiteles módon bizo-

nyítható hozzájárulása nélkül, 

e) az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatko-

zik, amelyeket az érintett személy kifejezetten nyil-

vánosságra hozott, 

f) az adatkezelés jogigények12) érvényesítéséhez 

vagy a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörének 

végrehajtásához kell, 

g) az adatkezelés a jelen törvény, külön jogszabály 

vagy a Szlovák Köztársaságra nézve kötelező érvé-

nyű nemzetközi szerződés szerinti közérdek miatt 

szükséges, amely arányos az elérni kívánt céllal, tisz-

teletben tartja a személyes adatok védelméhez való 

jog lényeges tartalmát, és az érintett személy alap-

vető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő 

és konkrét intézkedéseket ír elő, 

h) az adatkezelés a megelőző munkahelyi egészség-

ügyi célokból, egészségügyi ellátás és egészségügyi 

ellátással kapcsolatos szolgáltatás nyújtása céljából 

vagy egészségügyi általános biztosítás nyújtása cél-

jából szükséges, ha az ilyen adatokat az egészségügyi 

ellátás nyújtója, az egészségbiztosító, az egészség-

ügyi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó tevékeny-

ségeket végző személy vagy az egészségügyi ellátás 

felügyeletét gyakorló személy végzi, vagy nevében 

b) spracúvanie je nevyhnutné na účel plnenia povin-

ností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa 

alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva, 

práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany 

alebo verejného zdravotného poistenia podľa osobit-

ného predpisu,11) medzinárodnej zmluvy, ktorou je 

Slovenská republika viazaná, alebo podľa kolektív-

nej zmluvy, ak poskytujú primerané záruky ochrany 

základných práv a záujmov dotknutej osoby, 

c) spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, 

zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fy-

zickej osoby, ak dotknutá osoba nie je fyzicky spô-

sobilá alebo právne spôsobilá vyjadriť svoj súhlas, 

d) spracúvanie vykonáva v rámci oprávnenej čin-

nosti občianske združenie, nadácia alebo nezisková 

organizácia poskytujúca všeobecne prospešné 

služby, politická strana alebo politické hnutie, odbo-

rová organizácia, štátom uznaná cirkev alebo nábo-

ženská spoločnosť a toto spracúvanie sa týka iba ich 

členov alebo tých fyzických osôb, ktoré sú s nimi 

vzhľadom na ich ciele v pravidelnom styku, osobné 

údaje slúžia výlučne pre ich vnútornú potrebu a ne-

budú poskytnuté príjemcovi bez písomného alebo 

inak hodnoverne preukázateľného súhlasu dotknutej 

osoby, 

e) spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré dot-

knutá osoba preukázateľne zverejnila, 

f) spracúvanie je nevyhnutné na uplatnenie právneho 

nároku,12) alebo pri výkone súdnej právomoci, 

g) spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu verejného zá-

ujmu na základe tohto zákona, osobitného predpisu 

alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská 

republika viazaná, ktoré sú primerané vzhľadom na 

sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu 

osobných údajov a ustanovujú vhodné a konkrétne 

opatrenia na zabezpečenie základných práv a záuj-

mov dotknutej osoby, 

h) spracúvanie je nevyhnutné na účel preventívneho 

pracovného lekárstva, poskytovania zdravotnej sta-

rostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti alebo na účel vykonávania 

verejného zdravotného poistenia, ak tieto údaje spra-

cúva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdra-

votná poisťovňa, osoba vykonávajúca služby súvi-

siace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo 

osoba vykonávajúca dohľad nad zdravotnou staros-

tlivosťou a v jej mene odborne spôsobilá oprávnená 

osoba, ktorá je viazaná povinnosťou mlčanlivosti 

o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri výkone 

svojej činnosti, a povinnosťou dodržiavať zásady 

profesijnej etiky, 

i) spracúvanie je nevyhnutné na účel sociálneho po-

istenia, sociálneho zabezpečenia policajtov a voja-
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a szakmailag alkalmas jogosult személy, akit titok-

tartási kötelesség köt a tudomására jutott tényekre 

vonatkozóan, melyekről tevékenysége végzése köz-

ben megismert, és köteles a szakmai etikai alapelvek 

betartására, 

i) az adatkezelés nélkülözhetetlen a rendőrök és ka-

tonák szociális biztosításához és szociális ellátás-

nyújtásához, állami szociális járadékok folyósításá-

hoz, az egészségileg súlyosan károsult természetes 

személy társadalmi beilleszkedésének támogatásá-

hoz,13) szociális szolgáltatások nyújtásához, gyer-

mekvédelmi és szociális gyámsági intézkedések vég-

rehajtásához vagy segítségnyújtáshoz anyagi szük-

séghelyzetben, vagy az adatkezelés szükséges 

a munkajogi területet érintő és munkaügyi szolgálta-

tásokat érintő adatok kezelőjének, ha erre külön jog-

szabály14) vagy a Szlovák Köztársaságra nézve köte-

lező érvényű nemzetközi szerződés jogosítja fel, 

j) az adatkezelés a népegészségügy területét érintő 

olyan közérdekből szükséges, mint a határokon át 

terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni 

védelem vagy a magas szintű és biztonságos egész-

ségügyi ellátás, gyógyszerek, dietetikai élelmiszerek 

és gyógyászati segédeszközök biztosítása, és ha az 

a jelen törvény, külön jogszabály vagy a a Szlovák 

Köztársaságra nézve kötelező érvényű nemzetközi 

szerződés alapján történik, amely megfelelő és konk-

rét intézkedésekről rendelkezik az érintett személy 

jogait védő garanciákra, különösen a titoktartási kö-

telezettségre vonatkozóan,15) 

k) az adatkezelés archiválás céljából, tudományos 

célból, történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból szükséges a jelen törvény, külön jogszabály 

vagy a Szlovák Köztársaságra nézve kötelező érvé-

nyű nemzetközi szerződés alapján, tiszteletben tartva 

a személyes adatok védelméhez való jog lényeges 

tartalmát, és az érintett személy alapvető jogainak és 

érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intéz-

kedéseket ír elő. 

 

kov, poskytovania štátnych sociálnych dávok, pod-

pory sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím do spoločnosti,13) poskyto-

vania sociálnych služieb, vykonávania opatrení so-

ciálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo 

na účel poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, alebo 

je spracúvanie nevyhnutné na účel plnenia povin-

ností alebo uplatnenia práv prevádzkovateľa zodpo-

vedného za spracúvanie v oblasti pracovného práva 

a v oblasti služieb zamestnanosti, ak to prevádzkova-

teľovi vyplýva z osobitného predpisu14) alebo medzi-

národnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika via-

zaná, 

j) spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu verejného zá-

ujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana 

proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia 

alebo zabezpečenie vysokej úrovne kvality a bezpeč-

nosti zdravotnej starostlivosti, liekov, dietetických 

potravín alebo zdravotníckych pomôcok, na základe 

tohto zákona, osobitného predpisu alebo medziná-

rodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika via-

zaná, ktorými sa ustanovujú vhodné a konkrétne 

opatrenia na ochranu práv dotknutej osoby, najmä 

povinnosť mlčanlivosti,15) 

k) spracúvanie je nevyhnutné na účel archivácie, na 

vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na 

štatistický účel podľa tohto zákona, osobitného pred-

pisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Sloven-

ská republika viazaná, ktoré sú primerané vzhľadom 

na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na 

ochranu osobných údajov a ustanovené vhodné 

a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných 

práv a záujmov dotknutej osoby. 

 

17. § 

Szemelyés adatkezelés  

bűncselekményben vagy szabálysértésben  

elismert bűnösséggel kapcsolatosan 

A külön jogszabály szerinti16) büntetésnyilvántartásban 

személyes adatokat csak állami hatóság kezelhet. Elis-

mert bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésével 

kapcsolatos személyes adatokat vagy a kapcsolódó biz-

tonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatok ke-

zelését végezni kizárólag külön jogszabály vagy a Szlo-

vák Köztársaságra nézve kötelező érvényű nemzetközi 

szerződés alapján, melyek az érintett személy alapvető 

jogainak védelmében megfelelő garanciát nyújtanak. 

 

  § 17 

Spracúvanie osobných údajov  

týkajúcich sa uznania viny za spáchanie  

trestného činu alebo priestupku 

Prevádzkovateľom na účel spracúvania osobných úda-

jov v registri trestov podľa osobitného predpisu16) môže 

byť len štátny orgán. Spracúvať osobné údaje týkajúce 

sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo prie-

stupku alebo súvisiacich bezpečnostných opatrení 

možno len na základe osobitného predpisu alebo medzi-

národnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, 

ktoré poskytujú primerané záruky ochrany práv dotknu-

tej osoby. 
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18. § 

Azonosítást nem  

igénylő adatkezelés 

(1) Ha azok a célok, amelyek érdekében az adatkezelő a 

személyes adatokat kezeli, megkövetelik vagy megkö-

vetelték az adatkezelőtől, hogy azonosítsa az érintett 

személyt, az adatkezelő nem köteles utólagos kiegészítő 

információkat megőrizni, beszerezni vagy kezelni csak 

annak érdekében, hogy azonosítsa az érintett személyt, 

és megfeleljen a jelen törvénynek. 

(2) Ha az 1. bekezdésében említett esetekben az adatke-

zelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, 

hogy azonosítsa az érintett személyt, ha ez lehetséges, 

erről őt megfelelő módon tájékoztatja. Ilyen esetekben a 

21–26. § nem alkalmazandó, kivéve, ha az érintett abból 

a célból, hogy az említett rendelkezések szerinti jogait 

gyakorolja, az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő in-

formációkat nyújt. 

 

  § 18 

Spracúvanie osobných údajov  

bez potreby identifikácie 

(1) Ak si účel, na ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné 

údaje, vyžaduje alebo vyžadoval od prevádzkovateľa, 

aby identifikoval dotknutú osobu, prevádzkovateľ nie je 

povinný uchovávať, získať alebo spracúvať dodatočné 

informácie na zistenie totožnosti dotknutej osoby vý-

lučne na to, aby dosiahol súlad s týmto zákonom. 

(2) Ak v prípadoch uvedených v odseku 1 prevádzkova-

teľ vie preukázať, že dotknutú osobu nie je schopný 

identifikovať, je povinný ju o tom primeraným spôso-

bom informovať, ak je to možné. V takých prípadoch sa 

§ 21 až 26 neuplatňujú okrem toho, ak dotknutá osoba 

na účel vykonania svojich práv podľa uvedených usta-

novení poskytne dodatočné informácie umožňujúce jej 

identifikáciu. 

 

MÁSODIK FEJEZET 

Az érintett személy jogai 

 

ELSŐ SZAKASZ 

Tájékoztás és személyes adatokhoz való hozzáférés 

 

19. § 

Adatszolgáltatás, ha a személyes  

adatokat az érintett személytől szerzik be 

(1) Ha az érintett személytől a személyére vonatkozó 

adatokat szereznek be, az adatkezelő köteles az adatbe-

szerzés nyomán rendelkezésre bocsátani 

a) az adatkezelő és megbízott képviselője azonosító 

adatait és elérhetőségeit, 

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit, ha ilyen 

személy kijelölésre került, 

c) a személyes adatok kezelésének céljait, melyekre 

a személyes adatok szolgálnak, valamint a személyes 

adatok kezelésének jogalapját is, 

d) az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeit, ha 

a személyes adatokat a 13. § 1. bek. f) pontja szerint 

kezelik, 

e) a címzett azonosító adatait vagy a címzett kategó-

riáját, ha ilyen létezik, 

f) a tájákoztatást arra vonatkozóan, hogy az adatke-

zelőnek szándékában áll a személyes adatokat har-

madik országba vagy nemzetközi szervezethet to-

vábbítani, a harmadik ország vagy nemzetközi szer-

vezet azonosító adatait, valamint a tájékoztatást, 

hogy az Európai Bizottságnak (a továbbiakban csak 

„Bizottság”) létezik vagy nem létezik határozata az 

arányossági elvekről vagy megfelelő garanciákról, 

vagy a másolatok megszerzésére vonakozó arányos-

sági elvről vagy megfelelő garanciáról, illetve a tájé-

  DRUHÁ HLAVA 

Práva dotknutej osoby 

 

PRVÝ DIEL 

Informácie a prístup k osobným údajom 

 

§ 19 

Poskytované informácie, ak osobné  

údaje sú získané od dotknutej osoby 

(1) Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, 

ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť 

dotknutej osobe pri ich získavaní 

a) identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzko-

vateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený, 

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená, 

c) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú 

osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúva-

nia osobných údajov, 

d) oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej 

strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 

1 písm. f), 

e) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, 

ak existuje, 

f) informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa pre-

niesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medziná-

rodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie, informáciu o existencii 

alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie 

(ďalej len „Komisia“) o primeranosti alebo odkaz na 

primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky 

na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde 

boli sprístupnené, ak prevádzkovateľ zamýšľa pre-

nos podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2. 
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koztatást arról, hol lettek elérhetővé téve, ha a keze-

lőnek a 48. § 2. bek., 49. § vagy 51. § 1 és 2. bek. 

szerinti adatátvitel áll a szándékában. 

(2) Az 1. bekezdés szerinti tájékoztatáson kívül az adat-

kezelő köteles a személyes adatok megszerzése idején az 

érintett személyt felvilágosítani 

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról; ha 

ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának 

szempontjairól, 

b) az érintett személy azon jogáról, hogy kérelmez-

heti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes ada-

tokhoz való hozzáférést, jogosult kérni azok helyes-

bítését, személyes adatainak törlését vagy kezelésé-

nek korlátozását, és kifogást emelhet az ilyen szemé-

lyes adatok kezelése ellen, ugyanúgy az adattovábbí-

táshoz való jog ellen, 

c) a hozzájárulás bármely időpontban történő vissza-

vonásához való jogáról,  

d) a 100. § szerinti eljárás kezdeményezésének a jo-

gáról, 

e) arról, hogy a személyes adatok nyújtása törvény-

ben előírt kötelesség, szerződésből fakadó kötelesség 

vagy olyan követelmény, melyhez szerződéskötés 

szükségeltetik, valamint arról, hogy az érintett sze-

mély köteles-e személyes adatait rendelkezésre bo-

csátani, illetve a személyes adatok rendelkezésre bo-

csátásának megtagadásával járó következményekről, 

f) az automatizált individuális döntéshozatal fennál-

lásának tényéről, ideértve a 28. § 1. és 4. bek. szerinti 

profilalkotást; ezekben az esetekben az adatkezelő 

tájékoztatja az érintett személyt az alkalmazott eljá-

rásokról, azok jelentőségéről és az ilyen adatkezelés 

érintettre nézve várható következményeiről. 

(3) Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük 

céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, 

a további adatkezelést megelőzően köteles tájékoztatni 

az érintett személyt erről az eltérő célról és a 2. bekez-

désben említett minden releváns kiegészítő információ-

ról, amennyiben az adatkezelő fenntartja szándékát a 

személyes adatok további kezelésére a gyűjtésük céljától 

eltérő célból. 

(4) Az 1–3. bekezdés nem alkalmazandó abban a mér-

tékben, amilyenben az érintett személynek már rendel-

kezésére bocsátották az információkat az adatfeldolgo-

zás előtt. 

 

(2) Okrem informácií podľa odseku 1 je prevádzkovateľ 

povinný pri získavaní osobných údajov poskytnúť 

dotknutej osobe informácie o 

a) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je 

možné, informácie o kritériách jej určenia, 

b) práve požadovať od prevádzkovateľa prístup 

k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, 

o práve na opravu osobných údajov, o práve na vy-

mazanie osobných údajov alebo o práve na obme-

dzenie spracúvania osobných údajov, o práve namie-

tať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na 

prenosnosť osobných údajov, 

c) práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, 

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

e) tom, či je poskytovanie osobných údajov zákon-

nou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo 

požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, 

a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť 

osobné údaje, ako aj o možných následkoch nepo-

skytnutia osobných údajov, 

f) existencii automatizovaného individuálneho roz-

hodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; 

v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknu-

tej osobe informácie o použitom postupe, ako aj 

o význame a predpokladaných dôsledkoch takého 

spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu. 

(3) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej 

osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov infor-

mácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie 

podľa odseku 2, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej 

spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli 

získané. 

(4) Odseky 1 až 3 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom boli 

informácie dotknutej osobe poskytnuté pred spracúva-

ním osobných údajov. 

 

20. § 

Tájékoztatási kötelességek, ha a személyes  

adatokat nem az érintett személytől szerezték meg 

(1) Ha a személyes adatokat nem az érintet személytől 

szerezték meg, az adatkezelő köteles az érintett személy 

rendelkezésére bocsátani a következő információkat: 

  § 20 

Poskytované informácie, ak osobné údaje  

nie sú získané od dotknutej osoby 

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

prevádzkovateľ je povinný dotknutej osobe poskytnúť 

a) identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzko-

vateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený, 

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená, 
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a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen megbízott – az 

adatkezelő képviselőjének az azonosító adatait és 

elérhetőségeit, 

b) a adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit, ha van 

ilyen, 

c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljat, 

valamint az adatkezelés jogalapját, 

d) a kezelt személyes adatok kategóriáit, 

e) a személyes adatok címzettjeit vagy a címzettek 

kategóriáit, ha van ilyen, 

f) adott esetben annak tényét, hogy az adatkezelő va-

lamely harmadik országbeli címzett vagy valamely 

nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a 

személyes adatokat, a harmadik ország vagy nemzet-

közi szervezet azonosító adatait, továbbá a Bizottság 

megfelelőségi határozatának létét vagy annak hiá-

nyát, vagy adattovábbítás esetén a megfelelő és al-

kalmas garanciák megjelölését, valamint az ezek má-

solatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az 

elérhetőségükre való hivatkozásat, ha az adatkezelő-

nek a 48. § 2. bek., 49. § vagy 51. § 1 és 2. bek. sze-

rinti adatátvitel áll a szándékában. 

(2) Az 1. bekezdésben említett információk mellett az 

adatkezelő az érintett személy rendelkezésére bocsátja a 

következő kiegészítő információkat: 

a) a személyes adatok tárolásának időtartama; ha ez 

nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának 

szempontjait, 

b) ha az adatkezelés a 13. § 1. bekezdésének f) pont-

ján alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos ér-

dekeiről, 

c) az érintett személy azon jogáról, hogy kérelmez-

heti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes ada-

tokhoz való hozzáférést, az adatai helyesbítését, tör-

lését vagy kezelésének korlátozását, és kifogást 

emelhet a személyes adatai kezelése ellen, valamint 

az érintett adattovábbításhoz való jogáról, 

d) a hozzájárulás bármely időpontban való visszavo-

násához való jogáról, 

e) a 100. § szerinti eljárás kezdeményézasének jogá-

ról, f) a személyes adatok forrásáról, melyből a sze-

mélyes adatok származnak, esetleg arról, hogy az 

adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból szár-

maznak-e, 

g) az automatizált individuális döntéshozatal fennál-

lásának tényéről, ideértve a 28. § 1. és 4. bek. szerinti 

profilalkotást; ezekben az esetekben az adatkezelő 

tájékoztatja az érintett személyt az alkalmazott eljá-

rásokról, azok jelentőségéről és az ilyen adatkezelés 

érintettre nézve várható következményeiről. 

(3) Az adatkezelő az 1. és 2. bekezdés szerinti tájékozta-

tást az alábbiak szerint köteles megadni: 

c) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú 

osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúva-

nia osobných údajov, 

d) kategórie spracúvaných osobných údajov, 

e) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, 

ak existuje, 

f) informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa pre-

niesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medziná-

rodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie, informáciu o existencii 

alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primera-

nosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné 

záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo in-

formáciu o tom, kde boli sprístupnené, ak prevádz-

kovateľ zamýšľa prenos podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo 

§ 51 ods. 1 a 2. 

(2) Okrem informácií podľa odseku 1 je prevádzkovateľ 

povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o 

a) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je 

možné, informáciu o kritériách jej určenia, 

b) oprávnených záujmoch prevádzkovateľa alebo 

tretej strany, ak sa spracúvajú osobné údaje podľa § 

13 ods. 1 písm. f), 

c) práve požadovať od prevádzkovateľa prístup 

k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby 

o práve na opravu osobných údajov, o práve na vy-

mazanie osobných údajov alebo o práve na obme-

dzenie spracúvania osobných údajov, o práve namie-

tať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na 

prenosnosť osobných údajov, 

d) práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, 

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

f) zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prí-

padne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prí-

stupných zdrojov, 

g) existencii automatizovaného individuálneho roz-

hodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; 

v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknu-

tej osobe informácie o použitom postupe, ako aj 

o význame automatizovaného individuálneho rozho-

dovania a predpokladaných dôsledkoch takého spra-

cúvania osobných údajov pre dotknutú osobu. 

(3) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť informácie 

podľa odsekov 1 a 2 

a) najneskôr do jedného mesiaca po získaní osob-

ných údajov, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, 

za ktorých sa osobné údaje spracúvajú, 

b) najneskôr v čase prvej komunikácie s touto dot-

knutou osobou, ak sa osobné údaje majú použiť na 

komunikáciu s dotknutou osobou, alebo 

c) najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát po-

skytnú, ak sa predpokladá poskytnutie osobných 

údajov ďalšiemu príjemcovi. 
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a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülmé-

nyeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszer-

zésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb 

egy hónapon belül; 

b) ha a személyes adatokat az érintett személlyel való 

kapcsolattartás céljára használják, legalább az érin-

tett személlyel való első kapcsolatfelvétel alkalmá-

val, vagy 

c) ha várhatóan más címzettel is közlik a személyes 

adatokat, legkésőbb a személyes adatok más címzet-

tel való első alkalommal történő közlésekor. 

(4) Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzé-

sük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván vé-

gezni, a további adatkezelést megelőzően köteles tájé-

koztatni az érintett személyt erről az eltérő célról és a 2. 

bekezdésben említett minden releváns kiegészítő infor-

mációról, amennyiben az adatkezelőnek továbbra is 

szándékában áll a személyes adatokat a megszerzés cél-

jától eltérő célok érdekében kezelni. 

(5) Az 1–4. bekezdést nem kell alkalmazni: 

a) olyan mértékben, amilyen mértékben az érintett 

már rendelkezik az információkkal, 

b) amilyen mértékben a szóban forgó információk 

rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, 

vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, külö-

nösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos 

és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, 

a 78. § 8. bekezdésében foglalt feltételek és garan-

ciák figyelembevételével végzett adatkezelés eseté-

ben, vagy amennyiben az 1. bekezdésében említett 

kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné 

vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés cél-

jainak elérését; ilyen esetekben az adatkezelőnek 

megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az informá-

ciók nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az 

érintett személy jogainak és jogos érdekeinek véd-

elme érdekében. 

c) olyan mértékben, amilyenben az adat megszerzé-

sét vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre 

alkalmazandó külön jogszabály, amely az érintett 

személy jogainak és jogos érdekeinek védelmét szol-

gáló megfelelő garanciákról rendelkezik, vagy 

d) ha a személyes adatokat bizalmasan kell kezelni 

külön jogszabályban előírt szakmai titoktartási köte-

lezettség alapján.15) 

 

(4) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej 

osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov infor-

mácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie 

podľa odseku 2, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej 

spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli 

získané. 

(5) Odseky 1 až 4 sa neuplatňujú 

a) v rozsahu, v akom dotknutá osoba už dané infor-

mácie má, 

b) v rozsahu, v akom sa poskytovanie týchto infor-

mácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo ne-

primerané úsilie, najmä ak sa spracúvajú osobné 

údaje na účel archivácie, na vedecký účel, na účel 

historického výskumu alebo na štatistický účel, na 

ktorý sa vzťahujú podmienky a záruky podľa § 78 

ods. 8, alebo ak je pravdepodobné, že povinnosť uve-

dená v odseku 1 znemožní alebo závažným spôso-

bom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania 

osobných údajov; prevádzkovateľ je v takom prípade 

povinný prijať vhodné opatrenia na ochranu práv 

a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane 

sprístupnenia daných informácií verejnosti, 

c) v rozsahu, v akom sa získanie týchto informácií 

alebo poskytnutie týchto informácií ustanovuje 

v osobitnom predpise, ktorý sa na prevádzkovateľa 

vzťahuje a v ktorom sú ustanovené primerané opat-

renia na ochranu práv a oprávnených záujmov 

dotknutej osoby, alebo 

d) ak osobné údaje musia zostať dôverné na základe 

povinnosti mlčanlivosti podľa osobitného pred-

pisu.15) 

 

21. § 

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga 

(1) Az érintett személy jogosult arra, hogy az adatkeze-

lőtől igazolást kapjon arra vonatkozóan, hogy a rá vonat-

kozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e. Ha 

az adatkezelő ilyen személyes adatokat kezel, az érintett 

személy jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 

következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

  § 21 

Právo na prístup k osobným údajom 

(1) Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa 

potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré 

sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje 

spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup 

k týmto osobným údajom a informácie o 

a) účele spracúvania osobných údajov, 
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a) az adatkezelés céljai, 

b) a kezelt személyes adatok kategóriái, 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akik-

kel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöl-

ték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harma-

dik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szer-

vezeteket, ha ez lehetséges, 

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtar-

tama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai, 

e) az érintett személy azon joga, hogy kérelmezheti 

az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok he-

lyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, 

és kifogást emelhet az ilyen személyes adatok keze-

lése ellen, 

f) eljárás kezdeményezésémek joga a 100. § szerint, 

g) ha az adatokat nem az érintett személytől gyűjtöt-

ték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető infor-

máció, 

h) a 28. § 1. és 4. bekezdésében említett automatizált 

döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is; 

ezekben az esetekben az adatkezelő köteles az érin-

tett személyt az alkalmazott eljárásra és arra vonat-

kozó érthető információkkal ellátni, hogy az ilyen 

adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintett 

személyre nézve milyen várható következményekkel 

jár, 

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy 

nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül 

sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a 

továbbításra vonatkozóan a 48. § 2–4. bekezdése szerinti 

megfelelő garanciákról, 

(3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező szemé-

lyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. 

Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő 

az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű 

díjat számíthat fel. Az adatkezelő az érintett személynek 

a személyes adatokat olyan formában köteles kiadni, 

amilyenben az érintett kéri. 

(4) A 3. bekezdésben említett személyes adatok igénylé-

sére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan más ter-

mészetes személyek jogait. 

 

b) kategórii spracúvaných osobných údajov, 

c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, 

ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskyt-

nuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o me-

dzinárodnej organizácii, ak je to možné, 

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je 

možné, informáciu o kritériách jej určenia, 

e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu 

osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich 

vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo 

o práve namietať spracúvanie osobných údajov, 

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

g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezís-

kali od dotknutej osoby, 

h) existencii automatizovaného individuálneho roz-

hodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; 

v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknu-

tej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako 

aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého 

spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu. 

(2) Dotknutá osoba má právo byť informovaná o prime-

raných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 

2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny 

alebo medzinárodnej organizácii. 

(3) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej 

osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované 

poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba 

požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný po-

platok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Pre-

vádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknu-

tej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. 

(4) Právo získať osobné údaje podľa odseku 3 nesmie 

mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických 

osôb. 

 

MÁSODIK SZAKASZ 

Személyes adatok helyesbítése és törlése,  

kezelésének korlátozása 

 

22. § 

A személyes adatok helyesbítésének joga 

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adat-

kezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe 

véve az adatkezelés célját, az érintett személy jogosult 

  DRUHÝ DIEL 

Oprava a vymazanie a obmedzenie  

spracúvania osobných údajov 

 

§ 22 

Právo na opravu osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez 

zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, 

ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania 

osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie 

neúplných osobných údajov. 
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arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészíté-

sét. 

 

 

23. § 

A személyes adatok törlésének joga 

(1) Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az 

adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat. 

(2) Az adatkezelő köteles arra, hogy a személyes adato-

kat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az érintett 

személy érvényesíti 1. bekezdés szerinti töröltetési jogát, 

ha 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a 

célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték, 

b) az érintett személy visszavonja a 13. § 1. bekezdé-

sének a) pontja vagy a 16. § 2. bekezdésének a) 

pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hoz-

zájárulását, és aszemélyes adatok kezelésének nincs 

más jogalapja, 

c) az érintett személy a 27. § 1. bekezdése alapján ki-

fogást emel adatai kezelése ellen, és nincs semmilyen 

jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 27. § 

2. bekezdése alapján kifogást emel az adatkezelés el-

len, 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalma-

zandó ezen törvény, külön jogszabály vagy nemzet-

közi szerződés által előírt jogi kötelezettség teljesíté-

séhez törölni kell, 

f) a személyes adatok gyűjtésére a 15. § 1. bekezdé-

sében említett, információs társadalommal össze-

függő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan ke-

rült sor. 

(3) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes 

adatot és az 1. bekezdés értelmében azt törölni köteles, 

párhuzamos arányos biztonsági intézkedés megtételére 

köteles, beleértve az elérhető technológia intézkedéseket 

és tekintettel a megvalósítás költségeire megteszi az el-

várható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az 

adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett sze-

mély kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes ada-

tokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatá-

nak, illetve másodpéldányának törlését. 

(4) Az 1. és 2. bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben 

az adatkezelés szükséges: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájéko-

zódáshoz való jog gyakorlása céljából, 

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkeze-

lőre vonatkozó ezen törvény, külön jogszabály vagy 

a Szlovák Köztársaságra nézve kötelező érvényű 

nemzetközi szerződés szerinti kötelezettség teljesí-

tése során, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre 

  § 23 

Právo na výmaz osobných údajov 

(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ 

bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa 

jej týkajú. 

(2) Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu 

vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila 

právo na výmaz podľa odseku 1, ak 

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý 

sa získali alebo inak spracúvali, 

b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 

písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe kto-

rého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a 

neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osob-

ných údajov, 

c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných 

údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne opráv-

nené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo 

dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných úda-

jov podľa § 27 ods. 2, 

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, 

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa 

tohto zákona, osobitného predpisu alebo medziná-

rodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika via-

zaná, alebo 

f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou 

služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1. 

(3) Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je po-

vinný ich podľa odseku 1 vymazať, je zároveň povinný 

prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane tech-

nických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a 

náklady na ich vykonanie na účel informovania ostat-

ných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje 

dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia 

vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo 

odpisy. 

(4) Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osob-

ných údajov potrebné 

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo 

práva na informácie, 

b) na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobit-

ného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou 

je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie 

úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri vý-

kone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného 

zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j), 

d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel histo-

rického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 

ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 
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ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása kereté-

ben végzett feladat végrehajtása céljából, 

c) a 16. § 2. bekezdése h)–j) pontjának megfelelően 

a közegészségügy területét érintő közérdek alapján, 

d) a 78. § 8. bekezdésével összhangban közérdekű 

archiválás céljából, tudományos és történelmi kuta-

tási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. 

bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetet-

lenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az 

adatkezelést, vagy 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez. 

 

1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiah-

nutie cieľov takého spracúvania, alebo 

e) na uplatnenie právneho nároku. 

 

24. § 

A személyes adatok kezelésének  

korlátozásához való jog 

(1) Az érintett személy jogosult arra, hogy az adatkezelő 

korlátozza a személyes adatainak kezelést, ha: 

a) az érintett személy kifogásolja a személyes adatok 

pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtar-

tamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az 

adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontossá-

gát, 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett kifogást 

emel az adatok törlése ellen, helyette kéri azok fel-

használásának korlátozását, 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes 

adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett sze-

mély igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, 

vagy 

d) az érintett személy a 27. § 1. bekezdése szerint ki-

fogást emelt az adatkezelés ellen, arra az időtartamra 

vonatkozóan, amíg megállapításra nem kerül, hogy 

az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e 

az érintett jogos indokaival szemben. 

(2) Ha az adatkezelés az 1. bekezdés alapján korlátozás 

alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével 

csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények elő-

terjesztéséhez, a személyiség védelméhez, vagy közér-

dek fennállása esetén lehet kezelni. 

(3) Az adatkezelő az érintett személyt, akinél az 1. be-

kezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelő 

köteles adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzete-

sen tájékoztatni. 

 

  § 24 

Právo na obmedzenie spracúvania  

osobných údajov 

(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ 

obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak 

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných úda-

jov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkova-

teľovi overiť správnosť osobných údajov, 

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dot-

knutá osoba namieta vymazanie osobných údajov 

a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, 

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na 

účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich 

dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo 

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných 

údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či 

oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa preva-

žujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

(2) Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo 

podľa odseku 1, okrem uchovávania môže osobné údaje 

prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej 

osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na 

ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. 

(3) Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov 

sa obmedzí podľa odseku 1, je prevádzkovateľ povinný 

informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania 

osobných údajov zrušené. 

 

25. § 

A személyes adatok helyesbítéséhez,  

törléséhez, vagy az adatkezelés korlátozásához  

kapcsolódó értesítési kötelezettség 

(1) Az adatkezelő köteles tájékoztatni a címzettet a 22. 

§, a 23. § 1. bekezdése, vagy a 24. § szerinti valamennyi 

helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, 

ha ez lehetetlennek nem bizonyul, vagy nem igényel 

aránytalanul nagy erőfeszítést.  

  § 25 

Oznamovacia povinnosť v súvislosti  

s opravou, vymazaním alebo obmedzením  

spracúvania osobných údajov 

(1) Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi 

opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov 

alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov usku-

točnené podľa § 22, § 23 ods. 1 alebo § 24, ak sa to ne-

ukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané 

úsilie. 
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(2) Az érintett személyt, annak kérésére az adatkezelő 

tájékoztatja az 1. bekezdés szerinti címzettekről. 

 

(2) Prevádzkovateľ o príjemcoch podľa odseku 1 infor-

muje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje. 

 

HARMADIK SZAKASZ 

A továbbításhoz való jog, kifogásolási  

jog és az automatizált egyedi döntéshozatal 

 

26. § 

Jog a személyes adatok továbbításához 

(1) Az érintett személy jogosult arra, hogy a rá vonat-

kozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott sze-

mélyes adatokat tagolt, általánosan használt és géppel 

olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult 

arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 

továbbítsa anélkül, ha az műszakilag lehetséges és ha: 

a) az adatkezelés a 13. § 1. bekezdésének a) pontja, a 

16. § 2. bekezdésének a) pontja vagy a 13. § 1. be-

kezdésének b) pontja szerint valósul meg, és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

(2) Az 1. bekezdés szerinti jog gyakorlása nem érinti az 

érintett személy 23. §-ban rögzített jogait. A továbbítás-

hoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az 

adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében vég-

zett feladat végrehajtásához szükséges. 

(3) Az 1. bekezdésben említett jog nem érintheti hátrá-

nyosan más személyek jogait. 

 

  TRETÍ DIEL 

Právo na prenosnosť, právo namietať  

a automatizované individuálne rozhodovanie 

 

§ 26 

Právo na prenosnosť osobných údajov 

(1) Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré 

sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruk-

túrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom 

formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu 

prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak 

a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. 

a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) a 

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva auto-

matizovanými prostriedkami. 

(2) Uplatnením práva uvedeného v odseku 1 nie je dot-

knuté právo podľa § 23. Právo na prenosnosť sa nevzťa-

huje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na spl-

nenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri 

výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

(3) Právo podľa odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dô-

sledky na práva iných osôb. 

 

27. § 

A személyes adatok kezelésével  

szembeni kifogásoláshoz való jog 

(1) Az érintett személy jogosult arra, hogy a saját hely-

zetével kapcsolatos okokból bármikor kifogást emeljen 

személyes adatainak a 13. § 1. bekezdésének e) vagy f) 

pontján alapuló kezelésével szemben, ideértve az emlí-

tett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az 

esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezel-

heti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az 

adatkezelést olyan kényszerítő erejű okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel 

vagy jogaival szemben, vagy amelyeket jogi igények ér-

vényesítése indokol. 

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszer-

zés érdekében, beleértve a profilalkotást is, történik, az 

érintett személy jogosult arra, hogy bármikor kifogást 

emeljen a rá vonatkozó személyes adatok e célból tör-

ténő kezelésével szemben abban a terjedelemben, 

amelyben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

Ha az érintett személy ellenvetéssel él személyes adatai 

közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, az 

adatkezelő a személyes adatait közvetlen üzletszerzés 

céljaira tovább nem kezelheti. 

  § 27 

Právo namietať  

spracúvanie osobných údajov 

(1) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej 

osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej 

situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo 

písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto usta-

noveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať 

osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené zá-

ujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú 

nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dô-

vody na uplatnenie právneho nároku. 

(2) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie 

osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho 

marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom sú-

visí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba na-

mieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho 

marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel 

priameho marketingu nesmie spracúvať. 

(3) Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne 

upozorniť na práva podľa odsekov 1 a 2 najneskôr pri 

prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto 

práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľ-

vek iných informácií. 

(4) V súvislosti s používaním služieb informačnej spo-

ločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať 
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(3) Az 1. és 2. bekezdésben említett jogra az adatkezelő-

nek legkésőbb az érintett személlyel való első kapcsolat-

felvétel során kifejezetten fel kell hívnia figyelmet, és az 

erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden 

más információtól elkülönítve kell megjelenítenie. 

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgálta-

tások igénybevételéhez kapcsolódóan az érintett sze-

mélynek jogában áll kifogást emelni a műszaki előíráso-

kon alapuló automatizált eszközök útján is.  

(5) Az érintett személy jogosult arra, hogy a saját hely-

zetével kapcsolatos okokból kifogást emeljen a rá vonat-

kozó személyes adatok kezelésével szemben, kivéve 

azokat az eseteket, amikor az adatkezelésre közérdekű 

okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szük-

ség és ha a személyes adatok kezelésére a 78. § 1. bekez-

désének megfelelően tudományos és történelmi kutatási 

célból vagy statisztikai célból kerül sor. 

 

uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím 

technických špecifikácií. 

(5) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie 

osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajú-

cich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je 

spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie 

úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje 

spracúvajú na vedecký účel, na účel historického vý-

skumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8. 

 

28. § 

Automatizált döntéshozatal  

egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

(1) Az érintett személy jogosult arra, hogy ne terjedjen 

ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, 

amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen 

jelentős mértékben érintené. 

(2) Az 1. bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, 

ha a döntés: 

a) az érintett személy és az adatkezelő közötti szerző-

dés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 

b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan 

külön jogszabály vagy a Szlovák Köztársaságra nézve 

kötelező érvényű nemzetközi szerződés teszi lehe-

tővé, amely az érintett személy jogainak és jogos ér-

dekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket 

is megállapít, vagy 

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

(3) A 2. bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben 

az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az 

érintett személy jogainak és jogos érdekeinek védelme 

érdekében, ideértve az érintettnek főként azt a jogát, 

hogy a nem automatizált módon meghozott döntést az 

adatkezelő felülvizsgálja, az álláspontját kifejezhesse, és 

a döntést megtámadhassa. 

(4) A 2. bekezdésben említett döntések nem alapulhat-

nak a személyes adatoknak a 16. § 1. bekezdésében em-

lített különleges kategóriáin, kivéve, ha a 16. § 2. bekez-

désének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett 

személy jogainak és jogos érdekeinek védelme érdeké-

ben megfelelő intézkedések megtételére került sor. 

 

  § 28 

Automatizované individuálne  

rozhodovanie vrátane profilovania 

(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťa-

hovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na auto-

matizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane pro-

filovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú 

alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. 

(2) Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie 

a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie 

zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovate-

ľom, 

b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská repub-

lika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj 

vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a opráv-

nených záujmov dotknutej osoby, alebo 

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby. 

(3) V prípadoch podľa odseku 2 písm. a) a c) je prevádz-

kovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu 

práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä 

práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným 

spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť 

svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie. 

(4) Rozhodnutia podľa odseku 2 sa nesmú zakladať na 

osobitných kategóriách osobných údajov podľa § 16 ods. 

1 okrem prípadov, ak sa uplatňuje § 16 ods. 2 písm. a) 

alebo písm. g) a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia 

na zaručenie práv a oprávnených záujmov dotknutej 

osoby. 

 

NEGYEDIK SZAKASZ 

Az adatkezelő kötelességei  

az érintett személy jogainak érvényesítése során 

  ŠTVRTÝ DIEL 

Povinnosti prevádzkovateľa  

pri uplatňovaní práv dotknutej osoby 
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29. § 

(1) Az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket 

meghozni és az érintett személynek a 19. és 20. § értel-

mében tájékoztatást adni a 21–28. és 41. § szerint a sze-

mélyes adatai kezelésére vonatkozóan, tömör, átlátható, 

közérthető és könnyen elérhető formában, világos meg-

fogalmazásban, főként a gyermekeknek szóló tájékozta-

tások esetében. A tájékoztatást köteles papír alapú írásos 

formában vagy elektronikus formájú írásban nyújtani, 

rendszerint olyan formában, amilyenben a kérvény be-

nyújtásra került. Ha az érintett személy azt kimondottan 

kéri, az adatkezelő szóban is tájékoztathatja, amennyi-

ben az érintett személy a személyazonosságát más mó-

don igazolja. 

(2) Az adatkezelő együttműködik az érintett személlyel 

a 21–28. § szerinti jogainak érvényesítése során. A 18. § 

2. bek. szerinti esetekben az adatkezelő nem utasíthatja 

el az érintett személy kérése szerinti eljárást a 21–28. § 

szerinti jogainak érvényesítése során, ha nem bizonyítja, 

hogy az érintett személyt nem lehet azonosítani. 

(3) Az adatkezelő a kérvény kézbesítésétől számított 30 

napon belül köteles tájékoztatni az érintett személyt 

azokról az intézkedésekről, amelyeket a 21–28. § szerint 

benyújtott kérvénye alapján foganatosítottak. A feltünte-

tett határidőt indokolt esetben, a kérvények komplexitá-

sára és számára való tekintettel további két hónappal 

meghosszabbíthatja, mégpedig ismételten is. Az adatke-

zelő a kérvény kézbesítésétől számított egy hónapon be-

lül köteles minden ilyen határidő-hosszabbításról tájé-

koztatni az érintett személyt, feltüntetve a határidő-hosz-

szabbítás okait. Ha az érintett személy elektronikus for-

mában nyújtotta be kérvényét, az adatkezelő elektroni-

kus formában tájékoztatm amennyiben az érintett sze-

mély nem más formában kért tájékoztatást. 

(4) Ha az adatkezelő nem hoz intézkedéseket az érintett 

személy kérvénye értelmében, köteles a kérvény kézbe-

sítésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni az 

érintett személyt tétlensége indokairól és arról a lehető-

ségről, hogy indítványt nyújthat be a 100. § szerint a hi-

vatalnál. 

(5) A 19. és 20. § szerinti tájékoztatás és a 21–28. § sze-

rint elfogadott intézkedésekről szóló jelentés térítésmen-

tes. Ha az érintett személy kérvénye nyilvánvalóan ido-

kolatlan vagy aránytalan főleg ismétlődő jellege miatt, 

az adatkezelő jogosult 

a) arányos térítést kérni, mely figyelembe veszi az 

információnyújtás adminisztrációs költségeit vagy 

vagy a jelentés adminisztrációs költségeit, illetve 

arányos térítést kérni a követelt intézkedések megva-

lósításának adminisztrációs költségeihez, vagy 

b) elutasítani a kérvény szerint való eljárást.  

(6) A kérvény nyilvánvaló indokolatlanságát vagy a kér-

vény aránytalanságát az adatkezelőnek kell bizonyítani. 

 

§ 29 

(1) Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia 

a poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa § 19 a 20 

a oznámenia podľa § 21 až 28 a 41, ktoré sa týkajú spra-

cúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, 

zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované 

jasne, a to najmä pri informáciách určených osobitne 

dieťaťu. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej po-

dobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej 

podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada 

dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ po-

skytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju to-

tožnosť iným spôsobom. 

(2) Prevádzkovateľ poskytuje súčinnosť dotknutej osobe 

pri uplatňovaní jej práv podľa § 21 až 28. V prípadoch 

uvedených v § 18 ods. 2 nemôže prevádzkovateľ od-

mietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby pri 

výkone jej práv podľa § 21 až 28, ak nepreukáže, že dot-

knutú osobu nie je schopný identifikovať. 

(3) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej 

osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na zá-

klade jej žiadosti podľa § 21 až 28 do jedného mesiaca 

od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzko-

vateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na kom-

plexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, 

a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informo-

vať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jed-

ného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi 

predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť 

v elektronickej podobe, prevádzkovateľ poskytne infor-

mácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepo-

žiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom. 

(4) Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe 

žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca 

od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dô-

vodoch nekonania a o možnosti podať návrh podľa § 

100 na úrad. 

(5) Informácie podľa § 19 a 20 a oznámenia a opatrenia 

prijaté podľa § 21 až 28 a 41 sa poskytujú bezodplatne. 

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená 

alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, 

prevádzkovateľ môže 

a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci ad-

ministratívne náklady na poskytnutie informácií 

alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administra-

tívne náklady na oznámenie alebo primeraný popla-

tok zohľadňujúci administratívne náklady na usku-

točnenie požadovaného opatrenia, alebo 

b) odmietnuť konať na základe žiadosti. 

(6) Zjavnú neopodstatnenosť žiadosti alebo neprimera-

nosť žiadosti preukazuje prevádzkovateľ. 

(7) Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie doda-

točných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti 
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(7) Az adatkezelő az érintett személy kilétének megálla-

pításához szükséges kiegészítő tájékoztató adatok meg-

adását kérheti, ha megalapozott kétségei támadnak a 21–

27. § szerint kérvényt benyújtó természetes személy ki-

létét illetően; a 18. § rendelkezéseit ez nem befolyásolja. 

(8) A tájékoztatást, melyet az érintett személynek a 19–

21. § értelmében nyújtanak, megadhatják standardizált 

ikonok kombinációjában is a célból, hogy jól látható, vi-

lágos és érthető áttekintést adjanak a személyes adatok 

tervezett kezeléséről. A standardizált ikonoknak géppel 

olvashatónak kell lenniük, ha elektronikus formában 

használják azokat. 

(9) A tudnivalóknak, melyeket a standardizált ikonok-

nak tartalmazniuk kell és a standardizált ikonok megha-

tározásának menetét általános érvényű rendeletben sza-

bályozzák, melyet a hivatal bocsát ki. 

 

dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totož-

nosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť podľa § 21 až 

27; ustanovenie § 18 tým nie je dotknuté. 

(8) Informácie, ktoré sa majú poskytnúť dotknutej osobe 

podľa § 19 a 20, možno podať v kombinácii so štandar-

dizovanými ikonami s cieľom poskytnúť dobre vidi-

teľný, jasný a zrozumiteľný prehľad zamýšľaného spra-

cúvania osobných údajov. Štandardizované ikony musia 

byť strojovo čitateľné, ak sú použité v elektronickej po-

dobe. 

(9) Informácie, ktoré majú byť obsiahnuté v štandardi-

zovaných ikonách, a postupy určovania štandardizova-

ných ikon ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, 

ktorý vydá úrad. 

 

ÖTÖDIK SZAKASZ 

Korlátozások 

 

30. § 

Az érintett személy jogainak korlátozása 

(1) Az adatkezelő vgy adatfeldolgozó külön jogszabály-

ban vagy a Szlovák Köztársaságra nézve kötelező érvé-

nyű nemzetközi szerződés értelmében jogosult korlá-

tozni a 19–29. §-ban és a 41. §-ban taglalt kötelességek 

és jogok körét, valamint a 6–12. § szerinti alapelveket, 

ha azok a 19–29. § szerinti jogokat és kötelességeket 

érintik, amennyiben az ilyen korlátozás elrendelésének 

célja, hogy biztosítsa 

a) a Szlovák Köztársaság biztonságát, 

b) a Szlovák Köztársaság védelmét, 

c) a közrendet, 

d) a büntetőeljárási célzatú feladatok végrehajtását, 

e) más, az Európai Unió vagy a Szlovák Köztársaság 

általánosan közérdekű céljait, elsősorban az Európai 

Unió vagy a Szlovák Köztársaság fontos gazdasági 

vagy fontos pénzügyi érdekét, beleértve a monetáris, 

költségvetési és adóügyeket, közegészségügyet vagy 

szociális biztonságot, 

f) a bíróságok és bírósági eljárások függetlenségének 

védelmét, 

g) a szabályozás alá eső foglalkozások vagy szabá-

lyozás alá vont szaktevékenységek etikai elvei meg-

sértésének megelőzését, 

h) a megfigyelő tevékenységet, az ellenőrző tevé-

kenységet vagy a közhatalom gyakorlásával kapcso-

latos szabályozó szerepet az a)–e) és g) pont szerinti 

esetekben, 

i) az érintett személy vagy más személy jogainak vé-

delmét, 

j) a jogigény érvényesíthetőségét, 

k) a gazdasági mobilitást. 

(2) Az adatkezelő vagy adatfeldolgozó csak akkor járhat 

  PIATY DIEL 

Obmedzenia 

 

§ 30 

Obmedzenie práv dotknutej osoby 

(1) Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za pod-

mienok ustanovených osobitným predpisom alebo me-

dzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika 

viazaná, obmedziť rozsah povinností a práv podľa § 19 

až 29 a podľa § 41, ako aj zásady podľa § 6 až 12, ak sa 

týkajú práv a povinností podľa § 19 až 29, ak je také ob-

medzenie ustanovené s cieľom zaistiť 

a) bezpečnosť Slovenskej republiky, 

b) obranu Slovenskej republiky, 

c) verejný poriadok, 

d) plnenie úloh na účely trestného konania, 

e) iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu 

Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä 

predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dô-

ležitého finančného záujmu Európskej únie alebo 

Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočto-

vých a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo 

sociálneho zabezpečenia, 

f) ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní, 

g) predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných po-

volaniach alebo regulovaných odborných činnos-

tiach, 

h) monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo 

regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci 

v prípadoch uvedených v písmenách a) až e) a g), 

i) ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb, 

j) uplatnenie právneho nároku, 

k) hospodársku mobilizáciu. 

(2) Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže postu-

povať podľa odseku 1 len vtedy, ak osobitný predpis 

alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská repub-

lika viazaná, ustanovuje aspoň 
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el az 1. bekezdés értelmében, ha arról a külön jogszabály 

vagy a Szlovák Köztársaságra nézve kötelező érvényű 

nemzetközi szerződés rendelkezik legalább  

a) a személyes adatok kezelésének céljáról vagy a 

személyes adatok kategóriáinak céljáról, 

b) a személyes adatok kategóriájáról, 

c) az alkalmazható korlátozás mértékéről, 

d) a garanciákról a személyes adatokkal való vissza-

élés ellen, vagy törvényellen hozzáférés vagy tör-

vényellenes adatátvitel ellen, 

e) az adatkezelő vagy az adatkezelők kategóriáinak 

meghatározásáról, 

f) a kezelt személyes adatok és érvényesíthető garan-

ciák megőrzési határidejéről, tekintettel a személyes 

adatok jellegére, mennyiségére vagy a kezelt szemé-

lyes adatok kategóriájára, 

g) az érintett személyre vonatkozó kockázatokra és 

h) az érintett személy jogára, hogy a korlátozásról tá-

jékoztatást kapjon, amennyiben az nem veszélyezteti 

a korlátozás célját. 

 

a) účel spracúvania osobných údajov alebo kategóriu 

spracúvania osobných údajov, 

b) kategóriu osobných údajov, 

c) rozsah zavedeného obmedzenia, 

d) záruky zabraňujúce zneužitiu osobných údajov 

alebo nezákonnému prístupu alebo nezákonnému 

prenosu, 

e) určenie prevádzkovateľa alebo kategórií prevádz-

kovateľov, 

f) lehotu uchovávania a uplatniteľné záruky s ohľa-

dom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných 

údajov alebo kategóriu spracúvania osobných úda-

jov, 

g) riziká pre práva dotknutej osoby a 

h) práva dotknutej osoby na informovanie o obme-

dzení, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia. 

 

HARMADIK FEJEZET 

Az adatkezelő és adatfeldolgozó  

jogai és kötelességei 

 

ELSŐ SZAKASZ 

Az adatkezelő és adatfeldolgozó  

általános kötelességei 

 

31. § 

Adatkezelő 

(1) Az adatkezelő a személyesadat-kezelés jellege, ható-

köre, körülményei és céljai, valamint a természetes sze-

mélyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó való-

színűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével 

megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt 

végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a 

személyes adatok kezelése e törvénnyel összhangban 

történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felül-

vizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi. 

(2) Ha az az adatkezelési tevékenység vonatkozásában 

arányos, az 1. bekezdésben említett intézkedések része-

ként az adatkezelő megfelelő belső adatvédelmi szabá-

lyokat is alkalmaz. 

(3) A 85. § szerinti jóváhagyott magatartási kódexekhez 

vagy a 86. § szerinti jóváhagyott tanúsítási mechaniz-

mushoz való csatlakozás felhasználható annak bizonyí-

tása részeként, hogy az adatkezelő teljesíti 1. bekezdés 

szerinti kötelezettségeit. 

(4) Az adatkezelő köteles rendszeres időközönként felül-

vizsgálni a személyes adatok kezelése céljainak fennál-

lását és azokk teljesülése után felesleges halogatás nél-

  TRETIA HLAVA 

Práva a povinnosti  

prevádzkovateľa a sprostredkovateľa 

 

PRVÝ DIEL 

Všeobecné povinnosti  

prevádzkovateľa a sprostredkovateľa 

 

§ 31 

Prevádzkovateľ 

(1) S ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania 

osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnos-

ťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby je prevádz-

kovateľ povinný prijať vhodné technické a organizačné 

opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spra-

cúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s týmto 

zákonom. Uvedené opatrenia je prevádzkovateľ povinný 

podľa potreby aktualizovať. 

(2) Opatrenia podľa odseku 1 zahŕňajú zavedenie prime-

raných postupov ochrany osobných údajov zo strany 

prevádzkovateľa, ak je to vzhľadom na spracovateľské 

činnosti primerané. 

(3) Na preukázanie splnenia povinností podľa odseku 1 

môže prevádzkovateľ použiť schválený kódex správania 

podľa § 85 alebo certifikát podľa § 86. 

(4) Prevádzkovateľ je povinný pravidelne preverovať tr-

vanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho spl-

není bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmaz osob-

ných údajov; to neplatí, ak osobné údaje sú súčasťou re-

gistratúrneho záznamu.17) 

(5) Prevádzkovateľ zabezpečuje vyradenie registratúr-

neho záznamu, ktorý obsahuje osobné údaje, podľa oso-

bitného predpisu.18) 
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kül biztosítani a személyes adatok törlését; ez nem érvé-

nyes, ha a személyes adatok levéltári adattár17) részét ké-

pezik. 

(5) Az adatkezelő külön jogszabály értelmében18) bizto-

sítja azon levéltári adattár kivonását a forgalomból, 

amely személyes adatokat tartalmaz. 

 

 

32. § 

A személyes adatok különleges  

és általános érvényű védelme 

(1) Az adatkezelő a személyes adatok kezelésének meg-

kezdése előtt köteles különlegesen megtervezett adatvé-

delmi szabályokat foganatosítani, melynek lényege 

olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedések – 

főként álnevesítés – végrehajtása, amelyek célja az adat-

védelmi alapelvek megvalósítása és a 6–12. §-ba foglalt 

alapelvek betartása.  

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

leges adatvédelmi elvek megtervezése során figyelembe 

venni a személyes adatok védelmével kapcsolatos leg-

újabb ismereteket, az 1. bekezdés szerinti intézkedések 

végrehajtásának költségeit, a gyűjtött személyes adatok 

jellegét, mennyiségét, kontextusait és a személyes ada-

tok gyűjtésének célját és a személyes adatok kezelésének 

változó valószínűségű és súlyosságú kockázatait, melye-

ket az érintett személy jogaira nézve az adatkezelés je-

lent. 

(3) Az adatkezelő megfelelő általános adatvédelmi elve-

ket bevezetni, melynek lényege a megfelelő technikai és 

szervezési intézkedések végrehajtása annak biztosítá-

sára, hogy kizárólag olyan személyes adatok kezelésére 

kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél 

szempontjából szükségesek, minimalizálnia a gyűjtött 

személyes adatok mennyiségét, kezelésük mértékét, tá-

rolásuk időtartamát és hozzáférhetőségüket. Az adatke-

zelő köteles biztosítani, hogy a személyes adatok a ter-

mészetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak 

hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy szá-

mára. 

(4) Az 1–3. bekezdésében előírt követelmények teljesí-

tését az adatkezelő a 86. § szerinti tanúsítvannyal fel-

használásával bizonyíthatja. 

 

  § 32 

Špecificky navrhnutá  

a štandardná ochrana osobných údajov 

(1) Prevádzkovateľ je povinný pred spracúvaním osob-

ných údajov zaviesť a počas spracúvania osobných úda-

jov mať zavedenú špecificky navrhnutú ochranu osob-

ných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných tech-

nických a organizačných opatrení, najmä vo forme pse-

udonymizácie, na účinné zavedenie primeraných záruk 

ochrany osobných údajov a dodržiavanie základných zá-

sad podľa § 6 až 12. 

(2) Prevádzkovateľ je povinný pri špecificky navrhnutej 

ochrane osobných údajov podľa odseku 1 zohľadniť naj-

novšie poznatky ochrany osobných údajov, náklady na 

vykonanie opatrení podľa odseku 1, povahu, rozsah, 

kontext a účel spracúvania osobných údajov a riziká 

spracúvania osobných údajov s rôznou pravdepodobnos-

ťou a závažnosťou, ktoré spracúvanie osobných údajov 

predstavuje pre práva dotknutej osoby. 

(3) Prevádzkovateľ je povinný zaviesť štandardnú 

ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí prime-

raných technických a organizačných opatrení na zabez-

pečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny 

účel, minimalizácie množstva získaných osobných úda-

jov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a do-

stupnosti osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný 

zabezpečiť, aby osobné údaje neboli bez zásahu fyzickej 

osoby štandardne prístupné neobmedzenému počtu fy-

zických osôb. 

(4) Na preukázanie splnenia povinností podľa odsekov 1 

až 3 môže prevádzkovateľ použiť certifikát podľa § 86. 

 

33. § 

Közös adatkezelők 

(1) Közös adatkezelőknek minősül a személyesadat-ke-

zelés céljait és eszközeit megállapodásban közösen meg-

határozó két vagy több adatkezelő. A közös adatkezelők 

kötelesk átlátható módon meghatározni mindegyikük fe-

lelősségét a jelen törvény szerinti kötelességek és felada-

tok teljesítésében, különösen az érintett személy jogai-

nak gyakorlásával és a 19. és a 20. §-ban említett infor-

mációk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladata-

ikkal összefüggő felelősségük megoszlását, amennyiben 

  § 33 

Spoloční prevádzkovatelia 

(1) Spoločnými prevádzkovateľmi sú dvaja prevádzko-

vatelia alebo viacerí prevádzkovatelia, ktorí si dohodou 

určia účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. 

V dohode sú zároveň povinní transparentne určiť zodpo-

vednosť každého z nich za plnenie povinností a úloh 

podľa tohto zákona, najmä ak ide o vykonávanie práv 

dotknutej osoby, a svoje povinnosti poskytovať informá-

cie podľa § 19 a 20, ak nie sú tieto povinnosti prevádz-
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az adatkezelőkre vonatkozó felelősség megoszlását nem 

határozza meg külön jogszabály vagy a Szlovák Köztár-

saságra nézve kötelező érvényú nemzetközi egyezmény. 

A megállapodásban az érintett személyek számára kap-

csolattartó helyet kell kijelölni. 

(2) Az 1. bekezdésben említett megállapodás alapelveit 

az adatkezelő köteles az érintett személy rendelkezésére 

bocsátani, elsősorban a szerződő felek azonosítását, a 

szerződés tárgyát, a szerződés érvényességének időtarta-

mát, az érintett személy jogérvényesítését szabályozó 

rendelkezéseket, az adatkezelők tájékoztatásnyújtási kö-

telességét a 19. és 20. § értelmében, valamint az érintett 

személy kapcsolattartási helyét. 

(3) Az érintett személy az 1. bekezdésben említett meg-

állapodás feltételeitől függetlenül mindegyik adatkezelő 

vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben 

gyakorolhatja a jogait. 

 

kovateľa ustanovené osobitným predpisom alebo medzi-

národnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika via-

zaná. V dohode sa tiež určí kontaktné miesto pre dot-

knutú osobu. 

(2) Základné náležitosti dohody podľa odseku 1 je pre-

vádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe, a to 

najmä identifikáciu zmluvných strán, predmet zmluvy, 

dobu platnosti zmluvy, ustanovenia upravujúce výkon 

práv dotknutej osoby, povinnosti prevádzkovateľov po-

skytovať informácie podľa § 19 a 20 a kontaktné miesto 

pre dotknutú osobu. 

(3) Bez ohľadu na podmienky dohody podľa odseku 1 

môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva u každého 

prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi. 

 

34. § 

Az adatfeldolgozó 

(1) Ha a személyes adatok kezelését az adatkezelő nevé-

ben más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldol-

gozót vehet igénybe, aki vagy amely megfelelő garanci-

ákat nyújt megfelelő technikai és szervezési intézkedé-

sek végrehajtására úgy, hogy a személyes adatok keze-

lése megfeleljen a jelen törvény követelményeinek és 

biztosítsa az érintett személy jogainak védelmét. Az 

adatkezelő személyes adatok feldolgozására való előző 

mondat szerinti megbízásához nem szükséges az érintett 

személy hozzájárulása. 

(2) Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban 

tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további 

adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Általános írásbeli 

felhatalmazás birtokában az adatfeldolgozó köteles előre 

tájékoztatni az adatkezelőt további adatfeldolgozó 

igénybevételéről. 

(3) Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést szerző-

dés vagy más jogi aktus szabályozza, mely köti az adat-

feldolgozót az adatkezelővel szemben, és amelyben le 

van fektetve az adatkezelés tárgya, időtartama, jellege és 

célja, a személyes adatok jegyzéke vagy mennyisége, az 

érintett személyek kategóriái, valamint az adatkezelő kö-

telezettségei és jogai. A szerződés vagy más jogi aktus 

különösen előírja, hogy az adatfeldolgozó: 

a) a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írás-

beli utasításai alapján kezeli, beleértve a személyes 

adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzet-

közi szervezet számára való továbbítását is, kivéve, 

ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó 

külön jogszabály vagy a Szlovák Köztársaságra 

nézve kötelező érvényű nemzetközi egyezmény írja 

elő; ebben az esetben erről a külön jogszabályról 

vagy a Szlovák Köztársaságra nézve kötelező érvé-

nyű nemzetközi egyezményről az adatfeldolgozó az 

  § 34 

Sprostredkovateľ 

(1) Ak sa má spracúvanie osobných údajov uskutočniť 

v mene prevádzkovateľa, prevádzkovateľ môže poveriť 

len sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné zá-

ruky na prijatie primeraných technických a organizač-

ných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺ-

ňalo požiadavky tohto zákona a aby sa zabezpečila 

ochrana práv dotknutej osoby. Na poverenie sprostred-

kovateľa spracúvaním osobných údajov podľa prvej 

vety sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje. 

(2) Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osob-

ných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchá-

dzajúceho osobitného písomného súhlasu prevádzkova-

teľa alebo všeobecného písomného súhlasu prevádzko-

vateľa. Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať 

prevádzkovateľa o poverení ďalšieho sprostredkovateľa, 

ak sa poverenie vykonalo na základe všeobecného pí-

somného súhlasu. 

(3) Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom 

sa riadi zmluvou alebo iným právnym úkonom, ktorý za-

väzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi 

a v ktorom je ustanovený predmet a doba spracúvania, 

povaha a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osob-

ných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti 

a práva prevádzkovateľa. V zmluve alebo inom práv-

nom úkone sa musí najmä ustanoviť, že sprostredkova-

teľ je povinný 

a) spracúvať osobné údaje len na základe písomných 

pokynov prevádzkovateľa, a to aj vtedy, ak ide o pre-

nos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzi-

národnej organizácii okrem prenosu na základe oso-

bitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, kto-

rou je Slovenská republika viazaná; sprostredkovateľ 

je pri takom prenose povinný oznámiť prevádzkova-

teľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných 
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adatkezelőt a személyesadat-kezelést megelőzően 

értesíti, kivéve, ha az adatkezelő értesítését a külön 

jogszabály vagy a Szlovák Köztársaságra nézve kö-

telező érvényű nemzetközi egyezmény fontos közér-

dekből tiltja, 

b) biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére 

feljogosított személyek a megismert adatokra vonat-

kozóan titoktartási kötelezettséget vállalnak, ha nem 

állnak külön jogszabályon15) alapuló megfelelő titok-

tartási kötelezettség alatt, 

c) meghozza a 39. §-ban előírt intézkedéseket, 

d) tiszteletben tartja a további adatfeldolgozó igény-

bevételére vonatkozóan a 2. és 5. bekezdésben emlí-

tett feltételeket, 

e) a személyesadat-kezelés jellegének figyelembevé-

telével megfelelő technikai és szervezési intézkedé-

sekkel a lehetséges mértékben segíti az adatkezelőt 

abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érin-

tett személy második rész második fejezete szerinti 

jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek meg-

válaszolása tekintetében, 

f) segíti az adatkezelőt a 39–43. § szerinti kötelezett-

ségek teljesítésében, figyelembe véve az személyes-

adat-kezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelke-

zésére álló információkat, 

g) a személyesadat-kezelési szolgáltatás nyújtásának 

befejezését követően az adatkezelő döntése alapján 

minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az 

adatkezelőnek, és törli a személyes adatokat tartal-

mazó meglévő másolatokat, kivéve, ha külön jogsza-

bály vagy a Szlovák Köztársaságra nézve kötelező 

érvényű nemzetközi egyezmény a személyes adatok 

megőrzését írja elő, 

h) a személyesadat-kezelési szolgáltatás nyújtásának 

befejezését követően az adatkezelő döntése alapján 

minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az 

adatkezelőnek, és törli a személyes adatokat tartal-

mazó meglévő másolatokat, ha külön jogszabály 

vagy a Szlovák Köztársaságra nézve kötelező érvé-

nyű nemzetközi egyezmény a személyes adatok 

megőrzését írja elő, 

i) az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan 

információt, amely a kötelezettségek teljesítésének 

igazolásához szükséges, és elősegíti az adatkezelő ál-

tal vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett 

személyesadat-védelmi auditokat. 

(4) Az adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az 

adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása 

sérti ezen törvény vagy a Szlovák Köztársaságra nézve 

kötelező érvényű nemzetközi egyezmény adatvédelmi 

rendelkezéseit. 

(5) Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevé-

ben végzett különleges adatkezelési tevékenységekhez 

további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, 

údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná 

zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ta-

kéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného zá-

ujmu, 

b) zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať 

osobné údaje zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť 

o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú via-

zané povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného zá-

kona,15) 

c) vykonať opatrenia podľa § 39, 

d) dodržiavať podmienky zapojenia ďalšieho spro-

stredkovateľa podľa odsekov 2 a 5, 

e) po zohľadnení povahy spracúvania osobných úda-

jov v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť pre-

vádzkovateľovi vhodnými technickými a organizač-

nými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať 

opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa 

druhej časti druhej hlavy, 

f) poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabez-

pečovaní plnenia povinností podľa § 39 až 43 s pri-

hliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov 

a informácie dostupné sprostredkovateľovi, 

g) vymazať osobné údaje alebo vrátiť prevádzkova-

teľovi osobné údaje po ukončení poskytovania slu-

žieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na 

základe rozhodnutia prevádzkovateľa a vymazať 

existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak 

osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou 

je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchová-

vanie týchto osobných údajov, 

h) po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa 

spracúvania osobných údajov na základe rozhodnu-

tia prevádzkovateľa osobné údaje vymazať alebo 

vrátiť prevádzkovateľovi a vymazať existujúce kó-

pie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný pred-

pis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská 

republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto 

osobných údajov, 

i) poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné 

na preukázanie splnenia povinností a poskytnúť sú-

činnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov 

a kontroly zo strany prevádzkovateľa alebo audítora, 

ktorého poveril prevádzkovateľ. 

(4) Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu 

informovať prevádzkovateľa, ak má za to, že sa poky-

nom prevádzkovateľa porušuje tento zákon, osobitný 

predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Sloven-

ská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných 

údajov. 

(5) Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobit-

ných spracovateľských činností v mene prevádzkova-

teľa ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu spro-

stredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone je 

povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany 
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erre a további adatfeldolgozóra szerződésben vagy más 

jogi aktusban ugyanolyan az adatvédelmi kötelezettsé-

geket kell telepíteni a személyes adatok védelme vonat-

kozásában, mint amilyenek az adatkezelő és az adatfel-

dolgozó között a 3. bekezdés szerint létrejött szerződés-

ben vagy egyéb jogi aktusban szerepelnek, különösen 

úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garan-

ciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési 

intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, 

hogy a személyes adatok kezelése megfeleljen a jelen 

törvény követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó 

nem teljesíti személyesadat-védelmi kötelezettségeit, az 

őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik 

az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettsé-

geinek a teljesítéséért. 

(6) A 85. § szerint jóváhagyott magatartási kódexekhez 

vagy a 86. § szerinti jóváhagyott tanúsítási mechaniz-

mushoz való csatlakozással az adatfeldolgozó bizonyít-

hatja, hogy teljesíti az 1. és 5. bekezdésben említett sze-

mélyesadat-védelmi garanciákat. 

(7) A 3. és 5. bekezdésben említett szerződést vagy más 

jogi aktust írásban vagy elektronikus formátumban kell 

megkötni. 

(8) Az adatfeldolgozót, aki vagy amely e törvényt meg-

sértve maga határozza meg az adatkezelés céljait és esz-

közeit, akkor őt az adott személysadat-kezelés tekinteté-

ben adatkezelőnek kell tekinteni; a 38., és a 104–106. § 

rendelkezései nem sérülnek. 

 

osobných údajov, ako sú ustanovené v zmluve alebo 

v inom právnom úkone medzi prevádzkovateľom 

a sprostredkovateľom podľa odseku 3, a to najmä po-

skytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných 

technických a organizačných opatrení tak, aby spracúva-

nie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona. 

Zodpovednosť voči prevádzkovateľovi nesie pôvodný 

sprostredkovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní 

svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov. 

(6) Sprostredkovateľ môže preukázať splnenie dostatoč-

ných záruk uvedených v odsekoch 1 a 5 schváleným kó-

dexom správania podľa § 85 alebo certifikátom podľa § 

86. 

(7) Zmluva alebo iný právny úkon podľa odsekov 3 a 5 

sa musí uzatvoriť v listinnej podobe alebo elektronickej 

podobe. 

(8) Sprostredkovateľ, ktorý porušil tento zákon tým, že 

určí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, sa 

považuje v súvislosti s týmto spracúvaním osobných 

údajov za prevádzkovateľa; ustanovenie § 38 a § 104 až 

106 tým nie je dotknuté. 

 

35. § 

Az adatkezelő vagy  

az adatfeldolgozó képviselője 

(1) Az adatkezelő vagy adatfeldolgozó, aki vagy amely 

nem rendelkezik tagállami székhellyel, szervezeti egy-

séggel, részleggel vagy állandó lakhellyel, köteles írás-

ban tagállami területi képviselőt megbízni, ha a Szlovák 

Köztársaság területén található érintett személy szemé-

lyes adatait kezeli, miközben adatkezelői tevékenysége 

a) az érintett személynek a Szlovák Köztársaság te-

rületén megvalósuló áru- vagy szolgáltatáskínálattal 

kapcsolatos tekintet nélkül arra, hogy az érintett sze-

mélytől kérnek-e térítési díjat vagy nem, vagy 

b) a Szlovák Köztársaság területén tapasztalt visel-

kedésével függ össze. 

(2) Az 1. bekezdésébe foglalt kötelezettséget nem kell 

alkalmazni: 

a) az alkalmi jellegű adatkezelésre, amely nem terjed 

ki sem a személyes adatoknak a 16. § 1. bekezdésé-

ben említett különleges kategóriáira, sem a 17. §-ban 

említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vo-

natkozó határozatokra és szabálysértésekre vonat-

kozó személyes adatok nagy számban történő keze-

lésére, és amely – figyelembe véve az adatkezelés 

  § 35 

Zástupca prevádzkovateľa  

alebo zástupca sprostredkovateľa 

(1) Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, ktorý nemá 

sídlo, organizačnú zložku, prevádzkareň alebo trvalý po-

byt v členskom štáte, je povinný písomne poveriť svojho 

zástupcu na území členského štátu, ak vykonáva spracú-

vanie osobných údajov dotknutej osoby, ktorá sa nachá-

dza na území Slovenskej republiky, pričom spracovateľ-

ská činnosť súvisí 

a) s ponukou tovaru alebo služieb tejto dotknutej 

osobe na území Slovenskej republiky bez ohľadu na 

to, či sa od dotknutej osoby vyžaduje platba alebo 

nie, alebo 

b) so sledovaním ich správania na území Slovenskej 

republiky. 

(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na 

a) spracúvanie osobných údajov, ktoré je občasné, 

nezahŕňa vo veľkom rozsahu spracúvanie osobitných 

kategórií osobných údajov podľa § 16 ods. 1 alebo 

spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku 

podľa § 17 a nie je pravdepodobné, že s ohľadom na 

povahu, kontext, rozsah alebo účel spracúvania po-

vedie k riziku pre práva fyzických osôb, alebo 
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jellegét, körülményeit, hatókörét és céljait – valószí-

nűsíthetően nem jelent kockázatot a természetes sze-

mélyek jogaira nézve, vagy 

b) közhatalmi vagy egyéb, közfeladatot ellátó szer-

vekre. 

(3) A hivatal vagy az érintett személy tájékoztatást kér-

het a személyesadat-kezeléssel összefüggő minden ügy-

ben, az e törvénynek való megfelelés biztosítása érdeké-

ben, s ezt az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó mellett 

az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselőtől is kér-

heti. 

(4) Az a tény, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó 

képviselőt jelöl ki, nem érinti az érintett személy 100. § 

szerinti vagy más külön jogszabály szerinti,19) adatkeze-

lővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni keresetindí-

táshoz való jogát. 

 

b) orgán verejnej moci alebo verejnoprávnu inštitú-

ciu. 

(3) Úrad a dotknutá osoba môžu požadovať informácie 

týkajúce sa spracúvania osobných údajov na účely za-

bezpečenia súladu s týmto zákonom okrem prevádzko-

vateľa a sprostredkovateľa aj zástupcu prevádzkovateľa 

alebo zástupcu sprostredkovateľa. 

(4) Poverením zástupcu prevádzkovateľom alebo spro-

stredkovateľom nie je dotknuté právo dotknutej osoby 

na podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 ani na 

inú právnu ochranu podľa osobitného predpisu,19) ktoré 

možno uplatniť proti prevádzkovateľovi alebo spro-

stredkovateľovi. 

 

36. § 

Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó  

irányítása alatt végzett személyesadat-kezelés 

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó nevében eljáró, a személyes adatokhoz 

hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat 

csak az adatkezelő utasításának megfelelően vagy külön 

jogszabály vagy a Szlovák Köztársaságra nézve kötelező 

érvényű nemzetközi egyezmény alapján kezelheti. 

 

  § 36 

Spracúvanie osobných údajov pod dohľadom  

prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa 

Sprostredkovateľ a každá osoba konajúca za prevádzko-

vateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osob-

ným údajom, môže spracúvať tieto osobné údaje len na 

základe pokynov prevádzkovateľa alebo podľa osobit-

ného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je 

Slovenská republika viazaná. 

 

37. § 

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása 

(1) Minden adatkezelő és – ha van ilyen – az adatkezelő 

képviselője a felelősségébe tartozóan végzett adatkeze-

lési tevékenységekről nyilvántartást vezet. E nyilvántar-

tás a következő információkat tartalmazza: 

a) az adatkezelő azonosító adatai és elérhetősége, va-

lamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az 

adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztvi-

selőnek az azonosító adatai és elérhetősége, 

b) a személyes adatok kezelésének céljai, 

c) az érintettszemélyek kategóriáinak, valamint a 

személyes adatok kategóriáinak ismertetése, 

d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes 

adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a har-

madik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szer-

vezeteket, 

e) a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet 

azonosítása,ha az adatkezelő a személyes adatokat 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezet ré-

szére továbbítja, valamint az 51. § 1. ás 2. bekezdése 

szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák le-

írása, 

f) a különböző személyesadat-kategóriák törlésére 

előirányzott határidők, 

g) a 39. § 1. bekezdésében említett technikai és szer-

vezési intézkedések általános leírása. 

  § 37 

Záznamy o spracovateľských činnostiach 

(1) Prevádzkovateľ a zástupca prevádzkovateľa, ak bol 

poverený, je povinný viesť záznam o spracovateľských 

činnostiach, za ktoré je zodpovedný. Tento záznam musí 

obsahovať 

a) identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzko-

vateľa, spoločného prevádzkovateľa, zástupcu pre-

vádzkovateľa, ak bol poverený, a zodpovednej 

osoby, 

b) účel spracúvania osobných údajov, 

c) opis kategórií dotknutých osôb a kategórií osob-

ných údajov, 

d) kategórie príjemcov vrátane príjemcu v tretej kra-

jine alebo medzinárodnej organizácii, 

e) označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej or-

ganizácie, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos osob-

ných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácii a dokumentáciu o primeraných záru-

kách, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa § 51 

ods. 1 a 2, 

f) predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kate-

górií osobných údajov, 

g) všeobecný opis technických a organizačných bez-

pečnostných opatrení podľa § 39 ods. 1. 

(2) Sprostredkovateľ a zástupca sprostredkovateľa, ak 

bol poverený, je povinný viesť záznam o kategóriách 
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(2) Minden adatfeldolgozó és az adatfeldolgozó képvi-

selője nyilvántartást vezet az adatkezelő nevében végzett 

adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról. A 

nyilvántartás a következő információkat tartalmazza: 

a) az adatfeldolgozó vagy adatkezelők azonosító 

adatai és elérhetőségei, és minden olyan adatkezelő 

azonosító adata és elérhetőségei, amelynek vagy aki-

nek a nevében az adatfeldolgozó eljár, továbbá – ha 

van ilyen – az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó 

képviselőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselő-

nek az azonosító adatai és elérhetőségei, 

b) az egyes adatkezelők nevében végzett adatkeze-

lési tevékenységek kategóriái, 

c) a személyes adatok harmadik országba vagy nem-

zetközi szervezet részére történő továbbítása eseté-

ben a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet 

azonosítása, valamint az 51. § 1. bekezdése szerinti 

továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása, 

d) a 39. § 1. bekezdésében említett technikai és szer-

vezési intézkedések általános leírása. 

(3) Az 1. és 2. bekezdésben említett nyilvántartást írás-

ban vagy az elektronikus formátumban kell vezetni. 

(4) Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, valamint – ha 

van ilyen – az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képvi-

selője megkeresés alapján a hivatal részére rendelkezé-

sére bocsátja az adatkezelési tevékenységek nyilvántar-

tását. 

(5) Az 1. és 2. bekezdésbe foglalt kötelezettségek nem 

vonatkoznak a 250 főnél kevesebb személyt foglalkoz-

tató vállalkozásra, kivéve, ha az általa végzett szemé-

lyesadat-kezelés az érintett személyek jogainak védel-

mére nézve valószínűsíthetően kockázattal jár, ha az 

adatkezelés alkalmi jellegű, vagy ha az adatkezelés nem 

terjed ki a személyes adatok 16. § 1. bekezdésében em-

lített különleges személyesadat-kategóriáira vagy a 17. 

§-ban említett, büntetőjogi felelősség megállapítására és 

szabálysértésekre vonatkozó határozatokra vonatkozó 

személyes adatoknak a kezelésére. 

(6) Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának 

mintját a hivatal a honlapján közzéteszi.  

 

spracovateľských činností, ktoré vykonal v mene pre-

vádzkovateľa. Tento záznam musí obsahovať 

a) identifikačné údaje a kontaktné údaje sprostredko-

vateľa a prevádzkovateľa, v mene ktorého sprostred-

kovateľ koná, zástupcu prevádzkovateľa alebo spro-

stredkovateľa, ak bol poverený, a zodpovednej 

osoby, 

b) kategórie spracúvania osobných údajov vykoná-

vaného v mene každého prevádzkovateľa, 

c) označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej or-

ganizácie, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos osob-

ných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácii, a dokumentáciu o primeraných záru-

kách, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa § 51 

ods. 1 a 2, 

d) všeobecný opis technických a organizačných bez-

pečnostných opatrení podľa § 39 ods. 1. 

(3) Záznamy podľa odsekov 1 a 2 sa vedú v listinnej po-

dobe alebo elektronickej podobe. 

(4) Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ a zástupca 

prevádzkovateľa alebo zástupca sprostredkovateľa, ak 

bol poverený, sú povinní na požiadanie sprístupniť zá-

znam o spracovateľských činnostiach úradu. 

(5) Povinnosti podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na za-

mestnávateľa s menej ako 250 zamestnancami, ak nie je 

pravdepodobné, že spracúvanie osobných údajov, ktoré 

vykonáva, povedie k riziku ochrany práv dotknutej 

osoby, ak je spracúvanie osobných údajov príležitostné 

alebo ak nezahŕňa osobitné kategórie osobných údajov 

podľa § 16 ods. 1 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa 

§ 17. 

(6) Vzor záznamu o spracovateľských činnostiach zve-

rejní úrad na svojom webovom sídle. 

 

38. § 

Kártérítési igény és felelősség 

(1) Minden személy, akit anyagi kár ér vagy nem anyagi 

kár ér a jelen törvény megszegése miatt, kártalanításra 

jogosult20) az adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól. 

(2) Az adatkezelő, aki vagy amely személyes adatok ke-

zelésében vett részt, felelős a törvénysértő adatkezelési 

tevékenységgel okozott kárért. Az adatfeldolgozó a sze-

mélyes adatok kezelésével okozott kárért csak akkor fe-

lelős, ha nem teljesítette 34–39. §, 40. § 3. bek., 45. §, 

51. § 3. bek. szerinti kötelességeit, vagy ha az adatkezelő 

törvénnyel összhangban álló utasításításait túllépte vagy 

azokkal ellentétesen cselekedett. 

  § 38 

Právo na náhradu škody a zodpovednosť 

(1) Každá osoba, ktorej vznikla majetková ujma alebo 

nemajetková ujma v dôsledku porušenia tohto zákona, 

má právo na náhradu škody20) od prevádzkovateľa alebo 

sprostredkovateľa. 

(2) Prevádzkovateľ, ktorý sa zúčastnil na spracúvaní 

osobných údajov, je zodpovedný za škodu spôsobenú 

nezákonným spracúvaním. Sprostredkovateľ zodpovedá 

za škodu spôsobenú spracúvaním osobných údajov, len 

ak nesplnil povinnosti podľa § 34 až 37, § 39, § 40 ods. 

3, § 44, § 45, § 51 ods. 3 alebo ak konal nad rámec alebo 
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(3) Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó akkor szaba-

dul fel a 2. bekezdés szerinti felelőssége alól, ha bizo-

nyítja, hogy a kárt nem ő okozta. 

(4) Ha ugyanazon személyes adatok kezelésében egynél 

több adatkezelő vagy adatfeldolgozó vett részt, vagy az 

adatkezelő és adatfeldolgozó közösen végezte azt és a 2. 

és 3. bekezdés értelmében felelősek a személyes adatok 

kezelésével okozott károkért, a károkozásért közösen és 

egyenlő mértékben viselik a felelősséget.  

(5) Ha az adatkezelő vagy adatfeldolgozó a 4. bekezdés-

sel összhangban teljes összegben kifizette a kártalanítási 

összegét, joga van a többi, ugyanazon személyes adatok 

kezelésében részt vevő adatkezelőtől vagy adatfeldolgo-

zótól a 2. bekezdésben lefektetett szabályok szerint álta-

luk viselt kértérítési felelősséggel arányos a kártérítési 

összegrész megtérítését kérni. 

 

v rozpore s pokynmi prevádzkovateľa, ktoré boli v sú-

lade so zákonom. 

(3) Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sa môže zba-

viť zodpovednosti podľa odseku 2, ak preukáže, že vznik 

škody nezavinil. 

(4) Ak sa na tom istom spracúvaní osobných údajov zú-

častnil viac než jeden prevádzkovateľ alebo sprostredko-

vateľ alebo prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ spo-

ločne a sú podľa odsekov 2 a 3 zodpovední za škodu 

spôsobenú spracúvaním osobných údajov, za škodu zod-

povedajú spoločne a nerozdielne. 

(5) Ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ v súlade 

s odsekom 4 uhradil náhradu škody v plnej výške, má 

právo žiadať od ostatných prevádzkovateľov alebo spro-

stredkovateľov zapojených do toho istého spracúvania 

osobných údajov tú časť náhrady škody, ktorá zodpo-

vedá ich podielu zodpovednosti za škodu za podmienok 

ustanovených v odseku 2. 

 

MÁSODIK SZAKASZ 

A személyes adatok biztonsága 

 

39. § 

Az adatkezelés biztonsága 

(1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és 

technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá a 

személyesadat-kezelés jellege, hatóköre, körülményei és 

céljai, valamint a természetes személyek jogaira jelen-

tett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat fi-

gyelembevételével megfelelő technikai és szervezési in-

tézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kocká-

zat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garan-

tálja, főleg az alaábbi intézkedésekkel: 

a) a személyes adatok álnevesítése és titkosítása, 

b) a személyes adatok kezelésére használt rendsze-

rek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének 

biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellen-

álló képessége, 

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való 

képesség, hogy a személyes adatokhoz való hozzáfé-

rés és az adatok rendelkezésre állása kellő időben 

visszaállítható, 

d) a személyesadat-kezelés biztonságának garantálá-

sára hozott technikai és szervezési intézkedések ha-

tékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére 

és értékelésére szolgáló eljárás. 

(2) A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor 

kifejezetten figyelembe kell venni a személyesadat-ke-

zelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen 

a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes 

adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, el-

vesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvá-

nosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférésből erednek. 

  DRUHÝ DIEL 

Bezpečnosť osobných údajov 

 

§ 39 

Bezpečnosť spracúvania 

(1) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní prijať 

so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vyko-

nanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spra-

cúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepo-

dobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb pri-

merané technické a organizačné opatrenia na zaistenie 

úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom 

uvedené opatrenia môžu zahŕňať najmä 

a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov, 

b) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostup-

nosti a odolnosti systémov spracúvania osobných 

údajov, 

c) proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prí-

stup k nim v prípade fyzického incidentu alebo tech-

nického incidentu, 

d) proces pravidelného testovania, posudzovania 

a hodnotenia účinnosti technických a organizačných 

opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osob-

ných údajov. 

(2) Pri posudzovaní primeranej úrovne bezpečnosti sa 

prihliada na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie osob-

ných údajov, a to najmä náhodné zničenie alebo nezá-

konné zničenie, strata, zmena alebo neoprávnené po-

skytnutie prenášaných osobných údajov, uchovávaných 

osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných 

údajov, alebo neoprávnený prístup k takýmto osobným 

údajom. 

(3) Súlad s požiadavkami uvedenými v odseku 1 možno 

preukázať schváleným kódexom správania podľa § 85 

alebo certifikátom podľa § 86. 
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(3) Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó 85. § szerinti 

jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy a 86. § sze-

rinti jóváhagyott tanúsítási mechanizmushoz való csat-

lakozását felhasználhatja annak bizonyítására, hogy az 

1. bekezdésében meghatározott követelményeket telje-

síti. 

(4) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó köteles biztosí-

tani, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányí-

tása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel 

rendelkező természetes személy kizárólag az adatkezelő 

utasításának megfelelően vagy külön jogszabály vagy a 

Szlovák Köztársaságra nézve kötelező érvényű nemzet-

közi szerződés alapján kezelhesse az említett adatokat. 

 

(4) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zabez-

pečiť, aby fyzická osoba konajúca za prevádzkovateľa 

alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným 

údajom, spracúvala tieto údaje len na základe pokynov 

prevádzkovateľa alebo podľa osobitného predpisu alebo 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika 

viazaná. 

 

40. § 

Személyesadat-védelmi incidens  

bejelentése a felügyeleti hatóságnak 

(1) A személyesadat-védelmi incidenst az adatkezelő 72 

órán belül azt követően, hogy az adatvédelmi incidens a 

tudomására jutott, bejelenti felügyeleti hivatalnak; ez 

nem érvényes, ha valószínűsíthető, hogy az adatvédelmi 

incidens nem jár kockázattal a természetes személyek jo-

gaira nézve.  

(2) Ha az adatkezelő a bejelentési kötelességét nem tel-

jesíti az 1. bekezdésnek megfelelően, a késedelem indo-

kait igazolnia kell. 

(3) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról 

való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem 

nélkül bejelenti az adatkezelőnek. 

(4) Az 1. bekezdésben említett bejelentésben legalább: 

a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, 

beleértve – ha lehetséges – az érintett személyek ka-

tegóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az inci-

denssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges 

számát, 

b) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a to-

vábbi tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó hely 

nevét és elérhetőségeit, 

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidens valószínű-

síthető következményeit, 

d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi 

incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedése-

ket, beleértve az adatvédelmi incidensből eredő eset-

leges hátrányos következmények enyhítését célzó in-

tézkedéseket, ha arra szükség van. 

(5) Az adatkezelő köteles a 4. bekezdés szerint tájékoz-

tatást nyújtani olyan mértékben, amilyenben az 1. bekez-

dés szerinti tájékoztató kiadása idején a rendelkezésére 

állnak a tények; ha az 1. bekezdés szerinti tájékoztatás 

idején az adatkezelő nem ismer minden, a 4. bekezdés 

szerinti információt, amint tudomást szerez róluk, indo-

kolatlan késedelem nélkül közli azokat. 

(6) Az adatkezelő köteles nyilvántartani minden, az 1. 

bekezdés szerinti adatvédelmi incidenst, beleértve az 

  § 40 

Oznámenie porušenia  

ochrany osobných údajov úradu 

(1) Prevádzkovateľ je povinný oznámiť úradu porušenie 

ochrany osobných údajov do 72 hodín po tom, ako sa o 

ňom dozvedel; to neplatí, ak nie je pravdepodobné, že 

porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre 

práva fyzickej osoby. 

(2) Ak prevádzkovateľ nesplní oznamovaciu povinnosť 

podľa odseku 1, musí zmeškanie lehoty zdôvodniť. 

(3) Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkova-

teľovi porušenie ochrany osobných údajov bez zbytoč-

ného odkladu po tom, ako sa o ňom dozvedel. 

(4) Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať najmä 

a) opis povahy porušenia ochrany osobných údajov 

vrátane, ak je to možné, kategórií a približného počtu 

dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kate-

górií a približného počtu dotknutých záznamov o 

osobných údajoch, 

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného 

kontaktného miesta, kde možno získať viac informá-

cií, 

c) opis pravdepodobných následkov porušenia 

ochrany osobných údajov, 

d) opis opatrení prijatých alebo navrhovaných pre-

vádzkovateľom na nápravu porušenia ochrany osob-

ných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho po-

tenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to po-

trebné. 

(5) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť informácie 

podľa odseku 4 v rozsahu, v akom sú mu známe v čase 

oznámenia podľa odseku 1; ak v čase oznámenia podľa 

odseku 1 nie sú prevádzkovateľovi známe všetky infor-

mácie podľa odseku 4, poskytne ich bezodkladne po 

tom, čo sa o nich dozvie. 

(6) Prevádzkovateľ je povinný zdokumentovať každý 

prípad porušenia ochrany osobných údajov podľa od-

seku 1 vrátane skutočností spojených s porušením 

ochrany osobných údajov, jeho následky a prijaté opat-

renia na nápravu. 
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adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, azok kö-

vetkezményeit és az orvoslásukra tett intézkedéseket.  
 

 

41. § 

Az érintett személy  

tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően ma-

gas kockázattal jár a természetes személyek jogaira 

nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tá-

jékoztatja az érintett személyt az adatvédelmi incidens-

ről. 

(2) Az 1. bekezdésben említett, az érintett részére adott 

tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni 

kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell 40. 

§ 4. bekezdésének b)–d) pontjában említett információ-

kat és intézkedéseket.  

(3) Nem kell az 1. bekezdésben említettek szerint tájé-

koztatni, ha  

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési 

védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az in-

tézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett 

személyes adatok tekintetében alkalmazták, különö-

sen azokat az intézkedéseket – mint például a titko-

sítás vagy más intézkedés alkalmazása –, amelyek a 

személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jo-

gosított személyek számára értelmezhetetlenné te-

szik az adatokat,  

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően 

olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosít-

ják az érintett jogaira jelentett, az 1. bekezdésben em-

lített magas kockázat kizárását, 

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szük-

ségessé; az adatkezelő köteles az érintett személye-

ket nyilvánosan közzétett információk útján tájékoz-

tatni, vagy más intézkedést meghozni, amely bizto-

sítja az érintett személyek hasonlóan hatékony tájé-

koztatását. 

(4) Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintett sze-

mélyt az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, 

miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens való-

színűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az 

érintett személyek tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 

3. bekezdésben említett feltételek valamelyikének telje-

sülését. 

 

  § 41 

Oznámenie porušenia  

ochrany osobných údajov dotknutej osobe 

(1) Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu 

oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných 

údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov 

môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby. 

(2) Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať jasne 

a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia 

ochrany osobných údajov a informácie a opatrenia 

podľa § 40 ods. 4 písm. b) až d). 

(3) Oznámenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak 

a) prevádzkovateľ prijal primerané technické a orga-

nizačné ochranné opatrenia a uplatnil ich na osobné 

údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných úda-

jov týka, a to najmä šifrovanie alebo iné opatrenia, 

na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre 

osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, 

b) prevádzkovateľ prijal následné opatrenia na za-

bezpečenie vysokého rizika porušenia práv dotknutej 

osoby podľa odseku 1, 

c) by to vyžadovalo neprimerané úsilie; prevádzko-

vateľ je povinný informovať verejnosť alebo prijať 

iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá 

osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôso-

bom. 

(4) Ak prevádzkovateľ ešte porušenie ochrany osobných 

údajov neoznámil dotknutej osobe, úrad môže po zvá-

žení pravdepodobnosti porušenia ochrany osobných 

údajov vedúceho k vysokému riziku požadovať, aby tak 

urobil, alebo môže rozhodnúť, že je splnená niektorá 

z podmienok uvedených v odseku 3. 

 

HARMADIK SZAKASZ 

Adatvédelmi hatásvizsgálat  

és előzetes konzultáció 

 

42. § 

Adatvédelmi hatásvizsgálat 

(1) Ha a személyesadat-kezelés valamely – különösen új 

technológiákat alkalmazó – típusa, tekintettel annak jel-

  TRETÍ DIEL 

Posúdenie vplyvu na ochranu  

osobných údajov a predchádzajúca konzultácia 

 

§ 42 

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov 

(1) Ak typ spracúvania osobných údajov, najmä s využi-

tím nových technológií a s ohľadom na povahu, rozsah, 

kontext a účel spracúvania osobných údajov, môže viesť 
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legére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínű-

síthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 

jogaira nézve, akkor az adatkezelő az adatkezelést meg-

előzően kötelezően hatásvizsgálatot végez arra vonatko-

zóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a szemé-

lyes adatok védelmét hogyan érintik. Egymáshoz ha-

sonló típusú adatkezelési műveletek, amelyek egymás-

hoz hasonló magas kockázatokat jelentenek, egyetlen 

hatásvizsgálat keretei között is értékelhetőek. 

(2) Ha van kijelölt adatvédelmi tisztviselő, az adatkezelő 

az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésekor az adatvé-

delmi tisztviselő szakmai tanácsát köteles kikérni. 

(3) Az adatvédelmi hatásvizsgálatot különösen az alábbi 

esetekben kell elvégezni: 

a) természetes személyekre vonatkozó egyes szemé-

lyes jellemzők olyan módszeres és kiterjedt értéke-

lése, amely automatizált adatkezelésen – ideértve a 

profilalkotást is –alapul, és amelyre az érintett termé-

szetes személy tekintetében joghatással bíró vagy a 

természetes személyt hasonlóképpen jelentős mér-

tékben érintő döntések épülnek, 

b) a 16. § 1. bekezdésében említett személyes adatok 

különleges kategóriái, vagy a 17. §-ban említett, bün-

tetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó hatá-

rozatokra és bűncselekményekre vonatkozó szemé-

lyes adatok nagy számban történő kezelése, vagy 

c) nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfi-

gyelése. 

(4) Az adatvédelmi hatásvizsgálat mindenképpen kiter-

jed 

a) a tervezett adatkezelési műveletek módszeres le-

írására és az adatkezelés céljainak ismertetésére, be-

leértve adott esetben az adatkezelő által érvényesí-

teni kívánt jogos érdeket, 

b) az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkeze-

lési műveletek szükségességi és arányossági vizsgá-

latára, 

c) az érintett személy jogait érintő kockázatok vizs-

gálatára, és 

d) a kockázatok minimalizálását célzó intézkedések 

bemutatására, ideértve a személyes adatok védelmét 

és az e törvénnyel való összhang igazolását szolgáló, 

az érintettek és más személyek jogait és jogos érde-

keit figyelembe vevő garanciákat, biztonsági intéz-

kedéseket és mechanizmusokat. 

(5) Az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által végrehajtott 

adatkezelési műveletek hatásvizsgalálatakor a felügye-

leti hatóság figyelembe veszi, hogy az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó a 85. § értelmében jóváhagyott magatar-

tási kódexszel vagy a 86. § szerint jóváhagyott tanúsít-

vánnyal összhangban jár-e el, különösképpen annak sze-

mélyesadat-védelmi vonatkozásait illetően. 

k vysokému riziku pre práva fyzických osôb, prevádz-

kovateľ je povinný pred spracúvaním osobných údajov 

vykonať posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľ-

ských operácií na ochranu osobných údajov. Pre súbor 

podobných spracovateľských operácií, ktoré predstavujú 

podobné vysoké riziko, postačí jedno posúdenie. 

(2) Prevádzkovateľ je povinný počas vykonávania posú-

denia vplyvu na ochranu osobných údajov konzultovať 

jednotlivé postupy so zodpovednou osobou, ak bola ur-

čená. 

(3) Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov sa 

vyžaduje najmä, ak ide o 

a) systematické a rozsiahle hodnotenie osobných 

znakov alebo charakteristík týkajúcich sa dotknutej 

osoby, ktoré je založené na automatizovanom spra-

cúvaní osobných údajov vrátane profilovania a z kto-

rého vychádzajú rozhodnutia s právnymi účinkami 

týkajúcimi sa dotknutej osoby alebo s podobne zá-

važným vplyvom na ňu, 

b) spracúvanie vo veľkom rozsahu osobitných kate-

górií osobných údajov podľa § 16 ods. 1 alebo osob-

ných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie 

trestného činu alebo priestupku podľa § 17, alebo 

c) systematické monitorovanie verejne prístupných 

miest vo veľkom rozsahu. 

(4) Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov obsa-

huje najmä 

a) systematický opis plánovaných spracovateľských 

operácií a účel spracúvania osobných údajov vrátane 

uvedenia prípadného oprávneného záujmu, ktorý sle-

duje prevádzkovateľ, 

b) posúdenie nutnosti a primeranosti spracovateľ-

ských operácií vo vzťahu k účelu, 

c) posúdenie rizika pre práva dotknutej osoby a 

d) opatrenia na elimináciu rizík vrátane záruk, bez-

pečnostných opatrení a mechanizmov na zabezpeče-

nie ochrany osobných údajov a na preukázanie sú-

ladu s týmto zákonom s prihliadnutím na práva a 

oprávnené záujmy dotknutej osoby a ďalších fyzic-

kých osôb, ktorých sa to týka. 

(5) Pri posudzovaní dosahu spracovateľských operácií 

vykonávaných prevádzkovateľom alebo sprostredkova-

teľom úrad zohľadňuje, či prevádzkovateľ alebo spro-

stredkovateľ postupuje v súlade so schváleným kó-

dexom správania podľa § 85 alebo certifikátom podľa § 

86, a to najmä na účely posúdenia vplyvu na ochranu 

osobných údajov. 

(6) Prevádzkovateľ je oprávnený získavať názory 

dotknutej osoby alebo organizácie, ktorá zastupuje jej 

záujmy, na zamýšľané spracúvanie osobných údajov; 

ochrana obchodných záujmov, verejného záujmu alebo 

bezpečnosť spracovateľských operácií nesmie byť dot-

knutá. 
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(6) Az adatkezelő jogosult kikérni az érintett személy 

vagy az érdekeit képviselő szervezet véleményét a ter-

vezett adatkezelésről; az üzleti érdekek vagy a közérdek 

védelme, vagy az adatkezelési műveletek biztonsága 

nem sérülhet. 

(7) Az adatkezelő köteles elbírálni, hogy a személyes 

adatok kezelése az adatvédelmi hatásvizsgálatnak meg-

felelően történik-e, leginkább akkor, ha az adatkezelési 

műveletek által jelentett kockázat megváltozik. 

 

(7) Prevádzkovateľ je povinný posúdiť, či sa spracúva-

nie osobných údajov uskutočňuje v súlade s posúdením 

vplyvu na ochranu osobných údajov, a to najmä, ak do-

šlo k zmene rizika, ktoré predstavuje spracovateľská 

operácia. 

 

43. § 

Előzetes konzultáció 

(1) Ha a 42. §-ban előírt adatvédelmi hatásvizsgálat vi-

lágosan megállapítja, hogy az adatkezelés valószínűsít-

hetően magas kockázattal jár a természetes személyre 

nézve, a személyes adatok kezelését megelőzően az 

adatkezelő konzultál a felügyeleti hatósággal. 

(2) Ha a felügyeleti hatóság véleménye szerint az 1. be-

kezdés szerint tervezett adatkezelés megsértené e tör-

vényt – különösen, ha az adatkezelő a kockázatot nem 

elégséges módon azonosította vagy csökkentette –, a fel-

ügyeleti hatóság az adatkezelőnek és adott esetben az 

adatfeldolgozónak nyolc héten belül írásban tanácsot ad. 

Ezt a határidőt – a tervezett adatkezelés összetettségétől 

függően – a hivatal hat héttel meghosszabbíthatja; a fel-

ügyeleti hatóság a megkeresés kézhezvételétől számított 

egy hónapon belül tájékoztatja az adatkezelőt vagy adott 

esetben az adatfeldolgozót a meghosszabbításról és a ké-

sedelem okairól. Az említett időtartamok felfüggeszthe-

tők arra az időtartamra, amíg a felügyeleti hatóság nem 

jut hozzá azokhoz az információkhoz, amelyeket a kon-

zultáció céljából kért. 

(3) Az adatkezelő a felügyeleti hatósággal folytatott, 1. 

bekezdés szerinti konzultáció során a felügyeleti hatósá-

got tájékoztatja: 

a) a személyesadat-kezelésben részt vevő, 1. bekez-

dés szerinti előzetes konzultáció kötelessége alá eső 

adatkezelő, közös adatkezelők és adatfeldolgozók 

feladatköreiről, különösen vállalkozáscsoporton be-

lüli adatkezelés esetén, 

b) a tervezett adatkezelés céljairól és végrehajtásuk 

eszközeiről, 

c) az érintett személyek e törvény értelmében fenn-

álló jogainak védelmében hozott intézkedésekről és 

garanciákról, 

d) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről, ha 

ilyet kijelöltek, 

e) a 42. § szerinti adatvédelmi hatásvizsgálatról, és 

f) a felügyeleti hatóság által kért minden egyéb infor-

mációról. 

 

  § 43 

Predchádzajúca konzultácia 

(1) Prevádzkovateľ je povinný s úradom uskutočniť kon-

zultáciu pred spracúvaním osobných údajov, ak je z po-

súdenia vplyvu na ochranu osobných údajov podľa § 42 

zrejmé, že spracúvanie osobných údajov povedie k vy-

sokému riziku pre práva fyzických osôb, ak prevádzko-

vateľ neprijme opatrenia na zmiernenie tohto rizika. 

(2) Ak sa úrad domnieva, že zamýšľané spracúvanie 

osobných údajov podľa odseku 1 bude v rozpore s týmto 

zákonom, najmä ak prevádzkovateľ nedostatočne iden-

tifikoval riziko alebo zmiernil riziko, úrad do ôsmich 

týždňov od prijatia žiadosti o konzultáciu poskytne pre-

vádzkovateľovi, prípadne aj sprostredkovateľovi, pí-

somné poradenstvo. Úrad môže s ohľadom na zložitosť 

zamýšľaného spracúvania osobných údajov predĺžiť le-

hotu podľa predchádzajúcej vety o šesť týždňov; predĺ-

ženie lehoty a dôvody predĺženia úrad písomne oznámi 

prevádzkovateľovi, prípadne aj sprostredkovateľovi do 

jedného mesiaca od prijatia žiadosti o konzultáciu. Le-

hota na poskytnutie poradenstva neplynie, kým úrad ne-

získa informácie, o ktoré požiadal na účely konzultácie. 

(3) Počas konzultácií s úradom podľa odseku 1 je pre-

vádzkovateľ povinný poskytnúť úradu 

a) informácie o povinnostiach prevádzkovateľa, 

ktoré má v súvislosti s jeho spracovateľskou činnos-

ťou podliehajúcou predchádzajúcej konzultácii 

podľa odseku 1, o spoločných prevádzkovateľoch a 

sprostredkovateľoch zapojených do spracúvania 

osobných údajov, najmä pri spracúvaní osobných 

údajov v rámci skupiny podnikov, 

b) informácie o účeloch zamýšľaného spracúvania 

osobných údajov a prostriedkoch na jeho vykonanie, 

c) informácie o opatreniach a zárukách poskytnutých 

na ochranu práv dotknutej osoby podľa tohto zákona, 

d) kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená, 

e) posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov 

podľa § 42 a 

f) ďalšie informácie, o ktoré úrad požiada. 

 

NEGYEDIK SZAKASZ 

Adatvédelmi tisztviselő 

 

  ŠTVRTÝ DIEL 

Zodpovedná osoba 
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44. § 

Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése 

(1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi 

tisztviselőt jelöl ki minden olyan esetben, amikor: 

a) az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, 

közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igaz-

ságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat, 

b) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékeny-

ségei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak ma-

gukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél vagy cél-

jaiknál fogva az érintettszemélyek rendszeres és 

szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik 

szükségessé, vagy 

c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékeny-

ségei a személyes adatok 16. § szerinti különleges 

kategóriáinak nagy számban történő kezelését vagy 

a 17. §-ban említett, büntetőjogi felelősség megálla-

pítására vonatkozó bűncselekményekre és szabály-

sértésekre vonatkozó adatok nagy számban történő 

kezelését foglalják magukba. 

(2) A vállalkozáscsoport közös felelős adatvédelmi tiszt-

viselőt is kijelölhet, ha az a személy képes a vállalkozás-

csoport minden vállalkozásánál ellátni 46. § szerinti fel-

adatait. 

(3) Ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közhatalmi 

szerv vagy egyéb, közfeladatot ellátó szerv, közös fele-

lős adatvédelmi tisztviselő jelölhető ki több ilyen szerv 

vagy intézmény számára, az adott szervek szervezeti fel-

építésének és méretének figyelembe vételével. 

(4) Az 1. bekezdésbe foglaltaktól eltérő esetekben az 

adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, illetve az adatkeze-

lők vagy adatfeldolgozók kategóriáit képviselő egyesü-

letek és egyéb szervezetek felelős adatvédelmi tisztvise-

lőt jelölhetnek ki. Az adatkezelőket vagy adatfeldolgo-

zókat képviselő ilyen egyesületek és egyéb jogalanyok 

nevében a felelős adatvédelmi tisztviselő eljárhat. 

(5) Az 1. bekezdésbe foglaltaktól eltérő esetekben az 

adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, illetve az adatkeze-

lők vagy adatfeldolgozók kategóriáit képviselő egyesü-

letek és egyéb szervezetek kötelesek felelős adatvédelmi 

tisztviselőt kijelölni, ha azt külön jogszabály vagy a 

Szlovák Köztársaságra nézve kötelező érvényű nemzet-

közi szerződés előírja. Az adatkezelőket vagy adatfel-

dolgozókat képviselő ilyen egyesületek és egyéb jogala-

nyok nevében a felelős adatvédelmi tisztviselő eljárhat.  

(6) A felelős adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermett-

ség és különösen az adatvédelmi jog és gyakorlati eljárás 

szakértői szintű ismerete, valamint a 46. §-ban említett 

feladatok ellátására való alkalmasság alapján kell kije-

lölni. 

(7) A felelős adatvédelmi tisztviselő az adatkezelő vagy 

az adatfeldolgozó alkalmazottja lehet, vagy szerződés 

keretében láthatja el a feladatait. 

§ 44 

Určenie zodpovednej osoby 

(1) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní určiť 

zodpovednú osobu, ak 

a) spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán ve-

rejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia okrem sú-

dov pri výkone ich súdnej právomoci, 

b) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo spro-

stredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si 

vzhľadom na svoju povahu, rozsah alebo účel vyža-

dujú pravidelné a systematické monitorovanie 

dotknutej osoby vo veľkom rozsahu, alebo 

c) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo spro-

stredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií 

osobných údajov podľa § 16 vo veľkom rozsahu 

alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa 

uznania viny za spáchanie trestného činu alebo prie-

stupku podľa § 17 vo veľkom rozsahu. 

(2) Skupina podnikov môže určiť jednu zodpovednú 

osobu, ak táto osoba bude spôsobilá plniť úlohy podľa § 

46 pre každý podnik zo skupiny podnikov. 

(3) Ak je prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom 

orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia, 

môže byť pre viaceré takéto orgány alebo inštitúcie ur-

čená jedna zodpovedná osoba, pričom sa zohľadní ich 

rozsah a ich organizačná štruktúra. 

(4) Okrem prípadov podľa odseku 1 zodpovednú osobu 

môže určiť prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ alebo 

združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádz-

kovateľov alebo sprostredkovateľov. Zodpovedná osoba 

môže konať v mene takých združení a iných subjektov 

zastupujúcich prevádzkovateľov alebo sprostredkovate-

ľov. 

(5) Okrem prípadov podľa odseku 1 je prevádzkovateľ 

alebo sprostredkovateľ alebo združenia a iné subjekty 

zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo spro-

stredkovateľov povinný určiť zodpovednú osobu, ak sa 

to vyžaduje v osobitnom predpise alebo medzinárodnej 

zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná. Zodpo-

vedná osoba môže konať v mene takýchto združení 

a iných subjektov zastupujúcich prevádzkovateľov 

alebo sprostredkovateľov. 

(6) Zodpovedná osoba sa určí na základe jej odborných 

kvalít, a to najmä na základe jej odborných znalostí 

práva a postupov v oblasti ochrany osobných údajov 

a na základe spôsobilosti plniť úlohy podľa § 46. 

(7) Zodpovedná osoba môže byť zamestnancom pre-

vádzkovateľa alebo sprostredkovateľa alebo môže plniť 

úlohy na základe zmluvy. 

(8) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zve-

rejniť, napríklad na ich webovom sídle, kontaktné údaje 

zodpovednej osoby, ak je určená, a oznámiť ich úradu. 
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(8) Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó köteles hon-

lapján közzétenni a kijelölt felelős adatvédelmi tisztvi-

selő elérhetőségeit, és azokat közölni a felügyeleti ható-

sággal. 

 

45. § 

Az adatvédelmi tisztviselő jogállása 

(1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja, hogy 

az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmé-

vel kapcsolatos összes tevékenységét megfelelő módon 

és időben végezhesse. 

(2) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó köteles együtt-

működni a felelős adatvédelmi tisztviselővel a 46. §-ban 

említett feladatai ellátásában főleg azáltal, hogy bizto-

sítja számára azokat az forrásokat, amelyek e feladatok 

végrehajtásához, a személyes adatokhoz és az adatkeze-

lési műveletekhez való hozzáféréshez, valamint a szak-

értői szintű ismereteinek fenntartásához szükségesek. 

(3) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó köteles biztosí-

tani, hogy a felelős adatvédelmi tisztviselő a 46. §-ban 

említett feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat 

senkitől ne fogadjon el. Az adatkezelő vagy az adatfel-

dolgozó a felelős adatvédelmi tisztviselőt 46. §-ban em-

lített feladatai ellátásával összefüggésben nem válthatja 

le és szankcióval nem sújthatja. A felelős adatvédelmi 

tisztviselő közvetlenül az adatkezelő vagy az adatfeldol-

gozó törvényes képviselőjének tartozik felelősséggel. 

(4) Az érintett személy a személyes adatai kezeléséhez 

és az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlásához 

kapcsolódó valamennyi kérdésben a felelős adatvédelmi 

tisztviselőhöz fordulhat. 

(5) A felelős adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesíté-

sével kapcsolatban a jelen törvényben vagy külön jog-

szabályban15) meghatározott titoktartási kötelezettség 

köti. 

(6) A felelős adatvédelmi tisztviselő a 46. §-ban megha-

tározottól eltérő más feladatokat és kötelezettségeket is 

elláthat. Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó bizto-

sítja, hogy e feladatokból ne fakadjon összeférhetetlen-

ség. 

 

  § 45 

Postavenie zodpovednej osoby 

(1) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zabez-

pečiť, aby zodpovedná osoba riadne a včas vykonávala 

činnosti súvisiace s ochranou osobných údajov. 

(2) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní po-

skytnúť zodpovednej osobe pri plnení úloh podľa § 46 

potrebnú súčinnosť; najmä sú povinní jej poskytnúť pro-

striedky potrebné na plnenie týchto úloh a prístup 

k osobným údajom a spracovateľským operáciám, ako 

aj zabezpečiť udržiavanie jej odborných znalostí. 

(3) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zabez-

pečiť, aby zodpovedná osoba v súvislosti s plnením úloh 

podľa § 46 nedostávala žiadne pokyny. Prevádzkovateľ 

ani sprostredkovateľ ju nesmú odvolať alebo postihovať 

za výkon jej úloh podľa § 46. Zodpovedná osoba je pri 

plnení úloh podľa § 46 priamo zodpovedná štatutárnemu 

orgánu prevádzkovateľa alebo štatutárnemu orgánu 

sprostredkovateľa. 

(4) Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú 

osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osob-

ných údajov a uplatňovania jej práv podľa tohto zákona. 

(5) Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich 

úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade s týmto 

zákonom alebo osobitným predpisom.15) 

(6) Zodpovedná osoba môže plniť aj iné úlohy a povin-

nosti ako podľa § 46; prevádzkovateľ alebo sprostredko-

vateľ sú povinní zabezpečiť, aby žiadna z takýchto iných 

úloh alebo povinností neviedla ku konfliktu záujmov. 

 

46. § 

Az adatvédelmi tisztviselő feladatai 

(1) Az adatvédelmi tisztviselő főként a következő fel-

adatokat látja el: 

a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő 

vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést 

végző alkalmazottak részére a jelen törvény, külön 

jogszabály vagy a Szlovák Köztársaságra nézve kö-

telező érvényű nemzetközi szerződés szerinti kötele-

zettségeikkel kapcsolatban, 

b) ellenőrzi a jelen törvénynek, valamint külön jog-

szabálynak vagy a Szlovák Köztársaságra nézve kö-

  § 46 

Úlohy zodpovednej osoby 

(1) Zodpovedná osoba najmä 

a) poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkova-

teľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, 

ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich 

povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných pred-

pisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slo-

venská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany 

osobných údajov, 

b) monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými 

predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, kto-

rými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa 
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telező érvényű, adatvédelemre vonatkozó nemzet-

közi szerződésnek, továbbá az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kap-

csolatos belső szabályainak való megfelelést, ide-

értve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési mű-

veletekben részt vevő személyzet tudatosság-növelé-

sét és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is, 

c) kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatás-

vizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a 

hatásvizsgálat 42. § szerinti elvégzését, 

d) feladatai végzése során együttműködik a felügye-

leti hatósággal, és 

e) az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve 

a 43. §-ban említett előzetes konzultációt és szükség 

esetén más konzultációt is – kapcsolattartó pontként 

szolgál a felügyeleti hatóság felé. 

(2) A felelős adatvédelmi tisztviselő feladatait az adat-

kezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő fi-

gyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, 

körülményére és céljára is tekintettel végzi. 

 

ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzko-

vateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochra-

nou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, 

zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, 

ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a sú-

visiacich auditov ochrany osobných údajov, 

c) poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o po-

súdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a moni-

torovanie jeho vykonávania podľa § 42, 

d) spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh, 

e) plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti 

s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných úda-

jov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 

a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach. 

(2) Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite 

zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operá-

ciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a 

účel spracúvania osobných údajov. 

 

NEGYEDIK FEJEZET 

A személyes adatok  

harmadik országokba vagy nemzetközi  

szervezetek részére történő továbbítása 
 

47. § 

Az adattovábbítás általános elve 

Személyes adatok továbbítására – ideértve a személyes 

adatok harmadik országból vagy nemzetközi szervezet-

től egy további harmadik országba vagy további nemzet-

közi szervezet részére történő újbóli továbbítását is –, 

melyeket harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő továbbításukat követően adatkezelésnek 

vetnek alá vagy szándékoznak alávetni, csak abban az 

esetben kerülhet sor, ha az adatkezelő és az adatfeldol-

gozó teljesíti a rögzített feltételeket. 

 

  ŠTVRTÁ HLAVA 

Prenos osobných údajov  

do tretej krajiny alebo  

medzinárodnej organizácii 

 

§ 47 

Všeobecná zásada prenosu 

Prenos osobných údajov, ktoré sa spracúvajú alebo sú 

určené na spracúvanie po prenose do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii, sa môže uskutočniť len 

vtedy, ak prevádzkovateľ a sprostredkovateľ dodržia-

vajú podmienky vrátane podmienok následného prenosu 

osobných údajov z predmetnej tretej krajiny alebo od 

predmetnej medzinárodnej organizácie do inej tretej kra-

jiny alebo inej medzinárodnej organizácii. 

 

48. § 

A személyes adatok harmadik országokba vagy  

nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása 

(1) Személyes adatok harmadik országba vagy nemzet-

közi szervezet részére történő továbbítására akkor kerül-

het sor, ha a Bizottság megállapította, hogy a harmadik 

ország, a harmadik ország valamely területe, vagy egy 

vagy több meghatározott ágazata, vagy a szóban forgó 

nemzetközi szervezet megfelelő védelmi szintet biztosít. 

Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön enge-

dély. 

(2) Ha a Bizottság nem hozott határozatot az 1. bekezdés 

értelmében, személyes adatok harmadik országba vagy 

nemzetközi szervezet részére történő továbbítására ak-

kor kerülhet sor, ha megfelelő védelmi garanciákat nyúj-

tanak. 

  § 48 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny  

alebo medzinárodnej organizácii 

(1) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo me-

dzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť, ak Komisia 

rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré 

určené odvetvia v danej tretej krajine alebo medziná-

rodná organizácia zaručujú primeranú úroveň ochrany 

osobných údajov. Taký prenos nevyžaduje osobitné po-

volenie. 

(2) Ak neexistuje rozhodnutie Komisie podľa odseku 1, 

prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzi-

národnej organizácii sa môže uskutočniť len vtedy, ak sa 

poskytnú primerané záruky ochrany osobných údajov. 
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(3) A 2. bekezdés szerinti védelmi garanciák anélkül is 

meghatározhatók, hogy a hatóságtól külön engedélyt 

kérnének, a következő tényezők figyelembe vételével: 

a) a Szlovák Köztársaságra nézve kötelező érvényű 

nemzetközi szerződés, 

b) vállalkozások 49. § szerinti belső szabályzatai, 

c) a Bizottság által jóváhagyott általános adatvé-

delmi kikötések, 

d) a felügyeleti hatóság által jóváhagyott adatvé-

delmi kikötések, 

e) a 85. § szerint jóváhagyott magatartási kódex 

együttesen a harmadik ország beli adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó kötelezettségvállalásával megfelelő 

garanciák nyújtására, kimondottan az érintett sze-

mély jogainak védelme céljából, vagy 

f) a 86. § szerinti tanúsítvány együttesen a harmadik 

orszá beli adatkezelő vagy adatfeldolgozó kötelezett-

ségvállalásával megfelelő garanciák nyújtására, ki-

mondottan az érintett személy jogainak védelme cél-

jából. 

(4) Megfelelő védelmi garanciák nyújtása a 2. bekezdés 

értelmében biztosítható a felügyeleti hatóság engedélye 

alapján is, főként 

a) szerződésben lefektetett kikötésekkel az adatke-

zelő vagy adatfeldolgozó és a harmadik országbeli 

adatkezelő vagy adatfeldolgozó vagy a nemzetközi 

szervezet között, vagy 

b) közhatalmi vagy egyéb, közfeladatot ellátó szer-

vek között létrejött, közigazgatási megállapodásba 

beillesztett rendelkezésekkel, melyek hatákony esz-

közöket tartalmaznak az érintett személyek tényleges 

jogavédelméhez 100. § szerinti indítvány benyújtá-

sára és más jogvédelemhez külön jogszabály19) alap-

ján.. 

 

(3) Primerané záruky podľa odseku 2 sa môžu ustanoviť 

bez toho, aby bolo potrebné žiadať úrad o osobitné po-

volenie, prostredníctvom 

a) medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská re-

publika viazaná, 

b) vnútropodnikových pravidiel podľa § 49, 

c) štandardnej doložky o ochrane údajov, ktoré pri-

jala Komisia, 

d) štandardnej doložky o ochrane údajov, ktoré prijal 

úrad, 

e) schváleného kódexu správania podľa § 85 spolu so 

záväzkami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa 

v tretej krajine spočívajúcimi v uplatňovaní primera-

ných záruk, a to aj ak ide o práva dotknutej osoby, 

alebo 

f) certifikátu podľa § 86 spolu so záväzkom prevádz-

kovateľa alebo sprostredkovateľa v tretej krajine 

spočívajúcim v uplatňovaní primeraných záruk, a to 

aj ak ide o práva dotknutej osoby. 

(4) Primerané záruky podľa odseku 2 sa môžu tiež za-

bezpečiť na základe povolenia úradu najmä 

a) zmluvnými doložkami medzi prevádzkovateľom 

alebo sprostredkovateľom a prevádzkovateľom, 

sprostredkovateľom alebo príjemcom v tretej krajine 

alebo medzinárodnej organizácii, alebo 

b) ustanoveniami v administratívnych dohodách me-

dzi orgánmi verejnej moci alebo verejnoprávnymi 

inštitúciami, ktoré zahŕňajú účinné prostriedky na 

uplatnenie práva dotknutej osoby na podanie návrhu 

na začatie konania podľa § 100 a na inú právnu 

ochranu podľa osobitného predpisu.19) 

 

49. § 

Vállalatok belső szabályai 

(1) A felügyeleti hatóság jóváhagyja a belső vállalati 

szabályokat, ha az: 

a) a vállalkozáscsoport vagy a közös gazdasági tevé-

kenységet folytató vállalkozások csoportja minden 

érintett tagjára, beleértve az alkalmazottakat is, jogi-

lag kötelező erejű, alkalmazandó és általuk érvénye-

sített, 

b) kifejezetten rendelkezik az érintetteknek a szemé-

lyes adataik kezelése tekintetében kikényszeríthető 

jogairól, és 

c) megfelel a 2. bekezdés szerinti követelmények-

nek. 

(2) A belső vállalati szabályok tartalmazzák legalább: 

a) a vállalkozáscsoport vagy közös gazdasági tevé-

kenységet folytató vállalkozások csoportja minden 

egyes tagjának szervezeti felépítését és az elérhető-

ségét, 

  § 49 

Vnútropodnikové pravidlá 

(1) Úrad schváli vnútropodnikové pravidlá, ak 

a) sa vzťahujú na každého člena skupiny podnikov 

alebo zoskupenia podnikov zapojených do spoločnej 

hospodárskej činnosti vrátane ich zamestnancov 

a títo členovia ich uplatňujú, 

b) sa nimi upravujú vnútorné postupy pre uplatnenie 

práv dotknutej osoby, ak ide o spracúvanie osobných 

údajov, a 

c) spĺňajú požiadavky podľa odseku 2. 

(2) Vo vnútropodnikových pravidlách sa uvedie aspoň 

a) štruktúra a kontaktné údaje skupiny podnikov 

alebo zoskupenia podnikov zapojených do spoločnej 

hospodárskej činnosti a každého z ich členov, 

b) prenos osobných údajov alebo súbor prenosov 

vrátane kategórií osobných údajov, typu spracúvania 

a jeho účelov, typu dotknutých osôb a identifikácia 

predmetnej tretej krajiny alebo krajín, 
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b) az adattovábbításokat vagy a továbbítások soroza-

tát, beleértve a személyes adatok kategóriáit, az adat-

kezelés fajtáját és céljait, az érintett személyek fajtáit 

és a szóban forgó harmadik ország vagy országok 

azonosítását, 

c) a szabályzat jogilag kötelező jellegét az adatkeze-

lőre és adatfeldolgozóra nézve, 

d) az általános adatvédelmi elvek alkalmazását, kü-

lönösen a célhoz kötöttséget, az adattakarékosságot, 

a korlátozott tárolási időtartamokat, az adatminősé-

get, a speciálisan megtervezett és alapértelmezett 

adatvédelmet, az adatkezelés jogalapját, a személyes 

adatok különleges kategóriáinak kezelése jogalapját, 

az adatbiztonságot garantáló intézkedéseket, vala-

mint az olyan szervezeteknek történő újbóli továbbí-

tás feltételeit, amelyekre nézve nem kötelezőek a kö-

telező erejű a belső vállalati szabály, 

e) az érintett személyek személyes adataik kezelése 

tekintetében fennálló jogait és e jogok gyakorlásának 

módjait, beleértve a kizárólag automatizált adatkeze-

lésen – ideértve a 28. § szerinti profilalkotást is – ala-

puló döntések alóli mentesülés jogát, az érintett 100. 

§-ban meghatározott jogát, hogy eljárást indíthat, to-

vábbá más, külön jogszabály szerinti19) jogorvoslat-

hoz való jogát, valamint a belső vállalati szabályok 

megsértése esetén a kártérítéshez való jogát, 

f) a Szlovák Köztársaságban tevékenységi hellyel, 

szervezeti egységgel, részleggel vagy állandó lak-

hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó 

nyilatkozatát, melyben elsismeri felelősségét abban 

az esetben, ha a belső vállalati szabályokat a csoport-

nak a tagállamok valamelyikében tevékenységi hely-

lyel, szervezeti egységgel, részleggel vagy állandó 

lakhellyel nem rendelkező bármely érintett tagja 

megsérti; az adatkezelő vagy adatfeldolgozó részben 

vagy egészben csak akkor mentesül e felelőség alól, 

ha bizonyítja, hogy tagja nem felelős a kár előidézé-

sében, 

g) azt, hogy a 19. és a 20. §-ban említetten kívül mi-

ként biztosítják az érintett személyeknek a belső vál-

lalati szabályokra, különösen az e bekezdés d)–f) 

pontja szerinti rendelkezésekre vonatkozó informá-

ciókat, 

h) az adatvédelmi tisztviselő vagy más személy vagy 

jogalany feladatait, vagy a belső vállalati szabályok-

nak való megfelelés betartását, valamint a képzés és 

a panaszkezelés nyomon követési folyamatát, 

i) a panasztételi eljárásokat, 

j) a belső vállalati szabályoknak való megfelelés el-

lenőrzésének biztosítására szolgáló, a vállalkozás-

csoporton vagy közös gazdasági tevékenységet foly-

tató vállalkozások csoportján belüli mechanizmuso-

kat melyek tartalmazzák az adatvédelmi auditokat és 

az érintett személyek jogainak védelmét szolgáló 

c) ich záväznosť pre prevádzkovateľa a sprostredko-

vateľa, 

d) uplatňovanie všeobecných zásad ochrany osob-

ných údajov, najmä obmedzenie účelu, minimalizá-

cia osobných údajov, obmedzenie lehoty uchováva-

nia, kvalita osobných údajov, špecificky navrhnutá 

a štandardná ochrana osobných údajov, právny zá-

klad pre spracúvanie osobných údajov, spracúvanie 

osobitných kategórií osobných údajov, opatrenia na 

zaistenie bezpečnosti osobných údajov, ako aj požia-

davky v súvislosti s následnými prenosmi subjek-

tom, ktoré nie sú viazané vnútropodnikovými pravid-

lami, 

e) právo dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním 

osobných údajov a prostriedky na uplatnenie týchto 

práv vrátane práva na to, aby sa na ne nevzťahovalo 

rozhodovanie založené výlučne na automatizovanom 

spracúvaní vrátane profilovania podľa § 28, práva na 

podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 a na 

inú právnu ochranu práva podľa osobitného pred-

pisu19) a práva na náhradu škody za porušenie vnút-

ropodnikových pravidiel, 

f) vyhlásenie, že prevádzkovateľ alebo sprostredko-

vateľ so sídlom, organizačnou zložkou, prevádzkar-

ňou alebo trvalým pobytom na území Slovenskej re-

publiky prijíma zodpovednosť za porušenia vnútro-

podnikových pravidiel ktorýmkoľvek z dotknutých 

členov, ktorý nemá sídlo, organizačnú zložku, pre-

vádzkareň alebo trvalý pobyt v členskom štáte; pre-

vádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je úplne oslobo-

dený alebo čiastočne oslobodený od tejto zodpoved-

nosti, len ak preukáže, že spôsobenú škodu nezavinil, 

g) spôsob, akým sa okrem spôsobov podľa § 19 a 20 

poskytujú dotknutej osobe informácie o vnútropod-

nikových pravidlách, najmä ak ide o ustanovenia 

podľa písmen d) až f), 

h) úloha zodpovednej osoby alebo inej osoby alebo 

subjektu zodpovedného za monitorovanie dodržiava-

nia vnútropodnikových pravidiel, ako aj za monito-

rovanie odbornej prípravy a vybavovania sťažností, 

i) postup týkajúci sa podávania sťažností, 

j) mechanizmus, ktorý má v rámci skupiny podnikov 

alebo zoskupenia podnikov zapojených do spoločnej 

hospodárskej činnosti zabezpečiť overovanie dodr-

žiavania vnútropodnikových pravidiel a ktorý zahŕňa 

audity ochrany osobných údajov a metódy na zabez-

pečenie opatrení na nápravu s cieľom chrániť práva 

dotknutej osoby; výsledky overovania oznamujú 

zodpovednej osobe alebo subjektu uvedenému v pís-

mene h) a štatutárnemu orgánu riadiaceho podniku 

skupiny podnikov alebo zoskupenia podnikov zapo-

jených do spoločnej hospodárskej činnosti a na po-

žiadanie poskytujú úradu, 
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korrekciós intézkedéseket biztosító mechanizmuso-

kat; az ilyen eredményeit közölni kell a h) pontban 

említett adatvédelmi tisztviselővel vagy szervezettel, 

valamint a vállalkozáscsoportot vagy a közös gazda-

sági tevékenységet folytató vállalkozások csoportját 

ellenőrző vállalkozás törvényes képviselőjével, és 

kérésre az illetékes felügyeleti hatóság rendelkezé-

sére kell bocsátani őket, 

k) a belső vállalati szabályok változásainak bejelen-

tésére és rögzítésére, valamint e változásoknak a fel-

ügyeleti hatóság számára történő bejelentésére szol-

gáló mechanizmusokat, 

l) a belső vállalati szabályoknak a vállalkozáscsoport 

vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállal-

kozások csoportjának tagjai általi betartásának bizto-

sítása érdekében a felügyeleti hatósággal folytatott 

együttműködési mechanizmust, beleértve különösen 

azt, hogy a felügyeleti hatóság számára elérhetővé te-

szik az intézkedések e bekezdés j) pontja szerinti el-

lenőrzésének eredményeit, 

m) arra vonatkozó mechanizmusokat, hogy hogyan 

kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóság számára 

a vállalkozáscsoport vagy közös gazdasági tevékeny-

séget folytató vállalkozások csoportjának tagjára va-

lamely harmadik országban vonatkozó azon jogsza-

bályokat, amelyek valószínűsíthetően jelentős mér-

tékben hátrányosan érintenék a belső vállalati szabá-

lyokban előírt garanciákat, valamint 

n) a személyes adatokba állandó jelleggel vagy rend-

szeresen betekintő természetes személyeknek nyúj-

tandó megfelelő adatvédelmi képzést. 

 

k) mechanizmus ohlasovania a zaznamenávania 

zmien pravidiel a ohlasovania týchto zmien úradu, 

l) mechanizmus spolupráce s úradom na zabezpeče-

nie dodržiavania pravidiel, najmä poskytovania vý-

sledkov overovania podľa písmena j) úradu, 

m) mechanizmus ohlasovania právnych požiadaviek, 

ktorým prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ pod-

lieha v tretej krajine a ktoré pravdepodobne budú 

mať podstatné nepriaznivé následky na záruky po-

skytované vnútropodnikovými pravidlami úradu, a 

n) primeraná odborná príprava fyzických osôb, ktoré 

majú stály alebo pravidelný prístup k osobným úda-

jom, v oblasti ochrany osobných údajov. 

 

50. § 

A Szlovák Köztársaság jogrendje által  

nem engedélyezett adattovábbítás és adatközlés 

Valamely harmadik ország bíróságának, törvényszéké-

nek vagy közigazgatási hatóságának olyan ítélete, amely 

valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó számára sze-

mélyes adatok továbbítását vagy közlését írja elő, kizá-

rólag akkor ismerhető el vagy hajtható végre, ha az a 

Szlovák Köztársaságra vagy az Európai Unióra nézve 

kötelező érvényű, az adatok megismerését igénylő har-

madik országgal megkötött nemzetközi megállapodáson 

alapul. 

 

  § 50 

Prenos alebo poskytnutie osobných údajov, ktoré  

právny poriadok v Slovenskej republike nepovoľuje 

Rozhodnutie súdu, rozhodnutie tribunálu alebo rozhod-

nutie správneho orgánu tretej krajiny, ktoré od prevádz-

kovateľa alebo sprostredkovateľa vyžaduje preniesť 

osobné údaje alebo poskytnúť osobné údaje, môže byť 

uznané alebo vykonateľné len vtedy, ak je v súlade s me-

dzinárodnou zmluvou uzavretou s treťou krajinou, kto-

rou je Slovenská republika alebo Európska únia viazaná. 

 

51. § 

Különleges helyzetekben biztosított kivételek 

(1) A 48. § 1. bekezdése szerinti megfelelőségi határo-

zat, illetve a 48. § 2–4. bekezdése szerinti megfelelő ga-

ranciák hiányában – beleértve a belső vállalati szabályo-

kat is –, a személyes adatok harmadik ország vagy nem-

zetközi szervezet részére történő továbbítására, vagy 

többszöri továbbítására csak az alábbi feltételek legalább 

egyikének teljesülése esetén kerülhet sor: 

  § 51 

Výnimky pre osobitné situácie 

(1) Ak neexistuje rozhodnutie o primeranosti podľa § 48 

ods. 1 ani primerané záruky podľa § 48 ods. 2 až 4 vrá-

tane vnútropodnikových pravidiel, prenos osobných 

údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii 

sa môže uskutočniť len vtedy, ak 

a) dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas s navr-

hovaným prenosom po tom, ako bola informovaná o 
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a) az érintett személy kifejezetten hozzájárulását 

adta a tervezett továbbításhoz azt követően, hogy tá-

jékoztatták az adattovábbításból eredő – a megfele-

lőségi határozat és a megfelelő garanciák hiányából 

fakadó – esetleges kockázatokról, 

b) az adattovábbítás az érintett személy és az adatke-

zelő közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett 

személy kérésére meghozott, szerződést megelőző 

intézkedések végrehajtásához szükséges, 

c) az adattovábbítás az adatkezelő és valamely más 

természetes vagy jogi személy közötti, az érintett ér-

dekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesí-

téséhez szükséges, 

d) az adattovábbítás külön jogszabály szerinti vagy a 

Szlovák Köztársaságra nézve kötelező érvényű nem-

zetközi szerződésen alapuló fontos közérdekből 

szükséges, 

e) az adattovábbítás az éritt személy jogi igényének 

előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szük-

séges, 

f) az adattovábbítás az érintett vagy valamely más 

személy életének, egészségének vagy vagyonának 

védelme miatt szükséges, ha az érintett személy fizi-

kailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás megadá-

sára, vagy 

g) a továbbított adatok olyan nyilvántartásból szár-

maznak, amely a különleges jog vagy a Szlovák Köz-

társaságra nézve kötelező érvényű nemzetközi szer-

ződés értelmében a nyilvánosság tájékoztatását szol-

gálja, és amely a nyilvánosság számára betekintés 

céljából hozzáférhető, de csak ha külön jogszabály 

vagy a Szlovák Köztársaságra nézve kötelező érvé-

nyű nemzetközi szerződés által megállapított feltéte-

lek teljesülnek. 

(2) Ha az adattovábbítás nem alapulhat a 48. § rendelke-

zésein, és az 1. bekezdésben említett egyedi helyzetekre 

vonatkozó eltérések egyike sem alkalmazandó, harma-

dik országok és nemzetközi szervezetek részére történő 

adattovábbítás csak akkor történhet, ha  

a) az adattovábbítás nem ismétlődő jellegű, 

b) csak korlátozott számú érintett személyre vonat-

kozik,  

c) az adatkezelés az adatkezelő olyan kényszerítő 

erejű jogos érdekében szükséges, amely érdekhez ké-

pest nem élveznek elsőbbséget az érintett személyek 

jogai és érdekei, és 

d) az adatkezelő az adattovábbítás minden körülmé-

nyét megvizsgálta, és e vizsgálat alapján megfelelő 

garanciákat nyújtott a személyes adatok védelme te-

kintetében.  

(3) Az adatkezelőnek előzetesen tájékoztatnia kell a fel-

ügyeleti hatóságot a 2. bekezdés szerinti adattovábbítás-

ról. Az adatkezelő a 19. és a 20. §-ban említett informá-

ciók nyújtásán kívül az érintett személyt tájékoztatja a 2. 

možných rizikách takého prenosu z dôvodu neexis-

tencie rozhodnutia o primeranosti a primeraných zá-

ruk, 

b) prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi 

dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na vy-

konanie predzmluvných opatrení prijatých na žia-

dosť dotknutej osoby, 

c) prenos je nevyhnutný na uzatvorenie zmluvy alebo 

plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej 

osoby medzi prevádzkovateľom a inou osobou, 

d) prenos je nevyhnutný z verejného záujmu podľa 

osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, 

ktorou je Slovenská republika viazaná, 

e) prenos je nevyhnutný na uplatnenie právneho ná-

roku dotknutej osoby, 

f) prenos je nevyhnutný na ochranu života, zdravia 

alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej 

osoby, ak je dotknutá osoba fyzicky nespôsobilá 

alebo právne nespôsobilá vyjadriť súhlas, alebo 

g) prenos sa uskutočňuje z registra, ktorý je podľa 

osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, 

ktorou je Slovenská republika viazaná, určený na po-

skytovanie informácií verejnosti a do ktorého môže 

nahliadať verejnosť, pričom musia byť splnené pod-

mienky nahliadania podľa tohto zákona, osobitného 

predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slo-

venská republika viazaná. 

(2) Ak prenos nemožno uskutočniť podľa § 48 a ne-

možno ani uplatniť žiadnu výnimku pre osobitnú situá-

ciu podľa odseku 1, prenos osobných údajov do tretej 

krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže usku-

točniť len vtedy, ak 

a) prenos nie je opakujúcej sa povahy, 

b) prenos sa týka len obmedzeného počtu dotknutých 

osôb, 

c) prenos je nevyhnutný na účel závažných oprávne-

ných záujmov prevádzkovateľa, nad ktorými nepre-

važujú práva alebo záujmy dotknutej osoby, a 

d) prevádzkovateľ posúdil okolnosti sprevádzajúce 

prenos osobných údajov a na základe tohto posúde-

nia poskytol vhodné záruky ochrany osobných úda-

jov. 

(3) Prevádzkovateľ je povinný o prenose podľa odseku 

2 vopred informovať úrad. Prevádzkovateľ je okrem po-

skytnutia informácií podľa § 19 a 20 povinný informo-

vať dotknutú osobu o prenose podľa odseku 2 a o svojich 

oprávnených záujmoch v lehotách podľa § 19 a 20. Pre-

vádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zdokumentujú po-

súdenie, ako aj vhodné záruky v záznamoch o spracova-

teľských činnostiach podľa § 37. 

(4) Prenos podľa odseku 1 písm. g) nesmie zahŕňať 

osobné údaje alebo celé kategórie osobných údajov, 

ktoré obsahuje register. Ak je register určený na nahlia-

danie pre osoby s oprávneným záujmom, prenos sa môže 
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bekezdés szerinti adattovábbításról, valamint az adatke-

zelő kényszerítő erejű jogos érdekéről a 19. §-ban meg-

szabott határidőn belül. 

(4) Az 1. bekezdés g) pontja szerinti adattovábbítás nem 

érintheti a nyilvántartásban szereplő személyes adatok 

vagy személyes adatok kategóriáinak összességét. Ha a 

nyilvántartásba kizárólag olyan személyek tekinthetnek 

be, akiknek ehhez jogos érdeke fűződik, az adattovábbí-

tásra kizárólag e személyek kérelmére kerülhet sor, il-

letve abban az esetben, ha ők a címzettek. 

(5) Az 1. bekezdés a)–c) pontjai, valamint a 2. bekezdése 

nem alkalmazandó a közhatalmi szervek által közha-

talmi jogosítványaik gyakorlása során végzett tevékeny-

ségekre. 

 

 

uskutočniť iba na žiadosť týchto osôb alebo vtedy, keď 

majú byť tieto osoby príjemcami. 

(5) Odsek 1 písm. a) až c) a odsek 2 sa nevzťahujú na 

činnosti, ktoré vykonávajú orgány verejnej moci pri vý-

kone verejnej moci. 

 

 

HARMADIK RÉSZ 

A természetes személyek személyes  

adatai védelmének szabályai illetékes  

hatóságok általi adatkezelés esetében 

 

ELSŐ FEJEZET 

A személyes adatok kezelésének alapelvei 

 

52. § 

A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó sze-

mélyes adatoknak a kezelésével kapcsolatok feladatokra 

egyaránt vonatkoznak a 6. §, a 8. §, a 9. §, a 11. §, 12. és 

13. § 2. bekezdésének rendelkezései. 

 

  TRETIA ČASŤ 

Osobitné pravidlá ochrany  

osobných údajov fyzických osôb  

pri ich spracúvaní príslušnými orgánmi 

 

PRVÁ HLAVA 

Zásady spracúvania osobných údajov 

 

§ 52 

Na postup príslušných orgánov pri spracúvaní osobných 

údajov na plnenie úloh na účely trestného konania sa 

vzťahujú § 6, § 8, § 9, § 11, § 12 a § 13 ods. 2 rovnako. 

 

53. § 

Az adatkezelési célok korlátozásának elve 

Személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyér-

telmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhe-

tők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; 

ugyanazon illetékes hatóság vagy más illetékes hatóság 

jogosult a személyes adatok kezelésére archiválás céljá-

ból, tudományos célból, történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból büntetőjogi felelősség megállapítására 

vonatkozó feladatokkal kapcsolatosan, ha megfelelő 

adatvédelmi garanciákat léptetnek életbe. 

 

  § 53 

Zásada obmedzenia účelu 

Osobné údaje musia byť získavané na konkrétne určený, 

výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej 

spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto úče-

lom; ten istý príslušný orgán alebo iný príslušný orgán 

je oprávnený spracúvať osobné údaje na archiváciu, na 

vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na 

štatistický účel v súvislosti s plnením úloh na účely trest-

ného konania, ak prijme primerané záruky ochrany práv 

dotknutej osoby. 

 

54. § 

Az adatmegőrzés minimalizásának elve 

A személyes adatokat olyan formában kell tárolni, amely 

az érintett személy azonosítását legfeljebb addig teszi le-

hetővé, amíg azt az adatkezelés célja szükségessé teszi. 

 

  § 54 

Zásada minimalizácie uchovávania 

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá 

umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr do-

vtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné 

údaje spracúvajú. 

 

55. § 

Az adatkezelés törvényessége 

(1) Az illetékes hatóság jogosult személyes adatok keze-

lésére büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó 

  § 55 

Zákonnosť spracúvania 

(1) Príslušný orgán je oprávnený spracúvať osobné údaje 

na plnenie úloh na účely trestného konania podľa tohto 
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feladatokkal kapcsolatosan a jelen törvénnyel összhang-

ban, külön jogszabály vagy a Szlovák Köztársaságra 

nézve kötelező érvényú nemzetközi szerződés értelmé-

ben. 

(2) Személyes adatokat kezelni büntetőjogi felelősség 

megállapítására vonatkozó feladatokkal kapcsolatosan, 

ha azok más célból kerültek kezelésre, akkor lehetséges, 

ha a személyes adatok büntetőjogi felelősség megállapí-

tására vonatkozó feladatokkal kapcsolatos kezelése 

szükségszerű és arányos mértékű. 

(3) Az illetékes hatóság jogosult személyes adatok más 

célból való kezelésére, mint a büntetőjogi eljárással kap-

csolatosan, ha az összeegyeztethető a kezelés eredeti 

céljával és ha az az ezen más cél szempontjából szükség-

szerű és arányos mértékű. A személyes adatok más cél-

ból való kezelésére külön jogszabály2) vonatkozik, ha 

személyes adatok olyan tevékenységekkel kapcsolatos 

kezeléséről van szó, amely az Európai Unió jogrendjé-

nek hatálya alá esik; ha személyes adatok olyan tevé-

kenységekkel kapcsolatos kezeléséről van szó, amely 

nem tartozik az Európai Unió jogrendjének hatálya alá, 

a személyes adatok más célú kezelésére a jelen törvény 

rendelkezései vonatkoznak, kivéve a törvény ezen ré-

szét. 

(4) Ha az illetékes hatóság más tevékenységet végez, 

mint a büntetőjogi eljárásokkal kapcsolatos feladatok el-

látása, a személyes adatok más tevékenységekkel kap-

csolatos kezelésére külön jogszabály2) vonatkozik, 

amennyiben az Európai Unió jogrendjének alávetett te-

vékenységekről van szó; ha személyes adatok kezelése 

amely nem tartozik az Európai Unió jogrendjének aláve-

tett tevékenységhez, a személyes adatok más célú keze-

lésére a jelen törvény rendelkezései vonatkoznak, ki-

véve a törvény ezen részét. 

 

zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej 

zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

(2) Spracúvať osobné údaje na plnenie úloh na účely 

trestného konania, ktoré boli pôvodne získané na iný 

účel, je možné, ak spracúvanie osobných údajov je na 

účel trestného konania nevyhnutné a primerané. 

(3) Príslušný orgán je oprávnený osobné údaje spracúvať 

aj na iný účel, ako je plnenie úloh na účely trestného ko-

nania, ak to je zlučiteľné s účelom, na ktorý sa zhromaž-

dili, a ak spracúvanie je na tento iný účel nevyhnutné 

a primerané. Na spracúvanie osobných údajov na iný 

účel sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak ide o spracúvanie 

osobných údajov v rámci činnosti, ktorá patrí do pôsob-

nosti práva Európskej únie; ak nejde o spracúvanie 

v rámci činnosti, ktorá patrí do pôsobnosti práva Európ-

skej únie, na spracúvanie osobných údajov na iný účel 

sa vzťahuje tento zákon okrem tejto časti. 

(4) Ak príslušný orgán vykonáva iné činnosti, ako je pl-

nenie úloh na účely trestného konania, na spracúvanie 

osobných údajov na iné činnosti sa vzťahuje osobitný 

predpis,2) ak ide o spracúvanie osobných údajov v rámci 

činnosti, ktorá patrí do pôsobnosti práva Európskej únie; 

ak nejde o spracúvanie osobných údajov v rámci čin-

nosti, ktorá patrí do pôsobnosti práva Európskej únie, na 

spracúvanie osobných údajov na iné činnosti sa vzťahuje 

tento zákon okrem tejto časti. 

 

56. § 

Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése 

(1) Különleges személyes adatokat az illetékes hatóság 

csak akkor kezelhet, ha 

a) azt bizonyíthatóan az érintett személy bocsátotta a 

rendelkezésére, 

b) a kezelésük elengedhetetlen külön jogszabály 

vagy a Szlovák Köztársaságra nézve kötelező érvé-

nyű nemzetközi szerződés szerint, vagy 

c) a kezelésük elengedhetetlen az érintett személy 

vagy más természetes személy életének, egészségé-

nek és vagyonának védelme érdekében. 

(2) Az illetékes hatóság köteles a személyes adatok ke-

zelése során megfelelő garanciákat foganatosítani az 

érintett személy jogainak védelme érdekében. 

 

  § 56 

Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov 

(1) Osobitné kategórie osobných údajov môže príslušný 

orgán spracúvať len vtedy, ak 

a) ich preukázateľne poskytla dotknutá osoba, 

b) je ich spracúvanie nevyhnutné podľa osobitného 

predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slo-

venská republika viazaná, alebo 

c) je ich spracúvanie nevyhnutné na ochranu života, 

zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fy-

zickej osoby. 

(2) Príslušný orgán musí pri spracúvaní osobitných ka-

tegórií osobných údajov prijať primerané záruky na 

ochranu práv dotknutej osoby. 

 

57. § 

Az érintett személyek kategóriái 

Az illetékes hatóság, amennyiben az lehetséges, köteles 

  § 57 

Kategórie dotknutých osôb 
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különbséget tenni az érintett személyek különböző kate-

góriáinak személyes adatai között, főként akik: 

a) olyan személyek, akik esetében megalapozottan 

valószínűsíthető, hogy bűncselekmény követtek el 

vagy fognak elkövetni, 

b) bűncselekmény elkövetéséért elítélt személyek, 

c) bűncselekmény áldozatai vagy olyan személyek, 

akik esetében bizonyos tények alapján megalapozot-

tan valószínűsíthető, hogy bűncselekmény áldozatai 

vagy áldozattá válhatnak, 

d) más, bűncselekménnyel kapcsolatos harmadik 

személyek, mégpedig olyan személyek, akik felszó-

líthatók, hogy büntetőeljárásban tanúskodjanak, sze-

mélyek, akik bűncselekmény elkövetéséről informá-

ciót nyújthatnak, vagy az a) vagy b) pontban említett 

személy kapcsolattartói vagy társai. 

 

Príslušný orgán je, ak je to možné, povinný rozlišovať 

medzi osobnými údajmi rôznych kategórií dotknutých 

osôb, ako sú najmä 

a) osoby, u ktorých sa možno odôvodnene domnie-

vať, že spáchali alebo majú v úmysle spáchať trestný 

čin, 

b) osoby odsúdené za spáchanie trestného činu, 

c) obete trestného činu alebo osoby, u ktorých sú na 

základe určitých skutočností dôvody domnievať sa, 

že sú alebo by mohli byť obeťami trestného činu, 

d) iné tretie osoby v súvislosti s trestným činom, a to 

najmä osoby, ktoré môžu byť vyzvané, aby svedčili 

v rámci trestného konania, osoby, ktoré môžu po-

skytnúť informácie o trestných činoch, alebo kon-

taktné osoby alebo spoločníci niektorej z osôb podľa 

písmen a) a b). 

 

58. § 

A személyes adatok eredete és valóságtartalma 

(1) Amennyiben az lehetséges, az illetékes hatóság meg-

különbözteti a tényeken alapuló személyes adatokat és a 

szubjektív értékelésekből származó személyes adatokat.  

(2) Az illetékes hatóság az adatátvitel megvalósítása 

előtt ellenőrzi a személyes adatok helyességét, teljessé-

gét és időszerűségét, ha az lehetséges, és intézkedéseket 

hoz annak biztosítása érdekében, hogy nem nyújtson 

vagy adjon át olyan személyes adatokat, amelyek hibá-

sak, hiányosak vagy elavultak. 

(3) Az illetékes adatokhoz átadás vagy átvitel esetén 

hozzáférhető információkat csatol, amelyek a fogadó il-

letések hatóságnak lehetővé teszik a kapott adatok he-

lyessége, teljessége és időszerűsége mértékének elbírá-

lását, amennyiben azt a körülmények engedik. A helyte-

len személyes adatokat az illetékes hatóság nem adhatja 

tovább vagy viheti át; a nem hiteles személyes adatokat 

adatátvitel vagy adatszolgáltatás esetén az illetékes ha-

tóság köteles megjelölni és köteles feltűnteni a megbíz-

hatóságuk mértékét. Ha az illetékes hatóság adatátvitel 

vagy adatszolgáltatás esetén jogosulatlanul jár el vagy 

helytelen személyes adatokat nyújt, köteles felesleges 

halogatás nélkül tájékoztatni róla a fogadó felet és fel-

kérni az adatkezelés címzettjeit, akiknek ilyen adatokat 

közvetített, hogy haladéktalanul javítsák ki, egészítsék 

ki, töröljék azokat, vagy korlátozzák az ilyen személyes 

adatok kezelését. 

 

  § 58 

Pôvod a pravdivosť osobných údajov 

(1) Príslušný orgán označí, ak je to možné, osobné údaje 

založené na skutočnostiach a osobné údaje založené na 

osobných hodnoteniach. 

(2) Príslušný orgán pred poskytnutím osobných údajov 

alebo pred prenosom osobných údajov overí ich správ-

nosť, úplnosť a aktuálnosť, ak je to možné, a prijme 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa neposkytovali 

alebo neprenášali osobné údaje, ktoré sú nesprávne, ne-

úplné alebo neaktuálne. 

(3) Príslušný orgán k poskytnutiu a prenosu osobných 

údajov pripojí dostupné informácie, ktoré umožnia prijí-

majúcemu príslušnému orgánu posúdiť ich mieru správ-

nosti, úplnosti, aktuálnosti a spoľahlivosti, ak to okol-

nosti dovoľujú. Nesprávne osobné údaje príslušný orgán 

nemôže poskytovať a prenášať; neoverené osobné údaje 

príslušný orgán musí pri poskytovaní alebo prenose 

takto označiť a musí uviesť mieru ich spoľahlivosti. Ak 

príslušný orgán neoprávnene poskytne osobné údaje 

alebo neoprávnene prenesie osobné údaje alebo po-

skytne nesprávne osobné údaje alebo prenesie nesprávne 

osobné údaje, je povinný bez zbytočného odkladu infor-

movať príjemcu a žiadať príjemcov osobných údajov, 

ktorým sa také osobné údaje poskytli, aby ich bez zby-

točného odkladu opravili, doplnili, vymazali alebo aby 

obmedzili spracúvanie takých osobných údajov. 

 

MÁSODIK FEJEZET 

Az érintett személy jogai 

 

59. § 

Az illetékes hatóságok büntetőeljárási célú adatkezelési 

feladatainak eljárására teljes mértékben vonatkoznak a 

29. § rendelkezései. 

 

  DRUHÁ HLAVA 

Práva dotknutej osoby 

 

§ 59 

Na postup príslušných orgánov pri spracúvaní osobných 

údajov na plnenie úloh na účely trestného konania sa 

vzťahuje § 29 rovnako. 
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60. § 

Tájékoztatások, melyeket elérhetővé kell  

tenni vagy ki kell adni az érintett személynek 

(1) Az illetékes hatóság honlapján mindenképpen nyil-

vánosságra hozza: 

a) azonosító adatait és elérhetőségeit, 

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit, 

c) az adatkezelés célját, melyre a személyes adatok 

szolgálnak, 

d) a hatóság elérhetőségeit, 

e) a tájékoztatást a 100. § szerinti eljárás indításának 

lehetőségéről, 

f) a tájékoztatást, hogy az érintett személy kérheti az 

illetékes hatóságtól a személyes adataihoz való hoz-

záférést, a személyes adatai javítását, törlését vagy 

kezelésük korlátozását. 

(2) Az érintett személy kérésére az illetékes hatóság kü-

lönleges esetben köteles az érintett személyt tájékoztatni 

a) a személyes adatok kezelésének jogalapjáról, 

b) a személyes adatok tárolásának időtartamárók; ha 

ez nem lehetséges, a tájékoztatást a meghatározásá-

nak feltételeiről, 

c) a személyes adatok címzettjeiről, beleértve a har-

madik országbeli címzetteket és nemzetközi szerve-

zeteket, 

d) más tényekről, különösen akkor, ha a személyes 

adatokat az érintett személy tudta nélkül kezelik. 

 

  § 60 

Informácie, ktoré sa majú sprístupniť  

alebo poskytnúť dotknutej osobe 

(1) Príslušný orgán na svojom webovom sídle sprístupní 

najmä 

a) svoje identifikačné údaje a kontaktné údaje, 

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby, 

c) informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné 

údaje určené, 

d) kontaktné údaje úradu, 

e) informácie o práve podať návrh na začatie konania 

podľa § 100, 

f) informácie o práve žiadať od príslušného orgánu 

prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby 

týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich 

spracúvania. 

(2) Na žiadosť dotknutej osoby je príslušný orgán po-

vinný poskytnúť v osobitných prípadoch dotknutej 

osobe informácie o 

a) právnom základe spracúvania osobných údajov, 

b) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je 

možné, informáciu o kritériách jej určenia, 

c) kategóriách príjemcov osobných údajov, a to aj v 

tretej krajine a medzinárodnej organizácii, 

d) o iných skutočnostiach, najmä ak sa osobné údaje 

získali bez vedomia dotknutej osoby. 

 

61. § 

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga 

Az érintett személynek joga van az illetékes hatóságtól 

igazolást kérni arról, hogy kezelnek-e rá vonatkozó sze-

mélyes adatokat, és ha igen, joga van hozzáférést kapni 

ezekhez a személyes adatokhoz és tájékoztatást kapni ar-

ról, hogy 

a) milyen céllal kezelik személyes adatait és mi az 

adatai kezelésének törvényes alapja, 

b) személyes adatai mely kategóriáit kezelik, 

c) a címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, me-

lyeknek a személyes adatait átadták vagy át fogják 

adni, elsősorban a harmadik országbeli címzettekről 

vagy nemzetközi szervezetekről, 

d) a személyes adatok tárolásának időtartamáról; ha 

ez lehetetlen, az időtartam meghatározásának szem-

pontjairól, 

e) joga van az illetékes hatóságnál kérni személyes 

adatai kijavítását vagy törlését, vagy a személyes 

adatok kezelésének korlátozását, vagy kifogással él-

het személyes adatai kezelésével szemben, 

f) a hivatal elérhetőségének adatairól,  

g) joga van eljárást indítani a 100. § rendelkezései 

értelmében, 

h) a személyes adatok milyen forrásból származnak, 

ha ilyenek hozzáférhetőek. 

  § 61 

Právo na prístup k osobným údajom 

Dotknutá osoba má právo získať od príslušného orgánu 

potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré 

sa jej týkajú, a ak to tak je, má právo získať prístup 

k týmto osobným údajom a informácie o 

a) účele spracúvania osobných údajov a právnom zá-

klade spracúvania osobných údajov, 

b) kategórii spracúvaných osobných údajov, 

c) príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli 

alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä 

o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej 

organizácii, 

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je 

možné, informáciu o kritériách jej určenia, 

e) práve žiadať od príslušného orgánu opravu osob-

ných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich 

vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných 

údajov alebo práve namietať spracúvanie osobných 

údajov, 

f) kontaktných údajoch úradu, 

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

h) zdroji osobných údajov, ak sú dostupné. 
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62. § 

Jog a személyes adatok kijavításához,  

a személyes adatok törléséhez  

és e jogok korlátozása 

(1) Az érintett személynek joga van ahhoz, hogy az ille-

tékes hatóság felesleges halogatás nélkül kijavítsa hibás 

személyes adatait, melyek rá vonatkoznak. A személyes 

adatok kezelésének céljára való tekinettel az érintett sze-

mélynek joga van hiányos személyes adatainak kiegészí-

téséhez. 

(2) Az érintett személynek joga van ahhoz, hogy az ille-

tékes hatóság felesleges halogatás nélkül törölje a rá vo-

natkozó személyes adatokat, és az illetékes hatóság kö-

teles felesleges halogatás nélkül törölni a személyes ada-

tokat, ha 

a) a személyes adatok kezelése a személyesadat-ke-

zelésre vonatkozó, 52–55. §-ban lefektetett elvekbe 

ütközik, 

b) a személyes adatok kezelése az 56. § elveibe ütkö-

zik, vagy 

c) a személyes adatok törlése elengedhetetlen a jelen 

törvény szerinti, külön jogszabályból vagy a Szlovák 

Köztársaságra nézve kötelező érvényű nemzetközi 

szerződésből fakadó kötelességek teljesítése végett. 

(3) Törlés helyett az illetékes hatóság korlátozza a sze-

mélyes adatok kezelését, ha 

a) az érintett személy megtámadta személyes adatai 

helyességét és azok helyességét vagy helytelenségét 

nem lehet eldönteni, vagy 

b) a személyes adatokat bizonyítás céljából meg kell 

őrizni. 

(4) Ha a személyes adatok kezelése a 3. bekezdés a) 

pontja szerint korlátozásra kerül, az illetékes hatóság kö-

teles a személyesadat-kezelés korlátozásának feloldása 

előtt e tényről tájékoztatni az érintett személyt. 

(5) Az illetékes hatóság köteles az érintett személyt írás-

ban tájékoztatni az 1. bekezdésben lefektetett adatjaví-

táshoz való joga, a 2. bekezdés szerinti adattörléshez 

való joga vagy a 3. bekezdés szerinti adatkezelés-korlá-

tozási joga elutasításáról és az elutasítás indokairól. 

 

  § 62 

Právo na opravu osobných údajov,  

právo na vymazanie osobných údajov  

a obmedzenie týchto práv 

(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby príslušný orgán 

bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné 

údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúva-

nia osobných údajov má dotknutá osoba právo na dopl-

nenie neúplných osobných údajov. 

(2) Dotknutá osoba má právo na to, aby príslušný orgán 

bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa 

jej týkajú, a príslušný orgán je povinný bez zbytočného 

odkladu vymazať osobné údaje, ak 

a) spracúvanie osobných údajov je v rozpore so zá-

sadami spracúvania osobných údajov podľa § 52 až 

55, 

b) spracúvanie osobných údajov je v rozpore s § 56, 

alebo 

c) výmaz osobných údajov je nevyhnutný na účel 

splnenia povinností podľa tohto zákona, osobitného 

predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slo-

venská republika viazaná. 

(3) Namiesto vymazania príslušný orgán obmedzí spra-

cúvanie osobných údajov, ak 

a) dotknutá osoba napadla správnosť osobných úda-

jov a ich správnosť alebo nesprávnosť nemožno ur-

čiť, alebo 

b) osobné údaje sa musia zachovať na účely dokazo-

vania. 

(4) Ak je obmedzené spracúvanie osobných údajov 

podľa odseku 3 písm. a), príslušný orgán je povinný pred 

zrušením obmedzenia spracúvania osobných údajov 

o tom dotknutú osobu informovať. 

(5) Príslušný orgán je povinný písomne informovať dot-

knutú osobu o zamietnutí práva na opravu podľa odseku 

1, práva na vymazanie podľa odseku 2 alebo obmedze-

nie spracúvania osobných údajov podľa odseku 3 a o dô-

vodoch zamietnutia. 

 

63. § 

A tájékoztatás korlátozása  

és az érintett személy jogainak korlátozása 

(1) Az illetékes hatóság elnapolhatja a tájékoztást, kor-

látozhatja a tájékoztatást vagy elhagyhatja a 60. § 2. be-

kezdése szerinti tájékoztatást, teljes egészében vagy 

részlegesen korlátozhatja a 61. § szerinti hozzáféréshez 

való jogot vagy teljes egészében vagy részlegesen korlá-

tozhatja a 65. § 5. bekezdése szerinti tájékoztatási köte-

lességét, ha 

a) az a hatósági eljárás vagy bírósági eljárás vagy 

  § 63 

Obmedzenie poskytnutia informácií  

a práv dotknutej osoby 

(1) Príslušný orgán môže odložiť poskytnutie informá-

cií, obmedziť poskytnutie informácií alebo upustiť od 

poskytnutia informácií podľa § 60 ods. 2, úplne alebo 

čiastočne obmedziť právo na prístup podľa § 61 alebo 

môže úplne alebo čiastočne obmedziť povinnosť infor-

movať podľa § 62 ods. 5, ak 

a) by mohlo dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu 

úradného postupu alebo súdneho postupu alebo šet-

renia, 
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nyomozás befolyásolását vagy meghiúsulását von-

hatná maga után, 

b) veszélyeztethetné a büntetőeljárás céljait szolgáló 

feladatok teljesítését, 

c) az szükséges a közrend vagy az állambiztonság vé-

delmének biztosítása érdekében, vagy 

d) az szükséges más személyek jogainak védelme ér-

dekében. 

(2) Külön jogszabály meghatározhatja a személyes ada-

tok azon kategóriáit, amelyekre az 1. bekezdés rendelke-

zései vonatkoznak. 

(3) Az illetékes hatóság köteles az érintett személyt írás-

ban tájékoztatni a 61. §-ban lefektetett adathozzáférési 

joga elutasításáról vagy hozzáférési joga korlátozásáról, 

és az elutasítás vagy korlátozás indokairól; ez nem érvé-

nyes, ha az ilyen tájékoztatással veszélybe sodorná az 1. 

bekezdés szerinti célokat. 

(4) Az illetékes hatóság köteles dokumentálni a tények-

ból fakadó indokokat vagy a jogi indokokat, melyek 

alapján a 61. § szerinti hozzáférési jogot korlátozta, ezt 

kérésre fel kell mutatnia a felügyeleti hivatalnak. 

(5) Ha az illetékes hatóság korlátozza a tájékoztatásnyúj-

tást vagy korlátozza az érintett személy jogait az 1. be-

kezdés értelmében, köteles az érintett személyt írásban 

tájékoztatni azon jogáról, hogy a 100. § szerint értelmé-

ben eljárást kezdeményezhet, beleértve a jogát az illeté-

kes hatóság 1. és 3. bekezdés szerinti eljárása törvényes-

ségének felügyeleti hatóság általi felülvizsgálatát, vala-

mint az érintett személy jogai védelmének egyéb faj-

táit.19) 

 

b) by mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh na účely 

trestného konania, 

c) je to potrebné na zabezpečenie ochrany verejného 

poriadku alebo bezpečnosti štátu, alebo 

d) je to potrebné na ochranu práv iných osôb. 

(2) Osobitný predpis môže ustanoviť kategórie spracú-

vania osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje odsek 1. 

(3) Príslušný orgán je povinný písomne informovať dot-

knutú osobu o zamietnutí práva na prístup alebo obme-

dzení práva na prístup podľa § 61 a o dôvodoch tohto 

zamietnutia alebo obmedzenia; to neplatí, ak by sa po-

skytnutím takej informácie ohrozil účel podľa odseku 1. 

(4) Príslušný orgán musí zdokumentovať skutkové dô-

vody alebo právne dôvody, na základe ktorých sa obme-

dzilo právo na prístup podľa § 61, a poskytnúť ich na 

požiadanie úradu. 

(5) Ak príslušný orgán obmedzí poskytnutie informácií 

alebo obmedzí právo dotknutej osoby podľa odseku 1, je 

povinný dotknutú osobu písomne informovať o mož-

nosti podania návrhu na začatie konania podľa § 100 vrá-

tane možnosti uplatnenia práva na preverenie zákonnosti 

postupov príslušného orgánu podľa odsekov 1 a 3 úra-

dom a o možnosti uplatnenia práv dotknutej osoby na 

inú právnu ochranu.19) 

 

64. § 

Értesítés a személyes adatok kijavításáról,  

törléséről vagy kezelésének korlátozásáról 

Az illetékes hatóság köteles értesítést kiadni a helytelen 

személyes adatok kijavítását az illetékes hatóságnak, 

melytől a helytelen személyes adatokat megkapta. Ha az 

illetékes hatóság a helytelen személyes adatokat kija-

vítja, törli vagy kezelésüket korlátozza a 62. § 1–3. be-

kezdése értelmében, tájékoztatja róla a címzettet, aki 

vagy amely szintén köteles az ilyen személyes adatokat 

kijavítani, törölni vagy kezelésüket korlátozni. 

 

  § 64 

Oznámenie opravy, vymazania  

alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov 

Príslušný orgán je povinný oznámiť opravu nesprávnych 

osobných údajov príslušnému orgánu, od ktorého ne-

správne osobné údaje získal. Ak príslušný orgán ne-

správne osobné údaje opraví, vymaže nesprávne osobné 

údaje alebo obmedzí ich spracúvanie podľa § 62 ods. 1 

až 3, informuje o tom príjemcu, ktorý je také osobné 

údaje povinný opraviť, vymazať alebo obmedziť ich 

spracúvanie. 

 

65. § 

A 61–64. § rendelkezései nem érvényesek, ha olyan sze-

mélyes adatokról van szó, amelyek nyomozati iratok 

vagy bírósági periratok részét képezik büntetőjogi eljá-

rás keretében; a jelen rendelkezésekben feltüntetett jo-

gok külön jogszabály21) szerint érvényesíthetők. 

 

  § 65 

Ustanovenia § 61 až 64 sa neuplatňujú, ak ide o osobné 

údaje, ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu alebo súd-

neho spisu v rámci trestného konania; práva uvedené 

v týchto ustanoveniach sa vykonávajú podľa osobitného 

predpisu.21) 

 

66. § 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben 

(1) Az érintett személy jogosult arra, hogy az illetékes 

hatóság rá nézve kedvezőtlen joghatással járó döntése ne 

  § 66 

Automatizované individuálne rozhodovanie 
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alapulhasson kizárólag automatizált adatkezelésen – ide-

értve a profilalkotást is –, ha külön jogszabály vagy a 

Szlovák Köztársaságra nézve kötelező érvényű nemzet-

közi szerződés másként nem rendelkezik. A külön jog-

szabálynak vagy a Szlovák Köztársaságra nézve köte-

lező érvényű nemzetközi szerződésnek elegendő garan-

ciát kell tartalmaznia az érintett személy jogainak védel-

mére nézve, főként arra, hogy meggyőződhessen róla, 

hogy az illetékes hatóság nem automatizált adatkezelés-

sel hozta meg a döntését. 

(2) Az 1. bekezdés szerinti döntés nem alapulhat szemé-

lyi adatok különleges kategóriáin, ha nem érvényesül-

hetnek megfelelő az érintett személy jogait és törvény-

ből fakadó érdekeit biztosító intézkedések. 

(3) A profilalkotás, mely a személyes adatok különleges 

kategóriái alapján személyek diszkriminációjához vezet, 

tilos. 

 

(1) Rozhodnutie príslušného orgánu, ktoré má na dot-

knutú osobu nepriaznivé právne účinky, nesmie byť za-

ložené výlučne na automatizovanom spracúvaní osob-

ných údajov vrátane profilovania, ak osobitný predpis 

alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská repub-

lika viazaná, neustanovuje inak. Osobitým predpisom 

alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská re-

publika viazaná, musia byť ustanovené primerané zá-

ruky ochrany práv dotknutej osoby, najmä právo na ove-

renie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo 

strany príslušného orgánu. 

(2) Rozhodnutie podľa odseku 1 nesmie byť založené na 

osobitných kategóriách osobných údajov, ak sa neuplat-

ňujú vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených 

záujmov dotknutej osoby. 

(3) Profilovanie, ktoré vedie k diskriminácii osôb na zá-

klade osobitných kategórií osobných údajov, sa zaka-

zuje. 

 

HARMADIK FEJEZET 

Az illetékes hatóság  

és az adatfeldolgozó kötelességei 

 

67. § 

Az illetékes hatóság büntetőeljárás céljait szolgáló sze-

mélyesadat-kezelésére egyenlő mértékben vonatkoznak 

a 31. §, a 32. §, a 33. § 1. és 3. bek., a 34. §, a 36. §, a 37. 

§, a 39–41. §, a 42. § 1–5. és 7. bek. és a 44–46. § ren-

delkezései. 

 

  TRETIA HLAVA 

Práva a povinnosti  

príslušného orgánu a sprostredkovateľa 

 

§ 67 

Na postup príslušných orgánov pri spracúvaní osobných 

údajov na plnenie úloh na účely trestného konania sa 

vzťahujú § 31, § 32, § 33 ods. 1 a 3, § 34, § 36, § 37, § 

39 až 41, § 42 ods. 1 až 5 a 7 a § 44 až 46 rovnako. 

 

68. § 

(1) Az illetékes hatóság háromévente egyszer felülvizs-

gálja, hogy a kezelt személyes adatok továbbra is szük-

ségeke-e a büntetőeljárás céljait szolgáló feladatok telje-

sítéséhez, ha külön jogszabály másként nem rendelke-

zik. 

(2) Az illetékes hatóság feljegyzést vezet azokról az 

adatkezelési tevékenységekről, amelyekért felelős. Az 

adatkezelési tevékenységről szóló feljegyzésnek a 37. §-

ban szereplő adatok mellett tartalmaznia kell a tájékoz-

tatást, hogy 

a) profilalkotást használt, ha az illetékes hatóság 

szándéka a profilalkotás,  

b) az adatkezelési művelet jogi alapjáról, beleértve 

az adatátvitelt is, melyre a személyes adatokat 

szánja. 

 

  § 68 

(1) Príslušný orgán raz za tri roky preverí, či sú spracú-

vané osobné údaje naďalej potrebné na plnenie úloh na 

účely trestného konania, ak osobitný predpis neustano-

vuje inak. 

(2) Príslušný orgán vedie záznamy o spracovateľských 

činnostiach, za ktoré je zodpovedný. Záznamy o spraco-

vateľských činnostiach musia obsahovať okrem infor-

mácií podľa § 37 aj informácie o 

a) použití profilovania, ak príslušný orgán zamýšľa 

profilovanie, 

b) právnom základe pre spracovateľské operácie vrá-

tane prenosu, pre ktorý sú osobné údaje určené. 

 

69. § 

A naplófájlok nyilvántartása 

(1) Az illetékes hatóság a személyes adatok megszerzé-

sében, letöltésében, átadásában – beleértve a továbbítást 

az automatikus adatkezelési folyamatokban – megőrzi a 

naplófájlokat. A letöltési és továbbadási naplófájlból 

  § 69 

Vedenie logov 

(1) Príslušný orgán pri získavaní, zmene, prehliadaní, 

poskytovaní vrátane prenosu, kombinovaní a vymazaní 

osobných údajov v systéme automatizovaného spracú-

vania uchováva logy. Z logov o prehliadaní a poskyto-
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egyértelműen meg kell tudni határozni a letöltés vagy to-

vábbadás okát, dátumát és időpontját, valamint a szemé-

lyes adatokat letöltő vagy továbbadó személy azonosító 

adatait, illetve a címzettek kilétét. 

(2) Az illetékes hatóság kizárólag a személyes adatok 

kezelése törvényességének ellenőrzése és követése cél-

jából használja fel és tárolja a naplófájlokat, a személyes 

adatok integritása és biztonsága érdekében és büntető el-

járási célokból. 

(3) Az illetékes hatóság és az adatfeldolgozója kérésre a 

hivatal rendelkezésére bocsátja a naplófájlokat, ha azok 

elérhetők. 

  

vaní musí byť možné určiť dôvod, dátum a čas prehlia-

dania alebo poskytovania a identifikačné údaje osoby, 

ktorá tieto osobné údaje prehliadala alebo ich poskyto-

vala, ako aj totožnosť príjemcov. 

(2) Príslušný orgán využíva a uchováva logy výlučne na 

účely overovania zákonnosti spracúvania osobných úda-

jov, vlastného monitorovania, na účely zabezpečenia in-

tegrity a bezpečnosti osobných údajov a na účely trest-

ného konania. 

(3) Príslušný orgán a sprostredkovateľ príslušného or-

gánu na požiadanie sprístupnia logy úradu, ak sú do-

stupné. 

 

70. § 

Előzetes konzultáció 

(1) Az illetékes hatóság előzetes konzultációt valósít 

meg a felügyeleti hatósággal azon személyes adatok ke-

zelése előtt, amelyek az új információs rendszer fogják 

képezni, ha a 42. § szerinti adatvédelmi hatásvizsgálat-

ból egyértelmű, hogy az ilyen adatkezelés nagyfokú koc-

kázatot hordoz a természetes személyekre nézve, 

amennyiben az illetékes hatóság nem léptet életbe e koc-

kázatot csökkentő intézkedéseket vagy a kezelés típusá-

val, főként az új technológiákkal, mechanizmusokkal és 

eljárásmódokkal kapcsolatos intézkedéseket, ha azok-

hoz az érintett személy jogai megsértésének nagyfokú 

kockázata társul. 

(2) Az illetékes hatóság az előzetes konzultációval 

együtt az általa elvégzett, 42. § szerinti adatvédelmi ha-

tásvizsgálatot is a hivatal részére bocsátja, valamint a hi-

vatal kérésére minden további adatot, amelyek lehetővé 

teszik a hivatal részére megítélni a személyes adatok ke-

zelésének összhangját a jelen törvénnyel és főként az 

érintett személyt fenyegető veszélyt az adatvédelem és 

az összefüggő biztosítékok szempontjából. 

(3) Ha a hivatal úgy véli, hogy az 1. bekezdés szerinti 

adatkezelés törvénysértő lehetne, főleg, ha az illetékes 

hatóság nem megfelelő mértékben azonosította be a koc-

kázatot vagy alábecsülte a kockázatot, a hivatal az elő-

zetes konzultációt kérő kérvény beérkezésétől számított 

hat héten belül az illetékes hatóságnak vagy az adatke-

zelőjének is írásbeli tanácsadást nyújt. A hivatal a terve-

zett személyesadat-kezelés bonyolultságára való tekin-

tettel az előző mondat szerinti határidőt egy hónappal 

meghosszabbíthatja; a határidő meghosszabbításáról és 

annak okairól a hivatal értesíti az adatkezelőt, esetleg az 

adatfeldolgozót is, a konzultációs kérelem kézhez véte-

létől számított egy hónapon belül. A hivatal tanácsadói 

határidejének múlása szünetel mindaddig, míg a hivatal 

nem kapja meg azokat az információkat, amelyeket az 

előzetes konzultáció céljaira bekért. 

(4) A további adatkezelési műveleteket, melyekre vonat-

kozóan előzetes konzultációs kötelezettséget írnak elő az 

  § 70 

Predchádzajúca konzultácia 

(1) Príslušný orgán uskutoční s úradom konzultáciu pred 

spracúvaním osobných údajov, ktoré má tvoriť súčasť 

nového informačného systému, ak je z posúdenia vplyvu 

na ochranu osobných údajov podľa § 42 zrejmé, že toto 

spracúvanie povedie k vysokému riziku pre práva fyzic-

kých osôb, ak príslušný orgán neprijme opatrenia na 

zmiernenie tohto rizika alebo sa s typom spracúvania, 

najmä s využitím nových technológií, mechanizmov 

alebo postupov, spája vysoké riziko porušenia práv 

dotknutej osoby. 

(2) Príslušný orgán spolu so žiadosťou o predchádzajúcu 

konzultáciu poskytne úradu aj posúdenie vplyvu na 

ochranu osobných údajov podľa § 42, ktoré vykonal, a 

na požiadanie úradu aj ďalšie informácie, ktoré úradu 

umožnia posúdiť súlad spracúvania osobných údajov s 

týmto zákonom a najmä riziká z hľadiska ochrany osob-

ných údajov dotknutej osoby a súvisiacich záruk. 

(3) Ak sa úrad domnieva, že by zamýšľané spracúvanie 

osobných údajov podľa odseku 1 bolo nezákonné, najmä 

ak príslušný orgán nedostatočne identifikoval riziko 

alebo zmiernil riziko, úrad do šiestich týždňov od prija-

tia žiadosti o konzultáciu poskytne príslušnému orgánu, 

prípadne aj sprostredkovateľovi, písomné poradenstvo. 

Úrad môže s ohľadom na zložitosť zamýšľaného spracú-

vania osobných údajov predĺžiť lehotu podľa predchá-

dzajúcej vety o jeden mesiac; predĺženie lehoty a dôvody 

predĺženia úrad oznámi prevádzkovateľovi, prípadne aj 

sprostredkovateľovi, do jedného mesiaca od prijatia žia-

dosti o konzultáciu. Lehota na poskytnutie poradenstva 

úradom neplynie dovtedy, kým úrad nezíska informácie, 

o ktoré požiadal na účely predchádzajúcej konzultácie. 

(4) Ďalšie spracovateľské operácie pre príslušný orgán, 

ktoré podliehajú povinnosti uskutočniť predchádzajúce 

konzultácie podľa odseku 1, ustanoví všeobecne zá-

väzný právny predpis, ktorý vydá úrad. 
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illetékes hatóságnak az 1. bekezdés értelmében, általá-

nos érvényű jogszabály határozza meg, melyet a fel-

ügyeleti hivatal ad ki. 

 

71. § 

A személyes adatok kezelésének biztonsága 

Az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság adatfel-

dolgozója az automatizált adatkezelési eljárásban a koc-

kázatok kiértékelése után intézkedést hoz 

a) a berendezésekhez való hozzáférés ellenőrzéséről, 

hogy megakadályozza illektéktelenek hozzáférését a 

személyes adatok kezelését szolgáló azon berendezé-

sekhez, melyeket a személyesadat-feldolgozásra 

használnak, 

b) a személyes adatokat tartalmazó adathordozók el-

lenőrzéséről, hogy elejét vegye a személyes adatokat 

tartalmazó adathordozók olvasásának, a személyes 

adatokat tartalmazó adathordozók másolásának, a 

személyes adatokat tartalmazó adathordozók módo-

sításának vagy a személyes adatokat tartalmazó adat-

hordozók törlésének, 

c) a személyes adatok tárolásának ellenőrzéséről, 

hogy elejét vegye személyes adatok illetéktelen elhe-

lyezésének az információs rendszerekben és a sze-

mélyes adatok illetéktelen letöltésének az informá-

ciós rendszerekből, személyes adatok módosításának 

az információs rendszerekben vagy személyes ada-

tok törlésének az információs rendszerekből, 

d) az információs rendszerhez való hozzáférés ellen-

őrzését, hogy megakadályozza az automatizált adat-

kezelési rendszerek arra illetéktelenek általi haszná-

latát az adatátvitelre szolgáló berendezések segítség-

ével,  

e) a személyes adatokhoz való hozzáférés ellenőrzé-

sét annak biztosítása érdekében, hogy az automati-

zált adatkezelési rendszer használatára jogosult sze-

mélyek csak azokhoz a személyes adatokhoz jussa-

nak hozzá, amelykre a hozzáférési jogosítványuk vo-

natkozik, 

f) az adatátvitel ellenőrzését annak biztosítása érdek-

ében, hogy ellenőrizze és azonosítsa azon jogalanyo-

kat, akik vagy amelyek a személyes adatokat meg-

kapták vagy akiknek vagy amelyeknek továbbítva 

lettek, vagy ellenőrizze és azonosítsa azokat a jogala-

nyokat, akik vagy amelyek a személyes adatokat 

megkaphatják vagy akiknek vagy amelyeknek továb-

bítva lehetnek adatátvitelre szolgáló berendezések 

közvetítésével, 

g) az adatok információs rendszerekbe történő elhe-

lyezését annak biztosítása érdekében, hogy ellenőriz-

hető és megállapítható lesz, mely személyek helyez-

ték el a személyes adatokat az automatizált adatkeze-

lési rendszerben, hogy mikor és ki helyezte el azokat, 

h) az adatforgalom ellenőrzését, hogy elejét vegyék 

  § 71 

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov 

Príslušný orgán alebo sprostredkovateľ príslušného or-

gánu pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov 

prijme na základe vyhodnotenia rizík opatrenia na 

a) kontrolu prístupu k zariadeniam, aby sa zabránilo 

neoprávnenému prístupu k zariadeniam na spracúva-

nie osobných údajov, ktoré sa používajú na spracú-

vanie, 

b) kontrolu nosičov osobných údajov, aby sa zabrá-

nilo neoprávnenému čítaniu nosičov osobných úda-

jov, kopírovaniu nosičov osobných údajov, pozme-

ňovaniu nosičov osobných údajov alebo odstráneniu 

nosičov osobných údajov, 

c) kontrolu uchovávania osobných údajov, aby sa za-

bránilo neoprávnenému vkladaniu osobných údajov 

do informačného systému a neoprávnenému prehlia-

daniu osobných údajov v informačnom systéme, po-

zmeňovaniu osobných údajov v informačnom sys-

téme alebo vymazaniu osobných údajov z informač-

ného systému, 

d) kontrolu užívateľa informačného systému, aby sa 

zabránilo použitiu systémov automatizovaného spra-

cúvania neoprávnenými osobami pomocou zariade-

nia na prenos osobných údajov, 

e) kontrolu prístupu k osobným údajom, aby sa za-

bezpečilo, že osoby oprávnené používať systém au-

tomatizovaného spracúvania budú mať prístup iba 

k tým osobným údajom, na ktoré sa vzťahuje ich 

oprávnenie na prístup, 

f) kontrolu prenosu údajov, aby sa zabezpečila mož-

nosť overiť a zistiť subjekty, ktorým sa preniesli 

osobné údaje alebo poskytli osobné údaje, alebo ove-

riť a zistiť subjekty, ktorým sa môžu preniesť osobné 

údaje, alebo poskytnúť osobné údaje prostredníc-

tvom zariadenia na prenos osobných údajov, 

g) kontrolu vkladania údajov do informačného sys-

tému, aby sa zabezpečilo, že bude možné overiť 

a zistiť, aké osobné údaje sa vložili do systému auto-

matizovaného spracúvania, a kedy a kto ich tam vlo-

žil, 

h) kontrolu prepravy osobných údajov, aby sa zabrá-

nilo neoprávnenému čítaniu osobných údajov, kopí-

rovaniu osobných údajov, pozmeňovaniu osobných 

údajov alebo vymazaniu osobných údajov počas ich 

prenosu alebo počas prepravy nosiča osobných úda-

jov, 

i) obnovu osobných údajov, aby sa zabezpečilo, že sa 

inštalované systémy obnovia, ak dôjde k ich preruše-

niu, 
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a személyes adatok illetéktelenek általi olvasásának, 

a személyes adatok másolásának, a személyes adatok 

módosításának vagy a személyes adatok törlésének 

adatátvitel alatt vagy a személyesadat-hordozók szál-

lítása alatt, 

i) a személyes adatok megújítását annak biztosítása 

érdekében, hogy az istallált rendszerek felújíthatók, 

ha üzemzavar áll be rajtuk, 

j) az információs rendszer megbízhatóságának bizto-

sítását annak érdekében, hogy e rendszer funkciói 

működnek, és jelzik a hibákat a funkciókon belül, 

k) az információs rendszer integritásának biztosítá-

sát, hogy a tárolt személyes adatok nem sérülhetnek 

meg, ha a rendszerben üzemzavar lép fel. 

 

j) zabezpečenie spoľahlivosti informačného sys-

tému, aby sa zabezpečilo, že funkcie tohto systému 

fungujú a hlási sa výskyt chýb v jeho funkciách, 

k) zabezpečenie integrity informačného systému, 

aby sa uchovávané osobné údaje nemohli poškodiť, 

ak nastane porucha tohto systému. 

 

72. § 

A személyesadat-védelem sérülésének bejelentése 

(1) Az illetékes hatóság köteles indokolatlan késedelem 

nélkül bejelenteni a 40. § 4. bek. szerinti adatokat a bün-

tetőeljáráshoz kapcsolódó feladatok teljesítésére jogo-

sult tagállam illetékes hatóságának, ha a személyes ada-

tok védelmének sérelme olyan személyes adatokat tar-

talmaz, melyek átvitelét olyan tagállam illetékes ható-

sága hajtotta végre, amely büntetőeljáráshoz kapcsolódó 

feladatok teljesítésére jogosult, vagy az adatokat cím-

zettje ilyen hatóság volt. 

(2) Az illetékes hatóság a 41. § szerint előírt bejelentést 

elnapolhatja az adatvédelmi incidensről, korlátozhatja az 

adatvédelmi incidensről szóló bejelentést vagy eltekint-

het az adatvédelmi incidens bejelentésétől az érintett 

személy vonatkozásában, ha  

a) azzal befolyásolhatná vagy meghiúsíthatná a ható-

sági eljárást, vagy a bírósági eljárást vagy viszgála-

tot, 

b) veszélyeztethetné a büntetőjogi eljárással kapcso-

latos feladatok teljesítését, 

c) az szükséges a közrend védelmének biztosítása, az 

állambiztonság érdekében, vagy 

d) az szükséges más személyek jogainak védelme ér-

dekében. 

  

  § 72 

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov 

(1) Príslušný orgán je povinný bez zbytočného odkladu 

oznámiť informácie podľa § 40 ods. 4 orgánu členského 

štátu príslušnému na plnenie úloh na účely trestného ko-

nania, ak porušenie ochrany osobných údajov zahŕňa 

osobné údaje, ktorých prenos vykonal orgán členského 

štátu príslušný na plnenie úloh na účely trestného kona-

nia alebo ktoré boli prenesené takému orgánu. 

(2) Príslušný orgán môže odložiť oznámenie o porušení 

ochrany osobných údajov, obmedziť oznámenie o poru-

šení ochrany osobných údajov alebo upustiť od oznáme-

nia porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe 

podľa § 41, ak 

a) by mohlo dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu 

úradného postupu alebo súdneho postupu alebo šet-

renia, 

b) by mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh na účely 

trestného konania, 

c) je to potrebné na zabezpečenie ochrany verejného 

poriadku alebo bezpečnosti štátu, alebo 

d) je to potrebné na ochranu práv iných osôb. 

 

NEGYEDIK FEJEZET 

Személyes adatok átvitele harmadik  

országba vagy nemzetközi szervezethez 

 

73. § 

(1) Az illetékes hatóság büntetőeljárás céljait szolgáló 

személyesadat-kezelési feladatellátására egyenlő mér-

tékben vonatkoznak a 48. § 1. bek. és az 50. §-ban lefek-

tetett rendelkezések. 

(2) A büntetőeljárási feladatokat ellátó illetékes hatósá-

gok és a büntetőeljárási feladatokat ellátó illetékes tag-

állami hatóságok közötti adatátvitel garantált, ha az ilyen 

adatátvitelt külön jogszabály szerint vagy a Szlovák 

  ŠTVRTÁ HLAVA 

Prenos osobných údajov do tretej  

krajiny alebo medzinárodnej organizácii 

 

§ 73 

(1) Na postup príslušných orgánov pri spracúvaní osob-

ných údajov na plnenie úloh na účely trestného konania 

sa vzťahujú § 48 ods. 1 a § 50 rovnako. 

(2) Prenos osobných údajov medzi príslušnými orgánmi 

a orgánmi členských štátov príslušnými na plnenie úloh 

na účely trestného konania sa zaručuje, ak sa taký prenos 

vyžaduje podľa osobitného predpisu alebo medzinárod-

nej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 
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Köztársaságra nézve kötelező érvényű nemzetközi szer-

ződés megköveteli. 

 

 

74. § 

Az adatátvitel általános alapelvei 

(1) Azon személyes adatok átvitelét, amelyeket harma-

dik országba történő vagy nemzetközi szervezethez való 

átvitel céljából kezelnek vagy átvitelt követő kezelésre 

szánnak, beleértve a személyes adat későbbi újabb átvi-

telét más harmadik országba vagy más nemzetközi szer-

vezethez, az illetékes hatóság csak akkor hajthatja végre, 

ha 

a) az adatátvitel büntetőeljárás feladatainak teljesí-

tése céljából szükséges, 

b) a személyes adatokat harmadik országbeli üzemel-

tetőnek vagy nemzetközi szervezetnek továbbítják, 

amely büntetőeljárás feladatainak teljesítésére jogo-

sult hatóság, amennyiben a 77. § 1. bekezdése más-

ként nem rendelkezik, 

c) a tagállam belső jogrendjével összhangban enge-

délyt adtott az adatátvitelre még az adatátvitel meg-

valósulása előtt, amennyiben más tagállamból szár-

mazó személyes adatok átviteléről vagy átadásáról 

van szó, 

d) a Bizottság határozatot hozott az arányosságról a 

48. § 1. bek. értelmében, vagy megfelelő garanciákat 

nyújtottak vagy megfelelő garanciák léteznek a 75. § 

értelmében, vagy különleges esetekre vonatkozóan 

érvényesek a 76. § szerinti kivételek, 

e) későbbi újabb adatátvitel esetén más harmadik or-

szágba vagy más nemzetközi szervezethez, az illeté-

kes hatóság, amely az eredeti adatátvitelt végrehaj-

totta, vagy a Szlovák Köztársaság más illetékes ha-

tósága engedélyt ad ki a további adatátvitelre, még-

pedig a releváns tények alapos mérlegelésével, bele-

értve a bűncselekmény súlyosságát, a célt, mely ér-

dekében a személyes adatok átvitelére eredetileg sor 

került, valamint a személyes adatok védelmének 

színvonalát a harmadik országban vagy a nemzetközi 

szervezetnél, ahová vagy amelyhez a személyes ada-

tok további átvitele történik. 

(2) Személyes adat későbbi újabb átvitelét más harmadik 

országba vagy más nemzetközi szervezethez az 1. be-

kezdés c) pontja szerinti tagállami engedély nélkül csak 

akkor lehet megvalósítani, ha az adatátvitel elengedhe-

tetlenül szükséges a tagállam vagy harmadik ország köz-

vetelen és komoly közbiztonsági fenyegetettségének 

vagy alapvető érdekei veszélyeztetésének végett, és az 

előzetes engedélyezés megszerzésre nincs idő;az előze-

tes engedély kiadására jogosult hatóságot e zényről ha-

ladéktalanul tájékoztatni kell. 

(3) Ha az illetékes hatóság olyan személyesadat-továb-

bítást hajt végre, amelynek a kezelésére külön jogsza-

  § 74 

Všeobecné zásady prenosu osobných údajov 

(1) Prenos osobných údajov, ktoré sa spracúvajú alebo 

sú určené na spracúvanie po prenose do tretej krajiny 

alebo medzinárodnej organizácii, vrátane následného 

prenosu do ďalšej tretej krajiny či ďalšej medzinárodnej 

organizácii príslušný orgán môže uskutočniť len vtedy, 

ak 

a) je prenos potrebný na plnenie úloh na účely trest-

ného konania, 

b) sa osobné údaje prenášajú prevádzkovateľovi 

v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii, 

ktorý je orgánom príslušným na plnenie úloh na 

účely trestného konania, ak nie je v § 77 ods. 1 usta-

novené inak, 

c) členský štát vydal povolenie na prenos v súlade so 

svojím vnútroštátnym právom, ak sa prenesú osobné 

údaje alebo poskytnú osobné údaje z iného člen-

ského štátu, ešte pred uskutočnením prenosu, 

d) Komisia prijala rozhodnutie o primeranosti podľa 

§ 48 ods. 1 alebo boli poskytnuté alebo existujú pri-

merané záruky podľa § 75 alebo platia výnimky pre 

osobitné situácie podľa § 76, 

e) pri následnom prenose do ďalšej tretej krajiny 

alebo medzinárodnej organizácii príslušný orgán, 

ktorý uskutočnil pôvodný prenos, alebo iný príslušný 

orgán v Slovenskej republike vydá povolenie na ná-

sledný prenos, a to po náležitom zohľadnení rele-

vantných faktorov vrátane závažnosti trestného činu, 

účelu, na ktorý sa osobné údaje pôvodne preniesli, 

a úrovne ochrany osobných údajov v tretej krajine 

alebo medzinárodnej organizácii, do ktorej sa osobné 

údaje následne prenášajú. 

(2) Prenos bez predchádzajúceho povolenia členského 

štátu podľa odseku 1 písm. c) možno uskutočniť len 

vtedy, ak je prenos nevyhnutný na zabránenie bezpro-

strednému a vážnemu ohrozeniu verejnej bezpečnosti 

členského štátu alebo tretej krajiny, alebo základných 

záujmov členského štátu a predchádzajúce povolenie nie 

je možné získať včas; orgán zodpovedný za vydanie 

predchádzajúceho povolenia sa o tom musí informovať 

bez zbytočného odkladu. 

(3) Ak príslušný orgán uskutočňuje prenos osobných 

údajov, na ktorých spracúvanie sa podľa osobitného 

predpisu vzťahujú osobitné podmienky spracúvania, 

musí o podmienkach a požiadavke dodržiavať ich infor-

movať príjemcu. Pri prenose osobných údajov príjem-

covi v inom členskom štáte alebo agentúre, úradu alebo 

orgánu Európskej únie nemôže príslušný orgán uplatňo-

vať iné podmienky, ako sa uplatňujú na prenos osobných 

údajov v rámci Slovenskej republiky. 
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bály szerinti külön kezelési feltételek vonatkoznak, e fel-

tételekről és a feltételek betartásának kötelességéről tá-

jékoztatnia kell a címzettet. Személyes adatok más tag-

állam beli címzettnek vagy ügynökségnek, hatóságnak 

vagy az Európai Unió szervének történő továbbítása ese-

tén az illetékes hatóság nem alkalmazhat más feltétele-

ket, csak olyanokat, amilyenek a személyes adatok átvi-

telére a Szlovák Köztársaságban vonatkoznak. 

 

 

75. § 

Megfelelő garanciák 

(1) Ha nem létezik Bizottság által meghozott megfele-

lőségi határozat a 48. § 1. bekezdése szerint, az illetékes 

hatóság csak abban az esetben továbbíthat személyes 

adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére, ha 

a) külön jogszabály vagy a Szlovák Köztársaságra 

nézve kötelező erejű nemzetközi szerződés megfe-

lelő garanciákat biztosít a személyes adatok védel-

mére, vagy  

b) az illetékes hatóság elbírálta a személyes adatok 

átvitelének körülményeit és arra a következtetésre ju-

tott, hogy megfelelő garanciák állnak fenn a szemé-

lyes adatok védelmére. 

(2) Az illetékes hatóság tájékoztatja a felügyeleti hivatalt 

az 1. bekezdés b) pontja szerinti adatátviteli kategóriák-

ról.  

(3) Ha az illetékes hatóság 1. bekezdés b) pontja szerinti 

adatátvitelt hajt végre, az adatátvitelt dokumentálnia 

kell; a dokumentációt kérésre bemutatja a felügyeleti hi-

vatalnak. A dokumentációban fel kell tünteni az adatát-

vitel dátumát és időpontját, a címzett illetékes hatóságról 

szóló tájékoztatást, a személyes adatok átvitelének in-

doklását és a továbbított személyes adatokat. 

(4) A Bizottság által meghozott döntéssel a 48. § 1. be-

kezdése szerinti megfelelőségi határozat megszüntetésé-

ről, módosításáról vagy felfüggesztéséről, nem változik 

az 1. bekezdés és a 76. § zerinti adatátvitel feltételrend-

szere. 

 

  § 75  

Primerané záruky 

(1) Ak neexistuje rozhodnutie Komisie o primeranosti 

podľa § 48 ods. 1, príslušný orgán môže uskutočniť pre-

nos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárod-

nej organizácii len vtedy, ak 

a) osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, kto-

rou je Slovenská republika viazaná, poskytuje prime-

rané záruky ochrany osobných údajov, alebo 

b) príslušný orgán posúdil okolnosti prenosu osob-

ných údajov a dospel k záveru, že existujú primerané 

záruky ochrany osobných údajov. 

(2) Príslušný orgán informuje úrad o kategóriách preno-

sov podľa odseku 1 písm. b). 

(3) Ak príslušný orgán uskutočňuje prenos podľa odseku 

1 písm. b), musí sa taký prenos zdokumentovať; doku-

mentácia sa na žiadosť poskytne úradu. V dokumentácii 

musí byť uvedený dátum a čas prenosu, informácie 

o prijímajúcom príslušnom orgáne, odôvodnenie pre-

nosu osobných údajov a prenášané osobné údaje. 

(4) Rozhodnutím Komisie o zrušení, zmene alebo poza-

stavení svojho rozhodnutia o primeranosti podľa § 48 

ods. 1 nie je dotknutý prenos osobných údajov podľa od-

seku 1 a § 76. 

 

76. § 

Kivételek különleges helyzet esetén 

(1) Ha nem létezik Bizottság által meghozott megfele-

lőségi határozat a 48. § 1. bekezdése vagy a 75. § szerint, 

az illetékes hatóság csak abban az esetben továbbíthat 

személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére, ha az adatátvitel szükségszerű 

a) az érintett személy vagy más személy életének, 

egészségének vagy vagyonának védelme érdekében, 

b) az érintett személy jogos érdekeinek védelme ér-

dekében, ha külön jogszabály vagy a Szlovák Köz-

társaságra nézve kötelező érvényű nemzetközi szer-

ződés úgy rendelkezik, 

c) a tagállam vagy harmadik ország közbiztonsága 

  § 76 

Výnimky pre osobitné situácie 

(1) Ak neexistuje rozhodnutie Komisie o primeranosti 

podľa § 48 ods. 1 ani primerané záruky podľa § 75, pre-

nos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárod-

nej organizácii môže príslušný orgán uskutočniť len 

vtedy, ak je prenos nevyhnutný 

a) na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknu-

tej osoby, alebo inej fyzickej osoby, 

b) na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej 

osoby, ak tak ustanovuje osobitný predpis alebo me-

dzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika 

viazaná, 
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komoly és közvetlen veszélyeztetésének megelőzése 

végett, 

d) egyedi esetekben büntetőeljárási feladatok teljesí-

tése céljából, vagy 

e) egyedi esetben jogigények érvényesítéséhez bün-

tetőeljárási feladatok teljesítésével összefüggésben. 

(2) Az 1. bekezdés szerinti adatátvitel nem valósítható 

meg, ha az illetékes hatóság, amely az adatátvitelt vég-

rehajtja, úgy dönt, hogy az érintett személy jogai felülír-

ják az 1. bekezdés d) és e) pontja szerinti adatátvitelhez 

fűződő közérdeket. 

(3) Ha az adatátvitel az 1. bekezdés szerint valósul meg, 

az adatátvitelt dokumentálnia kell; a dokumentációt ké-

résre bemutatja a felügyeleti hivatalnak. A dokumentá-

cióban fel kell tünteni az adatátvitel dátumát és időpont-

ját, a címzett illetékes hatóságról szóló tájékoztatást, 

a személyes adatok átvitelének indoklását és az átadott 

személyes adatokat. 

 

c) na predídenie bezprostredného a vážneho ohroze-

nia verejnej bezpečnosti členského štátu alebo tretej 

krajiny, 

d) v osobitných prípadoch na plnenie úloh na účely 

trestného konania, alebo 

e) v osobitných prípadoch na uplatnenie právneho 

nároku súvisiaceho s plnením úloh na účely trest-

ného konania. 

(2) Prenos osobných údajov podľa odseku 1 sa nesmie 

uskutočniť, ak príslušný orgán, ktorý prenos uskutoč-

ňuje, určí, že práva dotknutej osoby prevažujú nad verej-

ným záujmom na prenose podľa odseku 1 písm. d) a e). 

(3) Ak sa prenos osobných údajov uskutočňuje podľa 

odseku 1, musí sa taký prenos zdokumentovať; doku-

mentácia sa na žiadosť poskytne úradu. V dokumentácii 

musí byť uvedený dátum a čas prenosu, informácie 

o prijímajúcom príslušnom orgáne, odôvodnenie pre-

nosu osobných údajov a prenášané osobné údaje. 

 

77. § 

Személyes adatok átvitele  

harmadik ország címzettjének 

(1) Az illetékes hatóság egyedi esetekben személyes-

adat-átvitelt hajthat végre harmadik országban székhely-

lyel, vállalkozási hellyel, szervezeti egységgel, üzem-

részleggel vagy állandó lakhellyel bíró címzettnek, ha az 

adatátvitel más, jelen törvényben meghatározott fel-

tételei mellett 

a) az adatátvitel az azt megvalósító illetékes hatóság 

büntetőeljárási feladatainak teljesítése céljából szük-

séges, 

b) az adatátvitelt megvalósító illetékes hatóság el-

dönti, hogy az érintett személy jogai nem írják felül 

az adatátvitelhez fűződő közérdeket, melyből az 

adatátvitel szükségszerűsége fakad, 

c) az adatátvitelt megvalósító illetékes hatóság úgy 

véli, hogy az adatátvitel annak a hatóságnak, mely a 

harmadik országban a büntetőeljárási feladatok telje-

sítésére hivatott, nem hatékony vagy alkalmatlan, fő-

ként azért, mert az adatátvitel megfelelő időhorizont-

ban nem hajtható végre, 

d) az adatátvitelt megvalósító harmadik országbeli il-

letékes hatóságot, mely a büntetőeljárási feladatok 

teljesítésére hivatott, felesleges késedelem nélkül tá-

jékoztatni kell, kivéve azon eseteket, amikor az ilyen 

intézkedés hatástalan vagy alkalmatlan lenne, és 

e) az adatátvitelt megvalósító illetékes hatóság tájé-

koztatja a címzettet a konkrét célról vagy célokról, 

melyekre a címzett a továbbított adatokat kezelheti, 

ha az ilyen kezelés elengedhetetlen. 

(2) Az 1. bekezdés szerinti harmadik országbeli címzett-

nek történő adatátvitellel nem sérül a Szlovák Köztársa-

ságra nézvé kötelező joghatályú büntetőjogi igazságügyi 

és rendőri együttműködési nemzetközi szerződés. 

  § 77 

Prenos osobných údajov  

príjemcovi z tretej krajiny 

(1) Príslušný orgán v osobitných prípadoch môže usku-

točniť prenos osobných údajov príjemcovi so sídlom, 

miestom podnikania, organizačnou zložkou, prevádz-

karňou alebo trvalým pobytom v tretej krajine, ak okrem 

iných podmienok prenosu osobných údajov ustanove-

ných týmto zákonom 

a) je prenos nevyhnutný na plnenie úlohy na účely 

trestného konania príslušného orgánu, ktorý prenos 

uskutočňuje, 

b) príslušný orgán, ktorý prenos uskutočňuje, určí, že 

žiadne práva dotknutej osoby neprevažujú nad verej-

ným záujmom, z ktorého v danom prípade vyplynula 

nevyhnutnosť prenosu, 

c) príslušný orgán, ktorý prenos uskutočňuje, sa 

domnieva, že prenos orgánu, ktorý je v tretej krajine 

príslušný na plnenie úloh na účely trestného konania, 

je neefektívny alebo nevhodný, najmä preto, že pre-

nos nemožno dosiahnuť v primeranom čase, 

d) orgán, ktorý je v tretej krajine príslušný na plnenie 

úloh na účely trestného konania, je bez zbytočného 

odkladu informovaný, okrem prípadov, ak je také 

opatrenie neúčinné alebo nevhodné, a 

e) príslušný orgán, ktorý prenos uskutočňuje, infor-

muje príjemcu o konkrétnom účele alebo účeloch, na 

ktoré má príjemca tieto osobné údaje výlučne spra-

cúvať, ak je také spracúvanie nevyhnutné. 

(2) Prenosom príjemcovi z tretej krajiny podľa odseku 1 

nie je dotknutá medzinárodná zmluva, ktorou je Sloven-

ská republika viazaná v oblasti justičnej spolupráce v 

trestných veciach a policajnej spolupráce. 

(3) Príslušný orgán, ktorý uskutočňuje prenos podľa od-

seku 1, musí o tom informovať úrad. 
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(3) Az illetékes hatóságnak, mely adatátvitelt hajt végre 

az 1. bekezdés szerint, erről tájékoztatnia kell a felügye-

leti hivatalt. 

(4) Ha az illetékes hatóság adatátvitelt valósít meg az 1. 

bekezdés értelmében, azt dokumentálnia kell. 

 

 

(4) Ak príslušný orgán uskutočňuje prenos podľa odseku 

1, je povinný ho zdokumentovať. 

 

 

NEGYEDIK RÉSZ 

A személyes adatok törvényben  

előírt kezelésének különleges esetei 

 

78. § 

(1) Az adatkezelő az érintett személy beleegyezése nél-

kül kezelhet személyes adatokat akkor is, ha a személyes 

adatok kezelése feltétlenül szükséges tudományos, mű-

vészeti vagy irodalmi célokból; ez nem érvényes, ha a 

személyes adatok ilyen célú kezelésével az adatkezelő 

megsérti az érintett személy személyiségvédelmi jogait 

vagy magánélete védelméhez fűződő jogait, vagy az 

ilyen, az érintett személy beleegyezése nélküli adatkeze-

lést külön jogszabály vagy a Szlovák Köztársaságra 

nézve kötelező érvényű nemzetközi szerződés kizárja. 

(2) Az adatkezelő az érintett személy beleegyezése nél-

kül kezelhet személyes adatokat akkor is, ha a személyes 

adatok kezelése feltétlenül szükséges tömegtájékoztatási 

eszközökön keresztüli tájékoztatás céljából és ha a sze-

mélyes adatokat olyan adatkezelő kezeli, amelynek az a 

vállalkozói tevékenysége tárgyából ered; ez nem érvé-

nyes, ha a személyes adatok ilyen kezelésével sérül az 

érintett személy személyiségvédelemhez fűződő joga, 

vagy az ilyen, az érintett személy beleegyezése nélküli 

adatkezelést külön jogszabály vagy magánélete védel-

méhez fűződő joga, vagy ha azt külön jogszabály vagy a 

Szlovák Köztársaságra nézve kötelező érvényű nemzet-

közi szerződés kizárja. 

(3) Az adatkezelő, mely az érintett személy munkálta-

tója, jogosult a személyes adatai továbbítására vagy a 

személyes adatai közzétételére a tudományos címe, csa-

ládi és utóneve, munkabeosztása, szolgálati beosztása, 

tisztsége, alkalmazotti személyi száma vagy alkalma-

zotti nyilvántartási száma, szakalakulata, munkavégzési 

helye, telefonszáma, fax-száma, munkahelyi elektroni-

kus levélcíme és munkáltatója azonosító adatai mértéké-

ben, ha ez munkafeladatai, szolgálati feladatai vagy a 

tisztségével kapcsolatos feladatok teljesítése végett 

szükséges. A személyes adatok kiadása vagy továbbítása 

nem sértheti az érintett személy komolyságát, méltósá-

gát és biztonságát. 

(4) A személyes adatok kezelése során a természetes 

személy azonosításának céljaira csak akkor használható 

fel az általánosan alkalmazott, külön jogszabály szerinti 

azonosító,22) ha annak használata feltétlenül szükséges 

az adatkezelés adott céljának eléréséhez. Az egyetértést 

  ŠTVRTÁ ČASŤ 

Osobitné situácie zákonného  

spracúvania osobných údajov 

 

§ 78 

(1) Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez 

súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osob-

ných údajov je nevyhnutné na akademický účel, ume-

lecký účel alebo literárny účel; to neplatí, ak spracúva-

ním osobných údajov na taký účel prevádzkovateľ poru-

šuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti 

alebo právo na ochranu súkromia alebo také spracúvanie 

osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje 

osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je 

Slovenská republika viazaná. 

(2) Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez 

súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osob-

ných údajov je nevyhnutné pre potreby informovania ve-

rejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak 

osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vy-

plýva z predmetu činnosti; to neplatí, ak spracúvaním 

osobných údajov na taký účel prevádzkovateľ porušuje 

právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo 

právo na ochranu súkromia alebo také spracúvanie osob-

ných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje oso-

bitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slo-

venská republika viazaná. 

(3) Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej 

osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo 

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

zvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné 

zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestna-

necké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu 

práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej 

pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnáva-

teľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných 

povinností, služobných povinností alebo funkčných po-

vinností dotknutej osoby. Poskytovanie osobných úda-

jov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť 

vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby. 

(4) Pri spracúvaní osobných údajov možno využiť na 

účely identifikovania fyzickej osoby všeobecne použi-

teľný identifikátor podľa osobitného predpisu22) len 

vtedy, ak jeho využitie je nevyhnutné na dosiahnutie da-

ného účelu spracúvania. Súhlas so spracúvaním všeo-

becne použiteľného identifikátora musí byť výslovný a 
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az általánosan alkalmazott azonosító használatával ki-

mondottan meg kell adni és nem nem zárhatja ki ezt kü-

lön jogszabály sem, ha az érintett személy hozzájárulá-

sán nyugvó jogalap teremti meg a feltételt az adatkeze-

lésre. Az általánosan alkalmazott azonosítót nyilvános-

ságra hozni tilos; ez nem érvényes, ha az általánosan al-

kalmazott azonosítót maga az érintett személy teszi 

közzé. 

(5) Az adatkezelő genetikai adatokat, biometrikus ada-

tokat és egészségügyi adatokat törvényből eredő vagy a 

Szlovák Köztársaságra nézve kötelező érvényű nemzet-

közi szerződésből fakadó felhatalmazással is kezelhet.  

(6) Az érintett személyről más személytől származó sze-

mélyes adatokat gyűjteni és kezelni információs rend-

szerben csak az érintett személy előzetes írásbeli hozzá-

járulásával lehet; ez nem érvényes, ha az érintett személy 

személyes adatainak információs rendszerbe történő át-

adásával a másik természetes személy a saját jogait vagy 

jogos érdekeit védve olyan tényeket jelent be, amelyek 

indokolják az érintett személy törvényes felelősségét, 

vagy a személyes adatok kezelése a külön jogszabály 13. 

§ 1. bek. c) és e) pontja alapján történik. Annak, aki az 

ilyen személyes adatokat kezeli, képesnek kell lennie a 

felügyeleti hivatal kérésére igazolni, hogy az adatokat a 

jelen törvénnyel összhangban szerezte meg. 

(7) Ha az érintett személy elhalálozott, a jelen törvény 

vagy külön jogszabály2) által megkövetelt beleegyezést 

közeli hozzátartozója23) adhatja meg. A beleegyezés ér-

vénytelen, ha csak egyetlen közeli hozzátartozó is egyet 

nem értését fejezi ki írásban. 

(8) Az archiválási, tudományos kutatási, történelmi ku-

tatási vagy statisztikai célból végzett személyesadat-ke-

zelés során az adatkezelő vagy adatfeldolgozó köteles 

megfelelő garanciákat biztosítani az érintett személy jo-

gainak védelme érdekében. Ezek a garanciák tartalmaz-

zák a megfelelő és hatékony technikai és szervezési in-

tézkedéseket, főként az adatminimalizálás és álnevesítés 

elvei betartásának biztosítása terén. 

(9) Ha tudományos kutatási, történelmi kutatási vagy 

statisztikai célból végzett személyesadat-kezelés törté-

nik, az érintett személy jogait a 21. §, a 22. §, a 24. § és 

27. § vagy külön jogszabály24) vagy a Szlovák Köztársa-

ságra nézve kötelező érvényű nemzetközi szerződés 

alapján korlátozni lehet, amennyiben megfelelő garanci-

ákat és feltételeket biztosítanak a 6. bekezdés értelmében 

arra, hogy ha az érintett személy ezen jogai valószínűsít-

hetően lehetlenné tennék vagy megnehezítenék e célok 

elérését, és az érintett személy jogainak ilyen korláto-

zása szükségszerű a célok elérése érdekében. 

(10) Ha archiválási célból végzett személyesadat-keze-

lés történik, az érintett személy jogait a 21. §, a 22. §, a 

24. § és 27. § vagy külön jogszabály25) vagy a Szlovák 

Köztársaságra nézve kötelező érvényű nemzetközi szer-

ződés alapján korlátozni lehet, amennyiben megfelelő 

nesmie ho vylučovať osobitný predpis, ak ide o jeho 

spracúvanie na právnom základe súhlasu dotknutej 

osoby. Zverejňovať všeobecne použiteľný identifikátor 

sa zakazuje; to neplatí, ak všeobecne použiteľný identi-

fikátor zverejní sama dotknutá osoba. 

(5) Prevádzkovateľ môže spracúvať genetické údaje, bi-

ometrické údaje a údaje týkajúce sa zdravia aj na práv-

nom základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej 

zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

(6) 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 zá-

ujmy, oznamuje skutočnosti, ktoré odôvodňujú uplatne-

nie právnej zodpovednosti dotknutej osoby, alebo sa 

osobné údaje spracúvajú na základe osobitného zákona 

podľa § 13 ods. 1 písm. c) a e). Ten, kto také osobné 

údaje spracúva, musí vedieť preukázať úradu na jeho 

žiadosť, že ich získal v súlade s týmto zákonom. 

(7) Ak dotknutá osoba nežije, súhlas vyžadovaný podľa 

tohto zákona alebo osobitného predpisu2) môže poskyt-

núť jej blízka osoba.23) Súhlas nie je platný, ak čo len 

jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas. 

(8) Pri spracúvaní osobných údajov na účel archivácie, 

na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na 

štatistický účel je prevádzkovateľ a sprostredkovateľ po-

vinný prijať primerané záruky pre práva dotknutej 

osoby. Tieto záruky obsahujú zavedenie primeraných a 

účinných technických a organizačných opatrení najmä 

na zabezpečenie dodržiavania zásady minimalizácie 

údajov a pseudonymizácie. 

(9) Ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, účel 

historického výskumu alebo na štatistický účel, môžu 

byť práva dotknutej osoby podľa § 21, § 22, § 24 a 27 

alebo podľa osobitného predpisu24) obmedzené osobit-

ným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou 

je Slovenská republika viazaná, ak sú prijaté primerané 

podmienky a záruky podľa odseku 6, ak by tieto práva 

dotknutej osoby pravdepodobne znemožnili alebo zá-

važným spôsobom sťažili dosiahnutie týchto účelov a 

také obmedzenie práv dotknutej osoby je nevyhnutné na 

dosiahnutie týchto účelov. 

(10) Ak sa osobné údaje spracúvajú na účel archivácie, 

môžu byť práva dotknutej osoby podľa § 21, § 22 a § 24 

až 27 alebo podľa osobitného predpisu25) obmedzené 

osobitným predpisom, ak sú prijaté primerané pod-

mienky a záruky podľa odseku 6, ak by tieto práva 

dotknutej osoby pravdepodobne znemožnili alebo zá-

važným spôsobom sťažili dosiahnutie týchto účelov a 

také obmedzenie práv dotknutej osoby je nevyhnutné na 

dosiahnutie týchto účelov. 
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garanciákat és feltételeket biztosítanak a 6. bekezdés ér-

telmében arra, hogy ha az érintett személy ezen jogai va-

lószínűsíthetően lehetlenné tennék vagy megnehezíte-

nék e célok elérését, és az érintett személy jogainak ilyen 

korlátozása szükségszerű a célok elérése érdekében. 

(11) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a biztonsági in-

tézkedések meghozatalakor és az adatvédelmi hatásvizs-

gálat során megfelelő módon jár el, összhangban a nem-

zetközi szabványokkal is biztonsági előírásokkal. 

 

(11) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ pri prijímaní 

bezpečnostných opatrení a pri posudzovaní vplyvu na 

ochranu osobných údajov postupuje primerane podľa 

medzinárodných noriem a štandardov bezpečnosti. 

 

Titoktartás 

 

79. § 

(1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó köteles a titoktar-

tásra az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatosan. 

A titoktartási kötelesség az adatkezelés megszűnése után 

is fennáll. 

(2) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó köteles a szemé-

lyes adatokkal kapcsolatosan titoktartásra kötelezni azo-

kat a természetes személyeket, akik a személyes adatok-

hoz az adatkezelőnél és az adatfeldolgozónál hozzáfér-

nek. Az előbbi mondat szerinti titoktartási kötelesség a 

természetes személy munkaviszonya, állami alkalma-

zotti jogviszonya, szolgálati jogviszonya vagy ezekhez 

hasonló jogviszonya megszűnése után is fennáll. 

(3) Az 1. és 2. bekezdés szerinti titoktartási kötelesség 

megtartása nem érvényes, amennyiben az szükséges bí-

róságok vagy bűnüldöző szervek külön jogszabály sze-

rinti feladatainak ellátásához; ez nem befolyásolja a kü-

lön jogszabály szerinti titoktartási rendelkezéseit.26) 

(4) Az 1. és 2. bekezdés, a 45. § 5. bek. szerinti titoktar-

tási rendelkezéseket nem alkalmazzák a felügyeleti hi-

vatallal szembeni feladatok jelen törvény vagy különle-

ges törvény2) szerinti teljesítése során. 

 

 

  Mlčanlivosť 

 

§ 79 

(1) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný za-

chovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spra-

cúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spra-

cúvania osobných údajov. 

(2) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný zavia-

zať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, 

ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkova-

teľa alebo sprostredkovateľa. Povinnosť mlčanlivosti 

podľa prvej vety musí trvať aj po skončení pracovného 

pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného 

pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tejto fyzic-

kej osoby. 

(3) Povinnosť mlčanlivosti podľa odsekov 1 a 2 neplatí, 

ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov čin-

ných v trestnom konaní podľa osobitného zákona; tým 

nie sú dotknuté ustanovenia o mlčanlivosti podľa osobit-

ných predpisov.26) 

(4) Ustanovenia o povinnosti mlčanlivosti podľa odse-

kov 1 a 2, § 45 ods. 5 sa nepoužijú vo vzťahu k úradu pri 

plnení jeho úloh podľa tohto zákona alebo osobitného 

predpisu.2) 

 

 

ÖTÖDIK RÉSZ 

A hivatal 

 

ELSŐ FEJEZET 

A hivatal jogállása,  

hatásköre szervezeti felépítése 

 

80. § 

A hivatal jogállása 

(1) A hivatal országos hatáskörű államigazgatási ható-

ság, mely természetes személyek alapvető jogainak vé-

delmében vesz részt a személyes adataik kezelésének te-

rületén, és felügyeletet gyakorol a személyes adatok vé-

delme felett, beleértve az illetékes hatóságok által bün-

tetőeljárási feladatok ellátása során végzett adatkezelést 

is, amennyiben a 81. § 7. és 8. bekezdése másként nem 

rendelkezik. 

  PIATA ČASŤ 

Úrad 

 

PRVÁ HLAVA 

Postavenie, pôsobnosť  

a organizácia úradu 

 

§ 80 

Postavenie úradu 

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

sobnosťou, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a ktorý 

vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov vrátane 

dozoru nad ochranou osobných údajov spracúvaných 

príslušnými orgánmi pri plnení úloh na účely trestného 

konania, ak nie je v § 81 ods. 7 a 8 ustanovené inak. 

(2) Sídlom úradu je Bratislava. 
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(2) A hivatal székhelye Pozsony. 

(3) A hivatal a személyes adatok védelmét ellátó fel-

ügyeleti hatóságként székhelyén kívüli kihelyezett rész-

legeket hozhat létre és szüntethet meg, és meghatároz-

hatja azok területi illetékességét. 

(4) A hivatal hatásköre gyakorlása során függetlenül jár 

el, és az alkotmányhoz, az alkotmányos törvényekhez, a 

törvényekhez, egyéb általános érvényű jogszabályokhoz 

és a Szlovák Köztársaságra nézve kötelező érvényű 

nemzetközi szerződésekhez igazodva jár el. 

(5) A hivatal költségvetési szervezet.27) A költségvetése 

tervét a hivatal a költségvetés Általános kincstári igaz-

gatás fejezetének részeként terjeszti elő. A hivatal jóvá-

hagyott költségvetését a naptári év folyamán csak a 

Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa csökkentheti. 

(6) A hivatal szervezeti felépítésének részleteit a hivatal 

szervezeti rendje tartalmazza, melyet a hivatal elnöke 

bocsát ki. 

 

(3) Úrad na plnenie úloh dozorného orgánu nad ochra-

nou osobných údajov môže zriaďovať a zrušovať deta-

šované pracoviská mimo svojho sídla a určovať územný 

obvod ich pôsobnosti. 

(4) 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. 

(5) Úrad je rozpočtovou organizáciou.27) Návrh rozpočtu 

predkladá úrad ako súčasť kapitoly Všeobecná poklad-

ničná správa. Schválený rozpočet úradu môže znížiť v 

priebehu kalendárneho roku iba Národná rada Sloven-

skej republiky. 

(6) Podrobnosti o organizácii úradu upraví organizačný 

poriadok úradu, ktorý vydá predseda úradu. 

 

81. § 

A hivatal feladatai 

(1) A hivatal a jelen törvény vagy külön jogszabály28) 

szerinti felügyeleti hatóság, olyan feladatokat teljesít és 

jogköröket gyakorol, amelyeket a jelen törvény vagy kü-

lön jogszabály29) ráruház. 

(2) A hivatal 

a) nyomon követi a jelen törvény érvényesülését, 

b) véleményt mond a törvényjavaslatokról és általá-

nos érvényű jogszabályokról, melyek az adatkezelést 

érintik, 

c) adatvédelmi kérdésekben konzultációt nyújt, 

d) módszertanilag irányítja az adatkezelőket és adat-

feldolgozókat a személyes adatok kezelését illetően, 

e) növeli a népesség tudatosságát a személyes ada-

taik kezeléséből fakadó kockázatok és a személyes 

adataik kezelésével kapcsolatos jogaik terén, 

f) növeli az adatkezelők és adatfeldolgozók tudatos-

ságát jelen törvényből fakadó kötelességeik terén, 

g) kérésre tájékoztatja az érintett személyt a jelen tör-

vény szerinti jogai érvényesítésének módjairól és e 

célból együttműködik a tagállamok felügyeleti ható-

ságaival,30) 

h) a személyes adatok védelme felett gyakorolt fel-

ügyelet során ellenőrzi az illetékes hatóság szemé-

lyesadat-kezelésének törvényességét az érintett sze-

mély 63. § 5. bek. szerinti jogai gyakorlása esetén és 

tájékoztatja az érintett személyt a felülvizsgálat ered-

ményéről 30 napon belül attól a naptól számítva, 

amikor a felülvizsgálati kérvényt benyújtották, vagy 

azokról az okokról, amelyek miatt a felülvizsgálatra 

nem került sor, valamint az érintett személy jogáról, 

hogy keresetet nyújthat be a 100. § szerint és más-

fajta, külön jogszabály19) szerinti jogvédelemről, 

i) figyeli főként az információs és kommunikációs 

  § 81 

Úlohy úradu 

(1) Úrad je dozorný orgán podľa tohto zákona alebo oso-

bitného predpisu28) a plní úlohy a vykonáva právomoci, 

ktoré sú mu zverené podľa tohto zákona a podľa osobit-

ného predpisu.29) 

(2) Úrad 

a) monitoruje uplatňovanie tohto zákona, 

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

tatných všeobecne záväzných právnych predpisov, v 

ktorých sa upravuje spracúvanie osobných údajov, 

c) poskytuje konzultácie v oblasti ochrany osobných 

údajov, 

d) metodicky usmerňuje prevádzkovateľov a spro-

stredkovateľov pri spracúvaní osobných údajov, 

e) zvyšuje povedomie verejnosti najmä v oblasti rizík 

a práv súvisiacich so spracúvaním osobných údajov, 

f) zvyšuje povedomie prevádzkovateľov a sprostred-

kovateľov o ich povinnostiach podľa tohto zákona, 

g) na požiadanie poskytuje informácie dotknutej 

osobe v súvislosti s uplatnením jej práv podľa tohto 

zákona a na tento účel spolupracuje s dozornými or-

gánmi iných členských štátov,30) 

h) pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov 

preveruje zákonnosť spracúvania osobných údajov 

príslušným orgánom pri výkone práva dotknutou 

osobou podľa § 63 ods. 5 a informuje dotknutú osobu 

o výsledku preverenia do 30 dní odo dňa podania žia-

dosti o preverenie alebo o dôvodoch, prečo k preve-

reniu nedošlo, a o možnosti uplatnenia práva dotknu-

tej osoby na podanie návrhu na začatie konania 

podľa § 100 a na inú právnu ochranu podľa osobit-

ného predpisu,19) 
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technológiák és az üzleti praktikák fejlődését, ha 

azok kihatnak a személyes adatok védelmére, 

j) együttműködik az Európai Adatvédelmi Testület-

tel a személyes adatok védelme területén,31) 

k) legalább évente egy alkalommal jelentést terjeszt 

a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa elé a szemé-

lyesadat-védelem állapotáról; a személyesadat-véde-

lem állapotáról szóló jelentést közzéteszi saját hon-

lapján és az Európai Adatvédelmi Testület és a Bi-

zottság rendelkezésére bocsátja, 

l) együttműködik más tagállamok felügyeleti hatósá-

gaival, beleértve az adatcserét, és kölcsönösségi ala-

pon segítséget nyújt a közös fellépésben a személyes 

adatok jelen törvény vagy külön jogszabály32) sze-

rinti védelmének biztosítása során. 

(3) A hivatal feladatai teljesítése során jogosult 

a) elrendelni az adatkezelőnek és adatfeldolgozónak, 

esetleg az adatkezelő vagy adatfeldolgozó képviselő-

jének, ha ilyen kijelölésre került, hogy bocsásson 

rendelkezésére olyan adatokat, amelyek feladatai tel-

jesítéséhez nélkülözhetetlenek, 

b) hozzáférést kapni az adatkezelő vagy adatfeldol-

gozó személyes adataihoz és információihoz, ame-

lyek feladatai teljesítéséhez nélkülözhetetlenek; a 

külön jogszabály26) által előírt titoktartási rendelke-

zések érvényben maradnak, 

c) belépni az adatkezelő vagy adatfeldolgozó helyi-

ségeibe, valamint bármilyen, a személyes adatok ke-

zelésére szolgáló berendezésébe és eszközébe, még-

pedig a feladata teljesítéséhez elengedhetetlenül 

szükséges mértékben, amennyiben ehhez nincs szük-

ség külön jogszabályban33) előírt engedélyre, 

d) figyelmeztetni az adatkezelőt vagy adatfeldolgo-

zót arra, hogy a tervezett adatkezelési műveletek va-

lószínűleg megsértik a jelen törvény vagy külön jog-

szabály2) rendelkezéseit, 

e) intézkedést jóvátételi elrendelni, bírságot kiróni a 

104. § szerint vagy közigazgatási bírságot kivetni a 

105. § szerint, ha az adatkezelő, adatfeldolgozó, a 

megfigyelést végző jogalany vagy a tanúsító jog-

alany megsérti a jelen törvény vagy külön jogsza-

bály2) rendelkezéseit, 

f) elrendelni, hogy az adatkezelő vagy adatfeldol-

gozó tegyen eleget az érintett személy kérésének, 

mellyel jelen törvény vagy külön jogszabály2) sze-

rinti jogait érvényesíti, 

g) elrendelni, hogy az adatkezelő vagy adatfeldol-

gozó adatkezelési műveleteit szükség szerint és meg-

határozott módon, záros határidőn belül összehan-

golja a jelen törvény vagy külön jogszabály2) rendel-

kezéseivel, 

h) elrendelni, hogy az adatkezelő vagy adatfeldol-

gozó az adatvédelmi incidensről tájékoztassa az érin-

tett személyt, 

i) monitoruje vývoj najmä informačných a komuni-

kačných technológií a obchodných praktík, ak má 

dosah na ochranu osobných údajov, 

j) spolupracuje s Európskym výborom pre ochranu 

údajov v oblasti ochrany osobných údajov,31) 

k) predkladá Národnej rade Slovenskej republiky 

správu o stave ochrany osobných údajov najmenej 

raz za rok; správu o stave ochrany osobných údajov 

zverejňuje úrad na svojom webovom sídle a posky-

tuje ju Európskemu výboru pre ochranu údajov a Ko-

misii, 

l) spolupracuje s dozornými orgánmi iných člen-

ských štátov vrátane výmeny informácií a poskytuje 

im vzájomnú pomoc s cieľom zabezpečiť spoločný 

postup pri ochrane osobných údajov podľa tohto zá-

kona a osobitného predpisu.32) 

(3) Úrad je pri plnení svojich úloh oprávnený 

a) nariadiť prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi, 

prípadne aj zástupcovi prevádzkovateľa alebo spro-

stredkovateľa, ak bol poverený, aby poskytli infor-

mácie, ktoré sú nevyhnutné na plnenie jeho úloh, 

b) získať od prevádzkovateľa a sprostredkovateľa 

prístup k osobným údajom a informáciám, ktoré sú 

nevyhnutné na plnenie jeho úloh; tým nie sú dotknuté 

ustanovenia o mlčanlivosti podľa osobitných predpi-

sov,26) 

c) vstupovať do priestorov prevádzkovateľa a spro-

stredkovateľa, ako aj k akémukoľvek zariadeniu a 

prostriedkom na spracúvanie osobných údajov, a to 

v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh, ak na 

to nie je potrebné povolenie podľa osobitného pred-

pisu,33) 

d) upozorniť prevádzkovateľa alebo sprostredkova-

teľa na to, že plánované spracovateľské operácie 

pravdepodobne porušia ustanovenia tohto zákona 

alebo osobitného predpisu,2) 

e) uložiť opatrenia na nápravu, pokutu podľa § 104 

alebo poriadkovú pokutu podľa § 105, ak prevádzko-

vateľ, sprostredkovateľ, monitorujúci subjekt alebo 

certifikačný subjekt porušili ustanovenia tohto zá-

kona alebo osobitného predpisu,2) 

f) nariadiť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovate-

ľovi, aby vyhovel žiadosti dotknutej osoby o uplat-

nenie jej práv podľa tohto zákona alebo osobitného 

predpisu,2) 

g) nariadiť prevádzkovateľovi alebo sprostredkova-

teľovi, aby svoje spracovateľské operácie zosúladil 

podľa potreby určeným spôsobom a v rámci určenej 

lehoty s ustanoveniami tohto zákona alebo osobit-

ného predpisu,2) 

h) nariadiť prevádzkovateľovi, aby porušenie 

ochrany osobných údajov oznámil dotknutej osobe, 



61 
 

 
www.onkormanyzas.sk Pro Civis PT 

i) elrendelni az adatkezelés átmeneti korlátozását 

vagy az adatkezelés tartós korlátozását, 

j) berendelni az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót 

magyarázatkérés végett, ha a jelen törvény, külön 

jogszabály vagy a Szlovák Köztársaságra nézve kö-

telező érvényű nemzetközi szerződés által előírt kö-

telesség megsértésének gyanúja merül fel, 

k) intézkedéseket ajánlani az adatkezelőnek vagy 

adatfeldolgozónak az információs rendszerében tá-

rolt személyes adatok védelme érdekében, 

l) elrendelni az adatátvitel leállítását harmadik or-

szágbeli címzettnek vagy nemzetközi szervezetnek. 

(4) Az 1. és 2. bekezdés szerinti feladatok teljesítésén 

kívül a hivatal 

a) teljesíti bejelentési kötelezettségét a Bizottság irá-

nyában a személyes adatok védelme területén, 

b) intézkedéseket hoz a Bizottság személyes adatok 

védelmére vonatkozóan kiadott döntéseinek végre-

hajtása érdekében, 

c) az adatvédelmi felügyelet ellátása során együttmű-

ködik más tagállamok felügyelő testületeivel és a ha-

sonló felügyeleti hatóságokkal a tagállamok terüle-

tén kívüli helyeken. 

(5) Nem képezik adatvédelmi felügyeleti tevékenység 

tárgyát az adatkezelő vagy adatfeldolgozó szerződéses 

kapcsolataiból fakadó viták, vagy az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó érintett személlyel vagy más személlyel 

megkötött előszerződésből fakadó vitái, melyek letár-

gyalására és elbírálására a bíróságok vagy más, külön 

jogszabály szerinti hatóságok hivatottak. 

(6) A hivatal az adminisztrációs költségeinek megfelelő 

arányos térítési díjat számlázhat ki vagy elutasíthatja a 

kérvény alapján történő eljárást, ha a kérvény nyilvánva-

lóan megalapozatlan vagy eltúlzott, különösképpen az 

ismétlődő jellege miatt. A nyilvánvaló megalapozatlan-

ságot vagy eltúlzottségot a hivatal bizonyítja. 

(7) Ha a személyes adatokat bíróság kezeli bírósági jog-

köreinek gyakorlása során, a 90–98. § szerinti felügye-

leti hatásköröket a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Mi-

nisztériuma látja el. 

(8) Ha a személyes adatokat a Nemzetbiztonsági Hivatal 

kezeli külön jogszabály5) alapján, a 90–98. § szerinti 

adatvédelmi hatásköröket a Szlovák Köztársaság Nem-

zeti Tanácsa látja el külön jogszabály34) szerint. 

 

i) nariadiť dočasné obmedzenie spracúvania osob-

ných údajov alebo trvalé obmedzenie spracúvania 

osobných údajov, 

j) predvolať prevádzkovateľa alebo sprostredkova-

teľa na účel podania vysvetlenia pri podozrení z po-

rušenia povinností uložených týmto zákonom, oso-

bitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, 

ktorou je Slovenská republika viazaná, 

k) odporučiť prevádzkovateľovi alebo sprostredko-

vateľovi opatrenia na zabezpečenie ochrany osob-

ných údajov v informačných systémoch, 

l) nariadiť pozastavenie prenosu osobných údajov 

príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej or-

ganizácii. 

(4) Okrem plnenia úloh podľa odseku 1 a 2 úrad ďalej 

a) plní oznamovaciu povinnosť voči Komisii v ob-

lasti ochrany osobných údajov, 

b) prijíma opatrenia na vykonanie rozhodnutí Komi-

sie vydaných v oblasti ochrany osobných údajov, 

c) spolupracuje pri výkone dozoru nad ochranou 

osobných údajov s dozornými orgánmi iných člen-

ských štátov a s obdobnými orgánmi dozoru mimo 

územia členských štátov. 

(5) Predmetom dozoru nad ochranou osobných údajov 

nie sú spory zo zmluvných vzťahov alebo predzmluv-

ných vzťahov medzi prevádzkovateľom alebo sprostred-

kovateľom a dotknutou osobou alebo inými osobami, na 

ktorých prejednávanie a rozhodovanie sú príslušné súdy 

alebo iné orgány podľa osobitných predpisov. 

(6) Úrad môže účtovať primeraný poplatok zodpoveda-

júci administratívnym nákladom alebo môže odmietnuť 

konať na základe žiadosti, ak je žiadosť zjavne neopod-

statnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa 

povahu. Zjavnú neopodstatnenosť alebo neprimeranosť 

žiadosti preukazuje úrad. 

(7) Ak osobné údaje spracúvajú súdy pri výkone ich súd-

nej právomoci, dozor podľa § 90 až 98 nad ochranou 

osobných údajov vykonáva Ministerstvo spravodlivosti 

Slovenskej republiky. 

(8) Ak osobné údaje spracúva Národný bezpečnostný 

úrad podľa osobitného predpisu,5) dozor podľa § 90 až 

98 nad ochranou osobných údajov vykonáva Národná 

rada Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.34) 

 

82. § 

A hivatal elnöke 

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

ság Nemzeti Tanácsa választ meg és hív vissza a Szlovák 

Köztársaság Kormányának javaslata alapján. 

(2) A hivatal elnökének megbízatási ideje öt év, és leg-

feljebb két egymást követő megbízatási időszakra vá-

lasztható meg ugyanaz a személy. A hivatal elnöke meg-

bízatási ideje letelte után hivatalában marad mindaddig, 

  § 82 

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 zostáva vo funkcii aj 
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míg a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa meg nem 

választja az új elnököt. 

(3) A hivatal elnökévé az a személy választható meg, aki 

a Szlovák Köztársaság állampolgára, aki megválasztható 

a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába, felsőszintű 

mesterfokú végzettsége van, legalább kétéves tapaszta-

lattal bír adatvédelem területén, valamint feddhetetlen. 

(4) Feddhetetlen a jelen törvény céljaira az a személy, 

akit jogerősen nem ítéltek el szándékos bűncselekmény 

miatt vagy bűncselekmény miatt, mely esetében a sza-

badságvesztés-büntetést nem függesztették fel ideigle-

nesen, ha a bíróság ítélete vagy törvényi rendelkezés 

alapján nem tekintenek rá úgy, mintha nem lett volna el-

ítélve vagy minha a büntetése alól nem mentesülést 

volna. 

(5) A hivatal elnöke tisztsége gyakorlása során függetle-

nül jár el, jelen törvény szerinti feladatainak ellátása, il-

letve hatásköreinek gyakorlása során nem állhat külső 

befolyásolás alatt, legyen az közvetlen vagy közvetett, 

és senkitől nem fogadhat el vagy követelhet utasításokat. 

(6) A hivatal elnöke köteles tartózkodni minden olyan 

tevékenységtől, amely a jelen törvény vagy külön jog-

szabály35) értelmében összeegyeztethetetlen a kötelessé-

geivel. 

(7) A hivatal elnöke állami alkalmazott külön jogsza-

bály7) szerint. A hivatal elnökének a Szlovák Köztársa-

ság nemzetgazdasági alkalmazott előző naptári évi – 

egész euróra felkerekített – átlagos nominális bére négy-

szeres összegében megállapított fizetés jár. A hivatal el-

nökének bérezési és egyéb feltételeit a Szlovák Köztár-

saság Kormánya határozza meg. 

(8) A hivatal elnökének tisztsége a megbízatási ideje le-

jártával vagy megbízatási idejét követően az új elnök 2. 

bekezdés szerinti megválasztásával szűnik meg. 

(9) A megbízatási idő lejrárta előtt a tisztség betöltése 

megszűnik 

a) a tisztségről való lemondással, 

b) a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába tör-

ténő megválaszthatóság megszűnésével, 

c) ítélet jogerőre emelkedésével, melyben szándékos 

bűncselekmény miatt elítélik őt, vagy melyben bűn-

cselekmény miatt elítélik és szabságvesztés-bünteté-

sének letöltését feltételesen nem halasztják el, 

d) olyan tevékenység végzésével, mely összeegyez-

tethetetlen a 6. bekezdés szerinti kötelességeivel, 

vagy 

e) elhalálozással vagy a hivatal elnökének holttá 

nyilvánításával jogerős bírósági határozatban. 

(10) A hivatal elnöke tisztségéből visszahívható, ha 

a) egészségi állapota hosszú távon, legkevesebb 

azonban egy éven á tnem teszi lehetővé, hogy tiszt-

ségéből fakadó kötelességeit rendesen ellássa,  

b) megszegte az 5. bekezdés szerinti függetlenség 

kötelességét, vagy 

po uplynutí funkčného obdobia, kým Národná rada Slo-

venskej republiky nezvolí nového predsedu. 

(3) Za predsedu úradu možno zvoliť občana Slovenskej 

republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Sloven-

skej republiky, má vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa, má najmenej dvojročné skúsenosti v oblasti 

ochrany osobných údajov a je bezúhonný. 

(4) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje 

ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný 

čin alebo za trestný čin, pri ktorom mu výkon trestu od-

ňatia slobody nebol podmienečne odložený, ak sa podľa 

rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na 

neho, ako keby nebol odsúdený alebo odsúdenie mu ne-

bolo zahladené. Bezúhonnosť sa preukazuje doloženým 

výpisom z registra trestov. 

(5) Predseda úradu musí byť pri výkone svojej funkcie 

nezávislý a nesmie byť pri plnení svojich úloh a výkone 

svojich právomocí podľa tohto zákona pod vonkajším 

vplyvom, či už priamym alebo nepriamym, a nesmie od 

nikoho požadovať ani prijímať pokyny. 

(6) Predseda úradu je povinný sa zdržať akéhokoľvek 

konania nezlučiteľného s jeho povinnosťami podľa 

tohto zákona a podľa osobitného predpisu.35) 

(7) Predseda úradu je štátnym zamestnancom podľa oso-

bitného predpisu.7) Predsedovi úradu patrí plat vo výške 

štvornásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy za-

mestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej repub-

liky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlený na 

celé euro nahor. Platové a ďalšie náležitosti predsedu 

úradu určuje vláda Slovenskej republiky. 

(8) K zániku výkonu funkcie predsedu úradu dochádza 

uplynutím jeho funkčného obdobia alebo zvolením no-

vého predsedu po uplynutí funkčného obdobia predsedu 

úradu podľa odseku 2. 

(9) Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie 

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 odňatia 

slobody mu nebol podmienečne odložený, 

d) výkonom činnosti, ktorá je nezlučiteľná s jeho po-

vinnosťami podľa odseku 6, alebo 

e) smrťou alebo právoplatným rozhodnutím súdu 

o vyhlásení predsedu úradu za mŕtveho. 

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

a) mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas 

jedného roka, nedovoľuje riadne vykonávať povin-

nosti vyplývajúce z jeho funkcie, 

b) porušil povinnosť nezávislosti podľa odseku 5, 

alebo 
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c) megsértette a titoktartási kötelességét olyan té-

nyek esetében, melyeket tisztsége gyakorlása során 

ismert meg a 84. § értelmében. 

 

c) porušil povinnosť mlčanlivosti o skutočnostiach, 

o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej 

funkcie podľa § 84. 

 

83. § 

A hivatal alelnöke 

(1) A hivatal alelnöke helyettesíti a hivatal elnökét, tiszt-

ségébe a hivatal elnökének javaslatára a Szlovák Köztár-

saság Kormánya nevezi ki vagy hívja onnan vissza. A 

hivatal alelnöke állami alkalmazott külön jogszabály7) 

szerint. 

(2) A hivatal alelnökének megbízatási ideje öt év, és leg-

feljebb két egymást követő megbízatási időszakra ne-

vezhető ki ugyanaz a személy. A hivatal alelnöke meg-

bízatási ideje letelte után hivatalában marad mindaddig, 

míg a Szlovák Köztársaság Kormánya ki nem nevezi az 

új alelnököt. 

(3) A hivatal alelnöki tisztségének gyakorlására egyenlő 

mértékben vonatkoznak a 82. § 3–6. bekezdésének és 8–

10. bekezdésének rendelkezései. 

 

  § 83 

Podpredseda úradu 

(1) Predsedu úradu zastupuje podpredseda úradu, kto-

rého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky 

na návrh predsedu úradu. Podpredseda úradu je štátnym 

zamestnancom podľa osobitného predpisu.7) 

(2) Funkčné obdobie podpredsedu úradu je päť rokov 

a možno ho vymenovať najviac na dve po sebe nasledu-

júce funkčné obdobia. Podpredseda úradu zostáva vo 

funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, kým vláda 

Slovenskej republiky nevymenuje nového podpredsedu. 

(3) Na výkon funkcie podpredsedu úradu sa § 82 ods. 3 

až 6 a ods. 8 až 10 vzťahujú rovnako. 

 

84. § 

Titoktartási kötelesség 

(1) A hivatal elnöke, a hivatal alelnöke és a hivatal al-

kalmazottja köteles betartani titoktartási kötelességét 

azon tényekkel kapcsolatosan, amelyeket a jelen törvény 

vagy külön jogszabály2) szerinti feladatai teljesítése so-

rán megismert, s ez a kötelessége tisztsége, állami alkal-

mazitti jogviszonya, munkaviszonya vagy ehhez ha-

sonló munkajogviszonya megszűnése után is fennmarad. 

(2) Az 1. bekezdés szerinti titoktartási kötelesség nem 

érvényes, amennyiben az szükséges bíróságok vagy 

bűnüldöző szervek külön jogszabály36) szerinti feladata-

inak ellátásához; ez nem befolyásolja a külön jogszabály 

szerinti titoktartási rendelkezéseket.37) 

(3) Az 1. bekezdés szerinti titoktartási kötelesség alól a 

hivatal alelnökét és a hivatal alkalmazottait a hivatal el-

nöke mentheti fel. Az 1. bekezdés szerinti titoktartási kö-

telesség alól a hivatal elnökét konkrét esetre vonatko-

zóan a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa mentheti 

fel. 

 

  § 84 

Povinnosť mlčanlivosti 

(1) Predseda úradu, podpredseda úradu a zamestnanci 

úradu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnos-

tiach, o ktorých sa dozvedeli počas plnenia úloh podľa 

tohto zákona alebo osobitného predpisu,2) a to aj po 

skončení výkonu svojej funkcie, štátnozamestnaneckého 

pomeru, pracovného pomeru alebo obdobného pracov-

ného vzťahu. 

(2) Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 neplatí, ak je 

to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v 

trestnom konaní podľa osobitného predpisu;36) tým nie 

sú dotknuté ustanovenia o mlčanlivosti podľa osobit-

ného predpisu.37) 

(3) Od povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 môže 

podpredsedu úradu a zamestnancov úradu oslobodiť 

predseda úradu. Od povinnosti mlčanlivosti podľa od-

seku 1 môže predsedu úradu v konkrétnom prípade oslo-

bodiť Národná rada Slovenskej republiky. 

 

MÁSODIK FEJEZET 

Magatartási kódex,  

tanúsítvány és akkreditáció 

 

85. § 

Magatartási kódex 

(1) Az adatkezelők és adatfeldolgozók kategóriáit kép-

viselő szövetség, vagy más, az adatkezelők és adatfel-

dolgozók kategóriáit képviselő jogalany magatartási kó-

dexet fogadhat el, elsősorban a jelen törvény vagy a kü-

lön jogszabály2) alkalmazásának pontosítása céljából a 

külön jogszabály38) szerinti magatartási kódex tárgyával 

  DRUHÁ HLAVA 

Kódex správania,  

certifikát a akreditácia 

 

§ 85 

Kódex správania 

(1) Združenie zastupujúce kategóriu prevádzkovateľov 

alebo sprostredkovateľov alebo iný subjekt zastupujúci 

kategóriu prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov 

môže prijať kódex správania, a to najmä na účely spres-
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kapcsolatosan. 

(2) A magatartási kódex felügyeleti hivatal általi jóváha-

gyása nem mentesíti az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót 

a jelen törvény vagy külön jogszabály2) éltal előírt köte-

lességei betartása alól. 

(3) A magatartási kódextervezet jóváhagyásának kérvé-

nyét, a jóváhagyott magatartási kódex módosítási kérel-

mét vagy a jóváhagyott magatartási kódex kiterjesztésé-

nek javaslatát a felügyeleti hivatalnak az 1. bekezdés 

szerinti szövetség vagy más jogalany nyújtja be (a továb-

biakban csak „kérvényező”). 

(4) A magatartási kódex jóváhagyási kérvényének tartal-

maznia kell 

a) a kérvényező azonosító adatait, 

b) a kérvényező nevében eljárni jogosult törvényes 

képviselő vagy személy családi és utónevét, 

c) a jelzést, hogy magatartásikódex-javaslatról, jóvá-

hagyott magatartási kódex módosításáról vagy jóvá-

hagyott magatartási kódex kiterjesztéséről van-e szó, 

d) a szövetség eljárását, mellyel a szövetség tagja kö-

telezi magát a jóváhagyott magatartási kódex betar-

tására, 

e) az adatkezelő vagy adatfeldolgozó kötelezettség-

vállalását, hogy aláveti magát a jóváhagyott magatar-

tási kódex betartása megfigyelésének, összhangban a 

magatartási kódex betartását követő monitorozási el-

járásokkal és szabályokkal, 

f) az adatkezelő vagy adatfeldolgozó jogainak leírá-

sát a jóváhagyott magatartási kódex betartásának 

megfigyelése során, 

g) annak a tárgynak a feltüntetését, melyre a maga-

tartásikódex-javaslat, a jóváhagyott magatartási kó-

dex módosítása vagy a jóváhagyott magatartási kó-

dex kiterjesztése vonatkozik, 

h) a személyes adatok kezelésének célja, melyre a 

személyes adatok szolgálnak, valamint a személyes 

adatok kezelésének jogi alapjai, 

i) a személyes adatok kategóriái, 

j) az érintett személyek kategóriái, 

k) a személyes adatok címzettjének vagy címzettjei-

nek kategóriái, ha ilyenek léteznek, 

l) az adatkezelő tevékenységek leírása, tájékoztatás, 

hogy van-e automatikus egyéni döntéshozatal, tájé-

koztatás, hogy létezik-e profilalkotás, 

m) a kérvényező eljárásának leírása az érintett sze-

mély jogérvényesítési eljárásáról, 

n) a tájékoztatást, hogy a magatartási kódex tervezete 

az adatkezelési tevékenységekre több tagállamban 

vonatkozik, 

o) a harmadik ország vagy nemzetközi szervezet azo-

nosítóit személyes adatok átvitele esetén és a tájé-

koztatást a megfelelő garanciákról az ilyen adatátvi-

tel esetében, 

nenia uplatňovania tohto zákona alebo osobitného pred-

pisu2) v súvislosti s predmetom kódexu správania podľa 

osobitného predpisu.38) 

(2) Schválením kódexu správania zo strany úradu nie je 

dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa alebo zodpo-

vednosť sprostredkovateľa dodržiavať tento zákon alebo 

osobitný predpis.2) 

(3) Žiadosť o schválenie návrhu kódexu správania, ná-

vrhu zmeny schváleného kódexu správania alebo návrhu 

rozšírenia schváleného kódexu správania podáva úradu 

združenie alebo iný subjekt podľa odseku 1 (ďalej len 

„žiadateľ“). 

(4) Žiadosť o schválenie kódexu správania musí obsaho-

vať 

a) identifikačné údaje žiadateľa, 

b) meno a priezvisko štatutárneho zástupcu alebo 

osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa, 

c) označenie, či ide o návrh kódexu správania, návrh 

zmeny schváleného kódexu správania alebo návrh 

rozšírenia schváleného kódexu správania, 

d) postup združenia, ktorým sa člen združenia zavä-

zuje dodržiavať schválený kódex správania, 

e) záväzok prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa 

podrobiť sa monitorovaniu dodržiavania schvále-

ného kódexu správania v súlade s pravidlami a po-

stupmi na monitorovanie dodržiavania kódexu sprá-

vania, 

f) opis práv a povinností prevádzkovateľa alebo 

sprostredkovateľa pri výkone monitorovania dodr-

žiavania schváleného kódexu správania, 

g) uvedenie predmetu, na ktorý sa návrh kódexu 

správania, návrh zmeny schváleného kódexu správa-

nia alebo návrh rozšírenia schváleného kódexu sprá-

vania vzťahuje, 

h) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú 

osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúva-

nia osobných údajov, 

i) kategórie osobných údajov, 

j) kategórie dotknutých osôb, 

k) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu 

osobných údajov, ak existuje, 

l) opis spracovateľských činností, informácie o exis-

tencii automatizovaného individuálneho rozhodova-

nia a informácie o existencii profilovania, 

m) opis postupu žiadateľa pri uplatnení práv dotknu-

tou osobou, 

n) informáciu, či sa návrh kódexu správania týka 

spracovateľských činností vo viacerých členských 

štátoch, 

o) identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácie pri prenose osobných údajov a informá-

ciu o prijatých primeraných zárukách tohto prenosu, 

p) prijaté pravidlá a postupy na monitorovanie dodr-

žiavania kódexu správania. 
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p) a magatartási kódex betartása ellenőrzésének elfo-

gadott szabályait és eljárásrendjét. 

(5) A 4. bekezdés szerint magatartásikódex-javaslat jó-

váhagyását kérvényezőnek mellékelnie kell 

a) a magatartásikódex-javaslatot, a jóváhagyott ma-

gatartási kódex módosító javaslatát vagy a jóváha-

gyott magatartási kódex kiterjesztésének javaslatát, 

mégpedig angol nyelven is, ha az több tagállamban 

végzett adatkezelési tevékenységre vonatkozik, 

b) az igazolást a közigazgatási illeték befizetéséről, 

c) egyéb információkat és alapanyagokat, melyek 

feltétlenül szükségesek annak eldöntéséhez, hogy a 

magatartásikódex-javaslat összhangban áll a jelen 

törvénnyel vagy a külön jogszabállyal.2) 

(6) Ha a magatartásikódex-javaslat nem felel meg a 4. és 

5. bekezdésben támasztott követelményeknek, vagy ha a 

magatartási kódex jóváhagyási folyamatában kétségek 

merülnek fel a jelen törvénnyel vagy különleges jogsza-

bállyal2) való összhangja vonatkozásában, a hivatal fel-

szólítja a kérvényezőt az adatok kiegészítésére záros ha-

táridőn belül, mely nem lehet 15 napnál rövidebb; ez 

alatt az idő alatt a magatartási kódex jóváhagyási határ-

ideje szünetel. 

(7) A magatartási kódex jóváhagyási eljárásának részt-

vevője a kérvényező, aki a 4. bekezdés szerinti kérvényt 

benyújtotta. 

(8) Ha a magatartási kódex jóváhagyási folyamata során 

a hivatal megállapította, hogy az nem áll összhangban a 

jelen törvénnyel vagy külön jogszabállyal,2) felszólítja a 

kérvényezőt a megállapított ellentmondás kiküszöbölé-

sére záros határidőn belül, mely nem lehet 30 napnál rö-

videbb; az ellentmondás kiküszöbölésére adott határidő 

idején a magatartási kódex jóváhagyási határidejének 

múlása szünetel. A kérelmező megalapozott kérelmére a 

megadott határidő legfeljebb 60 nappal meghosszabít-

ható. 

(9) A hivatal leállítja a magatartási kódex jóváhagyási 

eljárását, ha a kérvényező 

a) nem küszöböli ki a kérvény hiányosságait a 6. be-

kezdés szerinti határidőn belül, 

b) nem küszöböli ki a hivatal által megállapított hiá-

nyosságokat a 8. bekezdés szerint megszabott határ-

időben. 

(10) A hivatal a magatartási kódex jóváhagyásáról, a jó-

váhagyott magatartási kódex módosításáról vagy a jóvá-

hagyott magatartási kódex bővítéséről az eljárás meg-

kezdésétől számított 90 napon belül dönt. 

(11) Ha a magatartásikódex-, a jóváhagyott magatartási 

kódex módosításáról vagy a jóváhagyott magatartási kó-

dex bővítéséről szóló javaslatot külön jogszabály39) sze-

rint az Európai Adatvédelmi Testület elé kell beterjesz-

teni, a 10. bekezdés szerinti határidő nem telik a maga-

tartásikódex-, a jóváhagyott magatartási kódex módosí-

tásáról vagy a jóváhagyott magatartási kódex bővítéséről 

(5) Žiadateľ k žiadosti o schválenie kódexu správania 

podľa odseku 4 musí priložiť 

a) návrh kódexu správania, návrh zmeny schvále-

ného kódexu správania alebo návrh rozšírenia schvá-

leného kódexu správania, a to aj v anglickom jazyku, 

ak sa týka spracovateľských činností vo viacerých 

členských štátoch, 

b) potvrdenie o zaplatení správneho poplatku, 

c) ďalšie informácie a podklady nevyhnutné na po-

súdenie súladu návrhu kódexu správania s týmto zá-

konom alebo osobitným predpisom.2) 

(6) Ak žiadosť o schválenie kódexu správania nespĺňa 

náležitosti podľa odsekov 4 a 5 alebo ak v konaní 

o schválenie kódexu správania vzniknú pochybnosti 

o preukázaní súladu s týmto zákonom alebo osobitným 

predpisom,2) úrad vyzve žiadateľa na doplnenie podkla-

dov v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní; počas 

tejto doby lehota v konaní o schválenie kódexu správa-

nia neplynie. 

(7) Účastníkom konania o schválení kódexu správania je 

žiadateľ, ktorý podal žiadosť podľa odseku 4. 

(8) Ak úrad počas konania o schválenie kódexu správa-

nia zistí nesúlad s týmto zákonom alebo osobitným pred-

pisom,2) vyzve žiadateľa na odstránenie zisteného nesú-

ladu v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 

dní; počas plynutia lehoty na odstránenie zisteného ne-

súladu neplynie lehota v konaní o schválenie kódexu 

správania. Na odôvodnenú žiadosť žiadateľa úrad ur-

čenú lehotu môže predĺžiť najviac o 60 dní. 

(9) Úrad konanie o schválenie kódexu správania zastaví, 

ak žiadateľ 

a) neodstráni nedostatky žiadosti v lehote určenej 

podľa odseku 6, 

b) neodstráni úradom zistené nedostatky v lehote ur-

čenej podľa odseku 8. 

(10) Úrad rozhodne o schválení kódexu správania, 

o zmene schváleného kódexu správania alebo o rozší-

rení schváleného kódexu správania do 90 dní odo dňa 

začatia konania. 

(11) Ak je potrebné predložiť návrh kódexu správania, 

návrh zmeny schváleného kódexu správania alebo návrh 

rozšírenia schváleného kódexu Európskemu výboru pre 

ochranu údajov podľa osobitného predpisu,39) lehota 

podľa odseku 10 neplynie odo dňa predloženia návrhu 

kódexu správania, návrhu zmeny schváleného kódexu 

správania alebo návrhu rozšírenia schváleného kódexu 

správania Európskemu výboru pre ochranu údajov až do 

dňa doručenia stanoviska Európskeho výboru pre 

ochranu údajov podľa osobitného predpisu40) úradu. 

(12) Úrad po preskúmaní žiadosti o schválenie kódexu 

správania podľa odsekov 4 a 5 a súvisiacej dokumentá-

cie vydá rozhodnutie o schválení kódexu správania, roz-

hodnutie o schválení zmeny schváleného kódexu sprá-
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szóló javaslat Európai Adatvédelmi Tanács elé terjeszté-

sének napjától addig a napig, amíg az Európai Adatvé-

delmi Tanács külön jogszabály szerinti40) állásfoglalása 

a hivatalnak kézbesítésre nem kerül. 

(12) A hivatal a magatartási kódex 4. és 5. bekezdés sze-

rinti jóváhagyási kérvényének és a csatolt dokumentu-

moknak az átvizsgálását követően határozatot ad ki a 

magatartási kódex, a jóváhagyott magatartási kódex mó-

dosításának vagy a jóváhagyott magatartási kódex bőví-

tésének jóváhagyásáról, ha a magatartásikódex-, a jóvá-

hagyott magatartási kódex módosításáról vagy a jóváha-

gyott magatartási kódex bővítéséről szóló javaslat a je-

len törvénnyel vagy külön jogszabállyal2) összhangban 

áll és megfelelő adatvédelmi garanciákat biztosít. 

(13) A magatartási kódex, a jóváhagyott magatartási kó-

dex módosításának vagy a jóváhagyott magatartási kó-

dex bővítésének jóváhagyását kimondó határozat ellen 

kifogás nem emelhető. 

(14) A magatartási kódex, a jóváhagyott magatartási kó-

dex módosításának vagy a jóváhagyott magatartási kó-

dex bővítésének jóváhagyását elutasító határozat ellen 

kifogás emelhető, melyet a hivatal elnöke bírál el. 

(15) Az adatkezelők vagy adatfeldolgozüók kategóriáját 

képviselő szövetség vagy más, az adatkezelők vagy 

adatfeldolgozüók kategóriáját képviselő jogalany, mely-

nek a magatartási kódexét, a jóváhagyott magatartási kó-

dexének a módosítását vagy a jóváhagyott magatartási 

kódexének bővítését a hivatal jóváhagyta, köteles legké-

sőbb a megállapítástól számított 15 napon belül jelenteni 

a hivatalnak a 4. bekezdés a) és d) pontja szerinti válto-

zásokat. 

 

vania alebo rozhodnutie o schválení rozšírenia schvále-

ného kódexu správania, ak návrh kódexu správania, ná-

vrh zmeny schváleného kódexu správania alebo návrh 

rozšírenia schváleného kódexu správania je v súlade 

a poskytuje dostatočné primerané záruky ochrany osob-

ných údajov podľa tohto zákona alebo osobitného pred-

pisu.2) 

(13) Proti rozhodnutiu o schválení kódexu správania, 

rozhodnutiu o zmene schváleného kódexu správania 

alebo rozhodnutiu o rozšírení schváleného kódexu sprá-

vania nie je prípustný rozklad. 

(14) Proti rozhodnutiu o neschválení kódexu správania, 

rozhodnutiu o neschválení zmeny schváleného kódexu 

správania alebo rozhodnutiu o neschválení rozšírenia 

schváleného kódexu správania je prípustný rozklad, 

o ktorom rozhodne predseda úradu. 

(15) Úrad zverejňuje zoznam schválených kódexov 

správania na svojom webovom sídle. 

(16) Združenie zastupujúce kategóriu prevádzkovateľov 

alebo sprostredkovateľov alebo iný subjekt zastupujúci 

kategóriu prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov, 

ktorému úrad schválil kódex správania, schválil návrh 

zmeny schváleného kódexu správania alebo schválil ná-

vrh rozšírenia schváleného kódexu správania, je povinný 

najneskôr do 15 dní odo dňa zistenia písomne oznámiť 

úradu zmeny podľa odseku 4 písm. a) a d). 

 

86. § 

Tanúsítvány 

(1) A tanúsítvány kiadását, a tanúsítvány megújítását 

vagy a tanúsítvány elvételét olyan jogalany végzi, amely 

arra akkreditációt szerzett a 88. § értelmében a jelen tör-

vénnyel összhangban (a továbbiakban „tanúsító jog-

alany), vagy a hivatal. 

(2) Az adatkezelő vagy adatfeldolgozó az adatkezelés je-

len törvénnyel vagy külön jogszabállyal2) való összhang-

jának és az adatvédelem megfelelő garanciáinak igazo-

lása céljából tanúsítvány kiadását vagy tanúsítvány meg-

újítását kérheti a hivataltól vagy a tanúsító jogalanytól. 

A tanúsítványt legfeljebb három év időtartamra adják ki 

vagy újítják meg. 

(3) A hivatal vagy a tanúsító jogalany elbírálja a 2. be-

kezdés szerinti adatkezelő vagy adatfeldolgozó adatke-

zelésének és a megfelelő adatvédelmi garanciáinak össz-

hangját a jelen törvénnyel, az ezen törvényben előírt ta-

núsítási követelmények szerint. A tanúsítvány kiadása 

nem mentesíti az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót a je-

len törvénnyel vagy külön jogszabállyal2) előírt felelős-

sége alól, sem a hivatal e törvény szerinti jogkörei nem 

  § 86 

Certifikát 

(1) Vydanie certifikátu, obnovu certifikátu alebo odňatie 

certifikátu vykonáva subjekt, ktorému bola udelená ak-

reditácia podľa § 88 v súlade s týmto zákonom (ďalej len 

„certifikačný subjekt“), alebo úrad. 

(2) Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ na účely pre-

ukázania súladu spracúvania osobných údajov a existen-

cie primeraných záruk ochrany osobných údajov podľa 

tohto zákona alebo osobitného predpisu2) môže požiadať 

úrad alebo certifikačný subjekt o vydanie certifikátu 

alebo obnovenie certifikátu. Certifikát sa vydá alebo ob-

noví najviac na obdobie troch rokov. 

(3) Úrad alebo certifikačný subjekt posudzuje súlad 

spracúvania osobných údajov a existenciu primeraných 

záruk ochrany osobných údajov prevádzkovateľa alebo 

sprostredkovateľa podľa odseku 2 na základe certifikač-

ných kritérií v súlade s týmto zákonom. Vydaním certi-

fikátu nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa 

alebo zodpovednosť sprostredkovateľa za dodržiavanie 

tohto zákona a osobitného predpisu2) ani nie sú dotknuté 

právomoci úradu podľa tohto zákona. 
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változnak. 

(4) A tanúsítvány közokirat. 

(5) A hivatal honlapján teszi közzé a tanúsítványokat. 

(6) A tanúsítvány kiadását vagy a tanúsítvány megújítá-

sát kérő kérvénynek tartalmaznia kell 

a) a kérvényző azonosító adatait, 

b) a kérvényező törvényes képviselőjének vagy a 

kérvényező nevében eljárni jogosult személynek a 

családi és utónevét, 

c) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit, ha ilyet 

kijelöltek, 

d) a tanúsítás tárgyát, melyre a tanúsítást kiadták, 

e) a személyes adatok kezelésének célját, 

f) a személyes adatok kezelésének jogalapját, 

g) az érintett személyek kategóriáit, 

h) a személyes adatok kategóriáit, 

i) a személyes adatok címzettjeinek vagy címzettjei 

kategóriáinak azonosító adatait, ha ilyenek léteznek, 

j) az adatkezelési tevékenységek leírását, beleértve a 

tájékoztatást, hogy fennáll-e az automatikus egyedi 

döntéshozatal, beleértve a profilalkotást, 

k) a kérvényező eljárásának leírását az érintett sze-

mély jogérvényesítése során, 

l) adatátvitel esetén a harmadik országok vagy nem-

zetközi szervezetek azonosító adatai. 

(7) A kérvényező a 6. bekezdés szerinti kérvényhez csa-

tolja 

a) a tanúsítvány kiadásához szükséges műszaki és 

biztonsági dokumentációt, 

b) hat hónapnál nem régebbi adatvédelmi audit ered-

ményét, 

c) a tanúsítási feltételek teljesülését igazoló iratokat, 

d) az adatátviteli garanciák leírását harmadik orszá-

gokba vagy nemzetközi szervezethez történő adatát-

vitel esetére, 

e) az igazolást a közigazgatási illeték befizetéséről, 

f) egyéb információkat és alapanyagokat, melyek 

szükségesek a jelen törvénnyel vagy külön jogsza-

bállyal2) való összhang megítélése és a tanúsítási el-

járás betartása végett. 

(8)) Ha a tanúsítvány kiadási kérvénye vagy a tanúsít-

vány megújítási kérvénye nem felel meg a 6. és 7. be-

kezdésben támasztott követelményeknek, vagy ha a ta-

núsítványkiadás vagy tanúsítványmegújítás jóváhagyási 

folyamatában kétségek merülnek fel a tanúsítási köve-

telmények teljesülésével kapcsolatosan, a hivatal felszó-

lítja a kérvényezőt az alapanyagok kiegészítésére záros 

határidőn belül, mely nem lehet 15 napnál rövidebb; ez 

alatt az idő alatt a tanúsításkiadás vagy tanúsításmegújí-

tás jóváhagyási határideje szünetel. 

(9) Ha a hivatal a tanúsítványkiadási vagy tanúsítvány-

megújítási eljárás során a jelen törvénnyel vagy külön 

jogszabállyal2) való ellentmondást állapít meg, felszó-

(4) Certifikát je verejnou listinou. 

(5) Úrad zverejňuje vydané certifikáty na svojom webo-

vom sídle. 

(6) Žiadosť o vydanie certifikátu alebo žiadosť o obnovu 

certifikátu úradom musí obsahovať 

a) identifikačné údaje žiadateľa, 

b) meno a priezvisko štatutárneho orgánu žiadateľa 

alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa, 

c) kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená, 

d) predmet certifikátu, na ktorý sa má certifikát 

udeliť, 

e) účel spracúvania osobných údajov, 

f) právny základ spracúvania osobných údajov, 

g) kategórie dotknutých osôb, 

h) kategórie osobných údajov, 

i) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu 

osobných údajov, ak existuje, 

j) opis spracovateľských činností vrátane informácií 

o existencii automatizovaného individuálneho roz-

hodovania vrátane profilovania, 

k) opis postupu žiadateľa pri uplatnení práv dotknu-

tou osobou, 

l) identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej or-

ganizácie pri prenose osobných údajov. 

(7) Žiadateľ k žiadosti podľa odseku 6 priloží 

a) technickú a bezpečnostnú dokumentáciu nevy-

hnutnú na vydanie certifikátu, 

b) výsledok auditu ochrany osobných údajov nie 

starší ako šesť mesiacov, 

c) dokumenty preukazujúce splnenie certifikačných 

kritérií, 

d) opis primeraných záruk pri prenose osobných úda-

jov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizá-

cii, 

e) potvrdenie o zaplatení správneho poplatku, 

f) ďalšie informácie a podklady nevyhnutné na posú-

denie súladu s týmto zákonom alebo osobitným 

predpisom2) a dodržania certifikačného postupu. 

(8) Ak žiadosť o vydanie certifikátu alebo žiadosť o ob-

novu certifikátu nespĺňa náležitosti podľa odsekov 6 a 7 

alebo ak v konaní o vydanie certifikátu alebo v konaní 

o obnovu certifikátu vzniknú pochybnosti o preukázaní 

splnenia certifikačných kritérií alebo podmienok na vy-

danie certifikátu, úrad vyzve žiadateľa na doplnenie pod-

kladov v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní; po-

čas tejto doby lehota v konaní o vydanie certifikátu 

alebo v konaní o obnovu certifikátu neplynie. 

(9) Ak úrad počas konania o vydanie certifikátu alebo 

konania o obnovu certifikátu zistí nesúlad s týmto záko-

nom alebo osobitným predpisom,2) vyzve žiadateľa na 

odstránenie zisteného nesúladu v určenej lehote, ktorá 

nesmie byť kratšia ako 30 dní; počas tejto doby lehota 

v konaní o vydanie certifikátu alebo v konaní o obnovu 
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lítja a kérvényezőt a feltárt ellentmondás kiküszöbölé-

sére záros határidőn belül, mely nem lehet rövidebb 30 

napnál; ez alatt az idő alatt a tanúsításkiadás vagy tanú-

sításmegújítás jóváhagyási határideje szünetel. A kér-

vényző idokokkal alátámasztott kérése esetén a kiszabott 

határidőt a hivatal legfeljebb 60 napra meghosszabbít-

hatja. 

(10) A hivatal a tanúsításkiadási vagy tanúsításmegújí-

tási eljárást leállítja, ha a kérvényező a határidőn belül 

nem küszöböli ki 

a) a kérvény hiányosságait és a felmerül kétségeket a 

8. bekezdésben megadott határidőben, 

b) a hivatal által feltárt hiányosságokat a 9. bekez-

désben megadott határidőben. 

(11) A hivatal a tanúsítás kiadásáról vagy a tanúsítás 

megújításáról az eljárás megkezdésétől számított 90 na-

pon belül dönt. 

(12) A hivatal a tanúsításkiadási vagy tanúsításmegújí-

tási kérvény és a csatolt dokumentumok átvizsgálását 

követően határozatot ad ki a tanúsítvány jóváhagyásáról, 

ha a kérvényező teljesíti a tanúsítási feltételeket, a tanú-

sítási eljárás feltételeit és ha adatkezelési eljárásai a jelen 

törvénnyel vagy külön jogszabállyal2) összhangban áll-

nak, és az általa foganatosított megfelelő adatvédelmi 

garanciák megfelelő biztosítékot nyújtanak a jelen tör-

vénnyel vagy külön jogszabállyal2) összhangban. 

(13) A hivatal a tanúsításkiadási vagy tanúsításmegújí-

tási kérvény jóváhagyást kimondó határozat alapján há-

rom évre szóló tanúsítványt ad ki a kérvényezőnek, mely 

tartalmazza 

a) a hivatal azonosító adatait, 

b) a kérvényező azonosító adatait, 

c) a tanúsítvány tárgyát, 

d) a tanúsított feltételeket, melyek alapján a tanúsítás 

kiadásra került, 

e) a tanúsítvány számát, 

f) a tanúsítvány kiadásának dátumát; ha tanúsítás-

megújításról van szó, a korábbi tanúsítvány kiadásá-

nak dátumát is, 

g) a tanúsítvány érvényességének idejét, 

h) a hivatal bélyegzőjének lenyomatát és a hivatal ne-

vében eljárásra jogosult személy aláírását, családi és 

utóneve, valamint tisztsége feltüntetését. 

(14) A tanúsítvány kiadásáról és tanúsításmegújításról 

kiadott határozat ellen kifogás nem emelhető. 

(15) A tanúsítványkiadást és a tanúsításmegújítást eluta-

sító határozat ellen kifogás emelhető, melyet a hivatal 

elnöke bírál el. 

(16) Az adatkezelő vagy adatfeldolgozó, akinek tanúsí-

tást adtak ki vagy a tanúsítványát megújították (a továb-

biakban csak „tanúsított személy”) továbbra is teljesíti a 

tanúsítvány kiadásának jelen törvény szerinti követel-

ményeit és feltételeit, a hivatal a tanúsított személy – a 

korábbi tanúsítvány vagy megújított tanúsítvány lejárta 

certifikátu neplynie. Na odôvodnenú žiadosť žiadateľa 

úrad určenú lehotu predĺži najviac o 60 dní. 

(10) Úrad konanie o vydanie certifikátu alebo konanie 

o obnovu certifikátu zastaví, ak žiadateľ neodstráni 

a) nedostatky žiadosti a vzniknuté pochybnosti 

podľa odseku 8 v určenej lehote, 

b) úradom zistené nedostatky podľa odseku 9 v urče-

nej lehote. 

(11) Úrad rozhodne o vydaní certifikátu alebo obnove 

certifikátu do 90 dní odo dňa začatia konania. 

(12) Úrad po preskúmaní žiadosti o vydanie certifikátu 

alebo žiadosti o obnovu certifikátu podľa odsekov 6 a 7 

a súvisiacej dokumentácie vydá rozhodnutie o vydaní 

certifikátu, ak žiadateľ spĺňa certifikačné kritériá, spĺňa 

podmienky certifikačného postupu, ak jeho spracovateľ-

ské činnosti sú v súlade s týmto zákonom alebo osobit-

ným predpisom2) a ak ním prijaté bezpečnostné opatre-

nia poskytujú dostatočné primerané záruky ochrany 

osobných údajov podľa tohto zákona alebo osobitného 

predpisu.2) 

(13) Na základe rozhodnutia o vydaní certifikátu alebo 

rozhodnutia o obnove certifikátu úrad vydá žiadateľovi 

certifikát na obdobie troch rokov, ktorý obsahuje 

a) identifikačné údaje úradu, 

b) identifikačné údaje žiadateľa, 

c) predmet certifikátu, 

d) označenie certifikačných kritérií, na ktorých zá-

klade sa vydáva certifikát, 

e) číslo certifikátu, 

f) dátum vydania certifikátu; ak ide o obnovu certifi-

kátu, aj dátum skoršieho vydania certifikátu, 

g) dobu platnosti certifikátu, 

h) odtlačok pečiatky úradu a podpis osoby oprávne-

nej konať v mene úradu s uvedením jej mena, prie-

zviska a funkcie. 

(14) Proti rozhodnutiu o vydaní certifikátu alebo roz-

hodnutiu o obnove certifikátu nie je prípustný rozklad. 

(15) Proti rozhodnutiu o nevydaní certifikátu alebo roz-

hodnutiu o neobnovení certifikátu je prípustný rozklad, 

o ktorom rozhodne predseda úradu. 

(16) Ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, kto-

rému bol vydaný certifikát alebo obnovený certifikát 

(ďalej len „certifikovaná osoba“), naďalej spĺňa certifi-

kačné kritériá a podmienky vydania certifikátu podľa 

tohto zákona, úrad na základe žiadosti certifikovanej 

osoby podanej najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím 

platnosti certifikátu skôr vydaného alebo skôr obnove-

ného rozhodne o obnovení certifikátu na obdobie 

ďalších troch rokov. Na konanie o obnovenie certifikátu 

sa primerane použijú ustanovenia o vydaní certifikátu. 

(17) Ak certifikovaná osoba podá žiadosť o obnovenie 

certifikátu v lehote menej ako šesť mesiacov pred uply-

nutím platnosti certifikátu, úrad na takú žiadosť nepri-
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előtt legkésőbb hat hónappal benyújtott – kérvénye alap-

ján dönt a tanúsítvány további három évre szóló meg-

hosszabbításáról. A tanúsítványmegújítási eljárásra 

megfelelő mértékben vonatkoznak a tanúsítványkiadási 

követelmények. 

(17) Ha a tanúsított személy tanúsítvány-megújítási kér-

vényt nyújt be kevesebb mint hat hónappal a tanúsítvány 

lejárta előtt, az ilyen kérvényt a hivatal figyelmen kívül 

hagyja. Ez nem érinti az ilyen tanúsított személy jogát, 

hogy tanúsítvány kiadása iránti kérvényt nyújtson be a 

6. és 7. bekezdés szerint. 

(18) A tanúsított személy a tanúsítvány érvényességének 

ideje alatt köteles 

a) teljesíteni a jelen törvényben meghatározott köte-

lességeket és a tanúsítvány kiadására előírt követel-

ményeket, összhangban a tanúsítvány megadását ki-

mondó határozattal, 

b) a változás létrejöttét követően legkésőbb 15 belül 

a változás beálltának napjától számítva írásban beje-

lenteni a hivatalnak a tanúsítvány megadását ki-

mondó határozatot érintő bármilyen változást, 

c) lehetővé tenni a hivatalnak a jelen törvény szerinti 

felügyelet végrehajtását, 

d) archiválni a külön jogszabály szerinti41) tanúsítási 

eljárás végrehajtásával kapcsolatos dokumentumo-

kat. 

(19) A tanúsítási követelményeket, a tanúsítási eljárás 

feltételeit, a műszaki és biztonsági dokumentáció tar-

talmi kellékeit és az adatvédelmi audit végrehajtásának 

feltételeit, beleértve az adatvédelmi átvilágítást végző 

auditor szakismereteire vonatkozókat is, a hivatal az ál-

tala kiadott általános érvényű rendeletben határozza 

meg. 

 

hliada. Tým nie je dotknuté oprávnenie tejto certifikova-

nej osoby na podanie žiadosti o vydanie certifikátu 

podľa odsekov 6 a 7. 

(18) Certifikovaná osoba je počas platnosti certifikátu 

povinná 

a) spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom 

a požiadavky na vydanie certifikátu v súlade s roz-

hodnutím o vydaní certifikátu, 

b) najneskôr do 15 dní odo dňa vzniku zmeny pí-

somne oznámiť úradu akékoľvek zmeny týkajúce sa 

rozhodnutia o vydaní certifikátu, 

c) umožniť úradu vykonanie dozoru podľa tohto zá-

kona, 

d) archivovať dokumentáciu súvisiacu s výkonom 

certifikačného postupu podľa osobitného predpisu.41) 

(19) Certifikačné kritériá, podmienky certifikačného po-

stupu, obsahové náležitosti technickej a bezpečnostnej 

dokumentácie a podmienky výkonu auditu ochrany 

osobných údajov vrátane podmienok odborných znalostí 

audítora vykonávajúceho audit ochrany osobných úda-

jov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý 

vydá úrad. 

 

87. § 

Monitorozó jogalany 

(1) A személyes adatok jelen törvény vagy külön jogsza-

bály2) kezelésének összhangját a magatartási kódexszel 

olyan jogalany követi nyomon, amely megfelel a jelen 

törvény vagy külön jogszabály2) által előírt akkraditációs 

követelményeknek és feltételeknek és a hivataltól akkre-

ditációt kapott a jelen törvénnyel összhangban (a továb-

biakban csak „monitorozó jogalany”). 

(2) A hivatal által a közhatalmi szervek és közintézmé-

nyek részére jóváhagyott magatartási kódexek nem es-

nek a jelen törvény szerinti monitorozó jogalany tevé-

kenysége alá; ez nincs hatással a hivatal felügyelő tevé-

kenységének jelen törvény szerinti gyakorlására. 

(3) A monitorozó jogalany lehet jogi személy vagy ter-

mészetes személy-vállalkozó, mely megfelelő műszaki 

és szervezeti adottságokkal rendelkezik a magatartási 

kódex nyomonkövetésének végzéséhez és amely erre 

megkapta az akkreditációt. 

(4) A monitorozó jogalany jogosult 

  § 87 

Monitorujúci subjekt 

(1) Monitorovanie súladu spracúvania osobných údajov 

podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu2) s kó-

dexom správania vykonáva subjekt, ktorý spĺňa kritériá 

a podmienky na udelenie akreditácie podľa tohto zákona 

alebo osobitného predpisu2) a bola mu udelená akreditá-

cia úradom v súlade s týmto zákonom (ďalej len „moni-

torujúci subjekt“). 

(2) Kódexy správania schválené úradom pre orgány ve-

rejnej moci a verejnoprávne inštitúcie nepodliehajú čin-

nosti monitorovacieho subjektu podľa tohto zákona; tým 

nie je dotknutý výkon dozoru úradom podľa tohto zá-

kona. 

(3) Monitorujúcim subjektom môže byť právnická osoba 

alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý má vytvorené 

technické a organizačné podmienky na vykonávanie mo-

nitorovania kódexu správania a ktorému bola udelená 

akreditácia. 

(4) Monitorujúci subjekt je oprávnený 
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a) nyomon követni a személyes adatok jelen törvény 

vagy külön jogszabály2) szerinti, olyan adatkezelő 

vagy adatfeldolgozó általi kezelésének összhangját, 

aki tagja a szövetségnek, mely kötelezte magát a jó-

váhagyott magatartási kódex betartására, 

b) arányos intézkedéseket hozni a magatartási kódex 

adatkezelő vagy adatfeldolgozó általi megsértése 

esetén, 

c) ideiglenesen leállítani a jóváhagyott magatartási 

kódex kötelező jellegét az adatkezelő vagy adatfel-

dolgozó esetében, mely kötelezte magát a magatar-

tási kódex betartására, 

d) megszüntetni a jóváhagyott magatartási kódex kö-

telező voltát az adatkezelő vagy adatfeldolgozó ese-

tében, mely kötelezte magát a magatartási kódex be-

tartására. 

(5) A 4. bekezdés szerinti intézkedésekről és azok okai-

ról a monitorozó jogalany az intézkedések elfogadásától 

számított 15 napon belül köteles írásban tájékoztatni a 

hivatalt. Ez nem befolyásolja a magatartásikódex-

nyomonkövetése alá eső adatkezelő vagy adatfeldolgozó 

kötelességét, hogy a jelen törvény vagy külön jogsza-

bály2) rendelkezéseit betartsa. 

(6) Az akkreditációs kérvénynek tartalmaznia kell 

a) a kérvényző azonosító adatait, 

b) a kérvényező törvényes képviselőjének vagy a 

kérvényező nevében eljárni jogosult személynek a 

családi és utónevét, 

c) a magatartási kódex tárgyát.38) 

(7) A 6. bekezdés szerinti kérvényhez a kérvényező csa-

tolja 

a) a magatartási kódex nyomonkövetéséhez elenged-

hetetlenül szükséges műszaki és biztonsági doku-

mentációt, 

b) a kérvényező függetlenségét igazoló dokumentu-

mokat, 

c) a kérvényező és a monitorozásnak alávetett jog-

alany közti érdekütközések rendezésének eljárását és 

módját, mely sérthetné a magatartási kódex nyomon-

követésének objektivitását vagy a transzparencia el-

vét az érintett személy és a nyilvánosság számára; az 

érdekütközés főleg olyan helyzeteket ölel fel , ami-

kor a kérvényező, aki befolyásolhatja a magatartási 

kódex nyomonkövetésének eredményét vagy lefo-

lyását, közvetlen pénzügyi érdekkel vagy közvetett 

pénzügyi érdekkel, gazdasági érdekkel vagy más 

személyes érdekkel kapcsolódik össze, mely a maga-

tartási kódex monitorozásával kapcsolatosan a füg-

getlenség veszélyeztetésének minősíthető, 

d) kérvényező magatartásikódex-monitorozást végző 

személyeinek szakképzettségi követelményeire vo-

natkozó dokumentumokat, 

e) a tevékenységzés végzésének szabályait és eljárá-

a) monitorovať súlad spracúvania osobných údajov 

podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu2) pre-

vádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorý je 

členom združenia, ktorý sa zaviazal dodržiavať 

schválený kódex správania, 

b) prijať primerané opatrenia v prípadoch porušenia 

kódexu správania prevádzkovateľom alebo spro-

stredkovateľom, 

c) dočasne pozastaviť záväznosť schváleného kó-

dexu správania pre prevádzkovateľa alebo sprostred-

kovateľa, ktorý sa zaviazal dodržiavať schválený kó-

dex správania, 

d) zrušiť záväznosť schváleného kódexu správania 

pre prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorý 

sa zaviazal dodržiavať schválený kódex správania. 

(5) O opatreniach podľa odseku 4 vrátane dôvodov pri-

jatia takých opatrení je monitorujúci subjekt povinný pí-

somne informovať úrad do 15 dní od ich prijatia. Tým 

nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa alebo 

sprostredkovateľa, ktorý podlieha monitorovaniu kó-

dexu správania, dodržiavať tento zákon alebo osobitný 

predpis.2) 

(6) Žiadosť o udelenie akreditácie musí obsahovať 

a) identifikačné údaje žiadateľa, 

b) meno a priezvisko štatutárneho zástupcu žiadateľa 

alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa, 

c) uvedenie predmetu kódexu správania.38) 

(7) Žiadateľ k žiadosti podľa odseku 6 priloží 

a) technickú a bezpečnostnú dokumentáciu nevy-

hnutnú pre monitorovanie kódexu správania, 

b) dokumenty preukazujúce nezávislosť žiadateľa, 

c) postup a spôsob vysporiadania sa s konfliktom zá-

ujmu medzi žiadateľom a subjektom podliehajúcim 

monitorovaniu, ktorý by mohol narušiť objektivitu 

monitorovania kódexu správania alebo obmedziť ob-

jektivitu monitorovania kódexu správania alebo po-

rušiť princíp transparentnosti pre dotknutú osobu a 

verejnosť; konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, 

ak žiadateľ, ktorý môže ovplyvniť výsledok alebo 

priebeh monitorovania kódexu správania, má priamy 

finančný záujem alebo nepriamy finančný záujem, 

ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý 

možno považovať za ohrozenie jeho nezávislosti v 

súvislosti s monitorovaním kódexu správania, 

d) dokumenty stanovujúce kvalifikačné požiadavky 

vo vzťahu k monitorovaniu kódexu správania osôb 

žiadateľa, ktoré budú vykonávať monitorovanie, 

e) pravidlá a postupy výkonu činností, najmä procesy 

monitorovania dodržiavania kódexu správania pre-

vádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, spôsob 

preukázania vykonávania kódexu správania prevádz-

kovateľom alebo sprostredkovateľom, spôsob preu-
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sát, főként az adatkezelő és adatfeldolgozó magatar-

tásikódex-betartásának nyomonkövetési folyamatát, 

a magatartási kódex adatkezelő és adatfeldolgozó ál-

tali végrehajtásának kimutatását, az adatkezelő és 

adatfeldolgozó adatkezelési tevékenységei össz-

hangjának kimutatását a magatartási kódex tárgyá-

val, az összhang nyomonkövetésének gyakoriságát, 

f) a dokumentumentumokat, melyek alátámasztják, 

hogy a magatartásikódex-ellenőrző tevékenység sza-

bályai és eljárásrendjei átláthatók az érintett személy 

és a nyilvánosság számára, 

g) a magatartásikódex-monitoring auditjának ered-

ményét, 

h) az közigazgatási illeték befizetéséről szóló igazo-

lás, 

i) további információkat és alapanyagokat, melyek 

feltétlenül szükségesek annak megítéléséhez, hogy 

fennáll az összhang a jelen törvény vagy külön jog-

szabály2) értelmében, valamint az akkreditációs kér-

vény elbírálásához. 

(8) Ha az akkreditációs kérvény nem teljesíti a 6. vagy 

7. bekezdés szerinti kellékeket, vagy ha az akkreditációs 

eljárás során kétségek merülnek a követelmények és fel-

tételek teljesítésének igazolása vonatkozásában, a hiva-

tal felszólítja a kérvényezőt a hiányosságok kiküszöbö-

lésére záros határidőben, mely nem lehet rövidebb 15 

napnál; ez alatt az időszak alatt az akkreditáció megadá-

sának határideje nem telik. 

(9) Ha a hivatal a 11. bekezdés szerinti eljárás során 

megállapítja, hogy sérül az összhang a jelen törvénnyel 

vagy a külön jogszabállyal,2) felszólítja a kérvényezőt a 

hiányosságok kiküszöbölésére záros határidőben, mely 

nem lehet rövidebb 30 napnál; ez alatt az időszak alatt a 

11. bekezdés szerinti határidő nem telik. A kérvényező 

indokolt kéremle alapján a hivatal ezt a határidő 60 nap-

pal meghosszabbíthatja. 

(10) A hivatal a 11. bekezdés szerinti eljárást leállítja, ha 

a kérvényező nem küszöböli ki 

a) a kérvény hiányosságait és a felmerül kétségeket a 

8. bekezdésben megadott határidőben, 

b) a hivatal által feltárt hiányosságokat a 9. bekez-

désben megadott határidőben. 

(11) A hivatal az akkreditáció megadásáról az eljárás 

megkezdésétől számított 90 napon belül dönt. 

(12) A hivatal a 6. és 7. bekezdés szerinti akkreditációs 

kérvény és a csatolt dokumentumok átvizsgálását köve-

tően határozatot ad ki az akkreditáció megadásáról, ha a 

kérvényező teljesíti a feltételeket, megfelelő szakisme-

rettel bír a magatartási kódex tárgya vonatkozásában és 

teljesíti az akkreditáció megadásának követelményeit és 

feltételet a jelen törvénnyel összhangban. 

(13) A hivatal az akkreditáció megadásáról szóló határo-

zat alapján a monitorozó jogalanynak tanúsítványt ad ki 

az akkreditáció megadásáról, mely tartalmazza 

kázania súladu spracovateľských činností prevádz-

kovateľa a sprostredkovateľa vo vzťahu k predmetu 

kódexu správania, frekvenciu monitorovania súladu, 

f) dokumenty preukazujúce, že pravidlá a postupy na 

výkon monitorovania kódexu správania sú transpa-

rentné pre dotknutú osobu a verejnosť, 

g) výsledok auditu výkonu monitorovania kódexu 

správania, 

h) potvrdenie o zaplatení správneho poplatku, 

i) ďalšie informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné 

na posúdenie súladu s týmto zákonom alebo osobit-

ným predpisom2) a na posúdenie žiadosti o udelenie 

akreditácie. 

(8) Ak žiadosť o udelenie akreditácie nespĺňa náležitosti 

podľa odsekov 6 a 7 alebo ak v konaní o udelenie akre-

ditácie vzniknú pochybnosti o preukázaní splnenia krité-

rií alebo podmienok na udelenie akreditácie, úrad vyzve 

žiadateľa na odstránenie nedostatkov v lehote, ktorá ne-

smie byť kratšia ako 15 dní; počas tejto lehoty lehota v 

konaní o udelení akreditácie neplynie. 

(9) Ak úrad počas konania podľa odseku 11 zistí nesúlad 

s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2) vyzve 

žiadateľa na odstránenie zisteného nesúladu v určenej le-

hote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní; počas tejto 

doby lehota podľa odseku 11 neplynie. Na odôvodnenú 

žiadosť žiadateľa úrad určenú lehotu predĺži najviac o 60 

dní. 

(10) Úrad konanie podľa odseku 11 zastaví, ak žiadateľ 

neodstráni 

a) nedostatky žiadosti a vzniknuté pochybnosti podľa 

odseku 8 v určenej lehote, 

b) úradom zistené nedostatky podľa odseku 9 v urče-

nej lehote. 

(11) Úrad rozhodne o udelení akreditácie do 90 dní odo 

dňa začatia konania. 

(12) Úrad po preskúmaní žiadosti o udelenie akreditácie 

podľa odsekov 6 a 7 a súvisiacej dokumentácie vydá roz-

hodnutie o udelení akreditácie, ak žiadateľ spĺňa požia-

davky, má primeranú úroveň odborných znalostí vo 

vzťahu k predmetu kódexu správania a spĺňa kritériá a 

podmienky na udelenie akreditácie podľa tohto zákona. 

(13) Na základe rozhodnutia o udelení akreditácie úrad 

vydá monitorujúcemu subjektu osvedčenie o udelení ak-

reditácie, ktoré obsahuje 

a) identifikačné údaje úradu, 

b) identifikačné údaje žiadateľa, 

c) predmet akreditácie, 

d) číslo osvedčenia o udelení akreditácie, 

e) dátum vydania osvedčenia o udelení akreditácie, 

f) odtlačok pečiatky úradu a podpis osoby oprávne-

nej konať v mene úradu s uvedením jej mena, prie-

zviska a funkcie. 

(14) Osvedčenie o udelení akreditácie je verejnou listi-

nou. 
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a) a hivatal azonosító adatait, 

b) a kérvényező azonosító adatait, 

c) az akkreditáció tárgyát, 

d) az akkreditációs tanúsítvány számát, 

e) az akkreditációs tanúsítvány kiadásának dátumát, 

f) a hivatal bélyegzőjének lenyomatát és a hivatal ne-

vében eljárásra jogosult személy aláírását, családi és 

utóneve, valamint tisztsége feltüntetését. 

(14) Az akkreditációs tanúsítvány közokirat. 

(15) Az akkreditációt megadó határozat ellen jogorvos-

latnak helye nincs. 

(16) Az akkreditációt elutasító határozat ellen jogorvos-

lattal lehet élni, melyről a hivatal elnöke dönt. 

(17) A hivatal közzéteszi a webhelyén az akkreditáció 

megadásáról szóló határozatokat. 

(18) Ha bebizonyosodik, hogy a monitozó jogalany ma-

gatartásikódex-monitorozást folytat a jelen törvénybe 

vagy külön jogszabályba,2) a jó erkölcsökbe, az akkredi-

tációs tanúsítványba ütköző módon, vagy a továbbiak-

ban már nem teljesíti az akkreditáció elnyerésének fel-

tételeit, a hivatal három hónapra felfüggeszti az akkredi-

tációját és lehetővé teszi, hogy jóvátélei intézkedéseket 

hajtson végre. Ha az akkreditált szubjektum a megadott 

határidőn belül a megadott intézkedéseket nem valósítja 

meg, a hivatal határozatban megsemmisíti az akkreditá-

cióját. A monitorozó jogalany, akinek akkreditációját 

megszüntették, újra akkreditációs kérvényt nyújthat be. 

(19) A monitorozó személy köteles 

a) teljesíteni a jelen törvényben meghatározott köte-

lességeket és akkreditációs követelményeket az akk-

reditációs határozatban előírtakkal összhangban, 

b) a létrejöttét követően legkésőbb 15 napon belül a 

változás beálltának napjától számítva írásban beje-

lenteni a hivatalnak bármilyen változást, 

c) tájékoztatbi az érintett adatkezelőt vagy adatfel-

dolgozót a magatartási kódexe monitorozásának jo-

gosságáról és a monitorozás tárgyáról, részletesen és 

érthetően tájékoztatni a biztonsági intézkedésekről, 

szabályokról és a magatartási kódex monitorozási el-

járásáról, valamint tájékoztatni a magatartási kódex 

tárgyának betartása monitorozást követő lehetséges 

jogi következményeiről a jóváhagyott magatartási 

kódex monitorozásának végrehajtása előtt, 

d) haladéktalanul tájékoztatni az érintett adatkezelőt 

vagy adatfeldolgozót az elfogadott intézkedésekről, 

ha a 4. bekezdés szerint a magatartási kódex megsér-

tését állapították meg az érintett adatkezelőnél vagy 

adatfeldolgozónál, 

e) betartani a függetlenség elvét, 

f) archiválni a külön jogszabály szerinti42) magatar-

tásikódex-monitorozási eljárás végrehajtásával kap-

csolatos dokumentumokat. 

(20) Az akkreditáció kiadásának követelményeit, az 

akkreditációs eljárás feltételeit, a műszaki és biztonsági 

(15) Proti rozhodnutiu o udelení akreditácie nie je prí-

pustný rozklad. 

(16) Proti rozhodnutiu o neudelení akreditácie je prí-

pustný rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu. 

(17) Úrad zverejňuje vydané osvedčenia o udelení akre-

ditácie na svojom webovom sídle. 

(18) Ak sa preukáže, že monitorujúci subjekt vykonáva 

monitorovanie kódexu správania v rozpore s týmto zá-

konom alebo osobitným predpisom,2) dobrými mravmi, 

osvedčením o udelení akreditácie alebo ďalej nespĺňa 

požiadavky na udelenie akreditácie, úrad pozastaví plat-

nosť akreditácie na tri mesiace a zároveň uloží monito-

rujúcemu subjektu vykonanie opatrení na nápravu. Ak 

monitorujúci subjekt v určenej lehote uložené opatrenia 

neprijme, úrad jeho akreditáciu rozhodnutím zruší. Mo-

nitorujúci subjekt, ktorému bola akreditácia zrušená, 

môže znova požiadať o udelenie akreditácie. 

(19) Monitorujúci subjekt je povinný 

a) spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom a 

akreditačné požiadavky v súlade s rozhodnutím o 

udelení akreditácie, 

b) písomne oznámiť úradu akékoľvek zmeny udele-

nej akreditácie do 15 dní odo dňa vzniku zmeny, 

c) informovať dotknutého prevádzkovateľa alebo 

sprostredkovateľa o oprávnenosti monitorovať dodr-

žiavanie kódexu správania a o predmete monitorova-

ného kódexu správania, podrobne a zrozumiteľne in-

formovať o bezpečnostných opatreniach, pravidlách 

a o postupoch monitorovania kódexu správania a in-

formovať o možných právnych dôsledkoch monito-

rovania dodržiavania predmetu kódexu správania 

pred výkonom monitorovania schváleného kódexu 

správania, 

d) bez zbytočného odkladu informovať dotknutého 

prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o prijatých 

opatreniach, ak bolo zistené porušenie dodržiavania 

kódexu správania dotknutého prevádzkovateľa alebo 

sprostredkovateľa podľa odseku 4, 

e) dodržiavať zásadu nezávislosti, 

f) archivovať dokumentáciu súvisiacu s monitorova-

ním kódexu správania podľa osobitného predpisu.42) 

(20) Kritériá na udelenie akreditácie, podmienky akredi-

tačného postupu, obsahové náležitosti technickej a bez-

pečnostnej dokumentácie a podmienky výkonu auditu 

monitorovania kódexu správania vrátane podmienok od-

borných znalostí audítora ustanoví všeobecne záväzný 

právny predpis, ktorý vydá úrad. 
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dokumentáció tartalmi kellékeit és a magatartásikódex-

monitorozási audit végrehajtásának feltételeit, beleértve 

az átvilágítást végző auditor szakismereteire vonatkozó-

kat is, a hivatal az általa kiadott általános érvényű rende-

letben határozza meg. 

 

88. § 

Tanúsító jogalany 

(1) A tanúsítás kiadását, megújítását vagy visszavonását 

tanúsító jogalany végzi, mely teljesíti a tanúskiadásra jo-

gosító követelményeket és feltételeket a jelen törvény 

vagy külön jogszabály43) értelmében, és a hivataltól erre 

a jelen törvénnyel összhangban akkreditációt kapott. 

(2) Tanúsító jogalany lehet jogi személy vagy természe-

tes személy-vállalkozó, melynek megfelelő szintű szak-

ismeretei vannak adatvédelem területén és rendelkezik 

tanúsítási eljáráshoz szükséges műszaki és szervezési 

feltételekkel, valamint e tevékenységre akkreditációt ka-

pott. 

(3) A tanúsító jogalany felelős az adatkezelő vagy adat-

feldolgozó esetében az adatkezelés és megfelelő adatvé-

delmi biztonságok meglétének és a jelen törvénnyel 

vagy külön jogszabállyal2) való összhangjának elbírálá-

sáért, melynek alapján tanúsítványt ad ki, tanúsítványt 

újít meg vagy tanúsítványt von vissza. 

(4) Az akkreditációs kérvénynek tartalmaznia kell 

a) a kérvényző azonosító adatait, 

b) a kérvényező törvényes képviselőjének vagy a 

kérvényező nevében eljárni jogosult személynek a 

családi és utónevét, 

c) a tanúsítási követelmények tárgyát. 

(5) A kérvényező a 4. bekezdés szerinti kérvényhez csa-

tolja 

a) a tanúsítási eljáráshoz elengedhetetlenül szüksé-

ges műszaki és biztonsági dokumentációt, 

b) a kérvényező és a tanúsítványt kérő vagy tanúsít-

vány megújítását kérő adatkezelő vagy adatfeldol-

gozó közti érdekütközések rendezésének eljárását és 

módját, mely sérthetné vagy korlátozhatná a tanúsít-

vány kiadásának vagy tanúsítvány megújításának ob-

jektivitását, vagy sérthetné a transzparencia elvét az 

érintett személy és a nyilvánosság számára; az érdek-

ütközés főleg olyan helyzeteket ölel fel, amikor a 

kérvényező, aki befolyásolhatja tanúsítványkiadás 

vagy tanúsítványmegújítás a eredményét vagy lefo-

lyását, közvetlen pénzügyi érdekkel vagy közvetett 

pénzügyi érdekkel, gazdasági érdekkel vagy más 

személyes érdekkel kapcsolódik össze, mely a tanú-

sítványkiadással vagy tanúsítványmegújítással kap-

csolatosan a függetlensége veszélyeztetésének minő-

síthető, 

c) a kérvényező tanúsítási eljárást végző személyei-

nek szakképzettségi követelményeire vonatkozó do-

kumentumokat, 

  § 88 

Certifikačný subjekt 

(1) Vydanie certifikátu, obnovu certifikátu alebo odňatie 

certifikátu vykonáva certifikačný subjekt, ktorý spĺňa 

kritériá a podmienky na udelenie akreditácie podľa tohto 

zákona alebo osobitného predpisu43) a bola mu udelená 

akreditácia úradom v súlade s týmto zákonom. 

(2) Certifikačným subjektom môže byť právnická osoba 

alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý má primeranú 

úroveň odborných znalostí vo vzťahu k ochrane osob-

ných údajov a má vytvorené technické a organizačné 

podmienky na certifikačný postup a ktorému bola ude-

lená akreditácia. 

(3) Certifikačný subjekt je zodpovedný za posúdenie sú-

ladu spracúvania osobných údajov a existencie primera-

ných záruk ochrany osobných údajov podľa tohto zá-

kona alebo osobitného predpisu2) prevádzkovateľa alebo 

sprostredkovateľa, na ktorého základe udelí certifikát, 

obnoví certifikát alebo odníme certifikát. 

(4) Žiadosť o udelenie akreditácie musí obsahovať 

a) identifikačné údaje žiadateľa, 

b) meno a priezvisko štatutárneho orgánu žiadateľa 

alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa, 

c) uvedenie predmetu certifikačných kritérií. 

(5) Žiadateľ k žiadosti podľa odseku 4 musí priložiť 

a) technickú a bezpečnostnú dokumentáciu nevy-

hnutnú pre certifikačný postup, 

b) postup a spôsob vysporiadania sa s konfliktom zá-

ujmu medzi žiadateľom a prevádzkovateľom alebo 

sprostredkovateľom, ktorý požiadal o vydanie certi-

fikátu alebo obnovu certifikátu, ktorý by mohol na-

rušiť objektivitu vydania certifikátu alebo obnovy 

certifikátu alebo obmedziť objektivitu vydania certi-

fikátu alebo obnovy certifikátu alebo porušiť princíp 

transparentnosti pre dotknutú osobu a verejnosť; 

konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak žiadateľ, 

ktorý môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh vyda-

nia alebo obnovy certifikátu, má priamy finančný zá-

ujem alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický 

záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno pova-

žovať za ohrozenie jeho nezávislosti v súvislosti s 

vydaním alebo obnovením certifikátu, 

c) dokumenty určujúce kvalifikačné požiadavky vo 

vzťahu k certifikačnému postupu osôb žiadateľa, 

ktoré budú realizovať certifikačný postup, 

d) pravidlá a postupy výkonu certifikačného postupu 

vrátane postupu na vydanie certifikátu, pravidelné 
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d) a tanúsítási tevékenységzés végzésének szabályait 

és eljárását, főként az tanúsítványkiadási, rendszeres 

tanúsítványellenőrzési, tanúsítványmegújítási és ta-

núsítvány-visszavonási eljárásokat 

e) a nyilatkozatot a tanúsítási eljárás tanúsítási köve-

telményeinek betartására vonatkozóan, 

f) a dokumentumentumokat, melyek igazolják a ki-

adott tanúsítvány megsértésével kapcsolatos pana-

szok intézésének eljárásmódját és szabályait, vagy 

annak a módját, ahogyan az érintett adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó által a tanúsítványba foglalt jogosult-

ságokat végrehajtják, 

g) a dokumentumentumokat, melyek igazolják a ki-

adott tanúsítvány megsértésével kapcsolatos pana-

szok intézésének szabályai és eljárásrendjei átlátha-

tók az érintett személy és a nyilvánosság számára, 

h) a tanúsítási eljárás auditjának eredményét, 

i) a bizonylatot a közigazgatási illeték befizetéséről, 

j) további információkat és alapanyagokat, melyek 

feltétlenül szükségesek annak megítéléséhez, hogy 

fennáll az összhang a jelen törvény vagy külön jog-

szabály2) értelmében, valamint az akkreditációs kér-

vény elbírálásához. 

(6) Ha az akkreditációs kérvény nem teljesíti a 4. vagy 

5. bekezdés szerinti kellékeket, vagy ha a 9. bekezdés 

szerinti akkreditációs eljárás során kétségek merülnek 

fel a követelmények és feltételek teljesítésének igazolása 

vonatkozásában, a hivatal felszólítja a kérvényezőt a hi-

ányosságok kiküszöbölésére záros határidőben, mely 

nem lehet rövidebb 15 napnál; ez alatt az időszak alatt az 

akkreditáció megadásának 9. bekezdés szerinti határ-

ideje nem telik. 

(7) Ha a hivatal a 9. bekezdés szerinti eljárás során meg-

állapítja, hogy sérül az összhang a jelen törvénnyel vagy 

a külön jogszabállyal,2) felszólítja a kérvényezőt a hiá-

nyosságok kiküszöbölésére záros határidőben, mely nem 

lehet rövidebb 30 napnál; ez alatt az időszak alatt a ha-

táridő nem telik. A kérvényező indokolt kéremle alapján 

a hivatal ezt a határidő 60 nappal meghosszabbíthatja. 

(8) A hivatal az akkreditációs eljárást leállítja, ha a kér-

vényező nem küszöböli ki 

a) a kérvény hiányosságait és a felmerül kétségeket a 

6. bekezdésben megadott határidőben, 

b) a hivatal által feltárt hiányosságokat a 7. bekez-

désben megadott határidőben. 

(9) A hivatal az akkreditáció megadásáról az eljárás 

megkezdésétől számított 90 napon belül dönt. 

(10) A hivatal a 4. és 5. bekezdés szerinti akkreditációs 

kérvény és a csatolt dokumentumok átvizsgálását köve-

tően határozatot ad ki az akkreditáció megadásáról, ha a 

kérvényező teljesíti a feltételeket, hogy megfelelő szak-

ismerettel bír az adatvédelem vonatkozásában és teljesíti 

az akkreditáció megadásának követelményeit és feltéte-

let a jelen törvénnyel összhangban. 

preskúmanie certifikátu, obnovu certifikátu a odňatie 

certifikátu, 

e) vyhlásenie o dodržiavaní certifikačných kritérií 

pre certifikačný postup, 

f) dokumenty preukazujúce postupy a pravidlá na vy-

bavovanie sťažností týkajúcich sa porušení vyda-

ného certifikátu alebo spôsobu, akým sú oprávnenia 

z certifikátu dotknutým prevádzkovateľom alebo 

sprostredkovateľom vykonávané, 

g) dokumenty preukazujúce, že pravidlá a postupy 

vybavovania sťažností v súvislosti s vydaným certi-

fikátom sú transparentné pre verejnosť, 

h) výsledok auditu výkonu certifikačného postupu, 

i) potvrdenie o zaplatení správneho poplatku, 

j) ďalšie informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné 

na posúdenie súladu s týmto zákonom alebo osobit-

ným predpisom2) na účely posúdenia žiadosti o ude-

lenie akreditácie. 

(6) Ak žiadosť o udelenie akreditácie nespĺňa náležitosti 

podľa odsekov 4 a 5 alebo ak v konaní podľa odseku 9 

vzniknú pochybnosti o preukázaní splnenia kritérií alebo 

podmienok na udelenie akreditácie, úrad vyzve žiada-

teľa na odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote, ktorá 

nesmie byť kratšia ako 15 dní; počas tejto doby lehota 

podľa odseku 9 neplynie. 

(7) Ak úrad počas konania podľa odseku 9 zistí nesúlad 

s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2) vyzve 

žiadateľa na odstránenie zisteného nesúladu v určenej le-

hote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní; počas tejto 

doby lehota v konaní o udelenie akreditácie neplynie. Na 

odôvodnenú žiadosť žiadateľa úrad určenú lehotu pre-

dĺži najviac o 60 dní. 

(8) Úrad konanie o udelení akreditácie zastaví, ak žiada-

teľ neodstráni 

a) nedostatky žiadosti a vzniknuté pochybnosti podľa 

odseku 6 v určenej lehote, 

b) úradom zistené nedostatky podľa odseku 7 v urče-

nej lehote. 

(9) Úrad rozhodne o udelení akreditácie do 90 dní odo 

dňa začatia konania. 

(10) Úrad po preskúmaní žiadosti o udelenie akreditácie 

podľa odsekov 4 a 5 a súvisiacej dokumentácie vydá roz-

hodnutie o udelení akreditácie a schváli certifikačné kri-

tériá, ak žiadateľ spĺňa požiadavky na primeranú úroveň 

odborných znalostí vo vzťahu k ochrane údajov a spĺňa 

kritériá a podmienky na udelenie akreditácie podľa tohto 

zákona. 

(11) Na základe rozhodnutia o udelení akreditácie úrad 

vydá certifikačnému subjektu osvedčenie o udelení ak-

reditácie na obdobie piatich rokov, ktoré obsahuje 

a) identifikačné údaje úradu, 

b) identifikačné údaje žiadateľa, 

c) predmet akreditácie, 

d) číslo osvedčenia o udelení akreditácie, 
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(11) A hivatal az akkreditáció megadásáról szóló határo-

zat alapján a tanúsító jogalanynak tanúsítványt ad ki az 

akkreditáció megadásáról, mely tartalmazza 

a) a hivatal azonosító adatait, 

b) a kérvényező azonosító adatait, 

c) az akkreditáció tárgyát, 

d) az akkreditációs tanúsítvány számát, 

e) az akkreditációs tanúsítvány kiadásának dátumát; 

ha tanúsítványmegújításról van szó, a korábbi akkre-

ditációs kiadásának dátumát is, 

f) az akkreditációs bizonylat érvényességi idejét, 

g) a hivatal bélyegzőjének lenyomatát és a hivatal ne-

vében eljárásra jogosult személy aláírását, családi és 

utóneve, valamint tisztsége feltüntetését. 

(12) Az akkreditációs tanúsítvány közokirat. 

(13) Az akkreditációt megadó határozat ellen jogorvos-

latnak helye nincs. 

(14) Az akkreditációt elutasító határozat ellen jogorvos-

lattal lehet élni, melyről a hivatal elnöke dönt. 

(15) A hivatal közzéteszi a webhelyén tanúsító jogala-

nyok jegyzékét és a jóváhagyott tanúsítási követelmé-

nyeket. 

(16) Ha a tanúsító jogalany megfelelő szinten teljesíti az 

adatvédelmi szakmai ismeretekre vonatkozó követelmé-

nyeket, teljesíti a követelményeket a jelen törvény sze-

rinti akkreditáció kiadására, a hivatal az akkreditáció-

megújítási tanúsító jogalany – a korábbi tanúsítvány 

vagy megújított tanúsítvány lejárta előtt legkésőbb hat 

hónappal benyújtott – kérvénye alapján dönt a tanúsít-

vány további öt évre szóló meghosszabbításáról. Az akk-

reditáció-megújítási eljárásra megfelelő mértékben vo-

natkoznak az akkreditációkiadási követelmények. 

(17) Ha a tanúsító jogalany az akkreditáció-megújítási 

kérvényt nyújt be kevesebb mint hat hónappal az akkre-

ditáció érvényességének lejárta előtt, az ilyen kérvényt a 

hivatal figyelmen kívül hagyja. Ez nem érinti az ilyen 

szervezet jogát, hogy kérvényt nyújtson be a 4. és 5. be-

kezdés szerint. 

(18) Ha bebizonyosodik, hogy a tanúsító jogalany tanú-

sítási eljárást – beleértve a tanúsítványkiadást és -vissza-

vonást – folytat a jelen törvénybe vagy külön jogsza-

bályba,2) a jó erkölcsökbe, az akkreditációs tanúsít-

ványba ütköző módon, vagy a továbbiakban már nem 

teljesíti az akkreditáció elnyerésének feltételeit, a hivatal 

három hónapra felfüggeszti az akkreditációját és elren-

deli, hogy a tanúsított személy jóvátélei intézkedéseket 

hajtson végre. Ha a tanúsító jogalany a megadott határ-

időn belül az intézkedéseket nem valósítja meg, a hivatal 

határozatban megsemmisíti az akkreditációját. A szerve-

zet, akinek akkreditációját megszüntették, újra akkredi-

tációs kérvényt nyújthat be. 

(19) Az akkreditáció kiadásának követelményeit, az 

akkreditációs eljárás feltételeit, a műszaki és biztonsági 

dokumentáció tartalmi kellékeit és a tanúsítási eljárás 

e) dátum vydania osvedčenia o udelení akreditácie; 

ak ide o obnovu udelenia akreditácie, aj dátum skor-

šieho vydania udelenia akreditácie, 

f) dobu platnosti osvedčenia o udelení akreditácie, 

g) odtlačok pečiatky úradu a podpis osoby oprávne-

nej konať v mene úradu s uvedením jej mena, prie-

zviska a funkcie. 

(12) Osvedčenie o udelení akreditácie je verejnou listi-

nou. 

(13) Proti rozhodnutiu o udelení akreditácie nie je prí-

pustný rozklad. 

(14) Proti rozhodnutiu o neudelení akreditácie je prí-

pustný rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu. 

(15) Úrad zverejní zoznam certifikačných subjektov a 

schválené certifikačné kritériá na svojom webovom 

sídle. 

(16) Ak certifikačný subjekt spĺňa požiadavky na prime-

ranú úroveň odborných znalostí vo vzťahu k ochrane 

osobných údajov, spĺňa kritériá a podmienky na udelenie 

akreditácie podľa tohto zákona, úrad na základe žiadosti 

certifikačného subjektu o obnovenie akreditácie podanej 

najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím platnosti 

osvedčenia o udelení akreditácie rozhodne o obnovení 

akreditácie na obdobie ďalších piatich rokov. Na kona-

nie o obnovenie akreditácie sa primerane použijú usta-

novenia konania o udelenie akreditácie. 

(17) Ak certifikačný subjekt podá žiadosť o obnovenie 

akreditácie v lehote menej ako šesť mesiacov pred uply-

nutím platnosti osvedčenia o udelení akreditácie, úrad na 

takú žiadosť neprihliada. Tým nie je dotknuté oprávne-

nie tohto subjektu na podanie žiadosti podľa odsekov 4 

a 5. 

(18) Ak sa preukáže, že certifikačný subjekt vykonáva 

certifikačný postup vrátane udeľovania certifikátu a od-

nímania certifikátu v rozpore s týmto zákonom alebo 

osobitným predpisom,2) dobrými mravmi, s vydaným 

osvedčením o udelení akreditácie alebo už nespĺňa po-

žiadavky na udelenie akreditácie, úrad pozastaví plat-

nosť akreditácie na tri mesiace a zároveň uloží certifi-

kačnému subjektu vykonanie opatrení na nápravu. Ak 

certifikačný subjekt v určenej lehote uložené opatrenia 

neprijme, úrad jeho akreditáciu rozhodnutím zruší. Sub-

jekt, ktorému bola akreditácia zrušená, môže znova po-

žiadať o udelenie akreditácie. 

(19) Kritériá na udelenie akreditácie, podmienky certifi-

kačného postupu, certifikačné kritériá, obsahové náleži-

tosti technickej a bezpečnostnej dokumentácie a pod-

mienky výkonu auditu certifikačného postupu vrátane 

podmienok odborných znalostí audítora ustanoví všeo-

becne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad. 

 



76 
 

 
www.onkormanyzas.sk Pro Civis PT 

auditja végrehajtásának feltételeit, beleértve az átvilágí-

tást végző auditor szakismereteire vonatkozókat is, a hi-

vatal az általa kiadott általános érvényű rendeletben ha-

tározza meg. 

 

89. § 

A tanúsító jogalany kötelességei 

(1) A tanúsító jogalany jogosult az akkreditációs tanúsít-

ványa szerinti mértékben adatakezelői vagy adatfeldol-

gozói tanúsítványokat kiadni, vagy tanúsítványokat 

megújítani hároméves időtartamra. 

(2) A tanúsító jogalany a tanúsítvány kiadása vagy meg-

újítása előtt a hivatalnak bejelenti 

a) annak azonosító adatait, 

b) a kiadott tanúsítvány számát,  

c) az adatkezelő vagy adatfeldolgozó azonosító ada-

tait, mely tanúsítvány kiadását kéri vagy a tanúsított 

személy azonosító adatait, mely tanúsítmegújítást 

kér, 

d) a tanúsítvány tárgyát, 

e) a tanúsítási követelmények kijelölését, 

f) a tanúsítvány kiadásának vagy ki nem adásának in-

dokat. 

(3) Ha az értesítés nem teljesíti a 2. bekezdés szerinti 

kellékeket, a hivatal felszólítja a tanúsító jogalanyt a hi-

ányosságok kiküszöbölésére záros határidőben, mely 

nem lehet rövidebb 15 napnál; ez alatt az időszak alatt a 

4. bekezdés szerinti határideje nem telik. 

(4) A hivatal a tanúsítvány megadásának vagy a tanúsít-

vány megújításának engedélyezéséről az eljárás meg-

kezdésétől számított 60 napon belül dönt. 

(5) A 4. bekezdés szerinti eljárásban a hivatal nem vizs-

gálja a tanúsítási követelményeket vagy a tanúsításmeg-

újítás követelményeit. 

(6) A hivatal a tanúsító jogalany általi tanúsítványkiadá-

sának vagy tanúsítványmegújításának engedélyezésével 

nem mentesíti az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót a je-

len törvény és külön jogszabály2) szerinti felelőssége be-

tartása alól. 

(7) Ha a hivatal a tanúsító jogalany általi tanúsítványki-

adás vagy tanúsítványmegújítás engedélyezési eljárásá-

nak során megállapítja, hogy sérül az összhang a jelen 

törvénnyel vagy a külön jogszabállyal,2) nem engedé-

lyezi a tanúsító jogalanynak a tanúsítvány kiadását vagy 

megújítását és erről határozatot ad ki.  

(8) A hivatal tanúsító jogalany általi tanúsítványkiadást 

vagy tanúsítványmegújítást engedélyező határozata el-

len jogorvoslatnak helye nincs. 

(9) A hivatal tanúsító jogalany általi tanúsítványkiadást 

vagy tanúsítványmegújítást elutasító határozata ellen 

jogorvoslattal lehet élni, melyről a hivatal elnöke dönt. 

(10) A tanúsító jogalany a tanúsítvány megadásától vagy 

megújításától vagy elvételétől számított 15 napon belül 

bejelenti a hivatalnak:  

  § 89 

Povinnosti certifikačného subjektu 

(1) Certifikačný subjekt je oprávnený v rozsahu osved-

čenia o udelení akreditácie vydať certifikát alebo obno-

viť certifikát prevádzkovateľovi alebo sprostredkovate-

ľovi na obdobie troch rokov. 

(2) Certifikačný subjekt je povinný pred vydaním certi-

fikátu alebo obnovením certifikátu oznámiť úradu 

a) jeho identifikačné údaje, 

b) číslo osvedčenia, ktoré mu bolo vydané, 

c) identifikačné údaje prevádzkovateľa alebo spro-

stredkovateľa, ktorý žiada o vydanie certifikátu, 

alebo certifikovanej osoby, ktorá žiada o obnovu cer-

tifikátu, 

d) predmet certifikátu, 

e) označenie certifikačných kritérií, 

f) dôvody vydania alebo obnovy certifikátu. 

(3) Ak oznámenie nespĺňa náležitosti podľa odseku 2, 

úrad vyzve certifikačný subjekt na odstránenie nedostat-

kov v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní; počas 

tejto lehoty lehota podľa odseku 4 neplynie. 

(4) Úrad rozhodne o povolení vydania certifikátu alebo 

o povolení obnovy certifikátu certifikačným subjektom 

do 60 dní odo dňa začatia konania. 

(5) V konaní podľa odseku 4 úrad neposudzuje splnenie 

certifikačných kritérií, podmienok na vydanie certifikátu 

alebo obnovu certifikátu. 

(6) Povolením úradu na vydanie certifikátu alebo povo-

lením úradu na obnovu certifikátu certifikačným subjek-

tom nie je dotknutá zodpovednosť príslušného prevádz-

kovateľa alebo sprostredkovateľa za dodržiavanie tohto 

zákona a osobitného predpisu.2) 

(7) Ak úrad počas konania o povolení vydania certifi-

kátu alebo počas konania o povolení obnovy certifikátu 

certifikačným subjektom zistí nesúlad s týmto zákonom 

alebo osobitným predpisom2) nepovolí certifikačnému 

subjektu vydanie certifikátu alebo obnovu certifikátu, 

o čom vydá rozhodnutie. 

(8) Proti rozhodnutiu o povolení vydania certifikátu 

alebo rozhodnutiu o povolení obnovy certifikátu certifi-

kačným subjektom nie je prípustný rozklad. 

(9) Proti rozhodnutiu o nepovolení vydania certifikátu 

alebo rozhodnutiu o nepovolení obnovy certifikátu cer-

tifikačným subjektom je prípustný rozklad, o ktorom 

rozhodne predseda úradu. 

(10) Certifikačný subjekt je povinný do 15 dní od vyda-

nia certifikátu, obnovenia certifikátu alebo odňatia certi-

fikátu oznámiť úradu: 

a) jeho identifikačné údaje, 
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a) az érintett azonosító adatait, 

b) a neki kiadott tanúsítvány számát, 

c) az érintetett adatkezelő vagy adatfeldolgozó azo-

nosító adatait, 

d) a tanúsítvány tárgyát, 

e) a tanúsítvány számát, 

f) a tanúsítvány kiadásának, megőjításának vagy 

visszavonásának okait.  

(11) A tanúsító jogalany által kiadott tanúsítvány tartal-

mazza 

a) a tanúsító jogalany azonosító adatait, beleértve az 

akkreditációs tanúsítványa számát, 

b) a kérvényező azonosító adatait, 

c) a tanúsítvány tárgyát, 

d) a tanúsítási követelmények megjelölését, mely 

alapján a tanúsítvány kiadásra került, 

e) a tanúsítvány számát, 

f) a tanúsítvány kiadásának dátumát; ha tanúsítvány-

megújításról van szó, a korábbi tanúsítvány kiadásá-

nak dátumát is, 

g) a tanúsító jogalany bélyegzőjének lenyomatát és a 

nevében eljárásra jogosult személy aláírását, családi 

és utóneve feltüntetését. 

(12) A tanúsító jogalany köteles 

a) teljesíteni a jelen törvényben megszabott követel-

ményeket és az akkreditációs határozattal összhang-

ban álló akkreditációs feltételeket, 

b) legkésőbb 15 napon belül jelenteni a hivatalnak a 

kiadott akkreditációjában bekövetkezett változáso-

kat, 

c) lehetővé tenni a hivatalnak a jelen törvény szerinti 

felügyelet gyakorlását, 

d) betartani a függetlenség elvét, 

e) archiválni a tanúsítási eljárásaival kapcsolatos do-

kumentumokat külön jogszabály41) szerint. 

 

b) číslo osvedčenia, ktoré mu bolo vydané, 

c) identifikačné údaje dotknutého prevádzkovateľa 

alebo sprostredkovateľa, 

d) predmet certifikátu, 

e) číslo certifikátu, 

f) dôvody vydania, obnovy alebo odňatia certifikátu. 

(11) Certifikát vydaný certifikačným subjektom obsa-

huje najmä 

a) identifikačné údaje certifikačného subjektu vrá-

tane čísla osvedčenia o udelení akreditácie, 

b) identifikačné údaje žiadateľa, 

c) predmet certifikátu, 

d) označenie certifikačných kritérií, na základe kto-

rých sa certifikát vydáva, 

e) číslo certifikátu, 

f) dátum vydania certifikátu; ak ide o obnovu certifi-

kátu, aj dátum skoršieho vydania certifikátu, 

g) odtlačok pečiatky certifikačného subjektu a pod-

pis osoby oprávnenej konať v mene certifikačného 

subjektu s uvedením jej mena, priezviska. 

(12) Certifikačný subjekt je povinný 

a) spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom 

a akreditačné požiadavky v súlade s rozhodnutím 

o udelení akreditácie, 

b) najneskôr do 15 dní písomne oznámiť úradu 

akékoľvek zmeny udelenej akreditácie, 

c) umožniť úradu vykonanie dozoru podľa tohto zá-

kona, 

d) dodržiavať zásadu nezávislosti, 

e) archivovať dokumentáciu súvisiacu s výkonom 

certifikačného postupu podľa osobitného predpisu.41) 

 

HARMADIK FEJEZET 

Ellenőrzés 

 

90. § 

Az ellenőrzés megkezdése 

(1) A személyes adatok kezelésének, a hivatal által a 85. 

§ értelmében jóváhagyott magatartási kódex betartásá-

nak, a személyesadat-kezelés és a 86. § szerint kiadott 

tanúsítvány összhangjának, valamint a 87. és 88. § sze-

rint kiadott akkreditált tanúsítványkiadási bizonylat be-

tartásának ellenőrzését (a továbbiakban csak „ellenőr-

zés”) a hivatal végzi az alkalmazottaiból összeállított el-

lenőrző szerve (a továbbiakban csak „ellenőrző szerv”) 

útján. 

(2) Az ellenőrző szerv mindenegyes tagja a vezető alkal-

mazott írásbeli megbízása elepján végzi az ellenőrzést; 

ha a vezető alkalmazott az ellenőrző szerv tagja, az el-

lenőrző szerv tagjai az ellenőrzést a hivatal elnökének 

  TRETIA HLAVA 

Kontrola 

 

§ 90 

Začatie kontroly 

(1) Kontrolu spracúvania osobných údajov, kontrolu do-

držiavania kódexu správania schváleného úradom podľa 

§ 85, kontrolu súladu spracúvania osobných údajov s vy-

daným certifikátom podľa § 86 a kontrolu dodržiavania 

vydaného osvedčenia o udelení akreditácie podľa § 87 a 

§ 88 (ďalej len „kontrola“) vykonáva úrad prostredníc-

tvom kontrolného orgánu zloženého zo zamestnancov 

úradu (ďalej len „kontrolný orgán“). 

(2) Každý člen kontrolného orgánu vykonáva kontrolu 

na základe písomného poverenia vedúceho zamest-

nanca; ak je vedúci zamestnanec členom kontrolného or-

gánu, členovia kontrolného orgánu vykonávajú kontrolu 

na základe písomného poverenia predsedu úradu. 
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írásbeli megbízása alapján végzik. 

(3) Az ellenőrző szerv tagjának a hivatal alkalmazottjá-

nak kell lennie, aki feddhetetlen, megfelelő szakképesí-

tése és szakmai gyakorlata van a hivatal felügyeleti te-

vékenységei területén. 

(4) Az ellenőrzés végrehajtását elrendelő írásbeli megbí-

zásnak tartalmaznia kell 

a) a hivatal azonosító adatait, 

b) az ellenőrzött személy azonosító adatait, 

c) az ellenőrző szerv ellenőrzést végző tagjának csa-

ládi és utónevét, tudományos címét, 

d) a hivatal hivatalos bélyegzőjének lenyomatát és az 

aláírást. 

(5) Az ellenőrzésvégzés megbízólevelének mintáját a hi-

vatal a honlapján közzéteszi. 

(6) Az ellenőrzés az ellenőrzésről szóló értesítés adatke-

zelő vagy adatfeldolgozó, – és ha ilyen van – az adatke-

zelő vagy adatfeldolgozó képviselője általi kézhezvéte-

lének napjával kezdődik, vagy azon a napon, amikor a 

87. § szerinti monitorozó jogalanynak vagy a 88. § sze-

rinti tanúsító jogalanynak kézbesítésre került (a további-

akban csak „ellenőrzött személy”). 

(7) Az ellenőrző szerv ellenőrzési terv alapján végzi az 

ellenőrzést, vagy akkor, ha felmerül a gyanú, hogy köte-

lességszegésre került sor a jelen törvény vagy külön jog-

szabály2) szerinti adatkezelés során, vagy adatvédelmi 

eljárás keretében. 

(8) Az ellenőrzés végzése során az ellenőrző szerv köte-

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

gos érdekei ne sérüljenek. 

 

(3) Člen kontrolného orgánu musí byť zamestnanec 

úradu, ktorý je bezúhonný, má príslušné odborné vzde-

lanie a prax v oblasti patriacej do dozornej činnosti 

úradu. 

(4) Písomné poverenie na vykonanie kontroly obsahuje 

a) identifikačné údaje úradu, 

b) identifikačné údaje kontrolovanej osoby, 

c) titul, meno a priezvisko člena kontrolného orgánu, 

ktorý má kontrolu vykonať, 

d) odtlačok úradnej pečiatky a podpis. 

(5) Vzor poverenia na vykonanie kontroly zverejní úrad 

na svojom webovom sídle. 

(6) Kontrola je začatá dňom doručenia oznámenia o kon-

trole prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, zá-

stupcovi prevádzkovateľa alebo zástupcovi sprostredko-

vateľa, ak bol poverený, alebo monitorujúcemu subjektu 

podľa § 87, alebo certifikačnému subjektu podľa § 88 

(ďalej len „kontrolovaná osoba“). 

(7) Kontrolný orgán vykoná kontrolu na základe plánu 

kontrol alebo na základe podozrenia z porušenia povin-

ností pri spracúvaní osobných údajov ustanovených 

týmto zákonom alebo osobitným predpisom2) alebo 

v rámci konania o ochrane osobných údajov. 

(8) Pri výkone kontroly je kontrolný orgán povinný po-

stupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chrá-

nené záujmy kontrolovanej osoby. 

 

91. § 

Az ellenőrző szerv elfogultsága 

(1) Az ellenőrző szerv tagja, aki tudomást szerzett olyan 

tényekről, melyek alapos gyanút vetnek fel az elfogulat-

lanság vagy az ellenőrző szerv egy másik tagjának elfo-

gulatlanságát illetően, köteles ezeket a tényeket felesle-

ges halogatás nélkül írásban bejelenteni annak, aki őt a 

90. § 2. bek. értelmében megbízta. 

(2) Ha az ellenőrzött személynek kétségei vannak az el-

lenőrző szerv vagy annak tagja elfogulatlanságát ille-

tően, tekintettel viszonyára az érintett ellenőrzéshez 

vagy az ellenőrzött személyhez, jogosult az indokait fel-

tüntető írásbeli ellenvetéssel élni 15 napon belül attól a 

naptól számítva, amikor erről a tényről tudomást szer-

zett. Az ellenvetés benyújtásának halasztó hatálya nincs; 

az ellenőrző szerv az első mondat értelmében az ellenőr-

zés során csak olyan feladatokat hajthat végre, amelyek 

nem tűrnek halasztást. 

(3) Az ellenőrzött személy elfogultsági ellenvetéséről és 

az ellenőrző szerv tagja elleni elfogultsági bejelentésről 

az dönt, akit az ellenőrző szerv a 80. § 2. bek. értelmében 

megbízott, mégpedig 10 napon belül az ellenvetés érvé-

nyesítésétől számítva, és az írásbeli határozatot kézbesíti 

  § 91 

Zaujatosť kontrolného orgánu 

(1) Člen kontrolného orgánu, ktorý sa dozvedel o sku-

točnostiach zakladajúcich pochybnosti o jeho nezauja-

tosti alebo pochybnosti o nezaujatosti iného člena kon-

trolného orgánu, je povinný tieto skutočnosti bez zby-

točného odkladu písomne oznámiť tomu, kto ho poveril 

podľa § 90 ods. 2. 

(2) Ak má kontrolovaná osoba pochybnosti o nezauja-

tosti kontrolného orgánu alebo jeho člena so zreteľom na 

jeho vzťah k predmetu kontroly alebo ku kontrolovanej 

osobe, je oprávnená podať písomné námietky s uvede-

ním dôvodu najneskôr do 15 dní odo dňa, keď sa o tejto 

skutočnosti dozvedela. Podanie námietok nemá od-

kladný účinok; kontrolný orgán je podľa prvej vety 

oprávnený vykonať pri kontrole len také úkony, ktoré 

neznesú odklad. 

(3) O námietkach zaujatosti kontrolovanej osoby 

a o oznámení zaujatosti člena kontrolného orgánu roz-

hodne ten, kto kontrolný orgán poveril podľa § 90 ods. 2 

v lehote desiatich pracovných dní od ich uplatnenia a pí-

somné vyhodnotenie rozhodnutia doručí tomu, kto ná-
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annak, aki az ellenvetést érvényesítette. Az elfogultsági 

ellenvetésről szóló határozat és az ellenőrző szerv tagja 

elleni elfogultsági bejelentésről szóló határozat ellen 

jogorvoslatnak helye nincs. 

 

mietku uplatnil. Proti rozhodnutiu o námietkach zauja-

tosti a proti rozhodnutiu o oznámení zaujatosti člena 

kontrolného orgánu nemožno podať rozklad. 

 

92. § 

Az ellenőrző szerv kötelességei 

Az ellenőrző szerv köteles 

a) az ellenőrzött személyt előre, írásban tájékoztatni 

az ellenőrzés tárgyáról; ha az ellenőrzés előzetes be-

jelentése meghíúsíthatná az ellenőrzés célját vagy lé-

nyegesen nehezítené az ellenőrzés lefolytatását, az 

ellenőrzés tárgya közvetlenül az ellenőrzés megkez-

dése előtt is bejelenthető az ellenőrzött személynek, 

b) írásban értesíteni az ellenőrzés dátumáról és idő-

pontjáról legalább az ellenőrzés megkezdése előtt tíz 

nappal; ha az ellenőrzés előzetes bejelentése meghíú-

síthatná az ellenőrzés célját vagy lényegesen nehezí-

tené az ellenőrzés lefolytatását, az ellenőrzés meg-

kezdése közvetlenül az ellenőrzés megkezdése előtt 

is bejelenthető, 

c) az ellenőrzés megkezdése előtt és az ellenőrzött 

személy kérésére bármikor az ellenőrzés végrahajtá-

sára való felhatalmazással és a szolgálati igazolvány-

nyal igazolni magát, 

d) jegyzőkönyvet kidolgozni az ellenőrzés lefolyta-

tásáról, 

e) jelentést kidolgozni az ellenőrzésről, melyben fel 

vannak tüntetve az ellenőrzés megállapításai (a to-

vábbiakban csak „protokoll”), vagy feljegyzést ké-

szíteni az ellenőrzésről, 

f) feltüntetni az ellenőrzött személy észrevételeit a 

95. § 2. bek. a) pontja szerint a protokollban vagy el-

lenőrzési feljegyzésben, 

g) jegyzőkönyvet kidolgozni a 93. § j) pontja és a 94. 

§ a) pontja szerinti magyarázatnyújtásról, 

h) átadni az ellenőrzött személynek az ellenőrzés le-

folytatásáról készített jegyzőkönyv, a magyarázat-

nyújtási jegyzőkönyv, a protokoll vagy ellenőrzési 

feljegyzés egy példányát, 

i) írásban igazolni az ellenőrzött személynek doku-

mentumok eredetiének vagy dokumentumok máso-

latainak, írásos dokumentumoknak, adathordozó 

egységek másolatainak, egyáb anyagoknak és bizo-

nyítékoknak az átvételét, valamint biztosítani ezek 

védelmét az elvesztésük, megsemmisülésük, megká-

rosításuk vagy a velük való visszaélés ellen, 

j) elbírálni az ellenőrzés protokollba foglalt megálla-

pítása elleni ellenvetések megalapozottságát, és a 

protokollhoz csatolt záradékba belefoglalni a meg-

alapozottságot és tájékoztatni erről az ellenőrzött 

személyt, 

k) megtárgyalni a protokollt az ellenőrzött személy-

  § 92 

Povinnosti kontrolného orgánu 

Kontrolný orgán je povinný 

a) vopred písomne oznámiť kontrolovanej osobe 

predmet kontroly; ak by oznámenie o kontrole pred 

začatím výkonu kontroly mohlo viesť k zmareniu 

účelu kontroly alebo podstatnému sťaženiu výkonu 

kontroly, môže predmet kontroly oznámiť bezpro-

stredne pred výkonom kontroly, 

b) písomne oznámiť dátum a čas výkonu kontroly 

v lehote najmenej desiatich dní pred vykonaním kon-

troly; ak by oznámenie o začatí výkonu kontroly 

mohlo viesť k zmareniu účelu kontroly alebo pod-

statnému sťaženiu výkonu kontroly, môže začatie 

výkonu kontroly oznámiť bezprostredne pred výko-

nom kontroly, 

c) pred začatím výkonu kontroly a kedykoľvek na 

požiadanie kontrolovanej osoby, sa preukázať pove-

rením na vykonanie kontroly a služobným preuka-

zom, 

d) vypracovať zápisnicu o priebehu výkonu kon-

troly, 

e) vypracovať protokol o kontrole, v ktorom sú uve-

dené kontrolné zistenia (ďalej len „protokol“), alebo 

záznam o kontrole, 

f) uviesť vyjadrenia kontrolovanej osoby podľa § 95 

písm. a) v protokole alebo zázname o kontrole, 

g) vypracovať zápisnicu o podaní vysvetlenia podľa 

§ 93 písm. j) a § 94 písm. e), 

h) odovzdať kontrolovanej osobe jedno vyhotovenie 

zápisnice o priebehu výkonu kontroly, zápisnice 

o podaní vysvetlenia, protokolu alebo záznamu 

o kontrole, 

i) písomne potvrdiť kontrolovanej osobe prevzatie 

originálu dokladov alebo kópií dokladov, písomných 

dokumentov, kópií pamäťových médií a iných mate-

riálov a dôkazov a zabezpečiť ich riadnu ochranu 

pred ich stratou, zničením, poškodením alebo ich 

zneužitím, 

j) posúdiť opodstatnenosť námietok ku kontrolným 

zisteniam uvedeným v protokole a zohľadniť opod-

statnenosť námietok v dodatku k protokolu a oboz-

námiť s ním kontrolovanú osobu, 

k) prerokovať protokol s kontrolovanou osobou 

a vyhotoviť zápisnicu o jeho prerokovaní. 
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lyel és jegyzőkönyvet készíteni a tárgyalás lefolyta-

tásáról. 

 

93. § 

Az ellenőrző szerv jogosultságai 

Az ellenőrző szerv jogosult 

a) belépni az ellenőrzött jogalany létesítményeibe és 

területére, ha erre külön jogszabály33) alapján nem 

szükséges engedély, 

b) a szabad hozzáférésre az eszközökhöz és berende-

zésekhez, melyek az ellenőrzött jogalany általi sze-

mélyesadat-kezelésre szolgálnak vagy szolgálhat-

nak, vagy erre kellene szolgálniuk, 

c) hozzáférni az automatikus adatkezelő eszközökön 

kezelt adatokhoz a rendszergazda hozzáférésének 

megfelelő szinten, beleértve az ellenőrzés végrehaj-

tásáhot szükséges mértéket is, 

d) ellenőrizni az ellenőrzött személy nevében eljáró 

vagy az ellenőrző szervvel együttműködő természe-

tes személyek kilétét, 

e) megkövetelni az ellenőrzött személytől, hogy a 

megadott határidőn belül adja át az ellenőrző szerv-

nek iratai eredetijét vagy másolatát, egyéb iratokat, 

nyilatkozatokat és tájékoztatásokat, az adathordozó 

eszközökön tárolt személyes adatokat, beleértve a 

műszaki adathordozókat, a programok kivonatait és 

forráskódjait, ha ilyenekkel rendelkezik vagy azok a 

rendelkezésére állnak a beszerzésük feltételeivel 

összhangban, valamint egyéb, az ellenőrzés lefolyta-

tásához szükséges anyagokat vagy alapanyagokat, és 

indokolt esetbentegye lehetővé az eredeti iratok vagy 

iratmásolatok az ellenőrzött személy létesítményén 

kívülre vinni, 

f) megfelelő határidő megadásával az ellenőrzött sze-

mélytől teljes és valós, szóbeli és írásbeli tájékozta-

tást, állásfoglalást és magyarázatot kérni az ellenőr-

zött tényekkel és az ellenőrzéssel összefüggő tények-

kel kapcsolatosan, 

g) dokumentálni az ellenőrzéssel összefüggő bizo-

nyítékokat fotódokumentáció készítésével, hangfel-

vétellel, videofelvétellelvagy audiovizuális felvétel-

lel, akár az érintett személy beleegyézése nélkül is, 

h) megkövetelni az ellenőrzött személy együttműkö-

dését az ellenőrzés tárgyának mértékében, 

i) megkövetelni az együttműködést az ellenőrzés 

helyszínén más, nem ellenőrzött személytől is, első-

sorban az ellenőrzött személy adatfeldolgozójától és 

annak alkalmazottaitól, vagy más személyektől, ha 

megalapozottan feltételezhető, hogy a tevékenysüg 

összefügg az ellenőrzés tárgyával, vagy ha az szük-

séges az ellenőrzés tárgyával összefüggő tények tisz-

tázása érdekében, 

j) berendelni adott időpontban és adott helyszínre az 

  § 93 

Oprávnenia kontrolného orgánu 

Kontrolný orgán je oprávnený 

a) vstupovať na pozemok a do priestorov kontrolo-

vanej osoby, ak na to nie je potrebné povolenie podľa 

osobitného predpisu,33) 

b) mať prístup k prostriedkom a zariadeniam, ktoré 

môžu slúžiť alebo slúžia, alebo mali slúžiť na spra-

cúvanie osobných údajov kontrolovanou osobou, 

c) mať prístup k údajom v automatizovaných pro-

striedkoch spracúvania do úrovne správcu systému 

vrátane v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly, 

d) overovať totožnosť fyzických osôb, ktoré v mene 

kontrolovanej osoby konajú alebo poskytujú kontrol-

nému orgánu súčinnosť, 

e) vyžadovať od kontrolovanej osoby, aby kontrol-

nému orgánu v určenej lehote poskytla originál do-

kladov alebo kópiu dokladov, iných písomností, vy-

jadrenia a informácie, osobné údaje spracúvané na 

pamäťových médiách vrátane technických nosičov 

osobných údajov, výpisy a zdrojové kódy progra-

mov, ak ich vlastní alebo má k dispozícii v súlade s 

podmienkami ich nadobudnutia, a ďalšie materiály 

alebo podklady potrebné na výkon kontroly a v odô-

vodnených prípadoch mu umožnila odoberať origi-

nály alebo kópie aj mimo priestorov kontrolovanej 

osoby, 

f) požadovať v primeranej lehote od kontrolovanej 

osoby úplné a pravdivé ústne a písomné informácie, 

vyjadrenia a vysvetlenia ku kontrolovaným skutoč-

nostiam a s kontrolou súvisiacim skutočnostiam, 

g) zdokumentovať dôkazy súvisiace s výkonom kon-

troly vyhotovovaním fotodokumentácie, audi-

ozáznamu, videozáznamu alebo audiovizuálneho zá-

znamu, a to aj bez súhlasu dotknutej osoby, 

h) vyžadovať aj inú súčinnosť kontrolovanej osoby v 

rozsahu predmetu kontroly, 

i) vyžadovať poskytnutie súčinnosti na mieste vý-

konu kontroly aj od inej než kontrolovanej osoby, 

najmä od sprostredkovateľa kontrolovanej osoby a 

jeho zamestnancov, alebo iných osôb, ak je dôvod 

predpokladať, že ich činnosť má vzťah k predmetu 

kontroly alebo ak je to potrebné na objasnenie sku-

točností súvisiacich s predmetom kontroly, 

j) predvolať v určenom čase a na určené miesto kon-

trolovanú osobu a aj inú než kontrolovanú osobu s 

cieľom podať vysvetlenie k predmetu kontroly, 

k) vykonávať spoločné operácie spolu s dozornými 

orgánmi iných členských štátov podľa osobitného 

predpisu.44) 
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ellenőrzött személyt és az ellenőrzött személytől el-

térő személyt is az ellenőrzés tárgyát érintő magya-

rázat megadása céljából, 

k) közös műveleteket végrehajtani más tagállamok 

felügyelőhatóságaival külön jogszabály44) értelmé-

ben. 

 

94. § 

Az ellenőrzött személy kötelességei 

Az ellenőrzött személy köteles 

a) eltűrni az ellenőrzés végrehajtását és az ellenőrző 

szervnek megfelelő körülményeket teremteni az el-

lenőrzés végrehajtásához az ellenőrzés során megál-

lapított adatok feldolgozásához, 

b) megadni a szükséges együttműködést az ellenőrző 

szervnek az ellenőrzés rendes lefolytatásához, főként 

a megfelelő biztonsági színvonal dokumentálásakor, 

tekintettel a kockázatokra, melyeket a személyes 

adatok kezelése hordoz az adatkezelőnél és adatfel-

dolgozónál,  

c) az ellenőrzés ideje alatt biztosítani az ellenőrző 

szervnek a szabad és biztonságos hozzáférést a be-

rendezésekhez, eszközökhöz és információs rendsze-

rekhez, 

d) az ellenőrző szervvel együttműködni annak kérése 

szerint, összhangban a 93. § szerinti jogosultságaival 

és tartózkodni olyan cselekményektől, melyekkel az 

ellenőrzés végrehajtását meghiúsíthatná, 

e) az ellenőrző szerv beidézésére megjelenni, az el-

lenőrzés tárgyához kapcsolódó magyarázatnyújtás 

céljából, 

f) a megadott határidőn belül átadni az ellenőrző 

szervnek az okiratok eredetijét vagy másolatát, más 

iratokat, állásfoglalásokat és információkat, az adat-

hordozókon kezelt személyes adatokat, beleértve a 

személyes adatok műszaki adathordozót, a progra-

mok kivonatait és forráskódjait, ha ilyenekkel ren-

delkezik, valamint egyéb, az ellenőrzés lefolytatásá-

hoz szükséges anyagokat vagy alapanyagokat, és in-

dokolt esetben lehetővé tenni az eredeti iratok vagy 

iratmásolatok átvételét az ellenőrzött személy létesít-

ményén kívüli helyen, 

g) az ellenőrzött személynek teljes és valós, szóbeli 

és írásbeli tájékoztatást, állásfoglalást és magyaráza-

tot adni az ellenőrzött tényekkel és az ellenőrzéssel 

összefüggő tényekkel kapcsolatosan, 

h) az ellenőrző szerv kérésére megjelenni a protokoll 

megvitatásán. 

 

  § 94 

Povinnosti kontrolovanej osoby 

Kontrolovaná osoba je povinná 

a) strpieť výkon kontroly a vytvoriť kontrolnému or-

gánu primerané podmienky na výkon kontroly 

a spracovanie kontrolných zistení, 

b) poskytnúť kontrolnému orgánu súčinnosť nevy-

hnutnú na riadny výkon kontroly, najmä pri doku-

mentovaní primeranej úrovne bezpečnosti s ohľa-

dom na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie osob-

ných údajov v podmienkach prevádzkovateľa a spro-

stredkovateľa, 

c) v čase výkonu kontroly zabezpečiť kontrolnému 

orgánu dostupný a bezpečný prístup k zariadeniam, 

prostriedkom a k informačným systémom, 

d) poskytnúť kontrolnému orgánu požadovanú sú-

činnosť v súlade s jeho oprávneniami podľa § 93 

a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon 

kontroly, 

e) dostaviť sa na predvolanie kontrolného orgánu 

s cieľom podať vysvetlenia k predmetu kontroly, 

f) v určenej lehote poskytnúť kontrolnému orgánu 

originál alebo kópiu dokladov, iných písomností, vy-

jadrenia a informácie, osobné údaje spracúvané na 

pamäťových médiách vrátane technických nosičov 

osobných údajov, výpisy a zdrojové kódy progra-

mov, ak ich vlastní alebo má k dispozícii, a ďalšie 

materiály alebo podklady potrebné na výkon kon-

troly a v odôvodnených prípadoch umožniť odobe-

rať originály alebo kópie aj mimo priestorov kontro-

lovanej osoby, 

g) poskytnúť kontrolnému orgánu úplné a pravdivé 

ústne a písomné informácie, vyjadrenia a vysvetlenia 

ku kontrolovaným a s kontrolou súvisiacim skutoč-

nostiam, 

h) na požiadanie kontrolného orgánu sa dostaviť na 

prerokovanie protokolu. 

 

95. § 

Az ellenőrzött személy jogai 

Az ellenőrzött személy jogosult 

a) folyamatosan véleményt mondani az ellenőrzés 

során feltárt tényekről, 

  § 95 

Oprávnenia kontrolovanej osoby 

Kontrolovaná osoba je oprávnená 

a) priebežne sa vyjadrovať ku skutočnostiam ziste-

ným v priebehu kontroly, 
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b) megismerni a protokoll tartalmát és írásbeli kifo-

gást emelni az ellenőrzés belefoglalt megállapításai-

val kapcsolatosan, 

c) kérni az ellenőrző szervtől a 92. § b) és c) pontja 

szerinti tények igazolását, 

d) kérni a kirendelt személytől a hivatal elnökének 

96. § 2. bek. szerinti írásbeli megbízólevelének be-

mutatását, 

e) kérni az ellenőrző szervtől a 93. § e) pontja szerint 

átvett eredeti okiratok vagy másolatok átvételének 

bizonylatát. 

 

b) oboznámiť sa s obsahom protokolu a podať pí-

somné námietky po oboznámení sa s kontrolnými 

zisteniami v protokole, 

c) vyžadovať od kontrolného orgánu preukázanie 

skutočností podľa § 92 písm. b) a c), 

d) vyžadovať od prizvanej osoby preukázanie sa pí-

somným poverením predsedu úradu podľa § 96 ods. 

2, 

e) vyžadovať od kontrolného orgánu potvrdenie o 

odobratí originálu dokladov alebo kópie dokladov 

podľa § 93 písm. e). 

 

96. § 

Kirendelt személy 

(1) Az ellenőrző szerv az ellenőrzés végrehajtásához ki-

rendelt természetes személyt vagy felügyelő hatósági ta-

got hívhat meg más tagállamból (a továbbiakban össze-

gezve csak „kirendelt személy”), ha azt az ellenőrzés kü-

lönleges jellege indokolja. A kirendelt személy részvé-

tele az ellenőrzés során más közérdekű feladatellátásnak 

tenintendő. 

(2) A kirendelt személy a hivatal elnökének írásbeli 

megbízása alapján vesz részt az ellenőrzésben; a kiren-

delésről az ellenőrző szerv értesíti az ellenőrzött sze-

mélyt a 92. § a) pontja szerint. 

(3) A kirendelt személy legkésőbb az ellenőrzés meg-

kezdésekor írásbeli megbízással igazolja jogosultságát 

az ellenőrzött személynél való ellenőrzés végzésére a 90. 

§ 2. bek. és a 92. § c) pontja szerint. 

(4) A kirendelt személy titoktartási kötelem alatt áll azon 

tények vonatkozásában, melyeket az ellenőrzés végzése 

során megismer, s ez fennmarad az ellenőrzés lezárulta 

után is. A titoktartási kötelem alól a kirendelt személyt a 

hivatal elnöke mentheti fel. A más tagállambeli felü-

gyelő hatóság képviselőjére mint kirendelt személyre a 

titoktartási kötelem nem terjed ki a más tagállambeli ki-

küldő felügyeleti hatóság viszonylatában, az ellenőrzés-

ben való részvételével kapcsolatos feladataellátásához 

szükséges mértékben. 

(5) A kirendelt személy nem hajthat végre jelen törvény 

vagy külön jogszabály2) szerinti feladatokat, ha – tekin-

tettel az ellenőrzés tárgyához vagy az ellenőrzött sze-

mélyhez fúződő viszonyára – kétség merülhet fel elfo-

gulatlanságát illetően. A kirendelt személy, aki olyan té-

nyeket ismer, amelyek elfogultságát megalapozhatják, 

felesleges halogatás nélkül jelenti ezeket a tényeket a hi-

vatal elnőkének. 

(6) Az ellenőrzött személy írásban nyújthat be megala-

pozott elfogultsági kifogást a kirendelt személlyel szem-

ben. A kirendelt személy az elfogultsági kifogásokról 

való döntés meghozataláig csak olyan feladatokat láthat 

el az ellenőrzésben, amelyek nem tűrnek halasztást. 

(7) A kirendelt személy által az 5. bek szerint benyújtott 

elfogultsági bejelentésről és az ellenőrzött személy által 

  § 96 

Prizvaná osoba 

(1) Kontrolný orgán môže prizvať na vykonanie kon-

troly inú fyzickú osobu alebo zástupcu dozorného or-

gánu z iného členského štátu (ďalej spolu len „prizvaná 

osoba“), ak je to odôvodnené osobitnou povahou kon-

troly. Účasť prizvanej osoby pri výkone kontroly sa po-

važuje za iný úkon vo všeobecnom záujme. 

(2) Prizvaná osoba sa zúčastňuje kontroly na základe pí-

somného poverenia predsedu úradu; o prizvaní kon-

trolný orgán upovedomí kontrolovanú osobu podľa § 92 

písm. a). 

(3) Prizvaná osoba najneskôr pri začatí výkonu kontroly 

preukazuje svoje oprávnenie na vykonanie kontroly kon-

trolovanej osobe písomným poverením na vykonanie 

kontroly podľa § 90 ods. 2 a § 92 písm. c). 

(4) Prizvaná osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela počas výkonu 

kontroly, a to aj po jej ukončení. Povinnosti mlčanlivosti 

môže prizvanú osobu zbaviť predseda úradu. Zástupca 

dozorného orgánu z iného členského štátu, ako prizvaná 

osoba, nie je viazaný povinnosťou mlčanlivosti vo 

vzťahu k vysielajúcemu dozornému orgánu iného člen-

ského štátu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh spo-

jených s jeho účasťou na kontrole. 

(5) Prizvaná osoba nemôže vykonávať úlohy podľa tohto 

zákona alebo osobitného predpisu,2) ak so zreteľom na 

jej vzťah k predmetu kontroly alebo ku kontrolovanej 

osobe možno mať pochybnosti o jej nezaujatosti. Pri-

zvaná osoba, ktorá vie o skutočnostiach zakladajúcich 

pochybnosti o jej nezaujatosti, oznámi tieto skutočnosti 

bez zbytočného odkladu predsedovi úradu. 

(6) Kontrolovaná osoba môže písomne vzniesť odôvod-

nené námietky o zaujatosti prizvanej osoby. Prizvaná 

osoba môže do rozhodnutia o námietkach zaujatosti vy-

konať v rámci kontroly len také úkony, ktoré neznesú 

odklad. 

(7) O oznámení zaujatosti prizvanou osobou podľa od-

seku 5 a o námietkach zaujatosti kontrolovanej osoby 

podľa odseku 6 rozhodne predseda úradu v lehote do de-

siatich pracovných dní od ich doručenia. Proti rozhod-

nutiu predsedu úradu nemožno podať rozklad. 
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a 6. bek. szerint benyújtott elfogultsági kifogásról a hi-

vatal elnöke a kézbesítéstől számított tíz napon belül 

dönt. A hivatal elnökének döntése ellen jogorvoslatnak 

helye nincs. 

 

 

97. § 

Az ellenőrzés lezárása 

(1) Az ellenőrzés eredménye a protokoll vagy az ellen-

őrzési jegyzőkönyv. 

(2) Ha az ellenőrzés személyesadat-kezelési hiányossá-

gokat tárt fel, az ellenőrző szerv protokollt dolgoz ki, 

mely tartalmazza 

a) a hivatal azonosító adatait, 

b) az ellenőrzött személy azonosító adatait, 

c) az ellenőrzés megkezdésének dátumát, 

d) az ellenőrzés tárgyát, 

e) a kimutatott ellenőrzési megállapításokat és in-

doklásukat, 

f) az ellenőrző szerv ellenőrzést lefolytató tagjának 

családi és utónevét és akadémiai címét, 

g) a protokoll kidolgázásának dátumát, 

h) a hivatal hivatalos bélyegzőjének lenyomatát és az 

ellenőrző szerv tagjainak aláírását. 

(3) Ha a 2. bekezdés szerinti protokoll az ellenőrzés 

megállapításaira vonatkozó mellékleteket tartalmaz, 

azok a protokoll részét képezik. 

(4) Az ellenőrzött személy azt követően, hogy megis-

merte a protokollba foglalt ellenőrzési megállapításokat, 

jogosult a protokoll kézbesítésének napjától számított 21 

napon belül írásbeli ellenvetéseket benyújtani. A később 

benyújtott ellenvetéseket az ellenőrző szerv nem veszi 

figyelembe. 

(5) Ha az ellenőrzési megállapítások ellen ellenvetéseket 

nyújtanak be a 4. bek. értelmében, vagy ha a z ellenőrzés 

tárgyát érintő új tények derültek ki, az ellenőrző szerv 

megítéli azok tartalmának megalapozottságát és záradé-

kot dolgoz ki róluk, mely a protokoll oszthatlan részét 

képezik. Ha az ellenőrző szerv nem veszi figyelembe az 

ellenőrzött személy kifogásait, kötelest azt a záradékban 

megindokolni; a kidolgozás során a 2. bekezdésnek 

megfelelően kell eljárni. 

(6) Az ellenőrző szerv írásban tájékoztatja az ellenőrzött 

személyt a kifogások megvizsgálásának eredményéről a 

kifogások kézbesítési napjától számított 15 napon belül. 

(7) Az ellenőrző szerv írásban szólítja fel az ellenőrzött 

személyt a protokoll megvitatására a kifogások megvizs-

gálásának eredményének 6. bekezdés szerinti kézbesíté-

sét követően, vagy a 4. bek. szerinti kifogásemelési ha-

táridő lejártát követően; az ellenőrző szerv a protokoll 

megvitatásáról jegyzőkönyvet készít, mely a protokoll 

részévé válik. 

(8) Ha az ellenőrzés nem tár fel jelen törvény vagy külön 

jogszabály2) szerinti jogsértéseket, az ellenőrző szerv 

jegyzőkönyvet dolgoz kia z ellenőrzésről. A kidolgozás 

  § 97 

Ukončenie kontroly 

(1) Výsledkom kontroly je protokol alebo záznam o kon-

trole. 

(2) Ak boli kontrolou zistené nedostatky pri spracúvaní 

osobných údajov, kontrolný orgán vypracuje protokol, 

ktorý obsahuje 

a) identifikačné údaje úradu, 

b) identifikačné údaje kontrolovanej osoby, 

c) dátum začatia kontroly, 

d) predmet kontroly, 

e) preukázané kontrolné zistenia s ich odôvodnením, 

f) titul, meno a priezvisko člena kontrolného orgánu, 

ktorý kontrolu vykonal, 

g) dátum vypracovania protokolu, 

h) odtlačok úradnej pečiatky úradu a podpisy členov 

kontrolného orgánu. 

(3) Ak protokol podľa odseku 2 obsahuje prílohy preu-

kazujúce kontrolné zistenia, tieto tvoria súčasť proto-

kolu. 

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

nými zisteniami v protokole oprávnená podať písomné 

námietky v lehote 21 dní odo dňa doručenia protokolu. 

Na neskôr podané námietky kontrolný orgán nepri-

hliada. 

(5) Ak sú proti kontrolným zisteniam podané námietky 

podľa odseku 4 alebo vyšli najavo nové skutočnosti, tý-

kajúce sa predmetu kontroly, kontrolný orgán posúdi ich 

obsah z hľadiska ich opodstatnenosti a vypracuje o nich 

dodatok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou protokolu. 

Ak kontrolný orgán neakceptuje námietky kontrolovanej 

osoby, je povinný to v dodatku zdôvodniť; pri jeho vy-

pracovaní sa postupuje primerane podľa odseku 2. 

(6) Kontrolný orgán písomne informuje kontrolovanú 

osobu o výsledku preskúmania námietok v lehote 15 

pracovných dní odo dňa doručenia námietok. 

(7) Kontrolný orgán písomne vyzve kontrolovanú osobu 

na prerokovanie protokolu po doručení výsledku preskú-

mania námietok kontrolovanej osobe podľa odseku 6 

alebo po márnom uplynutí lehoty na podanie námietok 

kontrolovanou osobou podľa odseku 4; kontrolný orgán 

vypracuje zápisnicu o prerokovaní protokolu, ktorá je 

súčasťou protokolu. 

(8) Ak sa kontrolou nezistí porušenie povinností ustano-

vených týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2) 

kontrolný orgán vypracuje záznam o kontrole. Pri jeho 

vypracovaní sa postupuje primerane podľa odsekov 2 

a 3. 

(9) Kontrola je ukončená 
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során arányos mértékben a 2. és 3. bekezdés szerint jár 

el. 

(9) Az ellenőrzés lezárul 

a) a protokoll megvitatásáról szóló jegyzőkönyv alá-

írásával, 

b) a protokoll megvitatásáról szóló jegyzőkönyv alá-

írását elutasító napon, amiről az ellenőrző szerv a 

protokoll megvitatásáról szóló jegyzőkönyvben fel-

jegyzést készít, 

c) azon a napon, amikor a protokoll megvitatásáról 

szóló 7. bekezdés szerint írásbeli felszólításra nem 

jelenik meg az ellenőrzött személy, amiről az ellen-

őrző szerv feljegyzést készít a protokoll megvitatásá-

ról szóló jegyzőkönyvben, vagy 

d) a 8. bekezdés szerinti, az ellenőrzésről készült 

jegyzőkönyv kézbesítésének napján. 

 

a) dňom podpísania zápisnice o prerokovaní proto-

kolu, 

b) dňom odmietnutia podpísať zápisnicu o preroko-

vaní protokolu, o čom kontrolný orgán vyhotoví 

v zápisnici o prerokovaní protokolu záznam, 

c) dňom nedostavenia sa na prerokovanie protokolu 

na písomnú výzvu kontrolného orgánu podľa odseku 

7, o čom kontrolný orgán vyhotoví v zápisnici o pre-

rokovaní protokolu záznam, alebo 

d) dňom doručenia záznamu o kontrole podľa odseku 

8. 

 

98. § 

Az ellenőrzés lefolytatásra nem vonatkozik a külön jog-

szabály.45) 

 

  § 98 

Na výkon kontroly sa nevzťahuje osobitný predpis.45) 

 

NEGYEDIK FEJEZET 

Személyesadat-védelmi eljárás 

 

99. § 

Személyesadat-védelmi eljárás 

(1) A személyesadat-védelmi eljárás (a továbbiakban 

csak „eljárás”) célja annak megállapítása, hogy sor ke-

rült-e a természetes személyek jogainak megsértésére 

adataik kezelése során, vagy sérült-e a jelen törvény 

vagy külön jogszabály2) az adatvédelem terén, valamint 

hiányosságok esetén, ha az indokolt és célszerű, jóváté-

teli intézkedéseket elrendelése, esetleg adatvédelmi bír-

ság kiszabása a jelen törvény vagy külön jogszabály2) 

megsértése miatt. 

(2) Az eljárás nem nyilvános. 

(3) Az eljárás résztvevője lehet 

a) az érintett személy, aki eljárás megindítását kez-

deményezte a 100. § szerint, 

b) az adatkezelő, 

c) az adatfeldolgozó, 

d) a tanúsító jogalany, 

e) a megfigyelő jogalany. 

(4) Ha az érintett személy 100. § szerint benyújtott kez-

deményezése olyan adatkezelőt vagy adatfeldolgozót 

érinti, melynél az adatkezelő vagy adatfeldolgozó fő 

részlegének az illetékes felügyelő szerve működik, vagy 

amely az adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetlen 

üzeme, vagy határokon átnyúló adatkezelést végző, kü-

lön jogszabály46) szerinti adatkezelő vagy adatfeldol-

gozó egyetlen üzeme (a továbbiakban csak „vezető felü-

gyelő szerv”), a hivatal külön előírások47) szerint jár el. 

(5) A hivatal értesíti az érintett személyt a vezető felü-

gyelő szerv döntéséről. Ha a vezető felügyelő szerv az 

  ŠTVRTÁ HLAVA 

Konanie o ochrane osobných údajov 

 

§ 99 

Konanie o ochrane osobných údajov 

(1) Účelom konania o ochrane osobných údajov (ďalej 

len „konanie“) je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzic-

kých osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo do-

šlo k porušeniu tohto zákona alebo osobitného predpisu2) 

v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia 

nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia 

na nápravu, prípadne pokutu za porušenie tohto zákona 

alebo osobitného predpisu2) pre oblasť ochrany osob-

ných údajov. 

(2) Konanie je neverejné. 

(3) Účastníkom konania môže byť 

a) dotknutá osoba, ktorá podala návrh na začatie ko-

nania podľa § 100, 

b) prevádzkovateľ, 

c) sprostredkovateľ, 

d) certifikačný subjekt, 

e) monitorujúci subjekt. 

(4) Ak sa návrh dotknutej osoby podľa § 100 týka pre-

vádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, pri ktorom je prí-

slušný dozorný orgán hlavnej prevádzkarne alebo jedi-

nej prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkova-

teľa pre cezhraničné spracúvanie vykonávané zo strany 

prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa podľa osobit-

ného predpisu (ďalej len „vedúci dozorný orgán“),46) 

úrad postupuje podľa osobitného predpisu.47) 

(5) Úrad informuje dotknutú osobu o rozhodnutí vedú-

ceho dozorného orgánu. Ak vedúci dozorný orgán návrh 

odmietne alebo mu nevyhovie, alebo rozhodne, že sa 
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indítványt elutasítja vagy annak nem tesz eleget, vagy 

úgy dönt, hogy külön jogszabály értelmében47) azzal 

nem kíván foglalkozni, a hivatal eljárást indít a 100. § 

szerint. 

(6) Ha a 4. bekezdés szerinti adatkezelés olyan adatke-

zelőt vagy adatfeldolgozót érint, mely a 13. § 1. bek. c) 

vagy e) pontja szerinti jogalapon kezel személyes adato-

kat, a tárgyban illetékesnek a hivatalt tekintik és a 4. be-

kezdés szerinti eljárás nem indul meg. 

 

ním nebude zaoberať podľa osobitného predpisu,47) úrad 

začne konanie podľa § 100. 

(6) Ak sa spracúvanie osobných údajov podľa odseku 4 

týka prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorý 

spracúva osobné údaje na právnom základe podľa § 13 

ods. 1 písm. c) alebo písm. e), za vecne príslušný sa po-

važuje úrad a postup podľa odseku 4 sa neuplatní. 

 

100. § 

Eljárás megkezdése 

(1) Az eljárás az érintett személy javaslatára kezdődik 

meg, vagy olyan személyére, aki azt állítja, hogy közvet-

lenül érintett a jelen törvénybe foglalt jogai miatt (a to-

vábbiakban csak „indítványozó”), vagy javaslat nélkül 

indul meg. 

(2) A hivatal javaslat nélkül is eljárást indít, ha a jelen 

törvény vagy külön jogszabály2) szerinti kötelességbetar-

tás feletti felügyeleti jogköre gyakorlása közben ilyen 

megállapításra jut. 

(3) Az 1. bekezdés szerinti eljáráskezdő indítványának 

(a továbbiakban csak „indítvány”) tartalmaznia kell 

a) az indítványozó családi és utónevét, levélcímét és 

aláírását, 

b) annak megjelölését, aki ellen az indítvány irányul, 

a családi és utóneve, állandó lakcíme, vagy megne-

vezése, székhelye és – ha ilyennel rendelkezik – sta-

tisztikai azonosító száma megadásával, 

c) az indítvány tárgyát azon jogok megjelölésével, 

amelyeket az adatkezelés során megsérthettek, 

d) az indítvány állításait alátámasztó bizonyítékokat, 

e) az irat másolatát vagy egyéb bizonyítékot, mely 

igazolja a jelen törvény második részének második 

cikkelye szinti jogok vagy külön jogszabály2) szerinti 

jogok érvényesítését, ha az érintett személy ilyen jo-

gát érvényesítette, vagy amennyiben az említett jogot 

nem érvényesítte a különleges méltánylást érdemlő 

indokok feltüntetése, ha az indítványt az érintett sze-

mély nyújtotta be. 

(4) Az indítvány mintáját a hivatal közzéteszi a honlap-

ján. 

(5) A hivatal az indítványt végleg félreteszi, ha 

a) ha az indítvány nyilvánvalóan indokolatlan, 

b) az ügy, melyet az idítvány érint, bírósági eljárás 

tárgya vagy azt a bűnüldöző hatóság vizsgálja, 

c) az indítványozó a hivatal kérésére sem volt haj-

landó az együttműködésre, miközben az ő aktív rész-

vétele nélkül az ügyet nem lehet elintézni; a hivatal 

az indítványozót értesíti a félretétel lehetőségéről, 

d) az eseménytől, melyet az indítvány érint, a kéz-

hezvétel napjáig három évnél hosszabb idő telt el. 

(6) Ha az indítvány nem tartalmazza az indítványozó ki-

léte eltitkolásának kérelmét, a hivatal az indítványt a 

  § 100 

Začatie konania 

(1) Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo 

osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich prá-

vach ustanovených týmto zákonom (ďalej len „navrho-

vateľ“), alebo bez návrhu. 

(2) Úrad začne konanie bez návrhu aj na základe zistenia 

úradu pri výkone dozoru nad dodržiavaním povinností 

ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpi-

som.2) 

(3) Návrh na začatie konania podľa odseku 1 (ďalej len 

„návrh“) musí obsahovať 

a) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a pod-

pis navrhovateľa, 

b) označenie toho, proti komu návrh smeruje s uve-

dením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo ná-

zvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené, 

c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť 

pri spracúvaní osobných údajov porušené, 

d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, 

e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplat-

nenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zá-

kona alebo osobitného predpisu,2) ak si takéto právo 

dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov 

hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmet-

ného práva, ak návrh podala dotknutá osoba. 

(4) Úrad uverejní vzor návrhu na svojom webovom 

sídle. 

(5) Úrad návrh odloží, ak 

a) návrh je zjavne neopodstatnený, 

b) vec, ktorej sa návrh týka, prejednáva súd alebo or-

gán činný v trestnom konaní, 

c) navrhovateľ neposkytol úradu na jeho žiadosť po-

trebnú súčinnosť, pričom bez jeho aktívnej účasti ne-

možno vec vybaviť; úrad navrhovateľa o možnosti 

odloženia návrhu upovedomí, 

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

jeho doručenia viac ako tri roky. 

(6) Ak návrh neobsahuje požiadavku na utajenie totož-

nosti navrhovateľa, úrad vybaví návrh bez utajenia osob-

ných údajov uvedených v návrhu. Ak je v návrhu požia-

davka na utajenie totožnosti, ale charakter návrhu neu-

možňuje jej vybavenie bez uvedenia niektorého údaja o 



86 
 

 
www.onkormanyzas.sk Pro Civis PT 

benne feltüntetett személyes adatok titkosítása nélkül in-

tézi. Ha az indítvány tartalmazza az indítványozó kiléte 

eltitkolásának kérelmét, de az indítvány jellegéből adó-

dóan az ügy nem intézhető az indítványt benyújtó sze-

mély egyes személyes adatainak feltüntetése nélkül, a 

hivatal ennek megállapítását követően e tényről tájékoz-

tatja az indítványozót, egyben arra is figyelmezteti, hogy 

az indítványról csak akkor folytatja az eljárást, ha az ind-

íványozó a kijelölt határidőn belül beleegyezését adja a 

javaslata intézéséhez szükséges személyes adat vagy 

adatai feltüntetéséhez. 

(7) Ha az indítványt a hivatalnak nem az érintett, hanem 

más személy nyújtja be, az indítványt eljáráskezdemé-

nyezésnek tekintik ( a továbbiakban csak „kezdeménye-

zés”) indítvány nélkül. 

(8) A hivatal a kezdeményezésről a kézbesítéstől számí-

tott 30 napon belül állást foglal, és ha a kezdeményezést 

nem teszi félre az 5. bek. szerint, megindítja az eljárást 

és a 102. § szerint döntést hoz az ügyben. 

(9) A hivatal a 8. bekezdés szerinti kezdeményezés inté-

zésének módjáról a kézbesítéstől számított 30 napon be-

lül értesíti a benyújtót. 

 

osobe, ktorá návrh podala, úrad po zistení tejto skutoč-

nosti o tom navrhovateľa upovedomí, pričom ho zároveň 

upozorní, že v návrhu bude pokračovať, len ak navrho-

vateľ v určenej lehote udelí úradu súhlas s uvedením 

údaja alebo údajov o svojej osobe potrebných na vyba-

venie návrhu. 

(7) Ak návrh doručí úradu iná osoba ako dotknutá osoba, 

návrh sa považuje za podnet na začatie konania bez ná-

vrhu (ďalej len „podnet“). 

(8) Úrad posúdi podnet do 30 dní odo dňa doručenia 

podnetu úradu, a ak podnet neodloží podľa odseku 5, 

začne konanie a vo veci rozhodne podľa § 102. 

(9) O spôsobe vybavenia podnetu podľa odseku 8 úrad 

informuje podávateľa do 30 dní odo dňa doručenia pod-

netu úradu. 

 

101. § 

Határidők 

(1) A hivatal az eljárás megkezdésétől számított 90 na-

pon belül döntés hoz. Indokolt esetben a hivatal ezt a ha-

táridőt arányos mértékben meghosszabbítja, legfeljebb 

azonban csak 180 napra. A határidő meghosszabbításá-

ról a hivatal értesíti az eljárás résztvevőit.  

(2) Ha az eljárás során ellenőrzést kell lefolytatni, az 1. 

bekezdés szerinti határidő múlása szünetel az ellenőrzés 

megkezdésének napjától az ellenőrzés lezárásának nap-

jáig. 

(3) Ha az eljárás során a hivatal megállapítja, hogy telje-

sültek a feltételek az eljárás külön jogszabály48) szerinti 

megszakítására, a hivatal az eljárást megszakítja, amiről 

tájékoztatja az eljárás résztvevőt. 

 

  § 101 

Lehoty 

(1) Úrad rozhodne v konaní do 90 dní odo dňa začatia 

konania. V odôvodnených prípadoch úrad túto lehotu 

primerane predĺži, najviac však o 180 dní. O predĺžení 

lehoty úrad písomne informuje účastníkov konania. 

(2) Ak je počas konania potrebné vykonať kontrolu, le-

hota na vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 neplynie 

odo dňa začatia kontroly do dňa ukončenia kontroly. 

(3) Ak počas konania úrad zistí splnenie podmienok na 

prerušenie konania podľa osobitného predpisu,48) úrad 

konanie preruší, o čom informuje účastníkov konania. 

 

102. § 

Határozathozatal 

(1) Ha a hivatal megállapítja az érintett személy jogainak 

megsértését vagy a jelen törvény vagy külön jogsza-

bály2) által előírt adatvédelmi kötelességek elmulasztását 

az eljárás résztvevője által, határozatában  

a) jóvátételi intézkedéseket írhat elő és határidőt 

szabhat ki az elrendelt intézkedés végrehajtására a 3. 

bek. értelmében, amennyiben az indokolt és célszerű, 

b) megszüntetheti a jóváhagyott magatartási kódex 

kötelező jellegét az adatkezelő és adatfeldolgozó vo-

natkozásában, ha az kötelezte magát a jóváhagyott 

magatartási kódex betartására, 

c) visszavonhatja a minősítést, 

d) elrendelheti a tanúsító jogalanynak a minősítés 

  § 102 

Rozhodnutie 

(1) Ak úrad zistí porušenie práv dotknutej osoby alebo 

nesplnenie povinností pri spracúvaní osobných údajov 

ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpi-

som2) pre oblasť ochrany osobných údajov účastníkom 

konania, rozhodnutím môže 

a) uložiť opatrenia na nápravu a lehotu na vykonanie 

nariadeného opatrenia podľa odseku 3, ak je to dô-

vodné a účelné, 

b) zrušiť záväznosť schváleného kódexu správania 

pre prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorý 

sa zaviazal dodržiavať schválený kódex správania, 

c) odňať certifikát, 
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visszavonását, 

e) visszavonhatja az akkreditáció kiadásáról szóló bi-

zonylatot, 

f) bírságot szabhat ki a 104. § szerint. 

(2) Ha a hivatal az 1. bekezdés szerinti eljárásban nem 

hoz döntést, mivel az eljárásban nem igazolódik be az 

érintett személy jogainak megsértése, vagy ha a jelen 

törvény vagy külön jogszabály2) által előírt adatvédelmi 

kötelességek elmulasztása az eljárás résztvevője által, a 

hivatal az eljárást leállítja. 

(3) A hivatal jogosult kötelességeket megszabni az adat-

kezelőnek vagy adatfeldolgozónak, főként elrendelni 

a) a megállapított hiányosságok és keletkezésük oka-

inak kiküszöbölését a hivatal által megszabott határ-

időben, 

b) műszaki és szervezési intézkedések elfogadását a 

természetes személyek jogbiztonságának kockázata-

ival arányos mértékű szintje biztosítása céljából, 

c) az adatkezelési műveletek személyes adatok vé-

delmére gyakorolt hatásainak átvilágítását összhag-

ban a jelen törvénnyel vagy külön jogszabállyal.2) 

(4) Ha az érintett személy jogainak sérelme vagy az adat-

kezeléssel kapcsolatos kötelesség megsértése nem tűri a 

halasztást, a hivatal azonnali intézkedést hoz. 

(5) Az adatkezelő vagy adatfeldolgozó köteles a hivatalt 

írásban tájékoztatni a kiszabott intézkedések teljesítésé-

ről a hivatl által megadott határidőn belül. 

 

d) nariadiť certifikačnému subjektu odňatie certifi-

kátu, 

e) odňať osvedčenie o udelení akreditácie, 

f) uložiť pokutu podľa § 104. 

(2) Ak úrad v konaní nerozhodne podľa odseku 1, ak sa 

v konaní nepreukáže porušenie práv dotknutej osoby 

alebo ak sa nepreukáže nesplnenie povinností pri spra-

cúvaní osobných údajov ustanovených týmto zákonom 

alebo osobitným predpisom2) účastníkom konania, úrad 

konanie zastaví. 

(3) Úrad je oprávnený uložiť povinnosť prevádzkovate-

ľovi alebo sprostredkovateľovi, najmä nariadiť 

a) odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich 

vzniku v úradom určenej lehote, 

b) prijatie technických a organizačných opatrení s 

cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú rizikám 

pre práva fyzických osôb, 

c) posúdenie vplyvu spracovateľských operácií na 

ochranu osobných údajov v súlade s týmto zákonom 

alebo osobitným predpisom.2) 

(4) Ak porušenie práv dotknutej osoby alebo nesplnenie 

povinností pri spracúvaní osobných údajov neznesie od-

klad, úrad vydá predbežné opatrenie. 

(5) Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je povinný 

písomne informovať úrad o splnení uložených opatrení 

v úradom určenej lehote. 

 

103. § 

(1) A 102. § szerinti határozat ellen kifogás nyújtható be, 

melyről a hivatal elnöke dönt. 

(2) A kifogás benyújtója a benyújtott kifogást bővítheti 

vagy kiegészítheti további javaslattal vagy további pon-

tokkal, de csak a kifogás benyújtására megadott határ-

időn belül. 

 

  § 103 

(1) Proti rozhodnutiu podľa § 102 možno podať rozklad, 

o ktorom rozhodne predseda úradu. 

(2) Podávateľ rozkladu môže rozšíriť podaný rozklad 

alebo doplniť podaný rozklad o ďalší návrh alebo 

o ďalšie body len v lehote určenej na podanie rozkladu. 

 

ÖTÖDIK FEJEZET 

Szabálysértések 

 

104. § 

(1) A hivatal 10 000 000 eurós bírságot szabhat ki, vagy 

ha vállalkozásról van szó, az előző évi könyvviteli zárása 

szerinti teljes világpiaci forgalma 2 %-át kitevő összeg-

ben attól függően, hogy melyik összeg nagyobb, 

a) az adatkezelőre, beleértve a közhatalmi szervet 

vagy közintézményt, ha nem teljesíti vagy megsérti 

valamely, a 15. §, 18. §, 31–35. §, 37. §, 39–45. §, 

79. § és 109. § által előírt kötelességét, vagy az Eu-

rópai Parlament és Tanács (RU) 2016/679. sz., 2016. 

április 27-én kelt, a természetes személyek szemé-

lyes adatainak – kezelésük közbeni – védelméről és 

az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló rendeleté-

nek – mely megszünteti a 95/46/EK irányelvet (álta-

lános adatvédelmi rendelet) – (HL L 119., 2016. 5. 

  PIATA HLAVA 

Správne delikty 

 

§ 104 

(1) Úrad môže uložiť pokutu do 10 000 000 eur, alebo 

ak ide o podnik do 2 % celkového svetového ročného 

obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá 

suma je vyššia, 

a) prevádzkovateľovi, vrátane orgánu verejnej moci 

a verejnoprávnym inštitúciám, za neplnenie alebo 

porušenie niektorej z povinností podľa § 15, § 18, § 

31 až 35, § 37, § 39 až 45, § 79 a § 109 alebo podľa 

čl. 8, čl. 11, čl. 25 až 39, čl. 42 a čl. 43 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto úda-
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4., a továbbiakban csak „2016/679 (EU) rendelet) 8., 

11., 25–39., 42. és 43. cikkét, 

b) az illetékes hatóságra, ha nem teljesíti vagy meg-

sérti a 67–72. § szerinti valamely kötelességét, 

c) az adatfeldolgozóra, beleértve az adatfeldolgozói 

szerepet ellátó közhatalmi szervet és a közintéz-

ményt, ha nem teljesíti valamely a 34–37. §, 39. §, a 

40. § 3. bek., a 44. §, a 45. §, a 69. § 3. bek., a 71. §, 

a 79. § és a 109. § által, vagy a 2016/679 (EU) ren-

delet 27–33., 37–39., 42. és 43. cikke által előírt kö-

telességét, 

d) a tanúsító jogalanyra, ha nem teljesíti vagy meg-

szegi valamely, a 88. és 89. § által, vagy a 2016/679 

(EU) rendelet 42. és 43. cikke által előírt kötelessé-

gét, 

e) a megfigyelő jogalanyra, ha nem teljesíti vagy 

megszegi valamely, a 87. § 5. és 19. bekezdése által, 

vagy a 2016/679 (EU) rendelet 41. cikkének 4. bek. 

által előírt kötelességét. 

(2) A hivatal 20 000 000 eurós bírságot szabhat ki, vagy 

ha vállalkozásról van szó, az előző évi könyvviteli zárása 

szerinti teljes világpiaci forgalma 4 %-át kitevő összeg-

ben attól függően, hogy melyik összeg nagyobb, arra, aki 

a) nem teljesítette vagy megsértette a személyesadat-

kezelés alapelveinek valamelyikét, beleértve a hoz-

zájárulás feltételeit a 6–14. §, a 16. § és az 52–58. § 

értelmében, vagy a 2016/679. (EU) rendelet 5–7. cik-

két, 

b) nem teljesítette vagy megsértette az érintett sze-

mély valamely, 19–29. § és 59–66. § szerinti jogát 

vagy a 2016/679. (EU) rendelet 12–22. cikke szerinti 

jogát, 

c) nem teljesítette vagy megsértette valamely, a 49–

51. § és a 73–77. § szerinti vagy a 2016/679. (EU) 

rendelet 44–49. cikke szerinti kötelességét a harma-

dik országbeli címzetthez vagy nemzetközi szerve-

zethez történő adatátvitel során, 

d) nem teljesítette vagy megsértette a 78. § szerinti 

személyesadat-kezelés törvényes kötelességeinek 

valamelyikét, 

e) nem teljesítette az utasítást vagy nem tartotta be az 

átmeneti vagy tartós adatkezelés-korlátozást, vagy a 

hivatal által a 81. § 3. bek. értelmében vagy a 

2016/679. (EU) rendelet 58. cikke szerinti adatátvi-

teli tilalmat, vagy a 2016/679. (EU) rendelet 58. cik-

kének 1. bekezdésével ellentétesen nem engedé-

lyezte a hozzáférést. 

(3) Arra, aki nem teljesíti a hivatal által elrendelt 102. § 

1. bek. a) pontja szerinti vagy a 2016/679. (EU) rendelet 

58. cikkének 2. bekezdése szerint elrendelt intézkedése-

ket, a hivatal 20 000 000 eurós bírságot szabhat ki, vagy 

ha vállalkozásról van szó, az előző pénzügyi éve szerinti 

teljes világpiaci forgalma 4 %-át kitevő összegben attól 

függően, hogy melyik összeg nagyobb. 

jov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeo-

becné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. V. EÚ L 119, 

4. 5. 2016) (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2016/679“), 

b) príslušnému orgánu za neplnenie alebo porušenie 

niektorej z povinností podľa § 67 až 72, 

c) sprostredkovateľovi vrátane orgánu verejnej moci 

a verejnoprávnej inštitúcii v postavení sprostredko-

vateľa, za neplnenie alebo porušenie niektorej z po-

vinností podľa § 34 až 37, § 39, § 40 ods. 3, § 44, § 

45, § 69 ods. 3, § 71, § 79 a § 109 alebo podľa čl. 27 

až 33, čl. 37 až 39, čl. 42 a čl. 43 nariadenia (EÚ) 

2016/679, 

d) certifikačnému subjektu za neplnenie alebo poru-

šenie niektorej z povinností podľa § 88 a 89 alebo 

podľa čl. 42 a 43 nariadenia (EÚ) 2016/679, 

e) monitorujúcemu subjektu za neplnenie alebo po-

rušenie niektorej z povinností podľa § 87 ods. 5 a 19 

alebo podľa čl. 41 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/679. 

(2) Úrad môže uložiť pokutu do 20 000 000 eur, alebo 

ak ide o podnik do 4 % celkového svetového ročného 

obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá 

suma je vyššia, tomu, kto 

a) nesplnil alebo porušil niektorú zo základných zá-

sad spracúvania osobných údajov vrátane podmie-

nok súhlasu podľa § 6 až 14, § 16 a § 52 až 58 alebo 

podľa čl. 5 až 7 a čl. 9 nariadenia (EÚ) 2016/679, 

b) nesplnil alebo porušil niektoré z práv dotknutej 

osoby podľa § 19 až 29 a § 59 až 66 alebo podľa čl. 

12 až 22 nariadenia (EÚ) 2016/679, 

c) nesplnil alebo porušil niektorú z povinností pri 

prenose osobných údajov príjemcovi v tretej krajine 

alebo medzinárodnej organizácii podľa § 49 až 51 a 

§ 73 až 77 alebo podľa čl. 44 až 49 nariadenia (EÚ) 

2016/679, 

d) nesplnil alebo porušil niektorú z povinností zá-

konného spracúvania osobných údajov podľa § 78, 

e) nesplnil príkaz alebo nedodržal dočasné alebo tr-

valé obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo 

pozastavenie prenosu osobných údajov nariadeného 

úradom podľa § 81 ods. 3 alebo podľa čl. 58 ods. 2 

nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo v rozpore s čl. 58 

ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 neposkytol prístup. 

(3) Tomu, kto nesplnil úradom uložené opatrenie podľa 

§ 102 ods. 1 písm. a) alebo čl. 58 ods. 2 nariadenia (EÚ) 

2016/679, môže úrad uložiť pokutu do 20 000 000 eur, 

alebo ak ide o podnik do 4 % celkového svetového roč-

ného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, 

ktorá suma je vyššia. 
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105. § 

(1) A hivatal 2 000 eurós rendbírságot szabhat ki arra a 

személyre, aki vagy amely nem adatkezelő vagy adatfel-

dolgozó, ha nem működik együtt a kért mértékben a hi-

vatallal 109. § vagy külön jogszabály2) szerinti felügye-

leti tevékenységének végzése során. 

(2) A hivatal rendbírságot szabhat ki az adatkezelőre 

vagy az adatfeldolgozóra, esetleg az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó képviselőjére 

a) 20 000 euróig terjedő összegben, ha nem biztosít 

megfelelő körülményeket a 94. § a) pontja szerinti 

ellenőrzés lefolytatásához, 

b) 10 000 euróig terjedő összegben, ha meghiúsítja a 

94. § b –h) pontja szerinti ellenőrzés lefolytatását. 

 

  § 105 

(1) Úrad môže uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur 

osobe, ktorá nie je prevádzkovateľom alebo sprostred-

kovateľom, za neposkytnutie požadovanej súčinnosti 

úradu pri výkone dozoru podľa § 109 alebo osobitného 

predpisu.2) 

(2) Úrad môže uložiť poriadkovú pokutu prevádzkova-

teľovi alebo sprostredkovateľovi, prípadne zástupcovi 

prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa 

a) do 2 000 eur, ak nezabezpečí primerané pod-

mienky na výkon kontroly podľa § 94 písm. a), 

b) do 10 000 eur, ak marí výkon kontroly podľa § 94 

písm. b) až h). 

 

106. § 

(1) A hivatal a közigazgatási bírságot és rendbírságot az 

egyes esetek körülményeinek függvényében állapítja 

meg. A bírság kiszabásáról való döntés során és nagysá-

gának 104. § szerinti megállapításakor figyelembe veszi 

a) a szabálysértés jellegét, súlyosságát és fennállásá-

nak időtartamát, a személyes adatok kezelésének cél-

ját és mértékét, valamint a hatások által érintett sze-

mélyek számát, és – ha keletkezett – a kár nagyságát, 

b) a személyesadat-védelem megsértésének esetle-

ges okozását, 

c) az intézkedéseket, melyeket az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó az érintett személyeket ért károk mér-

séklése érdekében elfogadott, 

d) az adatkezelő vagy adatfeldolgozó felelősségének 

mértékét, tekintettel a műszaki és szervezési intézke-

désekre, melyeket a 32., a 39. és a 42. § értelmében 

foganatosított, 

e) az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által okozott 

korábbi személyesadat-védelmi incidenseket, 

f) a hivatallal való együttműködési hajlandóság mér-

tékét személyesadat-védelmi sérelmek jóvátétele és 

a személyesadat-védelmi sérelmek negatív követ-

kezményeinek csökkentése érdekében, 

g) a személyesadat-kategóriákat, melyeket szemé-

lyesadat-védelmi sérelem érint, 

h) annak módját, ahogyan a hivatal a személyesadat-

védelmi sérelemről tudomást szerzett, legfőképpen 

azt, hogy az adatkezelő vagy adatfeldolgozó a sze-

mélyesadat-védelmi sérelmet bejelentette-e, és ha 

igen, mennyire részletesen, 

i) az intézkedések teljesítését, ha az adatkezelőnél 

vagy adatfeldolgozónál korábbi eljárás során a 102. 

§ 1. bek. szerint személyesadat-védelmi eljárásban 

ilyeneket elrendeltek, 

j) a 85. § szerinti jóváhagyott magatartási kódexek, 

vagy a 86. § szerint kiadott tanúsítványok betartását, 

  § 106 

(1) Úrad ukladá pokuty a poriadkové pokuty v závislosti 

od okolností každého jednotlivého prípadu. Pri rozhodo-

vaní o uložení pokuty a určení jej výšky podľa § 104 

úrad zohľadní najmä 

a) povahu, závažnosť a trvanie porušenia, povahu, 

rozsah alebo účel spracúvania osobných údajov, ako 

aj počet dotknutých osôb, na ktoré malo vplyv, a roz-

sah škody, ak vznikla, 

b) prípadné zavinenie porušenia ochrany osobných 

údajov 

c) opatrenia, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostred-

kovateľ prijal na zmiernenie škody, ktorú dotknuté 

osoby utrpeli, 

d) mieru zodpovednosti prevádzkovateľa alebo spro-

stredkovateľa so zreteľom na technické a organi-

začné opatrenia, ktoré prijal podľa § 32, § 39 a § 42, 

e) predchádzajúce porušenia ochrany osobných úda-

jov zo strany prevádzkovateľa alebo sprostredkova-

teľa, 

f) mieru spolupráce s úradom pri náprave porušenia 

ochrany osobných údajov a zmiernení možných ne-

priaznivých dôsledkov porušenia ochrany osobných 

údajov, 

g) kategóriu osobných údajov, ktorých sa porušenie 

ochrany osobných údajov týka, 

h) spôsob, akým sa úrad o porušení ochrany osob-

ných údajov dozvedel, a najmä to, či prevádzkovateľ 

alebo sprostredkovateľ porušenie ochrany osobných 

údajov oznámili, a ak áno, v akom rozsahu, 

i) splnenie opatrení prevádzkovateľom alebo spro-

stredkovateľom, ak boli skoršie v konaní o ochrane 

osobných údajov uložené také opatrenia podľa § 102 

ods. 1, 

j) dodržiavanie schválených kódexov správania 

podľa § 85 alebo vydaných certifikátov podľa § 86, 

k) priťažujúce okolnosti alebo poľahčujúce okol-

nosti, najmä finančné výhody alebo straty, ktorým sa 
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k) a súlyosbító vagy enyhítő körülményeket, elsősor-

ban a pénzügyi előnyöket vagy veszteségeket, me-

lyeket megakadályoztak, közvetve vagy közvetlenül 

a személyesadat-védelmi sérelemmel összafüggés-

ben. 

(2) Ha az adatkezelő vagy adatfeldolgozó szándékosan 

vagy hanyagságból ugyanazokkal az adatkezelési műve-

letekkel vagy kapcsolódó adatkezelési műveletekkel a 

jelen törvény vagy külön jogszabály2) több rendelkezését 

megsérti, a bírság együttes összege nem haladhatja meg 

a legsúlyosabb személyesadat-védelmi sérelemért a 104. 

§ szerint kiszabható bírság nagyságát. 

(3) A 104. § szerinti bírság attól a naptól számított két 

éven belül szabható ki, amikor a hivatal a kötelességsze-

gést megállapította, legkésőbb azonban öt éven belül at-

tól a naptól számítva, amikor a kötelességszegésre sor 

került. 

(4) A 105. § szerinti rendbírságot a hivatal ismételten ki-

veti, ha a kötelességet a megadott határidőn belül nem 

teljesítik. 

(5) A 105. § szerinti rendbírság 6 hónapon belül szab-

ható ki attól a naptól számítva, amikor a kötelességsze-

gésre sor került. 

(6) A közigazgatási bírságok és a rendbírságok az állami 

költségvetés bevételei. 

 

 

zabránilo, priamo alebo nepriamo v súvislosti s po-

rušením ochrany osobných údajov. 

(2) Ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ úmyselne 

alebo z nedbanlivosti tými istými spracovateľskými ope-

ráciami alebo súvisiacimi spracovateľskými operáciami 

poruší viacero ustanovení tohto zákona alebo osobitného 

predpisu,2) celková suma pokuty nesmie presiahnuť 

výšku ustanovenú za najzávažnejšie porušenie ochrany 

osobných údajov podľa § 104. 

(3) Pokutu podľa § 104 možno uložiť do dvoch rokov 

odo dňa, keď úrad porušenie povinnosti zistil, najneskôr 

však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povin-

nosti došlo. 

(4) Poriadkovú pokutu podľa § 105 úrad uloží opako-

vane, ak povinnosť nebola splnená v určenej lehote. 

(5) Poriadkovú pokutu podľa § 105 možno uložiť do 6 

mesiacov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. 

(6) Pokuty a poriadkové pokuty sú príjmom štátneho 

rozpočtu. 

 

 

HATODIK RÉSZ 

Közös, átmeneti  

és zárórendelkezések 

 

107. § 

Közös rendelkezések 

(1) A jelen törvény szerinti eljárásokra a közigazgatási 

eljárásrend vonatkozik, ha a 2. bekezdés másként nem 

rendelkezik. 

(2) A közigazgatási eljárásrendet nem alkalmazzák az el-

lenőrző szerv 91. § szerinti elfogultsági döntéshozatalá-

ban, a kirendelt személlyel kapcsolatos 96. § 5–7. bek. 

szerinti elfogultsági döntéshozatalban, valamint az ötö-

dik rész harmadik cikkelye szerinti ellenőrzés végrehaj-

tására, kivéve az ellenőrzéssel kapcsolatos iratok kézbe-

sítését. 

(3) A feddhetetlenség 82. § 4. bek. és 83. § 3. bek. sze-

rinti bizonyításának céljából a természetes személy ren-

delkezésre bocsátja a bűnügyi nyilvántartó49) kivonatá-

nak beszerzéséhez szükséges személyes adatait. Az első 

mondat szerinti adatokat a Szlovák Köztársaság Nemzeti 

Tanácsának Hivatala és a hivatal haladéktalanul, elekt-

ronikus formában és elektronikus kommunikáció útján 

továbbítja a Szlovák Köztársaság Főügyészségének a 

bűnügyi nyilvántartói kivonat kiadása végett. 

 

  ŠIESTA ČASŤ 

Spoločné, prechodné  

a záverečné ustanovenia 

 

§ 107 

Spoločné ustanovenia 

(1) Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje správny 

poriadok, ak odsek 2 neustanovuje inak. 

(2) Správny poriadok sa nepoužije na rozhodovanie 

o zaujatosti kontrolného orgánu podľa § 91, na rozhodo-

vanie o zaujatosti prizvanej osoby podľa § 96 ods. 5 až 

7 a na výkon kontroly podľa piatej časti tretej hlavy 

okrem doručovania písomností pri výkone kontroly. 

(3) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 82 ods. 4 

a § 83 ods. 3 poskytne fyzická osoba údaje potrebné na 

vyžiadanie výpisu z registra trestov.49) Údaje podľa pr-

vej vety Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 

a úrad bezodkladne zašlú v elektronickej podobe pro-

stredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej pro-

kuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z re-

gistra trestov. 
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108. § 

(1) A hivatal általános érvényű rendeletet ad ki a 29. § 9. 

bek, a 70. § 4. bek., a 86. § 19. bek., a 87. § 20. bek. és a 

88. § 19. bek. végrehajtásához. 

(2) A további adatkezelési műveletek eseteit, melyek 

adatvédelmi hatásvizsgálatok alá esnek, és a jelen tör-

vény szerinti adatvédelmi hatásvizsgálati eljárásokat ál-

talános érvényű jogszabály szabályozza, melyet a hiva-

tal ad ki. 

 

  § 108 

(1) Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis na vy-

konanie § 29 ods. 9, § 70 ods. 4, § 86 

ods. 19, § 87 ods. 20 a § 88 ods. 19. 

(2) Ďalšie prípady spracovateľských operácií, ktoré pod-

liehajú posúdeniu vplyvu na ochranu osobných údajov 

a postup pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných 

údajov podľa tohto zákona ustanoví všeobecne záväzný 

právny predpis, ktorý vydá úrad. 

 

109. § 

Együttműködés 

Mindenki köteles a hivatallal megfelelő mértékben 

együttműködni annak feladatteljesítése és hatáskörgya-

korlása során, valamint lehetővé tenni a hivatalnak a je-

len törvény vagy külön jogszabály2) szerinti kötelessé-

gek és a jelen törvény szerint kiadott határozatok betar-

tására irányuló felügyeleti tevékenységének végzését. 

Mindez nem befolyásolja a 81. § 7 –8. bekezdésének 

rendelkezéseit. 

 

  § 109 

Súčinnosť 

Každý je povinný poskytnúť úradu potrebnú súčinnosť 

pri výkone jeho úloh a právomoci a umožniť úradu vy-

konať dozor nad dodržiavaním povinností podľa tohto 

zákona alebo osobitného predpisu2) a rozhodnutí vyda-

ných na základe tohto zákona. Týmto nie sú dotknuté 

ustanovenia § 81 ods. 7 a 8. 

 

110. § 

Átmeneti rendelkezések 

(1) A korábban hatályos törvény szerinti Szlovák Köz-

társaság Adatvédelmi Hivatala a jelen törvény szerinti 

hivatal és külön jogszabály2) értelmében felügyeleti ha-

tóság. 

(2) A Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalának az 

eddig hatályos törvény értelmében megválasztott elnöke 

az hivatal enöke a jelen törvény szerint is; mindez nem 

befolyásolja a megbízatási idejének múlását. 

(3) A Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatal eddig 

hatályos törvény szerint kinevezett alelnöke a hivatal al-

elnöke a jelen törvény értelmében is; mindez nem befo-

lyásolja a megbízatási idejének múlását. 

(4) A hivatal eddig hatályos törvény alapján tisztségébe 

kinevezett főellenőrének a megbízatási ideje a jelen tör-

vény hatályba lépésének napján lejár. 

(5) Ha a főellenőr, akinek megbízatási ideje a 4. bek. ér-

telmében lejárt, a hivatal alkalmazottja volt külön jog-

szabály7) szerinti állandó állami alkalmazotti jogvi-

szonyban, a jelen törvény hatályba lépésének napjától 

külön jogszabály7) szerinti állandó állami alkalmazotti 

jogviszonyban lévő állami alkalmazott. Ha a főellenőr, 

akinek megbízatási ideje a 4. bek. értelmében lejárt, a 

hivatal alkalmazottja volt külön jogszabály7) szerinti ide-

iglenes állami alkalmazotti jogviszonyban, a jelen tör-

vény hatályba lépésének napjától az állami alkalmazotti 

jogviszonya megszűnik. 

(6) A hivatal ellenőrének tisztsége, akit az eddig hatályos 

törvény szerint neveztek ki, a jelen törvény hatályba lé-

pésének napjával megszűnik. 

(7) A hivatal ellenőre, akinek tisztsége a 6. bekezdés sze-

  § 110 

Prechodné ustanovenia 

(1) Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej repub-

liky podľa doterajšieho zákona je úradom podľa tohto 

zákona a dozorným orgánom podľa osobitného pred-

pisu.2) 

(2) Predseda Úradu na ochranu osobných údajov Sloven-

skej republiky zvolený do funkcie podľa doterajšieho zá-

kona je predsedom úradu podľa tohto zákona; týmto nie 

je dotknuté plynutie jeho funkčného obdobia. 

(3) Podpredseda Úradu na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky vymenovaný do funkcie podľa do-

terajšieho zákona je podpredsedom úradu podľa tohto 

zákona; týmto nie je dotknuté plynutie jeho funkčného 

obdobia. 

(4) Vykonávanie funkcie vrchného inšpektora úradu, 

ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa doterajšieho zá-

kona skončí dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona. 

(5) Ak bol vrchný inšpektor úradu, ktorého vykonávanie 

funkcie skončilo podľa odseku 4, štátnym zamestnan-

com v stálej štátnej službe podľa osobitného predpisu,7) 

považuje sa odo dňa účinnosti tohto zákona za štátneho 

zamestnanca v stálej štátnej službe podľa osobitného 

predpisu.7) Ak bol vrchný inšpektor úradu, ktorého vy-

konávanie funkcie skončilo podľa odseku 4, štátnym za-

mestnancom v dočasnej štátnej službe podľa osobitného 

predpisu,7) skončí sa jeho štátnozamestnanecký pomer 

dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona. 

(6) Vykonávanie funkcie inšpektora úradu, ktorý bol vy-

menovaný do funkcie podľa doterajšieho zákona, skončí 

dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona. 
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rint megszűnt, a jelen törvény hatályba lépésének napjá-

tól külön jogszabály7) szerinti állami alkalmazottnak te-

kintendő. 

(8) Az eddig hatályos törvény szerint megkezdett ellen-

őrzést az eddig hatályos törvény szerint kell befejezni. 

(9) Az eddig hatályos törvény szerint megkezdett adat-

védelmi eljárást és az eddig hatályos törvény szerint el-

indított bírságolási eljárást, mely jogerősen nem zárult le 

2018. május 24-éig, az eddig hatályos törvény szerint 

kell lezárni. 

(10) Az illetékes hatóság köteles biztosítani a 69. § sze-

rinti naplófájlok vezetését az eddigi törvény szerint lét-

rehozott személyes adatok információs rendszereiben 

2023. május 6-ától; ha ez komoly problémát okozna az 

adott személyesadat-kezelő információs rendszer műkö-

dése szempontjából, az illetékes hatóság köteles a 69. § 

szerinti naplófájlok vezetését legkésőbb 2026. május 6-

áig biztosítani. 

(11) A személyes adatok kezeléséhez a korábbi törvény 

szerint megadott hozzájárulás, mely összhangban áll a 

jelen törvénnyel vagy külön jogszabállyal,2) a 2018. má-

jus 25-étől hatályos törvény szerinti adatkezelési haoz-

zájárulásnak tekintendő. 

(12) Az eddig törvény szerint megbízott adatvédelmi 

tisztviselő, aki megfelel a jelen törvény vagy külön jog-

szabály2) által támasztott követelményeknek, adatvé-

delmi tisztviselőnek tekintendő a 2018. május 25-étől 

hatályos törvény szerint. 

  

(7) Inšpektor úradu, ktorého funkcia skončila podľa od-

seku 6, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považuje za 

štátneho zamestnanca podľa osobitného predpisu.7) 

(8) Kontrola začatá podľa doterajšieho zákona sa do-

končí podľa doterajšieho zákona. 

(9) Konanie o ochrane osobných údajov podľa doteraj-

šieho zákona a konanie o pokute podľa doterajšieho zá-

kona začaté a právoplatne neskončené do 24. mája 2018 

sa dokončí podľa doterajšieho zákona. 

(10) Príslušný orgán je povinný zabezpečiť vedenie lo-

gov podľa § 69 v informačných systémoch osobných 

údajov zriadených podľa doterajších predpisov od 6. 

mája 2023; ak by to spôsobilo vážne problémy pre fun-

govanie daného informačného systému osobných údajov 

tak príslušný orgán je povinný zabezpečiť vedenie logov 

podľa § 69 najneskôr od 6. mája 2026. 

(11) Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený 

podľa doterajšieho zákona, ktorý je v súlade s týmto zá-

konom alebo osobitným predpisom,2) sa považuje za 

súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa predpi-

sov účinných od 25. mája 2018. 

(12) Zodpovedná osoba poverená podľa doterajšieho zá-

kona, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona alebo 

osobitného predpisu,2) sa považuje za zodpovednú osobu 

podľa predpisov účinných od 25. mája 2018. 

 

111. § 

A jelen törvénnyel az Európai Unió mellékletben felso-

rolt kötelező érvényű jogi aktusai a jogrendbe illeszked-

nek. 

 

  § 111 

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Eu-

rópskej únie uvedené v prílohe. 

 

112. § 

Megszüntető rendelkezések 

Megszűnnek az alábbi jogszabályok: 

1. A Tt. 122/2013. sz., a személyes adatok védelméről és 

egyes más törvényi változásokról és kiegészításekről 

szóló törvénye a Tt. 84/2014. sz. törvénye megfogalma-

zásában, 

2. a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatala Tt. 

164/2013. sz. rendelete a biztonsági intézkedések doku-

mentációjának részletességéről a Tt. 117/2017. sz. ren-

delet megfogalmazásában, 

3. a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatala Tt. 

165/2013. sz. rendelete, mely meghatározza a felelős 

személy tisztségéhez szükséges vizsga részleteit a ter-

mészetes személyek számára. 

 

 

  § 112 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušujú sa: 

1. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zá-

kona č. 84/2014 Z. z., 

2. vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Sloven-

skej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentá-

cii bezpečnostných opatrení v znení vyhlášky č. 

117/2014 Z. z., 

3. vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Sloven-

skej republiky č. 165/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie 

zodpovednej osoby. 

 

 

XVI. cikkely 

 

A jelen törvény 2018. május 25-én lép hatályba. 

  Čl. XVI 

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 25. mája 2018. 
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Andrej Kiska s. k. 

Andrej Danko s. k. 

Robert Fico s. k. 

 

 

Andrej Kiska v. r. 

Andrej Danko v. r. 

Robert Fico v. r. 

 

______________________ 

1) A Tt. 351/2011. sz., az elektronikus kommukációról 

szóló törvénye a későbbi módosítások szerint, 57. § 2. 

bek. 

2) Az európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. sz., 

2016. április 27-én kelt rendelete a természetes szemé-

lyek védelméről személyes adataik kezelése során és az 

ilyen adatok szabad mozgásáról, mely megszünteti a 

95/46/EK irányelvet (általános adatvédelmi rendelet) 

(HL L 119., 2016. 5. 4.) 

3) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 

46/1993. sz. a Szlovák Információs Szolgálatról szóló 

törvénye a Tt. 192/2011. sz. törvényének megfogalma-

zásában, 17. § 9. bek. 

4) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 

198/1994. sz. a Katonai elhárításról szóló törvénye a Tt. 

444/2015. sz. törvényének megfogalmazásában, 17. § 6. 

bek. 

A Tt. 218/2015. sz., a hivatásos katonák állami szolgá-

latáról és más törvénymódosításokról szóló törvénye, 

14. § 7. bek. 

5) A Tt. 215/2004. sz., titokvédelmi törvénye és más tör-

vénymódosítások és kiegészítések a kásőbbi módosítá-

sok szerint 

6) A Tt. 552/2003. sz., a közérdekű munkavégzésről 

szóló törvénye a későbbi módosítások szerint 

7) A Tt. 55/2017. sz., az állami szolgálatról és más tör-

vények kiegészítéséről szóló törvénye 

8) Pl. a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 

171/1993. sz., a Rendőri Testületről szóló törvénye a ké-

sőbbi módosítások szerint, a Tt. 540/2001. sz., az állami 

statisztikákról szóló törvénye a későbbi módosítások 

szerint, a Tt. 395/2002. sz. a levéltárakról és nyilvántar-

tókról szóló törvénye a későbbi módosítások szerint, 

vagy a Tt. 553/2002. sz. az irathozzárésről és az 1939-

1945 közti állambiztonsági testületek tevékenységének 

dokumentumairól, valamint a Nemzeti Emlékezet Inté-

zete létrehozásáról és egyes törvényi változásokról (a 

nemzeti emlékezet törvénye) szóló törvénye a későbbi 

módosítások szerint 

9) A Tt. 22/2004. sz., az elektronikus kereskedelemről 

és a Tt. 128/2002. sz., a belpiac fogyasztóvédelmi célú 

állami ellenőrzéséről szóló törvénye és más törvénymó-

dosítások a Tt. 284/2002. sz. törvénye megfogalmazásá-

ban 

10) A Tt. 36/2005. sz. családjogi törvénye és más tör-

vénymódosítások a későbbi módosítások szerint 

11) Pl. a Munka Törvénykönyve a későbbi módosítások 

  ______________________ 

1) § 57 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe ta-

kýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 

119, 4. 5. 2016). 

3) § 17 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej repub-

liky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v 

znení zákona č. 192/2011 Z. z. 

4) § 17 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej repub-

liky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v 

znení zákona 

č. 444/2015 Z. z. 

§ 14 ods. 7 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe pro-

fesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

5) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných sku-

točností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

6) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme v znení neskorších predpisov. 

7) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

8) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o 

archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých záko-

nov v znení neskorších predpisov alebo zákon č. 

553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti 

bezpečnostných zložiek štátu 1939-1989 a o založení 

Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov 

(zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov. 

9) Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o 

zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kon-

trole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

10) Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

11) Napríklad Zákonník práce v znení neskorších pred-

pisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v 

znení neskorších predpisov alebo zákon č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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szerint, a Tt. 461/2003. sz., a szociális biztosításról szóló 

törvénye a későbbi módosítások szerint, vagy a Tt. 

2/2004. sz., a foglalkoztatási szolgáltatásokról szóló tör-

vénye a későbbi módosítások szerint 

12) Pl. a Polgári Törvénykönyv, a Kereskedelmi Tör-

vénykönyv, a Tt. 250/2007. sz. fogyasztóvédelmi törvé-

nye és a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa Tt. 

372/1990. sz. szabálysértési törvénye a későbbi módosí-

tások szerint, a Tt. 90/2016. sz., a lakáshitelekről szóló 

törvénye és msá törvénymódosítások a későbbi módosí-

tások szerint 

13) A Tt. 447/2008. sz., a súlyos egészségkárosodás 

pénzügyi kompenzálásáról és más törvényi változások-

ról szóló törvénye a későbbi módosítások szerint 

14) A Tt. 328/2002. sz., a rendőrök és katonák szociális 

biztosításáról szóló törvénye és egyéb törvényi kiegészí-

tések a későbbi módosítások szerint 

15) Pl. a Tt. 576/2004. sz., az egészségügyi ellátásról, az 

egészségügyi ellátással összefüggő szolgáltatásoknyúj-

tásáról szóló törvénye és egyes törvények kiegészítése, a 

későbbi módosítások szerint 

16) A Tt. 330/2007. sz. büntetésnyilvántartásról szóló 

törvénye és egyes törvények kiegészítése, a későbbi mó-

dosítások szerint 

17) A Tt. 395/2002. sz. törvénye 2. §-ának 15. bek. a ké-

sőbbi módosítások szerint  

18) A Tt. 395/2002. sz. törvényének 20. §-a a későbbi 

módosítások szerint 

19) Pl. a Polgári peres eljárásrend, a Közigazgatás peres 

eljárásrend 

20) A Polgári peres eljárásrend 

21) A Tt. 757/2004. sz., a bíróságokról szóló törvénye és 

egyes törvények kiegészítése a későbbi módosítások 

szerint 

Büntetőperes eljárás 

22) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 

301/1995. sz., a személyi számról szóló törvénye a Tt. 

515/2003. sz. törvénye megfogalmazásában 

23) A Polgári Törvénykönyv 116. §-a 

24) A 2016/679. számú (EU) rendelet 15., 16., 18. és 21. 

cikke 

25) A 2016/679. számú (EU) rendelet 15., 16., 18–21. 

cikke 

26) Pl. a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 

566/1992. sz. törvénye a Szlovák Nemzeti Bankról a ké-

sőbbi előírások szerint, a Szlovák Köztársaság Nemzeti 

Tanácsának Tt. 46/1993. sz. törvénye a későbbi előírá-

sok szerint, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 

Tt. 171/1993. sz. törvénye a későbbi előírások szerint, a 

Tt. 215/2004. sz törvénye a későbbi előírások szerint, a 

Tt. 563/2009. sz., a gépjárműadóról szóló törvénye és 

egyéb törvénymódosítások a későbbi előírások szerint, a 

Tt. 307/2014. sz. törvénye a társadalomellenes tevé-

12) Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákon-

ník, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o 

zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení ne-

skorších predpisov, zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na 

bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

13) 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. 

14) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení 

policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

15) Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej sta-

rostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdra-

votnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov. 

16) Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-

pisov. 

17) § 2 ods. 15 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení neskor-

ších predpisov. 

18) § 20 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

19) Napríklad Civilný sporový poriadok, Správny súdny 

poriadok. 

20) Civilný sporový poriadok. 

21) Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Trestný poriadok. 

22) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení zákona č. 

515/2003 Z. z. 

23) § 116 Občianskeho zákonníka. 

24) Čl. 15, 16, 18 a 21 nariadenia (EÚ) 2016/679. 

25) Čl. 15, 16, 18 až 21 nariadenia (EÚ) 2016/679. 

26) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej repub-

liky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v 

znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slo-

venskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 

215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 

563/2009 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-

pisov, zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov. 

27) § 21 ods. 1 a ods. 5 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-

pisov. 
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kenység bejelentésével összefüggő egyes intézkedések-

ről és egyes törvények változásairól szóló törvénye a ké-

sőbbi előírások szerint 

27) A Tt. 523/2004. sz., a közigazgatási költségvetési 

szabályokról szóló törvénye és más törvényi változások 

21. § 1. és 5. bek. a) pontja, a későbbi előírások szerint 

28) A 2016/679. számú (EU) rendelet 51. cikke 

29) A 2016/679. számú (EU) rendelet 57. cikkének 1. 

bek. és 58. cikkének 1–3. bek. 

30) Pl. a 2016/679. számú (EU) rendelet 56., 60–62. 

cikke 

31) A 2016/679. számú (EU) rendelet 68. cikke 

32) A 2016/679. számú (EU) rendelet 56., 60. cikke és 

61. cikke 1–8. bekezdése 

33) Pl. a Tt. 215/2004. sz. törvénye a későbbi módosítá-

sok szerint 

34) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 

350/1996. sz., a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsá-

nak eljárási rendjéről szóló törvénye a Tt. 215/2004. sz. 

törvényének megfogalmazásában 

35) A Tt. 357/2004. sz. alkotmánytörvénye a közérdek 

érvényeselüséről a köztisztséget betöltő személyek tevé-

kenysége során, a Tt. 545/2005. sz. törvényének megfo-

galmazásában 

A Tt. 55/2017. sz. törvényének 112. §-a 

36) Pl. A Büntető perrendtartás, a Közigazgatási per-

rendtartás 

37) A Tt. 215/2004. sz. törvénye 38. és 40. §-a a későbbi 

módosítások szerint 

38) A 2016/679. számú (EU) rendelet 40. cikkének 2. 

bek. 

39) A 2016/679. számú (EU) rendelet 40. cikkének 7. 

bek. 

40) A 2016/679. számú (EU) rendelet 64. cikkének 1. 

bek. b) pontja 

41) A Tt. 395/2002. sz. törvénye a későbbi módosítások 

szerint 

42) A Tt. 395/2002. sz. törvénye a későbbi módosítások 

szerint 

A 2016/679. számú (EU) rendelet 41. cikke 

43) A 2016/679. számú (EU) rendelet 43. cikkének 2. és 

3. bekezdése 

44) A 2016/679. számú (EU) rendelet 62. cikke 

45) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 

10/1996. sz., az államigazgatás ellenőrzéséről szóló tör-

vénye a későbbi módosítások szerint 

46) A 2016/679. számú (EU) rendelet 56. cikkének 1. 

bek. 

47) A 2016/679. számú (EU) rendelet 56. cikke 

48) A Tt. 71/1967. sz., a közigazgatási eljárásról (köz-

igazgatási rendtartás) szóló törvénye a későbbi módosí-

tások szerint 

49) A Tt. 330/2007. sz. törvénye 10. §-ának 4. bek. a Tt. 

91/2016. sz. törvényének megfogalmazásában 

28) Čl. 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679. 

29) Čl. 57 ods. 1 a čl. 58 ods. 1 až 3 nariadenia (EÚ) 

2016/679. 

30) Napríklad čl. 56, 60 až 62 nariadenia (EÚ) 2016/679. 

31) Čl. 68 nariadenia (EÚ) 2016/679. 

32) Čl. 56, 60 a čl. 61 ods. 1 až 8 nariadenia (EÚ) 

2016/679. 

33) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

34) § 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. 

35) Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v 

znení zákona č. 545/2005 Z. z. 

§ 112 zákona č. 55/2017 Z. z. 

36) Napríklad Trestný poriadok, Správny súdny poria-

dok. 

37) § 38 a 40 zákona č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

38) Čl. 40 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/679. 

39) Čl. 40 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679. 

40) Čl. 64 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679. 

41) Zákon č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpi-

sov. 

42) Zákon č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpi-

sov. 

Čl. 41 nariadenia (EÚ) 2016/679. 

43) Čl. 43 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2016/679. 

44) Čl. 62 nariadenia (EÚ) 2016/679. 

45) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskor-

ších predpisov. 

46) Čl. 56 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679. 

47) Čl. 56 nariadenia (EÚ) 2016/679. 

48) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov. 

49) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona 

č. 91/2016 Z. z. 
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A Tt. 18/2018. sz. törvény melléklete 

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁTVETT KÖTELEZŐ  

ÉRVÉNYŰ JOGSZABÁLYAINAK JEGYZÉKE 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irány-

elve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illeté-

kes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, 

nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy 

büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett ke-

zelése tekintetében a természetes személyek védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül he-

lyezéséről (HL L 119., 2016.5.4.). 

  Príloha k zákonu č. 18/2018 Z. z. 

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE  

ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na 

účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, 

odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trest-

ných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o 

zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV 

(Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016). 

 

 


