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Technické a bezpečnostné opatrenia spracúvania osobných údajov 

v združení podielnikov OSTRÔŽKA 

 

 

Táto smernica zavádza systém špecifickej a štandardnej ochrany osobných údajov  

podľa § 32 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v z. n. p, 

prostredníctvom čoho stanovuje technické a bezpečnostné opatrenia  

podľa § 39 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v z. n. p., 

čím vytvára podklad pre zabezpečenie a preukázanie toho,  

že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s týmto zákonom. 

 

 

 

 

Článok 1 

          Prevádzkovateľom  za združenie podielnikov Ostrôžka je výbor, ktorý sa stará  o  

technické a bezpečnostné opatrenia na úseku zásadovosti spracúvania osobných údajov 

(zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania) 

 

(1) Prevádzkovateľ osobné údaje spracúva zákonne: 

a) osobné údaje spracúva aby bol napĺňaný účel združenia v súlade so Zmluvou o združení 

podielnikov a Stanovami; 

b) poskytne dotknutej osobe informácie podľa § 19 zákona č. 18/2018, ak od nej získava 

osobné údaje; 

c) poskytne dotknutej osobe informácie podľa § 20 zákona č. 18/2018, ak osobné údaje neboli 

získané od dotknutej osoby; 

d) umožní dotknutej osobe prístup k spracúvaným osobným údajom podľa § 21 zákona č. 

18/2018; 

e) uskutočňuje výmaz osobných údajov podľa § 23 zákona č. 18/2018; 

f) oznámi príjemcovi skutočnosti podľa § 25 zákona č. 18/2018; 

g) prijme námietku spracúvania osobných údajov podľa § 27 zákona č. 18/2018; 

h) koná v súlade § 28 zákona č. 18/2018, ktorý sa týka automatizovaného individuálneho 

rozhodovania vrátane profilovania; 

i) pri uplatňovaní práv dotknutej osoby si plní povinnosti podľa § 29 zákona č. 18/2018; 

j) obmedzí práva dotknutej osobe len za podmienok prípadov podľa § 30 zákona č. 18/2018; 

k) na spracúvanie osobných údajov vo svojom mene môže poveriť len sprostredkovateľa podľa 

§ 34 zákona č. 18/2018; 

l) zabezpečí, aby fyzická osoba konajúca za neho podľa § 39 ods. 4 zákona č. 18/2018,  

spracúvala tieto osobné údaje len na základe jeho pokynov alebo podľa osobitného predpisu 

alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; 

m) oznámi Úradu na ochranu osobných údajov porušenie ochrany osobných údajov v prípadoch 

podľa § 40 zákona č. 18/2018; 

n) oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe podľa § 41 zákona č. 18/2018; 

o) určí zodpovednú osobu, ak dôjde k naplneniu  § 44 ods.1 písm. b) alebo c); 

p) podľa § 79 ods. 1 zákona č. 18/2018 bude zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, 

ktoré spracúva, pričom táto trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov; 

q) podľa § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 zaviaže mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické 

osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa. 
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(2) Prevádzkovateľ zabezpečí obmedzenosť účelu, na ktorý majú byť príslušné osobné údaje 

spracúvané, tým, že fyzickú osobu, ktorú poverí na konanie za neho, oboznámi s touto 

smernicou a so záznamom o spracovateľských činnostiach . 

(3) Prevádzkovateľ zabezpečí primeranosť, relevanciu a obmedzenosť osobných údajov na 

nevyhnutný rozsah daný účelom spracovania osobných údajov tým, že fyzická osoba  bude pri 

ich spracúvaní dodržiavať pravidlá stanovené v zázname o spracovateľských činnostiach. 

(4) Prevádzkovateľ zabezpečí správnosť a aktualizáciu spracúvaných osobných údajov tým, že ich 

bude v časovom intervale 1 rok aktualizovať, a to spravidla pred účtovnou závierkou. 

(5) Prevádzkovateľ zabezpečí uchovanie spracúvaných osobných údajov vo forme, ktorá umožňuje 

identifikáciu dotknutej osoby, pričom touto formou bude písaný text dokumentovaný v listinnej 

podobe, písaný text dokumentovaný v elektronickom dokumente a to dovtedy, kým je to 

potrebné na účel príslušný podľa záznamu o spracovateľských činnostiach. 

(6) Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú bezpečnosť spracúvania osobných údajov vrátane ochrany  

pred neoprávneným spracúvaním, nezákonným spracúvaním, náhodnou stranou, výmazom 

alebo poškodením uplatňovaním postupov podľa čl. 4 tejto smernice. 

 

Článok 2 

Technické a bezpečnostné opatrenia na úseku procesu obnovy a prístupnosti  

v prípade fyzického alebo technického incidentu 

 

(1) V prípade fyzického a technického incidentu v podobe nezákonného zničenia spracúvaných 

osobných údajov: Prevádzkovateľ pre obnovu spracúvaných osobných údajov zabezpečí 

vyhotovenie ich kópie zdokumentovanej v listinnej alebo elektronickej podobe a to manuálnym 

prepisom alebo odfotografovaním, alebo zosnímaním na digitálne pamäťové médium, alebo 

vyhotovenia výtlačku z digitálneho pamäťového média po ich zosnímaní.  

(2) V prípade fyzického a technického incidentu v podobe straty spracúvaných osobných údajov: 

Obdobne ako podľa ods. 1. 

(3) V prípade fyzického a technického incidentu v podobe zmeny spracúvaných osobných údajov: 

Obdobne ako podľa ods. 1. 

(4) V prípade fyzického a technického incidentu v podobe neoprávneného poskytnutia prenášaných 

osobných údajov: Obdobne ako podľa ods. 1. 

(5) V prípade fyzického a technického incidentu v podobe neoprávneného poskytnutia 

uchovávaných osobných údajov: Obdobne ako podľa ods. 1. 

(6) V prípade fyzického a technického incidentu v podobe neoprávneného poskytnutia osobných 

údajov, ktoré sú spracúvané inak ako podľa ods. 1 až 5: Obdobne ako podľa ods. 1. 

 

Článok 3 

Technické a bezpečnostné opatrenia na úseku procesu pravidelného  

testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení  

na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov 

 

(1) Pravidelné testovanie účinnosti technických a organizačných opatrení bude zabezpečené tým, že 

poverená osoba porovná raz ročne (pred aktualizáciou)  stav v informačnom systéme (v PC) 

s listinnými dokumentmi alebo elektronickými záložnými médiami.   

(2) Pravidelné posudzovanie a hodnotenie účinnosti technických a organizačných opatrení bude 

zabezpečené  obdobne ako podľa ods. 1). 

(3)  



                                                                                                                                           SMERNICA 

 

3 

 

Článok 4 

Technické a bezpečnostné opatrenia  

na úseku fyzickej a na informaticko-virtuálnej ochrany  

osobných údajov 

 

(1) Ochrana pred neoprávneným prístupom a spracúvaním je zabezpečená zverením dokumentácie 

obsahujúcej osobné údaje len osobe, ktorú prevádzkovateľ poverí na konanie za neho. 

(2) Ochrana pred nezákonným spracúvaním je zabezpečená oboznámením osoby podľa ods. 1 zo 

strany prevádzkovateľa s touto smernicou a záznamom o spracovateľských činnostiach. 

(3) Ochrana pred náhodnou stratou, pred výmazom a pred poškodením osobných údajov je 

zabezpečená obozretným konaním a zachovávaním papierových a elektronických záloh.  

(4) Fyzická osoba konajúca za prevádzkovateľa zachováva obozretnosť pri spracúvaní osobných 

údajov pri osobách, ktoré za neho nekonajú, a ktoré nie sú oprávnenými prijímateľmi 

spracúvaných osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému získaniu osobných údajov. 

(5) Fyzická osoba konajúca za prevádzkovateľa odkladá dokumentáciu, ktorá obsahuje spracúvané 

osobné údaje, na miesto určené podľa pokynov prevádzkovateľa, pričom prevádzkovateľ určuje: 

a) základné miesto: sídlo združenia  

b) prechodné miesto: miesto konania Valného zhromaždenia podielnikov.  

(6) V prípade spracúvania osobných údajov výpočtovou technikou fyzická osoba : 

a) dbá o prítomnosť a efektivitu antivírusovej ochrany PC sledovaním toho, či správne funguje 

primárne určený softvérový systém, ktorý je manuálne alebo automaticky aktualizovaný; 

b) primeraným spôsobom uplatňuje ustanovenia podľa ods. 1 a 2; 

(7) Vstupy do miestností, v ktorých sú spracúvané osobné údaje v čase ich nevyužívania dostupné, 

sú zabezpečené dverovými mechanickými zámkami. 

(8) Zničenie osobných údajov sa vykoná: 

a) v prípade osobných údajov zaznamenaných v listinnej podobe spôsobom, ktorý zaistí 

odstránenie týchto osobných údajov, pričom môže ísť hlavne o: 

i. farebné alebo iné prekrytie textu, ktorý tieto osobné údaje obsahuje, tak, aby bolo 

znemožnené ich ďalšie využitie; 

ii. zničenie dokumentu, ktorý tieto osobné údaje obsahuje, 

c) v prípade osobných údajov zaznamenaných v elektronickej podobe spôsobom, ktorý zaistí 

odstránenie týchto osobných údajov, pričom môže ísť hlavne o: 

i. vymazanie textu, ktorý tieto osobné údaje obsahuje, 

ii. odstránenie elektronického dokumentu, ktorý tieto osobné údaje obsahuje. 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Ján Stehlík    Schválil: výbor Ostrôžka,z.p. 

Miesto: Detva 

Dátum: 10.2.2019     Miesto:Detva 

       Dátum: 10.2.2019 
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