
 

Informačná povinnosť Okresného súdu Prievidza 

 

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Prevádzkovateľ: Okresný súd Prievidza  
      Švéniho 5, 971 72 Prievidza  

      IČO: 00165808, telefón: 046/8838180  

  

Zodpovedná osoba: e-mail: ochrana.osobnych.udajov.OSPD@justice.sk,  

 

Zásady spracúvania osobných údajov: 

V podmienkach prevádzkovateľa sú spracúvané osobné údaje spracúvané výhradne na 

právnych základoch, napríklad výkon súdnictva, alebo sú nevyhnutné na vznik 

pracovnoprávneho vzťahu. Výberové konanie je riadené príslušnými vyhláškami, 

dokumentácia neúspešných uchádzačov je s výnimkou žiadosti vrátená.  

Inou zákonnou požiadavkou je spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na ochranu 

života alebo zdravia dotknutej osoby (napr. pre potreby zdravotnej starostlivosti o 

zamestnanca), alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo 

pri výkone verejnej moci, v tomto prípade rozsah osobných údajov určuje osobitný predpis, 

alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Zákonné požiadavky 

k získavaným a ďalej spracúvaným osobným údajom v podmienkach prevádzkovateľa sú 

rozpracované v tomto dokumente v časti „Informačné systémy“) 

Podmienka zákonnosti je dodržaná aj v prípade účelu oprávnených záujmov 

prevádzkovateľa, napríklad vyžiadanie fotografie zamestnanca pre účel zhotovenia 

identifikačného štítku zamestnanca s povinnosťou viditeľného nosenia, alebo inštalácia 

kamerového systému za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa, alebo ochranu verejného 

poriadku a možnosti dokumentovania vzniknutej škody na živote, zdraví alebo majetku. 

- obmedzenie účelu a minimalizácia doby spracúvania 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje len na konkrétne určený oprávnený účel a je 

povinný ich spracúvať len v súlade s týmto účelom (napríklad agenda výkonu súdnictva, 

personálna a mzdová agenda zamestnancov, agenda výberového konania,...) Pri aktuálnom 

ukončení spracúvania osobných údajov určuje osobitný predpis lehotu uchovávania osobných 

údajov (spisový materiál a jeho uloženie v registratúre) Pred uložením do registratúry 

prevádzkovateľ zhodnotí obsah a rozsah dokumentácie a vyradí materiály, ktorých uchovávanie 

nie je naďalej nevyhnutné (napríklad fotografie, doklady o vzdelaní, kurzy, stáže...) Ďalšie 

spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, vedeckého účelu, historického výskumu, 

alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom (napr. Zákon o štátnej 



štatistike...) a sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby sa nepovažuje za 

nezlučiteľné s pôvodným účelom. 

- minimalizácia rozsahu osobných údajov 

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

daný účelom na ktorý sa spracúvajú. Rozsah a účel v podmienkach súdov vždy určuje osobitný 

zákon (predpis). 

- správnosť a aktuálnosť osobných údajov 

Prevádzkovateľ zaznamenáva osobné údaje u ktorých podľa svojich možností overil ich 

správnosť (napr. porovnanie s úradným dokladom) pričom tieto údaje podľa potreby 

aktualizuje. Pri zistení  a overení zmeny (adresa, meno, priezvisko, rodinný stav...) túto 

informáciu bezodkladne spracuje a informuje ďalšieho príjemcu, ak sú osobné údaje ďalej 

poskytované (napr. sociálna, zdravotná poisťovňa ...) 

- integrita a dôvernosť 

Prevádzkovateľ prostredníctvom technických a organizačných opatrení zabezpečuje 

a zaručuje primeranú bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, ktorá pozostáva z ochrany 

proti zámernému ale aj náhodnému poškodeniu alebo zničeniu, zmene, strate, neoprávnenému 

prístupu, neoprávnenému poskytnutiu, sprístupňovaniu, zverejňovaniu a  akýmikoľvek inými 

neprípustnými formami spracúvania. 

- rozsah zodpovednosti 

Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných 

údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami ich spracúvania a je povinný tento 

súlad na požiadanie úradu preukázať. 

         Poučenie o právach dotknutých osôb 

    Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na zabezpečenie     

spravodlivého a transparentného spracúvania informuje dotknuté osoby, že majú: 

 právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej 

osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, 

 právo namietať proti spracúvaniu, 

 právo na prenosnosť údajov, 

 právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť 

spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, 

 právo podať sťažnosť dozornému orgánu, 

 právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo 

zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či 

je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky 

neposkytnutia takýchto údajov, 



 právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, ak neboli získané 

od dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne 

prístupných zdrojov 

 právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, 

ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajov 

a tieto informácie:  

a. účel spracúvania; 

b. kategórie dotknutých osobných údajov; 

c. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje 

poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné 

organizácie; 

d. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to 

nie je možné, kritériá na jej určenie; 

e. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov 

týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie 

spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; 

f. právo podať sťažnosť dozornému orgánu; 

g. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné 

informácie, pokiaľ ide o ich zdroj. 

Dozorné orgány: 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 

 

http://www.sudnarada.gov.sk/dozorne-organy/statny.dozor@pdp.gov.sk

