
Mediátor a ochrana osobných údajov
Mediátorka nikoho nezamestnáva. Ak urobí zmluvu, tak len vo svojom počítači, pri komunikácii s
inými mediátormi, napr. pri vystavení faktúr, používa údaje, ktoré sú verejné na ministerstve
spravodlivosti. Aké povinnosti jej vyplývajú zo zákona na ochranu osobných údajov? Musí mať
vypracovaný bezpečnostný projekt? Má oznamovaciu povinnosť?
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Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje ako mediátor, postupuje podľa osobitného predpisu –
zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Podľa zákona o ochrane osobných údajov, ak mediátorka spracúva osobné údaje podľa
osobitného zákona, nevzťahuje sa na ňu povinnosť daný informačný systém oznámiť na Úrade na
ochranu osobných údajov SR, ale je povinná u seba viesť evidenciu. Ďalej musí mať vypracované
poučenie oprávnených osôb podľa § 21 citovaného zákona (štatutárny orgán je vždy oprávnená osoba s
plným prístupom do všetkých informačných systémov).
V prípade vypracovania bezpečnostnej dokumentácie, ak ide o informačný systém, v ktorom sa spracúva
osobitná kategória osobných údajov podľa § 13 zákona o ochrane osobných údajov, bude dôležitá
informácia, či je informačný systém prepojený s verejne prístupnou počítačovou sieťou alebo nie je
prepojený.
Ak informačný systém je prepojený s verejne prístupnou počítačovou sieťou, je potrebné vypracovať
bezpečnostný projekt podľa § 20 cit. zákona, ak informačný systém nie je prepojený, stačí bezpečnostná
dokumentácia podľa § 19 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
Mediátorka nesmie zabudnúť, že má aj informačný systém IS Účtovníctvo, ktorý sa tiež neoznamuje na
Úrad na ochranu osobných údajov SR, ale tiež je potrebné vypracovať evidenčný list, poučenie a
bezpečnostnú dokumentáciu.
V prípade, ak osobné údaje spracúva externá spoločnosť, je potrebné mať s touto externou
spoločnosťou – sprostredkovateľom – vypracovanú zmluvu, ktorá má náležitosti podľa § 8 ods. 4 cit.
zákona.
 
Poznámka redakcie: 
§ 19, § 21, § 43 a § 44 zákona č. 122/2013 Z. z.
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Súvisiace príklady z praxe

Kamery v reštaurácii
Poskytnutie osobných údajov členom správnej rady
Prihlasovanie do notebookov pomocou odtlačkov prstov
LIVE kamera na webovom sídle
Personálna agenda
Mediátor a ochrana osobných údajov
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~marcela-macova
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1021198&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1027184&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3930741-3930752&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3930645-3930656&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3930736-3930740&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3930726&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3930591-3930605&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=29&p=3930724-3930735&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=29&p=3930741-3930752&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=29&p=3931014-3931021&f=2
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/kamery-v-restauracii.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/poskytnutie-osobnych-udajov-clenom-spravnej-rady.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/prihlasovanie-do-notebookov-pomocou-odtlackov-prstov.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/live-kamera-na-webovom-sidle.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/personalna-agenda.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/mediator-a-ochrana-osobnych-udajov.htm


Výplatné listiny zasielané elektronickou formou
Ochrana osobných údajov

Súvisiace odborné články

Ochrana osobných údajov
Monitorovanie priestorov prístupných a neprístupných verejnosti a monitorovanie zamestnancov
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Zverejnenie záznamu z kamerového systému
Ochrana osobných údajov v otázkach a odpovediach

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

550/2003 Z. z. Zákon o probačných a mediačných úradníkoch
122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov
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https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/vyplatne-listiny-zasielane-elektronickou-formou.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/ochrana-osobnych-udajov-35.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/ochrana-osobnych-udajov-PAM-5-2015.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/Monitorovanie-priestorov-pristupnych-a-nepristupnych-verejnosti-a-monitorovanie-zamestnancov.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/Oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/Zverejnenie-zaznamu-z-kameroveho-systemu-PMPP.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/ochrana-osobnych-udajov-v-otazkach-a-odpovediach-pam-08-2015.htm
https://www.epi.sk/zz/2003-550
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