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Zmluva ako právny základ

• Právny základ - § 9 a nasl. zákona o ochrane 
osobných údajov (resp. právny titul)

• Zmluva v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) 
zákona o ochrane osobných údajov

• spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie

zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo

zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s

dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy,

ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby
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Zmluva ako právny základ

• Nie je potrebný súhlas - výnimka

• Aplikácia možná za predpokladu, že jednou zo 
zmluvných strán je dotknutá osoba

• Uplatňuje sa aj v rámci predzmluvných vzťahov 
alebo pri rokovaní o zmene zmluvy (napr. zmena 
niektorých údajov už počas trvania zmluvného 
vzťahu)
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Zmluva ako právny základ

• Zmluva ako právny základ spracúvania osobných 
údajov sa uplatňuje len na ten účel a zoznam (resp. 
rozsah) osobných údajov, ktorý je nevyhnutný na 
naplnenie zmluvného vzťahu

• Prevádzkovateľ nie je oprávnený nakladať s 
osobnými údajmi nad rámec plnenia pôvodnej 
zmluvy
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Zmluva ako právny základ

• Zásada – spracúvanie len tých osobných údajov, ktoré sú 
nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania

• Zmluvne definovaný rozsah (účel) je rozhodný pre posúdenie 
spôsobilosti zmluvy ako právneho základu

• Pri niektorých zmluvných typoch je úprava obsiahnutá v 
osobitných predpisoch (napr. OZ, ObZ...), avšak málokedy 
tieto predpisy upravujú aj zoznam alebo rozsah osobných 
údajov
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Zmluva medzi prevádzkovateľom a 
sprostredkovateľom

• Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť 
pre prevádzkovateľa uzavrieť so sprostredkovateľom 
písomnú zmluvu

• Sprostredkovateľ – subjekt, ktorý spracúva osobné 
údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za 
podmienok dojednaných v zmluve

• Zmluvu je povinný prevádzkovateľ uzatvoriť so 
sprostredkovateľom pred začatím spracúvania 
osobných údajov
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Zmluva medzi prevádzkovateľom a 
sprostredkovateľom

• Jej náležitosti uvedené v § 8 

– Identifikačné údaje zmluvných strán

– Názov IS

– Účel spracúvania oú, okruh dotknutých osôb

– Zoznam oú, podmienky spracúvania oú

• Možnosť inkorporovať tieto náležitosti do inej zmluvy

• Novelou predĺžené prechodné ustanovenie do 1.7.2015
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Zmluva medzi prevádzkovateľom a 
sprostredkovateľom

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Subdodávateľ

Poskytovateľ 
servisu
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Zmluva medzi prevádzkovateľom a 
sprostredkovateľom

• Pokiaľ poskytuje tretia strana tzv. support, servis 
prevádzkovateľovi, nemusí sa vždy jednať o 
sprostredkovateľa

• Zmluvne určená miera spracúvania osobných údajov 
treťou stranou determinuje právnu kvalifikáciu jej 
postavenia

• Ak sa nejedná o sprostredkovateľa, nemusí byť 
uzatvorená zmluva v zmysle § 8 zákona o ochrane 
osobných údajov
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Zmluva medzi prevádzkovateľom a 
sprostredkovateľom

• Novelou účinnou od 15.4.2014 úprava zodpovednosti 
vo vzťahu prevádzkovateľ – sprostredkovateľ

• Vypustená povinnosť sprostredkovateľa písomne 
upozorniť prevádzkovateľa (alebo úrad) na porušenie 
zákona

• Taktiež vypustená zodpovednosť sprostredkovateľa, ak 
si túto povinnosť nesplní
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Zmeny od 15.4.2014

• Zmena registračnej povinnosti na oznamovaciu

• Úprava rozsahu a aplikácie bezpečnostnej dokumentácie

• Zmena obsahu záznamu o poučení oprávnenej osoby

• Pri kopírovaní (skenovaní a inom zaznamenávaní) úradných 
dokladov na účely uzatvorenia pracovnoprávneho alebo 
obdobného vzťahu nie je potrebné písomný súhlas
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Zmeny od 15.4.2014

• Doplnenie ustanovenia (príkladov), na základe ktorého 
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na ochranu jeho práv 
a právom chránených záujmov alebo tretej strany

• Poverenie zodpovednej osoby ako možnosť, nie povinnosť

• Pôsobnosť správneho poriadku pri doručovaní v rámci 
výkonu kontroly

• Fakultatívnosť pokút

• Prechodné ustanovenia
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Ďakujem za pozornosť

Mgr. Marek Múčka                
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