
Práva dotknutej osoby pri ochrane osobných údajov vyplývajúce zo zákona 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 

 

 Podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov sa 

dotknutou osobou rozumie každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú 

(dotknutou osobou môže byť výlučne fyzická osoba – jednotlivec a je za ňu považovaná 

nielen vtedy, keď sa o nej osobné údaje spracúvajú, ale vždy, keď sa jej týkajú bez ohľadu na 

to, či sa o nej osobné údaje spracúvajú v informačnom systéme). 

 

 Podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov sa 

prevádzkovateľom rozumie každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel 

spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje 

vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov 

ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo 

medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je 

ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa 

zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo 

medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené 

podmienky (to znamená, že prevádzkovateľom je Štátny fond rozvoja bývania). 

 

 Podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov sa 

sprostredkovateľom rozumie každý, kto spracúva osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v 

písomnej zmluve podľa § 8 a v súlade s týmto zákonom (to znemená, že 

sprostredkovateľmi Štátneho fondu rozvoja bývania sú subjekty uvedené v časti Legislatíva – 

Ochrana osobných údajov na webovej stránke Štátneho fondu rozvoja bývania) 

 

 

 

Dotknuté osoby majú podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  

tieto práva: 

 

 

 

 1) Právo dotknutej osoby vyžadovať prístup k údajom 
 

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: 

 

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané. Túto požiadavku 

dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne, 

 

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných 

údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až 

šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená 

oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej 

osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne, 



 

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej 

osobné údaje na spracúvanie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ 

povinný splniť bezplatne, 

 

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom 

spracúvania. Tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem 

úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov 

spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním 

informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak, 

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych 

osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Túto požiadavku dotknutej osoby je 

prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne, 

 

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom 

spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie. 

Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne, 

 

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k 

porušeniu zákona. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť 

bezplatne, 

 

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času 

jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej 

osoby. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne. 

 

 

Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa písmena e) a f) tohto bodu 1), ak takéto 

obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana 

dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je 

prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj 

úradu. 

 

 

 2) Právo dotknutej osoby uplatniť námietky  
 

Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa 

namietať voči:  

 

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú 

spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, 

 

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane 

osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu 

v poštovom styku, alebo 



 

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane 

osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho 

marketingu.  

 

Okrem uvedeného dotknutá osoba má možnosť ďalej kedykoľvek u prevádzkovateľa 

namietať 

 

a) voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) 

alebo g) zákona1 vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o 

neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo 

môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak 

tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je 

oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá 

osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to 

okolnosti dovolia, 

 

b) nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky 

alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov 

automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať 

prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od 

automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti 

dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia 

bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ 

informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. 

Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v 

ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, 

alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov 

prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo 

ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie 

oprávnených záujmov dotknutej osoby. 

 

Uplatnenie práv dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov 

 

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva podľa zákona o ochrane osobných údajov 

 

 a) u prevádzkovateľa  

 písomne, a ak z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa 

považuje za podanú podľa zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť 

podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba 

doručiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania alebo 

 



 osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, 

čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej 

osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe. 

 

 

 

 b) u sprostredkovateľa  

 

 písomne, a ak z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa 

považuje za podanú podľa zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť 

podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba 

doručiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, alebo 

 

 osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, 

čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej 

osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe. 

 

Sprostredkovateľ je povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať  prevádzkovateľovi bez 

zbytočného odkladu. 

 

Štátny fond rozvoja bývania je povinný požiadavkám dotknutej osoby vyhovieť 

a písomne ju informovať najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia požiadaviek. 

 

 


