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P O U Č E N I E 

 o povinnosti mlčanlivosti  
fyzickej osoby v pracovnoprávnom, inom obdobnom vzťahu alebo zmluvnom 

vzťahu s prevádzkovateľom, ktorá príde do styku s osobnými údajmi 

u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa a nie je oprávnenou osobou 

prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa 

 
 

 

................................................................................................................................. 

(titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie fyzickej osoby) 

 
som bol/a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 
osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) 
a v zmysle § 79 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) poučený/á v nasledovnom rozsahu: 
 

- Ako menovaná fyzická osoba som povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, 
s ktorými prídem do styku u prevádzkovateľa informačného systému alebo jeho 
sprostredkovateľa pri výkone svojho povolania alebo inej činnosti vykonávanej                         
pre prevádzkovateľa. Tie nesmiem využiť ani pre osobnú potrebu a bez súhlasu 
prevádzkovateľa informačného systému ich nesmiem zverejniť a nikomu poskytnúť                    

ani sprístupniť. 

- Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje počas celej doby trvania môjho pracovnoprávneho, 
štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, iného obdobného vzťahu alebo 
zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom, ako aj po zániku trvania tohto vzťahu.  

- V prípade porušenia povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa predchádzajúcich ustanovení 
zodpovedám za náhradu škody, ktorá mojim konaním vznikla prevádzkovateľovi. Nárok                

na náhradu škody ma nezbavuje trestnej zodpovednosti v zmysle zákona                                                  
NR SR č. 300/2005 Z. z. v platnom znení – Trestný zákon, a to najmä ustanovenia 
§ 374 Trestného zákona (Neoprávnené nakladanie s  osobnými údajmi) a ustanovenia 
§ 247 Trestného zákona (Neoprávnený prístup do počítačového systému). 

- Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných 
v trestnom konaní podľa osobitného zákona a vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných 
údajov SR pri plnení jeho úloh. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o mlčanlivosti podľa 

osobitných predpisov. 

 

Poučeniu som porozumel/a v celom rozsahu, čo potvrdzujem svojím podpisom. 

 

 
 
V Košiciach dňa .............................  

  

  

 
                                 .................................................. 

                      poučená osoba 


