
Príloha č.2 

Usmernenie k Zákonu o ochrana osobných 
údajov 

Dňa 1.septembra 2002 nadobudol účinnosťou zákon č. 428/02 Z.z. o ochrane 
osobných údajov. 

Keďže Slovenský rybársky zväz a jeho základné organizácie spracúvajú osobné 
údaje sme povinní riadiť sa jeho ustanoveniami. 

Zo zákona vyplývajú nasledujúce povinnosti: 

 spracúvať možno len také osobné údaje, ktoré svojim obsahom a rozsahom 
zodpovedajú účelu ich spracúvania /meno, priezvisko, dátum narodenia, 
bydlisko/ 

 osobné údaje možno spracovávať len so súhlasom dotknutej osoby /člena 
ZO SRZ/ 

 súhlas dotknutej osoby musí obsahovať údaje uvedené v prílohe listu 
 súhlas bez vlastnoručného podpisu je neplatný 
 uvedený súhlas doporučujeme dať členom podpisovať pri kúpe povolení na 

rybolov 
 rodné číslo možno spracovávať len v osobitných prípadoch /netýkajú sa 

činnosti SRZ/ 
 doporučujeme Vám rodné čísla nespracovávať a v prípade, že ich máte už 

evidované, je potrebné ich zlikvidovať 
 je potrebné zabezpečiť poučenie osôb, ktoré majú alebo môžu mať prístup 

k osobným údajom, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných 
údajoch, nesmú ich využívať pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejňovať ani 
nikomu poskytovať ani sprístupňovať 

 za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov zodpovedá výbor ZO SRZ 
/doporučujeme písomne poveriť jedného člena výboru, ktorý bude dozerať 
na dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov/ 

 zodpovedná osoba musí byť oboznámená s ustanoveniami tohto zákona 
 ZO SRZ je povinná viesť evidenciu o spracovaných osobných údajoch, ktorá 

bude obsahovať: 
o názov, sídlo, právnu formu a IČO základnej organizácie 
o meno a priezvisko štatutárneho zástupcu 
o meno a priezvisko zodpovednej osoby 
o označenie informačného systému /napr. kartotéka, register, zoznam/ 
o účel spracovania osobných údajov /napr. evidencia členov, 

poskytovanie údajov nadriadeným orgánom, Ministerstvu vnútra SR 
pre účely registrácie členskej základne Slovenského rybárskeho 
zväzu/ 

o zoznam zhromažďovaných osobných údajov 
o okruh dotknutých osôb /členov ZO SRZ/ 



o okruh užívateľov, ktorým sa osobné údaje poskytujú /Rada SRZ, 
Prezídium Rady SRZ, Sekretariát Rady SRZ, Ministerstvo vnútra SR/ 

o všeobecnú charakteristiku opatrení na ochranu osobných údajov /napr. 
prístup k osobným údajom má len osoba, poučená podľa ustanovení 
zákona o ochrane osobných údajov 

o dátum začatia spracovania osobných údajov /1.1.2003/ 

V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadne tohto usmernenia sa obráťte na 
organizačno-právne oddelenie Sekretariátu Rady SRZ. 

 


