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Úrad na ochranu osobných údajov
          Slovenskej republiky








FORMULÁR

registrácie                         

        

osobitnej registrácie       



oznámenia zmien 
Aktuálnu položku vyznačte
informačného systému
podľa § 25, § 26, § 27 a § 28 
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Návod, odporúčania a vzor vyplnenia registračného formulára pozri  www.dataprotection.gov.sk 

Pri oznámení zmien uveďte registračné číslo predmetného informačného systému a dátum, odkedy zmeny platia.
Registračné číslo informačného systému






Dátum zmeny












oddiel l.    Údaje o prevádzkovateľovi informačného systému 
identifikácia prevádzkovateľa, adresa sídla alebo trvalého pobytu
Názov (obchodné meno)





















































































PSČ                                    Obec								Štát































Ulica							    číslo domu 






























Právna forma                                                                                                                                               Identifikačné číslo organizácie










































štatutárny orgán prevádzkovateľa 	uveďte len jednu osobu
  Priezvisko                                                           		         Meno                                                           Titul  










































osoba zodpovedná za výkon dohľadu  nad ochranou osobných údajov        ( len pri osobitnej registrácii )
Priezvisko                                                           		         Meno                                                           Titul  











































d)	názov, sídlo alebo trvalý pobyt, právnu formu a  identifikačné číslo zástupcu prevádzkovateľa, ak koná na území Slovenskej republiky za prevádzkovateľa so sídlom alebo trvalým pobytom v tretej krajine; v takomto prípade sa v písmene a) uvedú údaje 
o prevádzkovateľovi, ktorý vymenoval zástupcu prevádzkovateľa 
Názov (obchodné meno)





















































































PSČ                           Obec								






























Ulica							    číslo domu 






























Právna forma                                                                                                                                               Identifikačné číslo organizácie











































e)            meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu zástupcu prevádzkovateľa; v takomto prípade sa    v písmene b) uvedú údaje o štatutárnom orgáne alebo o členovi štatutárneho orgánu prevádzkovateľa, ktorý vymenoval zástupcu 
prevádzkovateľa		     uveďte len jednu osobu
Priezvisko                                                           		         Meno                                                           Titul  











































f)	Identifikačné označenie informačného systému





















































































g)	Účel spracúvania osobných údajov














































































































h)	Zoznam osobných údajov           ak spracuvávate aj osobitné kategórie osobných údajov (§ 8), uveďte ich vždy na začiatku 





























































































































































































































i)	okruh dotknutých osôb














































































































okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené
       príjemca pozri § 4 ods. 8 	               sprístupnenie pozri § 4 ods. 1 písm. c)
















































































































k)	tretie strany, prípadne okruh tretích strán, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté
				tretia strana pozri § 4 ods. 7		poskytnutie pozri § 4 ods. 1 písm. b)





































































































































































tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov a právny základ cezhraničného toku      					tretia krajina pozri § 4 ods. 1 písm. p)
Za každým názvom krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, uveďte minimálne jednu z podmienok uvedených v návode.
Za každým názvom krajiny, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany, uveďte formu poskytnutej informácie alebo podmienku v znení   
§ 23 ods. 1








































































































































































právny základ informačného systému
Zapísaním do riadku uveďte minimálne jednu z možností alebo jej časť uvedenú v návode, alebo iný právny základ






















































































forma zverejnenia, ak sa zverejnenie osobných údajov vykonáva	§ 4 ods. 1 písm. d)










































všeobecná charakteristika opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov      uveďte § 15 ods.1 alebo bezpečnostný projekt  


























































p)           dátum začatia spracúvania osobných údajov
deň


mesiac


rok






















































oddiel ll.     Osobitná registrácia



Do prázdneho poľa pred riadkom vyznačte aktuálnu podmienku osobitnej registrácie ( § 27 ods. 2 ).



Spracúvame aspoň jeden z osobných údajov uvedených v § 8 ods. 1, 
a zároveň sa predpokladá alebo uskutočňuje ich prenos do tretej krajiny alebo tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany, na základe § 23 ods. 4 písm. a) alebo c),


spracúvame osobné údaje na základe § 7 ods. 4 písm. g), alebo


spracúvame osobné údaje na základe § 9 ods. 3.

V prílohe predkladáme -  kópiu zmluvy  	(vyznačením potvrďte   áno,   nie )	 

           -   podklady, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie predmetného spracúvania     (potvrďte áno,  nie ).

V prípade potreby ďalšieho vysvetlenia nás kontaktujte :

telefón
















e-mail





























Upozornenie : Súčasťou osobitnej registrácie je predloženie údajov z oddielu l.
.........................................................................................................................
















































































	      ....................................			.................................................................................	
	       Pečiatka prevádzkovateľa                                      Dátum, meno a podpis štatutárneho orgánu prevádzkovateľa






























