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aktuálne informácie z oblasti daní, práva a hospodárstva
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V marcovom čísle prinášame:
Ochrana osobných údajov
Register partnerov verejného sektora
MANDAT CONSULTING, k.s., Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava, www.mandat.sk
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DOKUMENTÁCIA K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „Zákon
o ochrane osobných údajov“) je spoločnosť, ktorá spracúva osobné údaje ako
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ povinná zabezpečiť primeranú ochranu
osobných údajov kombináciou splnenia viacerých regulačných povinností ako
aj prijatím vhodných a primeraných technických, organizačných a
personálnych bezpečnostných opatrení. Najdôležitejšou a najviac
administratívne náročnou povinnosťou je zabezpečiť vypracovanie
bezpečnostného projektu v prípade, ak dochádza k spracúvaniu tzv. osobitnej
kategórie osobných údajov (napr. fotografie, rodné číslo, skeny dokladov
totožnosti apod.) v informačnom systéme prepojenom s verejne prístupnou
počítačovou sieťou (internet).
Ak Spoločnosť spracúva osobné údaje viacerých okruhov dotknutých osôb,
vrátane tzv. osobitnej kategórie osobných údajov týkajúcich sa zamestnancov
spoločnosti v informačnom systéme prepojenom s verejne prístupnou
počítačovou sieťou (napr. online prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov
do príslušných registrov Sociálnej poisťovne) je povinná vypracovať
bezpečnostný projekt podľa § 19 ods. 2 písm. a) a § 20 Zákona o ochrane
osobných údajov. Bezpečnostný projekt musí byť vypracovaný v súlade s
vyhláškou č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných
opatrení a v súlade so základnými bezpečnostnými štandardmi vyjadrenými
primárne v technických normách ISO 27001, ISO27002 a ISO27005.

Martin Šiagi
e-mail: martin.siagi@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-14

Sankcie za nesplnenie povinnosti vypracovať bezpečnostný projekt podľa
Zákona o ochrane osobných údajov sa ukladajú povinne vo výške od 1000,EUR do 200.000,- EUR.
Okrem vyššie uvedeného zistenia je potrebné poznamenať, že aktuálne plynie
prechodné obdobie na úpravu interných procesov a individuálnych podmienok
spracúvania osobných údajov existujúcich v Spoločnosti s právnou úpravou
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov) (ďalej len ako „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“),
ktoré sa v praxi začne uplatňovať od 25. mája 2018.
Sankcie za nesplnenie povinností ustanovených vo Všeobecnom nariadení o
ochrane údajov sa môžu ukladať až do výšky 20 miliónov EUR, alebo až do
výšky 4 % celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný
rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia.
Odporúčame vypracovať dokumentáciu k ochrane osobných údajov a
zosúladiť individuálne podmienky spracúvania osobných údajov s vyššie
uvedenou legislatívou a vyhnúť sa tak prípadným sankciám od dozorného
orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V
prípade záujmu je možné v spolupráci s našou spoločnosťou zabezpečiť
sprostredkovanie profesionálnych konzultačných služieb v oblasti ochrany
osobných údajov.
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REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
Dňa 1.februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora (ďalej ako „RPVS“).
Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba (ďalej ako
„PO“), ktorá, okrem iného, prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov
verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit
– jednorazovo za viac ako 100.000 EUR alebo v úhrne za viac ako 250.000
EUR v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie. Týmto plnením
môžu byť prostriedky zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho účelového
fondu, verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, vyššieho územného celku,
z európskych štrukturálnych a investičných fondov, od právnickej osoby
zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je financovaná alebo riadená
štátom a pod.
Partner verejného sektora sa nezapisuje do RPVS sám. Na tento účel si musí
zabezpečiť oprávnenú osobu (v zmysle zákona je to tzv. „BANDA“ – banka
alebo pobočka zahraničnej banky, advokát, notár, daňový poradca alebo
audítor so sídlom alebo miestom podnikania na území SR), s ktorou musí
uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera
verejného sektora – tzv. zmluvu o kontrolnej činnosti. Následne táto
oprávnená osoba vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony
týkajúce sa RPVS (teda nielen prvozápis, ale aj zmenu či výmaz zapísaných
údajov). Najdôležitejším dokumentom je tzv. verifikačný dokument, ktorým
oprávnená osoba identifikuje konečného užívateľa výhod (ďalej ako „KUV“)
a overí jeho identifikáciu. Oprávnená osoba (spolu)zodpovedá za správnosť
údajov zapísaných v registri, za identifikáciu KUV a za overovanie
identifikácie KUV na pravidelnej báze.

Jana Princová
e-mail: jana.princova@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-35

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda
alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo
združenie majetku a aj každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty
vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. KUV právnickej osoby je najmä
fyzická osoba, ktorá:
1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na
hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní,
vrátane akcií na doručiteľa.
2. . má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v
právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena3.
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom ako je uvedené v bode 1 a 2.
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania
právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
Členovia vrcholového manažmentu PO sa považujú za KUV, ak žiadna fyzická
osoba nespĺňa kritériá uvedené vyššie. Kto je členom vrcholového
manažmentu? Štatutárny orgán, resp. jeho členovia, prokurista, vedúci
zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
Pre tieto účely bol zriadený register, ktorý je informačným systémom
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REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
verejnej správy. Správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo
spravodlivosti SR aregistrujúcim orgánom Okresný súd Žilina. Register je
sprístupnený na webovom sídle ministerstva:
www.justice.gov.sk
Výpis z registra je vydávaný komukoľvek, plánuje sa aj generovanie výpisu
priamo z registra.
RPVS prebral register konečných užívateľov výhod, ktorý v zmysle platných
právnych predpisov viedol do 31. januára 2017 Úrad pre verejné
obstarávanie a osoby zapísané v registri konečných užívateľov výhod sa
považujú za osoby zapísané v RPVS. Tieto osoby však majú povinnosť do
31. júla 2017 zabezpečiť overenie identifikácie konečných užívateľov výhod
podľa novej právnej úpravy. Rozdielom medzi starou právnou úpravou a
novou právnou úpravou účinnou od 1.februára 2017 je skutočnosť, že
identifikácia konečného užívateľa výhod už nebude založená len na čestnom
prehlásení, ale sa zavádza prísnejší režim verifikácie konečného užívateľa
výhod pomocou procedúry identifikácie. Nesplnenie tejto povinnosti v
určenej lehote bude mať za následok automatický výmaz z RPVS, čo
súčasne znamená, že takto vymazané osoby si nebudú môcť nárokovať od
verejného sektora peňažné a iné plnenia. A v prípade, ak si už tieto peňažné
a iné plnenia nárokovali, prípadne už boli vyplatené, jednou z možných
sankcií je aj vrátenie týchto prostriedkov. Partner verejného sektora musí
byť zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy.

Marian Vojtek
e-mail: marian.vojtek@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-22

V prípade záujmu je možné, v spolupráci s našou spoločnosťou, zabezpečiť
pre našich klientov sprostredkovanie zápisu partnera verejného sektora v
RPVS.

NEPREHLIADNITE
Dôležité termíny
Prehľad dôležitých termínov na marec 2017 môžete nájsť na našej webovej
stránke: http://www.mandat.sk
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O SPOLOČNOSTIACH MANDAT
MANDAT CONSULTING, k.s. a MANDAT AUDIT, s.r.o. boli založené
v roku 2004 ako daňovoporadenská a audítorská spoločnosť. Počas celej
doby našej existencie poskytujeme služby v oblasti daní, účtovníctva
a auditu menším, stredným aj nadnárodným spoločnostiam podnikajúcim na
území Slovenskej republiky. Dlhoročná spolupráca so zahraničnými
poradenskými spoločnosťami spojená s kompetenciou slovenských
daňových poradcov a audítorov umožňuje poskytovať poradenstvo pre
klientov pochádzajúcich z radov zahraničných investorov.
V oblasti nami ponúkaných služieb, daňového poradenstva a auditu, pracuje
v súčasnosti 41 kvalifikovaných pracovníkov.
Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy.
MANDAT CONSULTING, k.s. nepreberá zodpovednosť za rozhodnutia,
ktoré si čitateľ urobí na základe tohto vydania.
Ak si by ste chceli pridať meno inej osoby z vašej spoločnosti do zoznamu
prijímateľov MANDAT správy, prosím kontaktujte nás na e-mail adrese:
news@mandat.sk
V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.
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