
Dotazník o technických, organizačných a personálnych opatreniach pri 

spracovaní osobných údajov. 
 

Tento dotazník obsahuje otázky súvisiace s technickými , organizačnými a personálnymi opatreniami 

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica  

95/46/ES, (ďalej len “GDPR“). prijatými sprostredkovateľom pri spracúvaní osobných údajov v mene 

prevádzkovateľa podľa vyššie uvedenej zmluvy.  

 

Dotazník sprostredkovateľa  

       

 Áno/Nie Poznámka 

Kontaktné údaje spoločnosti 
Názov spoločnosti 
Adresa 
PSC Mesto 
IČO 

  

Zodpovedná osoba - DPO 
Je vo vašej spoločnosti určená zodpovedná 
osoba v zmysle čl. 37 GDPR ? Ak áno, 
uveďte jej kontaktné údaje: Meno, 
Telefónne číslo, E-mail. Ak nie je DPO 
menovaný, uveďte kontaktné údaje osoby 
vo vašej spoločnosti poverenej ochranou 
osobných údajov a súvisiacou 
komunikáciou. 

  

Spracovateľské operácie 
Vykonávajú sa všetky spracovateľské 
operácie nad osobnými údajmi v medziach 
vyššie uvedenej zmluvy, GDPR a platných 
právnych predpisov? 

  

Kódexy a certifikáty 
Pokiaľ sú vo vašej spoločnosti schválené 
etické kódexy alebo certifikáty v zmysle 
GDPR, uveďte aké, prípadne či plánujete 
ich zavedenie v budúcnosti. 

  

Pokiaľ disponuje vaša spoločnosť inými 
certifikátmi kvality zameranými na ochranu 
osobných údajov a bezpečnosť (napríklad 
ISO27001, ISO27018,..), uveďte ktorými. 

  

Školenie zamestnancov 
Sú vo vašej spoločnosti zavedené školenia 
zamestnancov zamerané na ochranu 
osobných údajov a bezpečnosť? Pokiaľ 
áno, uveďte, čo je obsahom školenia a či 
prebieha aj pravidelné preškoľovanie 
a v akom časovom intervale. 

  

Opatrenia na zabezpečenie ochrany 
osobných údajov 
Má vaša spoločnosť prijaté technické, 
organizačné a personálne opatrenia, aby 
spracúvanie osobných údajov spĺňalo 
požiadavky GDPR a zabezpečila sa 

  



ochrana práv dotknutých osôb? Pokiaľ áno, 
vymenujte ich(napr.  
- existencia internej politiky ochrany 
osobných údajov,  
- existencia interného/externého auditu,  
- iné fyzické a logické opatrenia ochrany 
osobných údajov,  
- existencia procesov mazania dát,  
- šifrovanie dát, anonymizácia dát,  
pseudonymizácia dát,  
- schopnosť obnoviť prístup k osobným 
údajom v prípade incidentu,  
- minimalizácia rozsahu, času a osôb pri 
spracovaní osobných údajov,  
- poučenia oprávnených osôb, atď.) 

Vedie vaša spoločnosť záznamy 
o spracovateľských činnostiach podľa 
GDPR? 

  

Je zavedený vo vašej spoločnosti proces 
pravidelného testovania posudzovania 
a hodnotenia účinnosti prijatých opatrení na 
zaistenie bezpečnosti spracovania 
osobných údajov? 

  

Je vo vašej spoločnosti zavedený proces 
kontroly spracovania osobných údajov, 
nahlasovania incidentov pri porušení 
ochrany osobných údajov a proces 
prijímania nápravných opatrení pri porušení 
ochrany osobných údajov?  

  

Uskutočňujete vaša spoločnosť na základe 
vyššie uvedenej zmluvy prenos osobných 
údajov do tretích krajín, alebo 
medzinárodných organizácií? Ak áno, 
uveďte do ktorých. 

  

Uveďte všetkých ďalších 
sprostredkovateľov(ku dňu vyplnenia tohto 
dotazníka), prostredníctvom ktorých 
sprostredkovateľ spracúva osobné údaje na 
základe vyššie uvedenej zmluvy.   
 

  

 

Vyhlásenie: 

Týmto vyhlasujeme, že všetky informácie v jednotlivých bodoch tohto dotazníka sú uvedené 

správne, úplne a pri spracovaní osobných údajov našou spoločnosťou sú splnené všetky 

náležitosti vyžadované GDPR a ostatnými platnými právnymi predpismi na ochranu 

osobných údajov (najmä platným slovenským zákonom o ochrane osobných údajov a pod.) 

a pri spracovaní osobných údajov postupujeme výlučne v súlade s vyššie uvedenou 

zmluvou a pokynmi prevádzkovateľa.  

 

V .................................dňa ...................... 

       ________________________________ 

        (meno, priezvisko, pozícia) 

 


