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ROZHODUTIE č. 2/2015  
 

Spracúvanie osobných údajov v Asociácii policajtov vo výslužbe 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

 
       V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na zabezpečenie plnenia 
opatrení prijatých v Bezpečnostnom projekte na ochranu osobných údajov sú v tomto 
rozhodnutí upravené zásady, postupy, práva a povinnosti jednotlivých subjektov pri 
spracúvaní osobných údajov v Asociácii policajtov vo výslužbe (ďalej len „asociácia“). 
 

Čl. 2 
Osobné údaje 

 
      Osobnými údajmi sú údaje uvedené v Prihláške za člena asociácie a Návrhu na 
udelenie ocenenia Čestný člen APVV. Ide o: 
 
a) farebná fotografia tváre (3x3,5 cm), 
b) titul, meno a priezvisko, 
c) bydlisko, názov ulice, orientačné, prípadne súpisné číslo domu, názov obce, poštové 

smerovacie číslo, 
d) dátum narodenia, 
e) miesto narodenia, 
f) číslo  telefónu, 
g) email adresa. 
 

Čl. 3 
Získavanie osobných údajov a postup pri spracúvaní 

 
a) Prihláška za člena (súčasťou je aj jedna farebná fotografia tváre, rozmer 3x3,5 cm) je 

doručovaná žiadateľom osobne predsedovi miestnej organizácie.  
b) Vzor tlačiva prihlášky je zverejnený na web stránke asociácie. 
c) Predseda miestnej organizácie pri doručení prihlášky prekontroluje správnosť všetkých 

údajov uvedených v prihláške a túto skutočnosť na nej potvrdí svojim podpisom. 
d) Predseda miestnej organizácie prihlášku spolu s fotografiou zašle poštou na prezídium 

asociácie. 
e) Prezident asociácie po prevzatí pošty, prihlášku odovzdá sekretárovi, ktorý ju spracuje do 

Evidencie členov a členských preukazov asociácie a pridelí jej evidenčné číslo (číslo 
preukazu). 

f) Sekretár vyhotoví kópiu prihlášky (oskenuje do formátu PDF) a túto zaeviduje do 
Evidencie prihlášok APVV. 

g) Sekretár následne vytlačí preukaz člena s prideleným evidenčným číslom(vzor preukazu 
je zverejnený na web stránke)  a tento spolu s prihláškou zasiela poštou späť predsedovi 
príslušnej miestnej organizácie. 

h) Predseda miestnej organizácie odovzdá členský preukaz členovi, ktorý jeho prevzatie 
potvrdí podpisom na prihláške.  

i) Následne prihlášku fyzický založí do Evidencie prihlášok miestnej organizácie, ktorá je 
vedená v listinnej podobe. 
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j) Ukončenie členstva predseda miestnej organizácie vyznačí na prihláške. O ukončení 
členstva (okrem úmrtia a oznámení člena o ukončení členstva a vrátení členského 
preukazu) vydá miestna organizácia rozhodnutie.  Rozhodnutie predseda miestnej 
organizácie doručí poštou (doporučene) bývalému členovi, jeden výtlačok (zabezpečený 
heslom) zašle elektronickou poštou na prezídium asociácie (ďalej len prezídium) a jeden 
výtlačok v listinnej podobe založí do Evidencie rozhodnutí o ukončení členstva miestnej 
organizácie, ktorá je vedená v listinnej podobe. Vzor rozhodnutia je zverejnený na web 
stránke asociácie. Sekretár prezídia zaeviduje doručené  rozhodnutie o ukončení členstva 
do Evidencie rozhodnutí o ukončení členstva APVV. Ukončenie členstva úmrtím, resp. 
oznámením člena o ukončení vyznačí predseda na prihláške a informáciu (vzor je 
uverejnený na web stránke)  zasiela predseda miestnej organizácie elektronickou poštou 
na prezídium asociácie (sekretárovi), ktorý zabezpečí vyznačenie zmien v evidenciách 
asociácie vedených na prezídiu a zaktualizovanú evidenciu zašle späť na miestnu 
organizáciu. 

k) Preregistrovanie člena do inej miestnej organizácie sa vykonáva na základe žiadosti člena 
o preregistráciu (vzor je zverejnený na web stránke) po dohode miestnych organizácii. 
Predseda miestnej organizácie, z ktorej člen odchádza zašle predsedovi miestnej 
organizácie, do ktorej člen prichádza poštou okrem žiadosti o preregistráciu aj prihlášku 
a túto zmenu vyznačí  tiež v Evidencii prihlášok miestnej organizácie. Predseda miestnej 
organizácie kde bol člen preregistrovaný vyznačí túto zmenu v Evidencii členov 
a členských preukazov miestnej organizácie a založí prihlášku člena do Evidencie 
prihlášok miestnej organizácie. Následne zašle jeden výtlačok žiadosti o preregistrovanie 
na Prezídium asociácie, kde sekretár túto zmenu vyznačí v Evidencii členov a členských 
preukazov APVV a Evidencii prihlášok APVV. 

 
 Čl. 4 

Vedenie evidencií 
 
a) Evidencia členov a členských preukazov APVV  

 
aa) Evidencia členov a členských preukazov APVV (ďalej len „Evidencia členov“) je 

vytvorená v software Microsoft Office (Excel) a je zabezpečená heslom.  
ba) Evidencia členov je vedená predsedom osobitne (za miestnu organizáciu) na každej 

miestnej organizácii a centrálne sekretárom (spoločne za všetky miestne organizácie) 
na prezídiu asociácie. 

ca) Na miestnej organizácii je  Evidencia členov uložená iba na USB kľúči, ktorý slúži 
iba na tento účel a ten je na základe rozhodnutia predsedu uložený na bezpečnom 
mieste. Pri spracúvaní osobných údajov musí byť počítač odpojený od verejnej siete 
a informácie sa ukladajú do súboru iba na USB kľúči. Predseda každú zmenu 
v evidencii osôb (ukončenie členstva, zmena trvalého pobytu, zmena priezviska, 
strata, krádež alebo poškodenie preukazu, preregistráciu) nahlási do 5 dní od zistenia, 
resp. nahlásenia zmeny elektronickou poštou na Prezídium 
(111_sekretar@asociaciapolicajtov.sk). Po obdržaní zaktualizovanej evidencie 
z Prezídia túto uloží na pridelený USB kľúč a email správu vrátane prílohy 
z elektronickej pošty vymaže. Miestna organizácia nevykonáva žiadne zmeny v 
Evidencii členov a používa iba aktuálnu Evidenciu členov, ktorú obdrží z Prezídia. 

da) Na Prezídiu asociácie je Evidencia členov uložená  na USB kľúči, ktorý slúžia iba na  
účely evidencií a súbežne aj na externom disku.  Zálohovanie Evidencie členov je 
vykonávané aj 1. viceprezidentom ( na samostatnom USB kľúči), ktorému Evidenciu 
členov zasiela sekretár elektronickou poštou (zabezpečená heslom) po každej 
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aktualizácii k 1. dňu v mesiaci. Evidencie členov  na USB kľúči  a externom disku 
musia byť uložené oddelene a na bezpečných miestach. Pri spracúvaní osobných 
údajov v Evidencii členov musí byť počítač odpojený od verejnej siete a informácie 
sa ukladajú do súboru iba na USB kľúči a zálohujú na externý disk. 
 

b) Evidencia prihlášok APVV 
 
ab) Evidencia prihlášok APVV (ďalej len evidencia prihlášok) je vedená v listinnej 

podobe a elektronickej podobe (formát PDF) zabezpečenej heslom. 
bb) Evidencia prihlášok je na každej miestnej organizácii  vedená predsedom a to 

v listinnej podobe a na prezídiu asociácie centrálne (spoločne za všetky miestne 
organizácie) sekretárom v elektronickej podobe vo  PDF formáte. 

cb) Na miestnej organizácii je na základe rozhodnutia predsedu Evidencia prihlášok 
uložená na bezpečnom mieste. Prihlášky s vyznačeným ukončenia členstva  sú 
ukladané osobitne  a po uplynutí 5 rokov od ukončenia členstva sa fyzicky zničia.  

db) Na prezídiu asociácie je Evidencia prihlášok uložená  na USB kľúči, ktorý slúžia iba 
na účely evidencií a súbežne aj na externom disku.  V prípade ukončenia členstva 
sekretár túto skutočnosť vyznačí v Evidencií prihlášok, kde sa toto archivuje po dobu 
5  rokov, potom sú osobné údaje  anonymizované a ďalej využívané len pre 
štatistické účely. Zálohovanie Evidencie prihlášok je vykonávané aj na USB kľúči 
1.viceprezidentom, ktorému Evidenciu zasiela sekretár elektronickou poštou 
(zabezpečená heslom) po každej aktualizácii k 1. dňu v mesiaci. Evidencie na USB 
kľúči a externom disku musia byť uložené oddelene a na bezpečných miestach. Pri 
spracúvaní osobných údajov v Evidencii prihlášok musí byť počítač odpojený od 
verejnej siete a informácie sa ukladajú do súboru iba na USB kľúči a zálohujú na 
externý disk. 

 
c) Evidencia rozhodnutí o ukončení členstva v APVV 

 
ac) Evidencia rozhodnutí o ukončení členstva v APVV (ďalej len Evidencia rozhodnutí)  

je vedená v listinnej podobe a elektronickej podobe (formát PDF) zabezpečenej 
heslom.  

bc) Evidencia rozhodnutí je na každej miestnej organizácii  vedená predsedom a to 
v listinnej podobe a na prezídiu asociácie centrálne (spoločne za všetky miestne 
organizácie) sekretárom v elektronickej podobe vo  PDF formáte. 

cc) Na miestnej organizácii je na základe rozhodnutia predsedu Evidencia rozhodnutí 
uložená na bezpečnom mieste. V prípade vydania rozhodnutia predseda zašle toto 
rozhodnutie elektronickou poštou (zabezpečené heslom) na prezídium asociácie.  
 Jeden výtlačok v listinnej podobe založí do Evidencie rozhodnutí miestnej 
organizácie, kde je tento vrátane prípadnej ďalšej dokumentácie uchovávaný 5 rokov 
a potom sa fyzický zničí. Ostatné výtlačky fyzický zničí, resp. vymaže z USB kľúča, 
prípadne PC.  

dc) Na prezídiu asociácie je Evidencia rozhodnutí uložená  na USB kľúči, ktorý slúži iba 
na účely evidencií a súbežne aj na externom disku.  V prípade doručenia rozhodnutia 
sekretár túto skutočnosť spracuje v Evidencií rozhodnutí, kde sa to archivuje po dobu 
5  rokov, potom sú osobné údaje  anonymizované a ďalej využívané len pre 
štatistické účely. Zálohovanie Evidencie rozhodnutí je vykonávané aj na USB kľúči 
viceprezidentom, ktorému Evidenciu rozhodnutí zasiela sekretár elektronickou 
poštou (zabezpečená heslom) po každej aktualizácii k 1. dňu v mesiaci. Evidencie 
rozhodnutí na USB kľúči a externom disku musia byť uložené oddelene a na 
bezpečných miestach. Pri spracúvaní osobných údajov v Evidencii rozhodnutí musí 
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byť počítač odpojený od verejnej siete a informácie sa ukladajú do súboru iba na 
USB kľúči a zálohujú na externý disk. 
 

d) Evidencia a prideľovanie hesiel 
 
ad) Každá informácia v elektronickej podobe a všetky takto vedené evidencie, v ktorých 

sú spracúvané osobné údaje musia byť zabezpečené heslom. 
bd) Vytváranie hesiel pre oprávnené osoby schvaľuje prezident a ich prideľovanie 

zabezpečuje sekretár prezídia asociácie. 
cd) Zoznam oprávnených osôb a pridelených hesiel je vedený v listinnej podobe a je 

prezidentom uložený na bezpečnom mieste. 
dd) Heslá sú oprávneným osobám prideľované proti podpisu tak, aby bola zachovaná ich 

anonymita. 
ed) Každá oprávnená osoba je povinná používať a uchovávať heslo tak, aby sa ním 

nemohla oboznámiť iná osoba. 
fd) V prípade ukončenia funkcie oprávnenej osoby musí byť Zoznam oprávnených osôb 

a pridelených hesiel aktualizovaný a pridelené nové heslo musí byť bezodkladne 
zmenené vo všetkých evidenciách. 

 
Čl. 5 

Všeobecné zásady a povinnosti 
 

a) Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov vyjadruje žiadateľ o členstvo na 
prihláške za člena (vzor prihlášky je zverejnený na web stránke). V prípade, že prihláška 
tento súhlas neobsahuje (prihlášky po vzniku asociácie do spracovania bezpečnostnej 
dokumentácie) musí byť písomný súhlas vyjadrený na osobitnom tlačive (vzor je 
zverejnený na web stránke) a dodatočne priložený k prihláške vedenej v Evidencii 
prihlášok na príslušnej miestnej organizácii. 

b) Každá oprávnená osoba (zoznam funkcií, ktoré sú oprávnenými osobami je uvedený 
v prílohe) musí byť pred začatím oboznamovania sa s osobnými údajmi preukázateľne 
poučená o svojich právach a povinnostiach, rozsahu konkrétnych činnosti a operácii, ktoré 
môže s osobnými údajmi vykonávať (vzory záznamu pre jednotlivé funkcie sú uvedené 
v prílohe). Záznamy o poučení sú uložené u prezidenta resp. zodpovednej osoby. 

c) V prípade, že oprávnená osoba ukončí vykonávanie funkcie je povinná pred ukončením 
odovzdať všetky evidencie osobných údajov novej oprávnenej osobe o čom musí byť 
vyhotovený záznam.  

d) Prezident poveril v zmysle  § 23 až 27 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
zabezpečením dohľadu na ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov 1. 
viceprezidenta JUDr. Hrista Gluškova. 
 

Veľká Lomnica, 24. septembra 2015 
 
                                                                                            Prezident APVV 
                                                                                       Ing. Eduard Pokorný v. r. 
 
Prílohy : č. 1 Zoznam funkcií oprávnených osôb 
                  č. 2 Záznam o poučení oprávnenej osoby 
                  č. 3 Záznam o oboznámení s internými riadiacimi aktmi prevádzkovateľ 
                  č. 4 Poučenie o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov  dotknutej osoby  
 v súlade s § 15, ods. 1  zákona  č. 122/2013 Z. z. 


