
Zverejňovanie informácii o úmrtí člena APVV 
Usmernenie prezídia Asociácie policajtov vo výslužbe 

 
1. Podľa Nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 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) ods. 27 sa toto nariadenie neuplatňuje na osobné údaje zosnulých osôb 

a členské štáty si môžu stanoviť pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov 

zosnulých osôb. 

2. V zákone  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov nie sú ustanovenia tykajúce sa spracovania osobných údajov na základe daného 

súhlasu. V jeho štvrtej časti sa  ale v  § 78 (Osobitné situácie zákonného spracúvania 

osobných údajov) ods. 7 uvádza, že „Ak dotknutá osoba nežije, súhlas vyžadovaný podľa 

tohto zákona alebo osobitného predpisu
2)

 môže poskytnúť jej blízka osoba
23)

. Súhlas nie 

je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas“. 

3. Súčasťou prihlášky o členstvo v Asociácia policajtov vo výslužbe ďalej len „APVV“) je 

aj tlačivo ,,Súhlas dotknutej osoby“, kde sa okrem iného vyjadruje súhlas resp. nesúhlas 

so spracúvaním osobných údajov uvedených v prihláške za člena: „Údaje v rozsahu 

meno, priezvisko, vek  a názov miestnej organizácie APVV za účelom  zverejnenia 

oslávencov a úmrtí členov.“. 

4. Vzhľadom na uvedené a keďže v citovanom zákone nie sú podrobné ustanovenia 

k zverejňovaniu osobných údajov zosnulých osôb a APVV má písomné súhlasy na 

spracovávanie osobných údajov členov uvedených v prihláške, môžu byť informácie 

o úmrtí člena zverejňované na web stránke APVV. 

5. Zverejňovať takéto údaje by bolo v rozpore s citovaným zákonom iba v prípade, že by čo 

i len jedna z osôb blízkych zosnulého písomne vyslovila s ich zverejnením nesúhlas. 

6. Odporúčame členom predsedníctiev, aby v prípade riešenia akýchkoľvek otázok 

súvisiacich s úmrtím člena resp. usporiadaním pohrebu informovali osoby blízke aj na 

túto skutočnosť t. j., že môžu písomne vyjadriť nesúhlas so zverejnením osobných údajov 

zosnulého.  

7. Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere 

rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, 

ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. 

 

     V Košiciach 18. decembra 2020 

 

  JUDr. Hristo Gluškov, v. r. 

  prezident APVV 

 

 


