
 

Poučenie o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov  
v rezortnom informačnom systéme RIS 

(§ 21 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., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov)  

Poučenie o základných pravidlách používania prihlasovacieho mena a autentifikačných 
prostriedkov 

 
Používateľ za zaväzuje dodržiavať nasledujúce povinností: 

 zmeniť odovzdané heslo pri prvom prihlásení, 

 používať iba také heslá, ktoré nie je možné jednoducho uhádnuť, 

 meniť heslá ku svojmu prístupovému účtu najmenej raz za pol roka, 

 chrániť pridelený prístup pred neoprávneným použitím inými osobami (najmä nenechávať 
prihlasovacie meno a heslo voľne prístupné a neposkytnúť ho inej osobe). 

Poučenie o ochrane osobných údajov 

 
Oprávnená osoba je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi. Fyzická 
osoba sa stáva oprávnenou osobou dňom poučenia. 
 
Prii práci v rezortnom informačnom systéme RIS je používateľ povinný sa riadiť  nasledovnými 
pravidlami:  

 chrániť osobné údaje, s ktorými príde do styku pri práci v RIS, pred ich odcudzením, stratou, 
poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním, 

 zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých 
prezradenie by ohrozilo ochranu osobných údajov; povinnosť mlčanlivosti trvá aj po odobratí 
prístupových oprávnení, 

 využívať osobné údaje iba pre pracovné potreby a bez súhlasu ich nezverejňovať, 
neposkytovať ani nesprístupňovať, 

 v prípade odôvodneného podozrenia z neoprávneného spracúvania alebo úniku spracúvaných 
osobných údajov, neoprávneného zasahovania do týchto osobných údajov, či zistenia 
zníženia existujúcich bezpečnostných opatrení prijatých na ochranu osobných údajov 
bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť elektronickou poštou na adresu 
bezpecnostny.incident@minedu.sk, resp. telefonicky na číslo tel. 02/59374 371. 

 
Som si vedomý toho, že za porušenie požiadaviek zákona o ochrane osobných údajov môžu byť 
voči mne vyvodené dôsledky v zmysle platných právnych predpisov. 
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