
Úrad na ochranu osobných údajov slovenskej republiky, Odborárske námestie 3, 817 60 
Bratislava 
 
 
Vyjadrenie: 
 

Dňa 24.6.2009 bol Úradu na ochranu osobných údajov SR doručený e-mail vo veci 
žiadosti o informáciu na zavedenie biometrického dochádzkového systému, ku ktorému 
uvádzame nasledovné vyjadrenie: 
 

Podľa §4 ods. 1 písm. n) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov  v znení 
neskorších predpisov  (ďalej len zákon č.428/2002 Z.z.) je biometrickým údajom osobný 
údaj fyzickej osoby, na základe ktorého je jednoznačne a nezameniteľne určiteľná, napr. 
odtlačok prsta, odtlačok dlane, analýza deoxyribonukleovej kyseliny, profil 
deoxyribonukleovej kyseliny. Určiteľnosť spočíva v priradení ku konkrétnej dotknutej osobe. 

Podľa § 8 ods.4 zákona č. 428/2002 Z.z. spracúvanie biometrických údajov možno 
vykonávať len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone, ak: 

a) to prevádzkovateľovi vyplýva výslovne zo zákona, alebo 
b) na spracúvanie dala písomný súhlas dotknutá osoba. 

 
Biometrické údaje patria medzi osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje). 
 

Zariadenia, ktoré snímajú odtlačok prsta, ale vo svojej pamäti si uchovávajú číselný vektor 
charakterizujúci odtlačok aj napriek tomu, že z tohto údaju nie je možné spätne získať 
obrázok odtlačku  sú podľa zákona č. 428/2002 Z.z. považované za prostriedky spracúvania 
biometrických údajov. Obdobne sa posudzujú snímače geometrie ruky z hľadiska zákona 
č. 428/2002 Z.z. 
 Ďalej podľa § 9 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z.z. sa ustanovenie § 8 ods.4 nepoužije, ak 
sa spracúvajú biometriocké údaje s výnimkou analýzy deoxyribonukleovej kyseliny a profilu  
deoxyribonukleovej kyseliny fyzických osôb na účely evidencie alebo identifikácie vstupu do 
citlivých, osobitne chránených objektov, vyhradených priestorov alebo prístupu do 
technických zariadení alebo prístrojov s vysokou mierou rizika a ak ide výlučne 
o vnútornú potrebu prevádzkovateľa. 
 Použitie biometriky  na dochádzkový systém je prípustné iba pre citlivé, osobitne 
chránené objekty a vyhradené priestory. Prevádzkovateľ, ktorý chce použiť biometrické 
údaje takýmto spôsobom je povinný požiadať Úrad na ochranu osobných údajov SR 
o osobitnú registráciu a svoje potreby zdôvodniť. Až po schválení osobitnej registrácie 
môže predmetné spracúvanie uskutočniť. Súhlas dotknutých osôb je v tomto smere právne 
irelevantný. 
 
 Ad 1) V predchádzajúcej stati je podrobne popísané, kedy možno použiť biometrický 
údaj  na účely dochádzky. 

Ad  2) Súhlas nemôže nahradiť splnenie požiadaviek  uvedených v § 8 ods. 4  a § 9 
ods. 3 zákona č. 428/2002 Z.z. Je právne irelevantný. 

Ad 3) Odpoveď totožná s predchádzajúcou otázkou 
 
Záverom Vás preto chceme upozorniť, že vo Vašom prípade ste povinný podľa zákona č. 
428/2002 Z.z. požiadať  v zmysle vyššie uvedeného  o osobitnú registráciu. Formulár 
nájdete na našej internetovej stránke  www.uoou.sk. 
 

 

S pozdravom  
                                                                                   Mgr. Tomáš Mičo 
                                                   Vedúci odboru legislatívno-právneho a registra  IS 
  


