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Príloha č. 1 – Zoznam príjemcov1 
 

 

Subjekt (okruh subjektov) 

 

Právny základ  

poskytovania/sprístupňovania 

 osobných údajov 

Národná banka Slovenska zákon o finančnom sprostredkovaní 

zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným 
trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 

iný osobitný predpis 

súdy zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v 
znení neskorších predpisov 

zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení 
neskorších predpisov 

orgány činné v trestnom konaní zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení 
neskorších predpisov 

daňové orgány zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v 
oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, 
služba cudzineckej polície, služba finančnej polície 
Policajného zboru 

zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení 
neskorších predpisov 

súdni exekútori zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a 
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene 
a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších 
predpisov 

správcovia a predbežní správcovia v konkurznom 
konaní, reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom 
konaní alebo v konaní o oddlžení, dozorní 
správcovia 

zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

advokáti zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a 
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov 

znalci, tlmočníci, prekladatelia zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a 
prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

                                                           
1 okrem sprostredkovateľov. Zoznam sprostredkovateľov sa nachádza v bode 5. tohto oznámenia 
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audítori  a orgány, ktoré vykonávajú nad týmito 
audítormi dohľad 

zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite 
a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

iné osoby a orgány, ktorým je podľa zákona 
o finančnom sprostredkovaní a podľa osobitných 
predpisov oprávnená poskytovať/sprístupňovať 
informácie alebo ktorým má poisťovňa zákonom 
uloženú povinnosť informácie 
poskytovať/sprístupňovať – napr. Úrad na ochranu 
osobných údajov SR 

príslušný všeobecne záväzný právny predpis 

 

 


