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SK: AKTUALITY PRE PODNIKATEĽOV
A ZAMESTNÁVATEĽOV
Vážení klienti,
dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na niektoré aktuálne povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy. Zároveň
Vám budeme radi k dispozícii, ak by ste mali záujem o podrobnejšie informácie alebo zabezpečenie splnenia
nižšie uvedených povinností prostredníctvom našich právnych služieb.
1.

Ochrana osobných údajov

•

•
•
•

každý, kto získava osobné údaje od fyzických osôb (zamestnancov, klientov), má podľa zákona o ochrane
osobných údajov postavenie prevádzkovateľa
ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom tretích osôb (účtovníci, marketingové spoločnosti,
spoločnosti na vymáhanie pohľadávok a iné, je prevádzkovateľ povinný uzatvoriť s touto treťou osobou
(sprostredkovateľom) zmluvu
zmluva je potrebná aj v prípade prenosu osobných údajov do materských spoločností
zákonnou povinnosťou je oznámenie informačného systému Úradu na ochranu osobných údajov
nedodržanie môže byť sankcionované pokutou až do výšky 200.000 EUR

2.

Pracovná zdravotná služba

•

•
•

v lehote do 31.12.2014 je každý zamestnávateľ povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov pracovnú
zdravotnú službu, ktorá bude vykonávať najmä zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami
pracovná zdravotná služba (PZP) je povinná pre všetkých zamestnancov, t.j. aj pre zamestnancov
v			
službách, či administratíve
PZP môže byť zabezpečovaná interne (bezpečnostný technik) alebo externe (spoločnosti s osobitným
oprávnením)
			
pri externom zabezpečení PZP je nevyhnutné ohlásenie na Úrad verejného zdravotníctva
pri nesplnení povinnosti zabezpečiť PZP hrozí sankcia vo výške do 20.000 EUR

3.

Pranie špinavých peňazí

•

•
•

•

povinnou osobou je okrem iného každý podnikateľ, ktorý vykoná hotovostnú operáciu v hodnote najmenej
15.000 EUR
• povinná osoba musí mať vlastný písomný program zameraný na ochranu činnosti proti legalizácii
				
a financovaniu terorizmu
• nesplnenie povinnosti je sankcionované pokutou do výšky 165.969 EUR

Dvořák Hager & Partners
Slovensko

Jana Sapáková
advokátka (SR)

Cintorínska ul. 3/a
811 08 Bratislava
Slovensko

E-mail: jana.sapakova@dhplegal.com
Tel.:		 +421 2 327864 - 11
Fax: +421 2 327864 - 41

