ZÁZNAM
o poučení poverenej osoby* manažéra poverených osôb* o povinnosti zachovávať
mlčanlivosť o dôverných štatistických údajoch, ktorá dotknutým osobám vyplýva
v súvislosti s vykonávaním sčítania domov a bytov v roku 2021
Poverená osoba* Manažér poverených osôb* bude na účel sčítania domov a bytov
pri vypĺňaní formuláru domov a bytov a pri kontrole správnosti a úplnosti v ňom
uvedených údajov spracovávať dôverné štatistické údaje.
Podľa § 34 ods. 1 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinnosť mlčanlivosti má každý,
kto sa pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania a spracovaní jeho výsledkov
za akýchkoľvek okolností oboznámi s dôvernými štatistickými údajmi, ktoré boli
získané sčítaním alebo ktoré sú výsledkami sčítania a umožňujú priamu alebo nepriamu
identifikáciu osoby, alebo s podmienkami uchovávania týchto údajov. Povinnosť
mlčanlivosti trvá aj po skončení obdobia sčítania domov a bytov.
Podľa § 2 písm. f) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike je dôverným štatistickým
údajom štatistický údaj, ktorý umožňuje priamu alebo nepriamu identifikáciu spravodajskej
jednotky spôsobom určeným v tomto zákone. Dôverný štatistický údaj o fyzickej osobe je
zároveň jej osobným údajom.
Porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o dôverných štatistických údajoch
je podľa § 29 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov
v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov správnym deliktom, za ktorý je
Štatistický úrad Slovenskej republiky oprávnený uložiť fyzickej osobe alebo právnickej
osobe pokutu od 200 do 5000 eur.
Neoprávnené nakladanie s dôvernými štatistickými údajmi a osobnými údajmi môže
mať trestnoprávne následky.
Svojim podpisom potvrdzujem, že som tomuto poučeniu porozumel/a a som si vedomý/-á
právnych následkov porušenia mlčanlivosti.
V ................................

... . ... . 202.. (miesto a dátum poučenia)

.....................................................................
meno, priezvisko a podpis zodpovednej
osoby, ktorá poučenie vykonala

* nehodiace sa prečiarknite

.....................................................................
meno, priezvisko a podpis
poučenej poverenej osoby*
poučeného manažéra poverených osôb*

