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Kontrolný orgán je oprávnený

vstupovať na pozemok a do priestorov kontrolovanej osoby, ak na to nie je potrebné
povolenie podľa osobitného predpisu,
mať prístup k prostriedkom a zariadeniam, ktoré môžu slúžiť alebo slúžia, alebo mali slúžiť na
spracúvanie osobných údajov kontrolovanou osobou,
mať prístup k údajom v automatizovaných prostriedkoch spracúvania do úrovne správcu
systému vrátane v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly,
overovať totožnosť fyzických osôb, ktoré v mene kontrolovanej osoby konajú alebo poskytujú
kontrolnému orgánu súčinnosť,
vyžadovať od kontrolovanej osoby, aby kontrolnému orgánu v určenej lehote poskytla
originál dokladov alebo kópiu dokladov, iných písomností, vyjadrenia a informácie, osobné
údaje spracúvané na pamäťových médiách vrátane technických nosičov osobných údajov,
výpisy a zdrojové kódy programov, ak ich vlastní alebo má k dispozícii v súlade s
podmienkami ich nadobudnutia, a ďalšie materiály alebo podklady potrebné na výkon
kontroly a v odôvodnených prípadoch mu umožnila odoberať originály alebo kópie aj mimo
priestorov kontrolovanej osoby,
požadovať v primeranej lehote od kontrolovanej osoby úplné a pravdivé ústne a písomné
informácie, vyjadrenia a vysvetlenia ku kontrolovaným skutočnostiam a s kontrolou
súvisiacim skutočnostiam,
zdokumentovať dôkazy súvisiace s výkonom kontroly vyhotovovaním fotodokumentácie,
audiozáznamu, videozáznamu alebo audiovizuálneho záznamu, a to aj bez súhlasu dotknutej
osoby,
vyžadovať aj inú súčinnosť kontrolovanej osoby v rozsahu predmetu kontroly,
vyžadovať poskytnutie súčinnosti na mieste výkonu kontroly aj od inej než kontrolovanej
osoby, najmä od sprostredkovateľa kontrolovanej osoby a jeho zamestnancov, alebo iných
osôb, ak je dôvod predpokladať, že ich činnosť má vzťah k predmetu kontroly alebo ak je to
potrebné na objasnenie skutočností súvisiacich s predmetom kontroly,
predvolať v určenom čase a na určené miesto kontrolovanú osobu a aj inú než kontrolovanú
osobu s cieľom podať vysvetlenie k predmetu kontroly,
vykonávať spoločné operácie spolu s dozornými orgánmi iných členských štátov podľa
osobitného predpisu.

Každý je povinný poskytnúť úradu potrebnú súčinnosť pri výkone jeho úloh a právomoci a
umožniť úradu vykonať dozor nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona alebo
osobitného predpisu a rozhodnutí vydaných na základe zákona o ochrane osobných
údajov. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia § 81 ods. 7 a 8.
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