
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Zákon č. 1/2019
o zmene II. štatútu Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku  

o organizácii a správe cirkvi

§ 1

II. štatút Reformovanej kresťanskej cirkvi na Sloven-
sku o organizácii a správe cirkvi sa doplní IV. Časťou, 
ktorá vrátane nadpisu znie:

 
„Spracúvanie údajov v Cirkvi

 § 90

(1) Cirkev, vyplývajúc z jeho historického postavenia 
a zabezpečiac mravné prostredie zakladajúce sa na prin-
cípoch viery, pre svojich členov zabezpečuje uzavreté, 
dôverné a chránené prostredie, z čoho vyplýva že ich aj 
eviduje. Cirkev – na základe historicky dozretej praxe – 
vo svojej službe vedome vykonáva kronikárske spracú-
vanie osobných údajov umožňujúce mapovanie jednotli-
vých pokolení ľudí.

(2) Spracúvanie rovnako osobných a vecných údajov v 
Cirkvi – z pohľadu pre danú úroveň relevantných údajov 
– sa vykonáva tak na úrovni cirkevného zboru, seniorá-
tov, ako aj generálnej cirkvi. 

(3) Na spracúvanie údajov v rámci organizačných jed-
notiek zriadených na jednotlivých úrovniach cirkevných 
telies sa vzťahujú nariadenia obsiahnuté v tomto štatúte 
Cirkvi. 

(4) Cirkev spracúva osobné údaje v nevyhnutnom roz-
sahu za účelom vykonávania služieb v spojení s niektorou 
vetvou cirkevnej služby, so súhlasom dotknutej osoby, 
ktorá ho vyjadruje spôsobom zakladúcim sa na právnych 
zvyklostiach v Cirkvi a vyjadrením súhlasu berie na ve-
domie osobitnosť spracúvania osobných údajov v Cirkvi.

(5) Vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných úda-
jov v Cirkvi je implicitné konanie, ktoré dotknutá osoba 
potvrdí tým, že sa stáva členom Cirkvi alebo s cieľom 
a v záujme využiť službu Cirkvi sa dostane do styku so 
zodpovedným zástupcom Cirkvi. 

(6) Spracúvanie vecných údajov sa zakladá na roz-
hodnutí výkonného orgánu dotknutého cirkevného telesa, 
dôsledkom čoho spracúvanie vecných údajov sa viaže k 
uzneseniu na úrovni telies. 

(7) Spracúvanie osobných údajov spadá do kategórie 
cirkevnej mlčanlivosti, preto ho môže vykonávať iba šta-
tutárny zástupca cirkevného telesa; využívanie osobného 
údaju nie na účely cirkvi môže povoliť jedine dotknutá 
osoba. Cirkev – ako uchovávateľ a historický ochraňo-
vateľ prítomný tak na úrovni štátnych orgánov ako aj na 
vedeckej úrovni  – osobné údaje v matričných knihách 
nevymaže ani nelikviduje, po aktualite ich využívania 
uchová v uzavretej forme. 

(8) Cirkev v záujme stanovenia podrobných pokynov 
vzťahujúcich sa na spracúvanie osobných údajov zverejní 
smernicu na ochranu a spracúvanie osobných údajov.“

§ 2

Číslovanie § 90 sa mení na § 91. 

§ 3

Tento zákon nadobudne účinnosť 1. júna 2019.

Príloha Kalvínskych hlasov č. 2019/4

Zákon bol schválený na 9. zasadnutí IX. Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku,  
dňa 11. mája 2019 v Rimavskej Sobote. 

Vince Fekete v. r.                                                      
generálny kurátor

László Fazekas v. r.
biskup


