Príjem utajovaných skutočností nie je zabezpečený tak, že je možné preukázateľne identifikovať
osobu prijímateľa a určiť dátum prevzatia.

APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY
Podmienky na ochranu utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnických osôb
a fyzických osôb pri tejto ochrane, pôsobnosť úradu a pôsobnosť ďalších štátnych orgánov
vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovuje zákon
č.215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“).
Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. ochranou utajovaných skutočností je vytváranie
podmienok na personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií,
fyzickú bezpečnosť, objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov
a na priemyselnú bezpečnosť.
Administratívna bezpečnosť je systém opatrení, ktorých cieľom je ochrana utajovaných
skutočností pri ich tvorbe, príjme, evidencii, preprave, ukladaní, rozmnožovaní, vyraďovaní
a uchovávaní alebo pri inej manipulácii a je upravená vyhláškou Národného bezpečnostného
úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti
utajovaných skutočností (ďalej len „vyhláška č. 48/2019 Z. z.“).
Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. manipulácia, ktorou sa na účely tejto vyhlášky
rozumie najmä evidovanie, označovanie, tvorba, príjem, ukladanie, prístup, prenášanie,
rozmnožovanie, transformácia, ničenie a iné nakladanie s utajovanou skutočnosťou
sa zabezpečuje spôsobom, ktorý umožní sledovať všetky úkony vrátane oboznámenia
sa s utajovanou skutočnosťou, identifikovania osoby, ktorá ich vykonala a určenia dátumu ich
vykonania. Na oboznamovanie sa vzťahuje § 15.
Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 48/2019 Z. z. príjmom je prevzatie utajovanej skutočnosti. Ak
sa príjem potvrdzuje v listinnej podobe, príjemca preukázateľne potvrdí príjem názvom štátneho
orgánu, podnikateľa alebo inej právnickej osoby, alebo organizačnej zložky príjemcu, dátumom,
menom, priezviskom a podpisom; príjem v rámci jednej organizačnej zložky príjemca
preukázateľne potvrdí dátumom, menom, priezviskom a podpisom. Ak sa príjem potvrdzuje
v elektronickej podobe, zabezpečí sa preukázateľné potvrdenie obsahujúce údaje o dátume
prijatia a identifikátore osoby prijímateľa tak, že sa vytvorí logická väzba medzi osobou prijímateľa
a prevzatou utajovanou skutočnosťou. Potvrdenie o prevzatí sa uchováva najmenej tri roky od
prevzatia utajovanej skutočnosti príjemcom.

