
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
uzavretá v zmysle ustanovení § 8 zákona Č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení

zákona č.84/2014 Z.z.

l. Zmluvné strany

1.1. Sprostredkovateľ Obchodné meno: Bc. Jana Magdolenová
Miesto podnikania: Za humnami 511/52, 94148 Podhájska
IČO: 46680241
DIČ: 1082253447
Bankové spojenie: mBank
Číslo účtu: SK22 8360 5207 0042 0228 3924
Zastúpený: Bc. Janou Magdolenovou
(ďalej len "sprostredkovatel"')

1.2. Prevádzkovateľ Názov: Obec Oponice
Sídlo: Oponice 105
IČO: 00310875
DIČ: 2021315527
Bankové spojenie: VÚB banka a.s.
Zastúpený: Bc. Peter Marko
(ďalej len "sprostredkovatel'"

II. Predmet zmluvy

2.1 Obsahom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovávaní a
zabezpečovaní ochrany osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení zákona č.84/2014 Z. z. (ďalej len "zákon").

III. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

3.1 Prevádzkovateľ týmto deklaruje, že má vypracovaný Bezpečnostný projekt IS v súlade s ust. § 20 zákona
o ochrane osobných údajov, vyhlášky Č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení
v znení Č. 117/2014.

3.2 Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že na činnosť podľa bodu 1. má potrebnú odbornú, technickú, organizačnú
a personálnu spôsobilosť a zaručuje sa za bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa §
19 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

3.3 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú
a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvania osobných údajov v súlade
s opatreniami podl'a § 19 zákona o ochrane osobných údajov.

3.4 Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť všetkým dotknutým osobám, že ich osobné údaje bude v jeho mene
spracovávať sprostredkovateľ a to buď pred získavaním osobných údajov alebo pri prvom kontakte s nimi,
najneskôr však do troch mesiacov od začiatku spracovávania osobných údajov sprostredkovateľom.

3.5 Prevádzkovateľ berie na vedomie, že nesmie zveriť spracovanie osobných údajov sprostredkovateľovi, ak
by tým mohli byť ohrozené práva a právom chránené záujmy dotknutých osôb.



IV. Práva a povinnosti sprostredkovateľa

4.1 Sprostredkovateľ týmto deklaruje, že má vypracovaný Bezpečnostný projekt IS v súlade s ust. § 20 zákona
o ochrane osobných údajov a vyhlášky Č. 16412013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení
v znení vyhlášky Č. 11712014.

4.2 Sprostredkovateľ týmto vyhlasuje, že na činnosť podľa bodu 4.1. má potrebnú odbornú, techníckú,
organizačnú a personálnu spôsobilosť a zaručuje sa za bezpečnosť spracúvaných osobných údajov
opatreniami podľa § 19 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

4.3 Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľom bude spracovávať výhradne
len na účel stanovený v článku VII a za podmienok určených článkom X tejto zmluvy.

4.4 Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje bude spracovávať výlučne on a jeho zamestnanci a v prípade,
že bude chcieť poveríť spracúvaním inú fyzickú alebo právnickú osobu (subdodávateľa), musí to oznámiť
prevádzkovateľovi a vyžiadať si od neho písomný súhlas.

4.5 Sprostredkovateľ berie na vedomie, že nesmie zveríť spracovanie osobných údajov subdodávateľovi, ak by
tým mohli byť ohrozené práva a právom chránené záujmy dotknutých osôb.

4.6 Sprostredkovateľ si je vedomý, že pokiaľ by subdodávateľ spracovával osobné údaje, zabezpečuje ich
ochranu na jeho zodpovednosť.

4.7 Sprostredkovatel' si je vedomý, že ak si nesplní povinnosť podľa bodu 4.6 tohto článku, zodpovedá za
porušenie povinnosti a za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti spoločne a nerozdielne spolu
s prevádzkovateľom.

V. Miesto spracúvania osobných údajov

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že miesto kde bude spracovávať osobné údaje sprostredkovatel' je výlučne Za
humnami 511/52, 94148 Podhájska

5.2 V prípade že by sprostredkovateľ chcel využívať iné miesto, môže tak urobiť iba s písomným súhlasom
prevádzkovatel'a.

VI. Doba spracúvania osobných údajov

6.1 Sprostredkovatel' je oprávnený spracovávať osobné údaje v mene prevádzkovateľa od 1.1.2018
6.2 Ukončenie spracovávania osobných údajov bude 24 mesiacov od účinnosti zmluvy.
6.3 Čas ukončenia spracúvania osobných údajov je možné predÍžiť a to výhradne dodatkom k tejto zmluve.

VII. Účel spracúvania osobných údajov

7.1 Osobné údaje sú spracúvané pre písomnosti priamo súvisiace s výkonom civilnej ochrany (ďalej len CO)
a zabezpečenia legislatívneho chodu spoločnosti v tejto oblasti.

VIII. Názov informačného systému

8.1 Názov informačného systému v ktorom bude sprostredkovateľ spracovávať osobné údaje prevádzkovateľa
je" IS - Civilná ochrana".
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IX. Zoznam osobných údajov

9.1 Osobné údaje ktoré prevádzkovate l' poskytne sprostredkovatel'ovi sú:

a) meno, priezvisko, titul zamestnancov, občanov obce
b) trvalý pobyt, dátum narodenia
c) telefonický a emailový kontakt zamestnancov a občanov obce
d) adresu a telefónne číslo zamestnávatel'ov osôb uvedených v dokumentácii CO

X. Okruh dotknutých osôb

10.1 Dotknutou osobou na účely plnenie tejto zmluvy sa rozumie každá o oba, ktorej sa o obné údaje týkajú.
10.2 Okruh dotknutých osôb bol vymedzený na :

- zamestnanci prevádzkovatel'a
- občania obce Oponice

Xl. Podmienky spracúvania osobných údajov

11.1 Podmienky spracúvania osobných údajov ustanovujú všeobecné záväzné právne predpisy.
11.2 Presne podmienky spracúvania osobných údajov u spro tredkovatel'a, sa riadia závermi z

bezpečnostného zámeru a analýzy bezpečnosti informačného systému, ktorú je povinný na tento účel
sprostredkovateľ prijať v súlade s vyhláškou Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Č. 164/2013 Z. z. a vyhláškou Č. 117/2014 Z.z., ktorou sa doplňa vyhláška Č. 16412013 Z.z. o rozsahu a
dokumentácii bezpečnostných opatrení. oboznámiť s ňou všetky oprávnené osoby, ktoré budú
prichádzať do styku s osobnými údajmi poskytnuté prevádzkovatel'om.

XII. Výpoveď zmluvy

12.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú t.j. na dobu platnosti Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti
"civilnej ochrany" zo dňa 20.12.2017 .. Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma účastníkmi
a účinná nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle prevádzkovatel'a.

12.2 Povinnosť mlčanlivosti trvá pre obe zmluvné strany aj po ukončení tejto zmluvy.

XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane
po jednom vyhotovení.

13.2 Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán Obchodným
zákonnikom.

13.3 Sporné otázky vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú prednostne riešiť dohodou zmluvných strán, a až
potom, keď sa ich nepodarí vyriešiť dohodou, prostredníctvom súdu.

13.4 Všetky prípadné zmeny zmluvy sa uskutočnia len v písomnej forme dodatkom po vzájomnej dohode
zmluvných strán.

V Oponiciach, dňa 20.12. '}(\' V Podhájskej, dňa 1J 1J

Bc. Jana M'
Za humnami 5'

revádzkovatel' ŕÍ°stredkovatel'
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