zmluvaso sprostredkovate|bm
spracúvania
osobnýchúdajov
v súlades narjadením
EPaREÚ 2016/679o ochranefyzickýchosób pri spracúvaní
osobnýchúdajov
a o vornompohybetakýchtoúdajov,ktoďm sa zrušujesmernicá95/46/Es(všeobecné
nariadenie
o ochraneúdajov)
a so zákonomč'18/2018z. z. o ochraneosobnÝchúdajova o zmenea dop|není
niektonichzákonoV
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Názov:Remeks'r'o'
5po|očnosť
zapísaná
V obchodnom
re8istri
vedénom
v Nitre,oddie|:
okresnýmsúdom
5ro,v|ožka
čí5|o
11823/N
Adresasíd|a:
Ná|epkova
743/2,94901Niva
|Čoi36 535605
Štatutárny
zástupca:
In8.Vtadimír
Va|ek
(d'alej
len,,sprostredkovate0
urawárajúpodra článku28 nariadenia EPaR EÚ 2016/679 o ochrane íyzic|oÍch
osób pri spíacúvaní
osobnýchúdajova ovornom pohybetakýchtoúdajov,ktoďm sa zrušujesmernica95/46lE5 (všeobecné
(d.a|ej
nariadenie
o ochraneúdajov)
|en,,naíiadenie
EPaREÚ 2o16/679,,)
tÚto zmIuvuo sprostredkovaní
''sMos..'
spracÚvaniaosobnýchúdajovv informačnom
systéme

Čt't|

PÍedmettmIuW
(1)
je podrač|ánku4 bodu 7 nariadénia
Prevádzkovatel
EPaR EÚ 2076/679pÍevádzkovaterom
''sMos'''
5pracúVania
osobných
údajov
v informačnom
sYstéme
(2)
PrevádzkovateI
týmto poveruje sprostredkovatela
spracúvaním
osobných údajovv mene
..sMos''.
prevádzkovatera
v informačnom
systéme
je opráVnenýspracúVať
(3)
sprostredkovatel
osobnéúdajeodo dňa nadobudnutia
účinnostj
tejto
(4)

ÚčelomspracúVania
osobných
údajovjé|
a)
vykonať
servisnýa|eboiný zásahdo softvéru,
databázalebo inýchdátovýchsúborov
v
( Pc, notebooka pod.), v zmys|ea len v rozsahupožiadaviek
zariadeníprevádzkovatela
prevádzkovateía.
b)
Vykonaťzá|ohovaniedát na vzdiaIenédátové ú|ožiskospíostredkovatera,
ktoré je
umiestnenéna územíEÚ, za úče|om
prevádzkyinformačného
zabe2pečenia
neprétržitej
sYstému
.,sMos''alebo inéhoinformačného
svstémuorevádzkovatera'

Čl.lI|
zoznamosobnýchúdeiova okíuhdotknutýchosób
(1)

zoznamosobnýchúdajov,ktoré5úpÍedmetomsprácÚvaniaI
pobl^uobčanov
a)
osobnéúdajespracúvané
v rozsahuzákona č.2s3/1998z' z' o h|ásení
s|ovenske.irepubliky a registri obyvaterov s|ovenskejrepubIiky,ak nimi prevádzkovatelv

jnformačnom
5y5téme''sMos''
djsponuje.
b)
osobnéúdajespracúvané
v rozsahuzákona č.5a2/2oo4z. z' o miestnYch
daniacha
miestnompoplatkuza komuná|ne
prevádzkovater
odpadya drobné
stavebné
odpady,ak nimi
v
informačnom
systéme''sMos''
disponuje.
c)
osobnéúdajespracúvané
V personálnej
a mzdovejevidencií,ak nimi prevádzkovateí
v
informačnom
systéme''sMos''
disponuje'
(2)

poverenia
preVád2kovatera.
spro5tred
kovateÍ
5pracúvaosobné
údaje
na zákIade

Čl.
rv
spósob vÝkonua oprávneniasprostredkovate|,a
{1)
|2)
(3)

sprostredkovater vykonáVa spracúVanie
osobnýchúdajovprostredníctvom informačného
prevádzkovatelom'
systémU'.sMos'',
ktoÚ je prevádzkovaný
Na spracúvanie
osobných
údajoV
sa nevyžaduje
súh|a5
dotknutej
osoby.
sprostredkovateťjeopráVnený
a)
spracúVať
osobnéúdaje,
kontroIovaťkonzistentn05ťposkytovanýchúdajov,
b)
c)
vyhradáváť
osobnéúdajeo dotknutejosobe za účé|om
ich aktualizácie,
opraw a|ebo
zabezpečenia
Vecneja časovej
|ogickosti
údajov,
zá|ohovat
prostriedkoch
dJ
osobné
údaje,
a to Výhradne
natechnických
sprostredkovatela,
podmienky
podrazákona.
e)
b|okovať
úda].e,
ak 5únato sp|nené

(4]
je opráVnený
sprostredkovateť
spracúVať
osobnéúdal'e
dotknutých
osób po dobu trvaniaúče|u
spracúvánia'
(5)
sprostredkovatel
zabezpečí,
že všetkYním určené
oprávnenéosoby bo|i pred spracúvanírn
osobných
Údajovpoučené
o zásadách
spracúVania
osobných
a o zachovaním|čan|ivosti.
údajov

Č|'V
Vyh|ásenieprevádzkovateía
Prevád2kovater
vyhIasuje,
že pri výbere5prostredkovateťa
dbaI ná odbornú,technickú,
organizačnÚ
a personá|nu
spósobi|osť
sprostredkovatera
a jehoschopnosť
2aručiť
ochranupráVdotknutých
osób'

cl.vl
Podmienkysprácúvania
osobnýchúdájov
(1)
Prevádzkovatelsúh|así,
aby sprostredkovater
spracúVa|
osobnéúdajepřostrednictvominej osoby,
podmienok:
za 5pInenia
nas|ed!jÚcich
a)
sprostredkovater
móžepoveriť
spracúVaním
osobnýchúdajov
d,a|šieho
sprostredkovatela
iba na 2ák|ade o5obitnéhopísomného5úh|asuprevádzkovatera;
pri zapojeníďa|šieho
je
sprostredkovatera
do VykonáVania
osobjtných
spracovaterských
činnostív
meneprevádzkovatera
povinný
povinnosti
mu
uIožiť
rovnaké
týkajúce
sa ochranyo5obných
údajov,
b)

Vykonať
opátrenianazaistenieúrovne
bezpečnosti
spracúvaniá
osobných
údajov,

poskytnúť
prevádzkovatelovi
pÍi zabezpečovaní
p|neniapovinností
c)
súčinn05ť
Voblasti
bezpečnosti osobných údajov; pri zistení porušeniaochrany osobných údajov je
povinnýbez zbytočného
sprostredkovater
prevádzkovatera,
odk|adu
o tomtoinformovať
abybo|a
|ehota
dodržaná
na oznámenie
dozornému
orgánudo 72 hodín,
Vymazaťosobné Údaje á|ebo vrátiť prevádzkovaterovi
d)
osobnéúdajepo ukončení
poskytovanias|užiebtÝkajúcich
sa spra.ÚVaniaosobnýchúdajoVna zák|adero2hodnutia
píevádzkovatela
a vYmazať
existujúce
kópie,

poskytnúť
prevádzkovaterovi
e)
informáciepotrebnéna preukázaniesplnenjapovinnostía
poskytnúť
v rámciaudituochÍany
5účinnosť
osobných
údajov
a kontro|y
zo stranyprevádzkovatela
aIeboaudítora,ktoréhopoveri|prevádzkovater'

čl.vIl
ostatnédohodnutépodmieňky
(1)

(3J
(4)

postupujepri spracÚvaní
sprostredkovater
osobnýchúdajovpodtanariadeniaEPaREÚ 2016/679.
je povinnýzabezpečiť
sprostredkovatel
o5obnéúdajepred odcudzením,
stratou,poškodením,
prístupom,
neopráVneným
prijmeprimerané
zmenoua rozširovaním'
Na tento úče|
technické,
organizačné
a per5onálne
opatrenia
ob5iáhnuté
v bezpečnostnej
dokumentácii.
Prevádzkovaterje oprávnenýpožadovať
od sprostredkovatelapreukázanieVykonaniavšetkých
predpísaných
pod|'aods.2 tohtoč|ánku.
bezpečnostných
opatrení
na ochranuosobných
údajov
sprostredkovatersa zavázuje nahradiťprevádzkovaterovivšetky škody, ktoré ínu vzniknú
V súvis|osti
s nedodržaním
tejtozmluvy20stranysprostredkovatera'

Čl.vt||
záverečné
ustanoveniá
(1)

TátozmIuva
5au2atvára
na dobuneurčitú'
zm|uvné
obe
stíany
móžu
vypovedať
Žmluvuaj bez udaniadóvodu na zák|adépísomného
|2)
oznámeniadruhejstranea Výpovedná|ehotaje tri mesiace.Výpovedná|ehotazačnep|ynúť
prvýdeň
po me5iaci,
nasledu]'úceho
me5iaca
v ktoromboIapísomná
Výpoved,doručená
druhejzmIuvnej
strane(3)
opráVnenéosoby sprostredkovatelaresp. slbdodáVateía,ktoré budú mať prístupk osobnÝm
údajom5úviazanípovinnosťou
m|čan|ivosti
o týchtoúdajoch
a to aj po zánikuštátnozamestnaneckého
pomeru,pracovného
pomeruuzatvoreného
práce resp' Vsúladeso zákonom
Vsú|ade
5o 2ákonníkom
práce
výkone
prácj
o
vo verejnomzáUjmea|ebodohodYo
pomeruv sÚ|ade
vykonávanejmimo pracovného
50zákonníkom
oráce'
(4)
pojednomprekaždú
Tátozm|uva
sa vYhotovuje
V dvochÍovnopisoch,
zm|uvnú
stranu'
(5)
Právaa povinnosti
neupravené
práVnych
toutozm|uvou
5a budúriadiťprís|ušnými
Ustanoveniámi
predpismi
pIatnými
na ÚzemisR.
(6)
prostredníctvom
zm|uvné
stranyštandardne
komunikujú
pošty'V prípadoch,
e|ektronickej
keď to
vyžadujezmIuva,všeobecnezáváznýprávny predpisa|ebojedna 20 zmIuvnýchstrán,doručí
sa aj |ist.nná
podobapožiadavky,
súhIasu
a pod.
Zm|uvné
predovšetkým
stranysa dohodlj,že prípadné
sporyVyp|ývajúce
z tejtozm|uvybudúriešiť
|7)
vzájomnýmrokovanímzástupcovzmIuvnýchstrán,v prípadepretrvávajúcichsporovvzniknubichz tohto
zmluvného
vztahubudena konanieprís|ušný
vecneá miestnepríslušný
súdsR.
(8)
Zmenya dop|neniatejto zm|uvymožnouskutočniť
len na zák|adedohodvzm|uvných
strán
písomným
a očís|ovaným
dodatkomk rmIuve.
(9)
zm|uvné
strany Vyh|asu,jú,
žetútozm|uvupredjej podpísaním
prečíta|i,
po
žebo|auzatvorené
Vzájomnej
dohode,podraichs|obodnej
podmienok'
vóle a niéV tiesni,aniza inaknápadnenelnÍhodných

v .!t,illlll.z"-'''..ťkíé*/.
ana .'!(.'pI,.:!l'|í.
za prevádzkovatela:

za sprostrédkovatera:

