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ZMLUVA 0 SPRACÚVANĺ OS0BNÝCH ÚDAJOV

uzavretá v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene ô doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ:

so sĺdlom:

zastúpený:

spoločnosť zapi'saná  v:

lčo:

lč  DPH:

(ďôlej  len  Prevádzkovateľ)

Sprostredkovateľ:

so sídlom:

zastúpený:

spoločnost' zapísaná v:

lčo:

lč  DPH:

(ďalej  len  Sprostredkovateľ)

obec Nedožery-Breza ny

Družstevná 367/i, 972 i2  Nedožery-Brezany

JUDr.  Môrtin Mokrý, starosta obce

obec

00 318 302

TECHEM  spol.  s r.  o.

Hattalova  12, 83103 Bratislava 3

Eliana  Kostolány,  konateľka  spoločnosti

OR SR  Bratislavô  1,  odd. Sro, vložka  č.  5519/8

31355 625

SK2020313757

Čl.'

Podmienky spľacúvania osobných údajov

1.    Sprostredkovateľ spracúva  osobné  údaje  Prevádzkovatera v zmysle zákona  i8/2018 Z.z.  o ochrane osobných  údajov (ďalej

len  „zákon``)  a  podľa  podmienok tejto  zmluvy.  Sprostredkovateľ súhlasĺ s  dodržiavanĺm  nasledujúcich  ustanoveni' týkajúcich  sa

všetkých  osobných  údajov Prevádzkovateľa.

2.    Sprostredkovôteľje povinný v zmysle zákona zi'skať a  uchovávať všetky potrebné licencie, oprávnenia a  povolenia  potrebné

nô spr3cúvanie osobných údajov wátône osobných údajov uvedených v článku  iii. tejto zmluvy.

3.    Sprostredkovateľ musí pri spracúvaní osobných  údajcw dodržiavať všetky technické a  organizačné opatrenia vyplývajúce z

GDPR narladenia Ô zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení.

č'.  l'

Účel spi.acúvania osobných údajov

i.    Účelom spracúvania osobných údajov podra tejto zmluvy a  §  34 zákom je spracovanie osobných Údajov uži'vaterov bytov a

nebytových  priestorov,  ktoré  sú  v správe  Prevádzkovatera  najmä  nie však výlučne  na  účely:

a)    vykonania  montáže  pomerových  rozderovôčov vykurovacích  nákladov,  prípadne  meračov tepla  a vodomerov v zmluvnom

objekte/objektoch,

b)   vykonania  odpočtov pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov,  prípadne meračov tepla a vodomerov v zmluvnom

objekte/objektoch,

c)    vykonania servisného zásahu pri výmene vykurovacieho telesa, vodomeru,  merača tepla,  resp.  pri vÝmene užívaterov,

d)     vykonania   rozpočítavania   nákladov   za   dodávku   tepla,   prĺpadne   vody   a   ostatných   domových   nákladov   v  zmluvnom

objekte/objektoch.

čl. „'

Kategórie osobných údajov

Zoznam  osobných  Údajov  spracúvaných  podra  tejto  zmluvy  presne  Špecifikujú  osobitné  zákony -Zákon  o  vlastníctve  bytov  a

nebytových   priestorov   -Zákon   č.182/1993   Z.   z.   v znení   neskoršĺch   predpisov,   d'alej   zákony,   podra   ktorých   postupujú

ekonómovia  a  účtovníc.i  pri spracovôní Účtovnĺctva. Jedná  sa  hlavne  o  meno,  priezvlsko, tltul,  adresa,  identifikačné čĺslo bytu,

resp. označenie  nebytového  priestoru,  poloha  bytu,  podlahová  plocha  bytu,  resp.  nebytového  priestoru  a  pri  zmene užívateľa

bytu,  resp.  nebytového  priestoru,  dátum  odst'ahovania  ô  nast'ahovania,  počet  osôb  v  byte  ô  iné  údaje  potrebné  na  plnenie

Účelu  podra  tejto zmluvy.



čl. 'v

Kategóľle dotknutých osôb

1.    Dotknuté osoby podľa tejto zmluvy sú užĺvatelia  bytových a  nebytových priestorov, ktoré spravuje Prevádzkovateľ.

Č'.v

Spracúvanle osol)ných Údajov

1.     Sprostredkovateľ  spracúva   osobné  údaje   Prevádzkovatera   len   pre  účely  vvplýv3júce  z tejto  zmluvy.  Sprostredkovateľ

nesmie   spracúvať,   prenášat',   modifikovat',   meniť  a   dopĺňat'  osobné   Údôje   Prevádzkovateľa   alebo   zverejnit'  osobné   Údaje

Prevádzkovateľa  tretej  strane,  pokiar to  nevyžadujú  právne  predpisy  zo  strany  EÚ  alebo  členského  štátu,  ktorÝm  podlieha

Prevádzkovateľ.   Sprostredkovateľ  v   rozsahu   povolenom   takýmto   zákonom   informuje   Prevádzkovatera   o   tejto   zákonnej

požiadavke  pred spracúvaním  osobných údajov a  dodržiava  pokyny Prevádzkovateľa  s cieľom čo  najviac  minimalizovať rozsah
zverejnenia.

2.    Prevádzkovater a sprostredkovateľ sa  dohodli  na nasledujúcom  prenose osobných údajov:

a)    podklady na vykonanie spracovania  budú sprostredkovateľovi zasielané

•     zaheslované   na  e-mailovú  adresu  jednotlivÝch   zodpovedných   pracovníkov  Sprostredkovateľa   s doménovou   koncovkou

techem.sk
•    doporučenou  poštovou zásielkou  na adresu Sprostredkovateľa: TECHEM spol. s r.o„  Hattalova  12, 83103 Bratislava

•    odovzdané osobne do podaterne Sprostredkovateľa: TECHEM spol. s r.o.,  Hattalova  12, 83103  Bratislava

b)    výstupy po spracovaní budú zasielané prevádzkovateíovi:

•    zaheslované  na e-mailovú adresu jednotľivých zodpovedných pracovníkov s doménovou  koncovkou Prevádzkovateľ3

•     doporučenou  poštovou  zásielkou,  resp.  prostredníct\ĺom  Špedičnej  služby  na  adresu  Prevádzkovatera  uvedenej  v záhlaví

tejto zmluvy

•   odovzdané osobne do podateľne Prevádzkovateía alebo do rúk poverenému a  poučenému zômestnancovi  Prevádzkovateľô

•     odovzdané  osobne  zaheslované  na  zabezpečenom   médiu  (krúč,  CD)  do  rúk  poveľenému  a  poučenému  zamestnancovi

Prevádzkovateľa

č]. vl

Spoľa hlivost' spľacúva nia osobných údajov

1.      Sprostredkovateľ    podnikne    primerané    kroky    na    zabezpečenie    prístupu    oprávnených    osôb    k    osobným    údajom

Prevádzkovateľa,   pričom   zabezpečĺ,   aby   bol   každý   prístup   prísne   obmedzený   v rozsahu   jej   činnosti   a spracovateľských

operác',í.

2.    Sprostredkovater musi' zabezpečit', aby všetkv osoby,  ktoré budú spľacúvať osobné údaje Prevádzkovateľô:

a)     boli  informovaní  o  dôvernej  povahe  osobných  údôjov  Prevádzkovateľa  a  sú  s.i  vedomí  povinností  vyplývajúclch  z tejto

zmluvy a  účelu spracúvania osobných údajov;

b)     bolipoiičení:

•    o rc)zsahu oprávnení pri spracúvaných osobných údajov,

•    o účele spíacúvania osobných údajov,

•    o  zachcvávaní mlčanlivostl,

•    ojej  povinnostiôch,

•    o  možných  sankciách,  ktoré jej  hrozia  v  prĺpade  porušenia  zákona  pri  spracúvanĺ osobných  údajov.

Čl. vl'

Bezpečnosť osobných ú dajov

1.     Vzhľadom  na  súčasný  stav  techniky,  náklady  na  realizác.iu  a  povahu,   rozsah,  kontext  a  účely  spracúvania,  ako  aj  riziko

meniacej   sa   pravdepodobnosti   a  závažnosti   práv  a  slobôd  fyzických   osôb,   Sprostredkovateľ  vykoná   príslušné  technické  a

organizačné   opatrenia   na   zabezpečenie   úrovne   bezpečnosti   osobných   údajov   Prevádzkovateľa   zodpovedajúcemu   Íiziku

vrátane,  ale  nielen:

a)    schopnosťou zabezpečiť nepretržitú dôvernost',  integritu, dostupnost' a odolnosť systémov Ô služieb spracúvania;

b)    schopnosťou  obnovit'  dostupnost'  a  prístup  k  osobným  údajom  Prevádzkovatera  včas  v  prípade  fyzickej  alebo  technlckej

udalosti;  a

c)      procesom   pravidelného   testovania,   posudzovania   a   hodnotenia   účinnostl   technických   a organizačných   opatrení   na

zabezpečenie bezpečnosti spracúvania.
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2.    Pri  posudzovanĺ primeranej  úrovne  bezpečnosti Sprostredkovateí zohľadní rizlká,  ktoíé sa  prejavujú spracúvaním,  najmä  z

náhodného   alebo   nezákonného   zničenia,   straty,   zmlen,   neoprávneného   zverejnenia   alebo   prístupu   kosobným   údajom

Prevádzkovatera.

čl. Vll'

Subdodávater

1.    Prevádzkovater súhlasí s tým,  že Sprostredkovateľ môže využívat' subdodávateľov  nô  poskytovanie  zmluvne dohodnutých

služieb.  Prevádzkovôteľ súhlasí  s  uzavretĺm  takejto  zmluvy  na  poverenie jednotllvých  subdodávateľov  uvedených  na  adrese

https://www.techem.sk/vyhlasenle.    Tento    zoznam    subdodávateľov    bude    Sprostredkovater    pravldelne    aktualizovat'.
Prevádzkovater si  ho  môže tlež vyžiôdať od Sprostredkovôtera v papierovej  podobe  alebo vo forme e-mallu.  Príslušné žiadosti

sa zaslelajú  nô adresu  Prevádzkovateľa (zoznam v paplerovej podobe) alebo techem@techem.sk (zoznam e-ma.ilom).

2.    Zmena existujúcich subdodávaterov je povolená,  pokiaľ:

•      Sprostredkovateľ   bude    informovat'   Prevádzkovateľa   o   takomto   outsourcingu    subdodávateľov   formou    primeraného

pi`somného  oznámenia  alebo  formou jednoduchého textu  bez  podpisu,  alebo  uverejnĺ zoznam  súčasných  subdodávateľov  na
svojej webove/ stránke na adrese https://w`Am/.tecliem.sk/vyhlasenie a
•     Prevádzkovateľ  nepodal  Sprostredkovateľovi   námletku   protl   plánovanému  outsourcingu   pred  odcwzdaním   údajov  buď

pÍsomne, alebo formou jednoduchého textu  bez  podpisu a
•    je založená  na zmluvnej dohode podľa § 34 ods. 2,  5 a  7 zákona.

č'. lx

Pľáva dotl(nutÝch osôb

1.     Sprostredkovateľ  bezodkladne  oznámi   Prevádzkovateľovi  všetky   požiadavky  a   žiôdosti  od   dotknutých  osôb,   Úradu   na

ochranu  osobných  údajov  a/alebo  iného  prĺslušného  orgánu  podra  platných  zákonov o ochrane  údajov,  pokiar ide  o osobné

údaje P revádz kovateľa.

2.     Sprostredkovateľ   zabezpečĺ   súčinnosť   Prevádzkovateľovi   prl   akomkoľvek   uplatňovaní   práv   dotknutých   osôb   podľa

akýchkorvek zákonov o ochrane Údajov v súvislosti s osobnýml Údajmi  Prevádzkovatera,  ktoré zahrňuje:
a)      poskytnutie    všetkých    Údajov    požadovaných    Prevádzkovaterom    v primeranom    časovom    intervale   Špecifikovanom

Prevádzkovateľom  vrátane   úplných  podrobnostĺ  a  kóplí  sťažnosti,  komunikácie  alebo  žladosti  a  všetkých  osobných  údajov

Prevádzkovateľa,  ktoré má vo vzt'ahu  k dotknutej osobe,
b)    v  prĺpade  potreby  poskytnutie  takej   pomoci,  ktorú   Prevádzkovater  požaduje,  aby  mohol  vyhoviet'  prĺslušnej  žladosti  v

Časových  lehotách  predpísaných zákonmi o ochrane osobných údajov,

c)     zôvádzanie   akýchkoľvek   dodatočných   technických   a   organizačných   opatrení,   aby   umožľ`il   Prevádzkovateľovi   účinne

reagovať na  prĺslušné  sťôžnosti,  oznámenia  alebo  požiadavky.

čl.x

Porušenie ochľany osobných údajov

1.    Sprostredkovateľ oznámi  Prevádzkovaterovi  porušenie  ochrany osobných  údajov  bez  zbytočného  odkladu  potom,  ako  sa

o ňom  dozvedel  alebo  do  24   hodín.  Sprostredkovôteľ  poskytne  Prevádzkovateľovi  dostatočné  lnformácie,   ktoré  umožniô

Prevádzkovateľovi  splniť všetky  povinnosti  hlásenia  porušenia  ochrany  osobných  údajov  podrô  zákonov o ochrane  osobných

údajov.  V oznámeni' minlmálne:

a)     popĺšte  povôhu  narušenia  ochrany  osobných  údajov,  kategórie  a  počty  dotknutých  osôb  a  kategórie  a  počty  pri'slušných

záznamov o osobných údajoch;

b)    kontôktné údaje zodpovednej osoby Sprostredkovôtera alebci iný kontakt, od ktorého je možné zĺskať viac informáciĺ;

c)    popíšte odhadované riziko a prôvdepodobné dôsledky porušenia ochrany osobných Údajov;

d)    opíšte  opatrenia  prijaté alebci  navrhnuté  na  riešenie  porušenia  ochrany osobných  údajov.

2.     Sprostredkovateľ spolupracuje  s  Prevádzkovateľom  pri  vyšetrovanĺ,  zmierňovaní  a  náprave  každého  porušenia  ochrany

osobných údajov.

čl.  XI

Hodnotenie vplyvu ochrany údajov a F]ľedchádzajúce konzultácle

1.     Sprostredkovater  poskytne  Prevádzkovateľovi   primeranú   pomoc  so  všetkými   hodnotenlaml  vplyvu  ochrany  osobných

údajov     podra     §     42     zákona     @akékoľvek     predchádzajúce     konzultácie     sakýmkoľvek    dozorným     orgánom     dohľôdu

Prevádzkovateľa,    ktoré    sa    vyžadujú    podra    §    43    zákona,    a    to    vždy    len    vo    vzt`ahu    spracúvônla    osobných    údajov

Sprostredkovateľom v mene Prevádzkovatera a charakteru spracúvanla, ktoré má Sprostredkovôteľ  k dispozícii.

TECHEM  -Zmluva GDPR Stran@  3 z 4



'

//
č'. x''

likvidácla alebo vrátenle osobných údaJov Prevádzkovateľovl

1.      Sprostredkovateľ   musĺ   bezodkladne   a   v   kôždom    prĺpade   do   90   (devät'desiatich)    kalendárnych   dnĺ   od   zastavenia

spracúvania osobných  údajov alebo od dátumu ukončenle tejto zmluvy:

a)      vrátiť    Prevádzkovateľovl    kópie    všetkých    osobných    údôjov    zabezpečeným    prenosom    avtakej    podobe,    ktorú    si

Prevádzkovaterurčil,

b)     ostatné  kópie sa  bezpečne vymažú alebo skartujú.

2.    Sprostredkovateľ môže uchovávať osobné  údaje Prevádzkovôtera v rozsahu  požadovanom  právnyml  predpismi  Únie alebo

členského Štátu  a  iba v rozsahu  a  na taký čas, aký vyžaduje  právne predpisy Únie alebo členského Štátu a vždy za  predpokladu,

že  Sprostredkovater  zabezpečí  dôvernost'  všetkých  týchto  osobných  údajov  a  zôbezpečĺ,  aby  sô  takéto  osobné  Údaje  pre

Prevádzkovateľa  spracúvali  iba  podľa  potreby  na  účel  (-y)  Špeciflkovaný  v  právnych  predpisoch  Únie  alebo  Členských  štátov,

ktoré si vyžadujú jeho uchovávanle a na žiadny iný účel.

čl. xl''

Výkon auditu

1.     Prevádzkovateľ  je   oprávnený   po   konzultácil   so   Sprostredkovateľom   vykonať  audit   v  jeho   obchodných   prlestoroch

prostrednĺctvom audĺtorov n3 tento účel  poverených.

2.    Sprostredkovater poskytne  Prevádzkovaterovi  plnú  spoluprácu v súvislosti  s akýmkorvek takýmto  auditom  a  na  požiadônie

Prevádzkovateľa  poskytne Prevádzkovaterovi dôkôz o tom, že dodržiava svoje  povinnosti podľa tejto zmluvy.

3.    Sprostredkovateľ  môže  za  Účelom  urahčeniô  kontrol  zo  strany  Prevádzkovateľa  požiadat' o  odmenu  v  zmysle  aktuálneho

cenni'ka.

č'. x'v

Záverečné usta novenia

1.     Zmluvné  strany  sa   dohodli,  že  spracúvanie  osobných  údajov  sa  automaticky  ukončí  po  ukončenĺ  tejto  zmluvy  alebo

uplynuti'm alebo ukončením všetkých zmlúv o poskytovôní služieb uzavretých Sprostredkovateľom a  Prevádzkovateľom.

2.    Zmluvu je možné menit` a  dopíňat' len po vzáiomnej dohode zmluvných strán výlučne formou pĺsomných dodatkov.

3.    Ak  je  niektoré  ustanovenie  tejto  zmluvy  neplatné  alebo  nevykonateľné,  zvyšok  tejto  zmluvy  zostane  platný  a  účinný.

Neplatné  alebo   nevymáhateľné   ustanovenie  sô   musí  podra   potreby  zmenit'  a   doplnit',   aby  sa  zabezpečila  jeho   platnosť

a vynútiteľnost'.

4.    Sprostredkovateľ je  oprávnený  začať  so  spracúvaním  osobných  údajov  v mene  Prevádzkovatera  odo  dňa  podpisu  tejto

zmluvy.

5.    Táto zmluva  sa  uzatvára  na dobu neurčitú a je Účinná dňom jej  podpisu.

Á.  F. p C7 T  Í{,` o Ĺ 7  -
r-l,ď~/\LOLĹ' dňa?..r...)`.:.??.?.y
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