
Zm]uva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovatel'om
(ďalej ako „Zmluva")

Sprostredkovateľ:

Ferdinand Žigo

Gen Svobodu 975/54

95801  Partizánske

Štatutárny orgán:
IČO: 37364090

DIČ:  1029075916

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu: Číslo živn. registra:
305-5519, okresný úrad Prievidza
Primámy telefonický kontakt: 09112713 89

Prevádzkovatel':
Obec Nedožery-Brezany

Štatutárny o rgán :

IČo: oo3183o2

IČDPHa]IČ): 2021162737

Primámy telefonický kontakt:0905  823  555

1. Pľedmet Zm]uvy

1.   Prevádzkovatel' v  rámci  výkonu  svojej  čimosti  nakladá  s  osobnými  údajmi  v  zmysle
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochrane Ďzických osôb pri
spracúvaní    osobných    údajov    a    o    voľnom    pohybe    takýchto    údajov    (ďalej    ako
„Nariadenie"),  pričom vymedzuje  účel  spracúvania  osobných  údajov,  určuje podmienky
ich spracúvania a spracúva tieto osobné údaje vo vlastnom mene.

2.    Sprostredkovatel'  je  poskytovateľom   servisných   a konzultačných   služieb  aplikačného

programového    vybavenia    infomačného    systému    Asseco    WÉČKO    (ďalej    ako
„Infomačný   Systém"),   ktorý   je   Prevádzkovatel'   oprávnený   používať   na   základe
zmluvného  vzťahu  s dodávatel'om  lnfomačného  Systému  Asseco.  Sprostredkovatel' je
autorizovaným  partnerom  dodávateľa  lnformačného Systému Asseco.

3.    Sprostredkovatel'  za  účelom  poskytovania  služieb  podpory  a  prevádzky  lnfomačného
Systému je  v nevyhnutnom  rozsahu oprávnený  na prístup  k osobným  údajom,  ktoré  sa
nachádzajú v tomto lnfomačnom Systéme.

4. V rámci lnfomačného Systému má Sprostredkovateľ prístup k osobným údajom dotknutých
osôb,  ktorými  sa  rozumejú  Ď/zické  osoby,  ktoré  sú  vo  vzťahu  k  Prevádzkovatel'ovi  v

pracovnom  pomere  alebo  obdobnom  právnom  vzt'ahu,  pre  Prevádzkovateľa  vykonávajú
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práce  na  základe    dohôd  o  prácach  vykonávaných  mimo  pracovného  pomeru  alebo  sú  v
zmluvnom vzťahu s Prevádzkovateľom (ďalej len „dotknuté osoby").

5.   Sprostredkovatel'  je   oprávnený   spracúvať   osobné   údaje   v   rozsahu   a   za   podmienok
stanovených touto Zmluvou.

11. Spracúvané osobné údaje

1.  Na  základe  tejto  Zmluvy  má  Sprostredkovateľ  prístup  k  nasledujúcim  osobným  údajom
dotknutých osôb:

InfbrmačnÝ svstém Asseco WÉČKO :

Titul pred menom a za menom
Adresa trvalého pobytu
Adresa prechodného pobytu
Číslo bankového účtu
Mzdové a  osobné údst
Evidenčné údaje z Evidencie obyvateľstva, Miestnych daní a poplatkov
Telefónický kontákt
E-mailový kontakt

111. Podmienky spracúvania osobných údajov

1.  Sprostredkovateľ je  oprávnený  spracúvať  osobné  údaje  v  mene  Prevádzkovatel'a  len  na
základe  zdokumentovaných  pokynov  Prevádzkovatel'a,  a  to  aj   vtedy,  ak  ide  o  prenos
osobných  údajov  do  tretej  krajiny  okrem  prenosu  na  základe  osobitného  predpisu  alebo
medzinárodnej    zmluvy,   ktorou   je   Slovenská   republika   viazaná.   Pri   takom   prenose
Sprostredkovateľ   oznámi   Prevádzkovatel'ovi   túto   požiadavku,   a   to   pred   spracúvaním
osobných údajov, ak zákon neustanovuje inak.

2.   Sprostredkovateľ  je  oprávnený  pri  spracúvanĺ  osobných  údajov  vykonávať  nasledovné
operácie : získavanie, zazmamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávan ie, zmena,
vyhľadávanie, prehLiadanie, využívanie, obmedzenie, vymazanie.

3.   Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch,  ktoré spracúva.
Povinnost'  mlčanlivosti  trvá  aj  po  ukončení  spracúvania  osobných  údajov.  Povinnosťou
mlčanlivosti  o  osobných  údajoch je  Sprostredkovatel'  povinný  preukázateľne  zaviazať  aj
všetkých   svojich  zamestnancov,   resp.   spolupracovníkov,   ktorí  vykonávajú  činnosti   pri
spracúvaní osobných údajov

4.      Sprostredkovatel'   je    povinný    chrániť   spracúvané    osobné    údaje    pred    poškodením,
zničením,  stratou, neoprávneným prístupom, zmenou a sprístupnením, poskytnutím alebo
zverejnením,  ako  aj  pred    inými  neprípustnými  spôsobmi  spracúvania.  Na  tento  účel

príjme technické,  organizačné  a personálne  opatrenia zodpovedajúce  spôsobu  a rizikám
spracúvania  osobných  údajov,  ktoré  budú  zdokumentované  v  príslušnej  bezpečnostnej
dokumentácii (Projekt GDPR).
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5.      Sprostredkovatel' sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť prevádzkovateľovi každý

jeden  prípad  podozrenia z úniku,  straty,  zneužitia alebo  iného  možného  bezpečnostného
incidentu v súvislosti so spracúvanými osobnými údajmi Prevádzkovatel'a.

Sprostredkovateľ  je   povinný  vymazať  osobné   údaje   alebo   vrátiť  Prevádzkovatel'ovi
osobné   údaje   po   ukončení   spracúvania   osobných   údajov   na   základe   rozhodnutia
Prevádzkovateľa  a  vymazat'  existujúce  kópie,  ktoré  obsahujú  osobné  údaje,  ak  zákon
alebo   medzinárodná   zmluva,    ktorou   je    Slovenská   republika   viazaná,    nepožaduje
uchovávanie týchto osobných údajov.

Sprostredkovatel'     nepoverí     bez     súhlasu     ďalšieho     sprostredkovatel'a     činnosťami
uvedenými v tejto zmluve s Prevádzkovateľom.

8.      Ak  na  základe  súhlasu  podľa  odseku  7  dôjde  k  zapojeniu  ďalšieho  sprostredkovatel'a,
Sprostredkovateľ  prenáša    takémuto  ďalšiemu  sprostredkovateľovi  rovnaké  povinností
týkajúce   sa   ochrany   osobných   údajov   ,   ako   sú   ustanovené   v   tejto   zmluve   medzi
Prevádzkovateľom a Sprostredkovatel'om.

9.      Sprostredkovateľ  sa  zaväzuje  poskytnúť  Prevádzkovateľovi  súčinnosť  pri  zabezpečení

plnenia   povinností   podľa  článkov   32   až   36   Nariadenia,   s   prihliadnutím   na   povahu
spracúvania osobných údajov a infomácie dostupné Sprostredkovateľovi.

10.   Prevádzkovatel' sa zaväzuje zabezpečiť súhlas dotknuúch osôb so spracúvaním osobných
údajov  v  zmysle  Naríadenia  a  zákona  č.18/2018  Z.z.  o  ochrane  osobných  údajov  a  o
zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  (ďalej  ako  „Zákon"),  a to  v takom rozsahu,  aby
Sprostredkovatel' mohol riadne plnit' svoje povinnosti súvisiace so spracúvaním osobných
údajov.

11.   Sprostredkovatel'    spracúva    osobné    údaje    v    sídle    Prevádzkovateľa    alebo    forinou
vzdialeného prístupu.

12.   Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán ohľadom spracúvania osobných
údajov  a  v  celom  rozsahu  nahrádza  všetky  predchádzajúce  písomné  a  ústne  dohody
zmluvných strán týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

IV. Záverečné ustanovenia

1.    Táto  Zmluva  nadobúda  platnosť  a  účinnosť  dňom  jej  podpisu  obidvoma  zmluvnými
stranami.

2.    Táto  Zmluva je  vyhotovená  vo  dvoch  vyhotoveniach  s  platnosťou  originálu,  z  ktorých
každá zmluvná strana obdrží  1  vyhotovenie.

3.    Veci  neupravené  touto  Zmluvou  sa  riadia  príslušnými  ustanoveniami  Nariadenia  alebo
Zákona.

4.    Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu prečítali, jej  obsahu,  právam a povinnostiam

porozumeli,  pričom  na znak  súhlasu  s jej  obsahom  a  so  skutočnosťou,  že  túto  Zmluvu
neuzavreli    pod  nátlakom  alebo  za  nápadne  nevýhodných  podmienok, ju  vlastnoručne

podpisujú.
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V Nedožeroch-Brezanoch,    dňa 25.05.2018

Fú'ĺ,'DiĺJÁĺjnŽ/fio

6ÍíW.SV0Bgou    975/54

g'jó,gľ,,3A,.r)r.r,zÁ„3„E

1.Šff.87364(j90

Sprostredkovateľ Pľevádzkovatel'
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