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Zmluva o spracúvanĺ osobných údajov sprostredkovateľom

(ďalej ako ,,Zmluva")

Sprostredkovateľ:

Pľevádzkovateľ:

Asseco Solutlons, a.s.

Plynárenská 7/C

82109  Bratislava

Zastúpená:

Mgr. Miroslav Kolenička, na základe splnomocnenia

IČO: 00602311

lčDPH: SK2020447990

zapĺsaný v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka

č.81/B

Primárny telefonický kontakt: +42i 2 206 77111

Obec Nedožery-Brezany

Družstevná 367

97212 Nedožery-Breza ny

Štatutárnyorgán:

lčo: oo3183o2

lčDPH:

zapísôný v obchodnom registri okresného súdu:

Primárny telefonícký kontakt:  0 SO  ĺ-   /?J  5-  )-)-

'.

Predmet Zmluvy

1.     Prevádzkovateľv rámci výkonu svojej činnosti nakladá s osobnými údajmi v zmysle Nariadenia

Európskeho Parlamentu ô Rady č. 2016/679 o ochrane fyzíckých osôb pri spľacúvaní osobných

údajov a o voľnom  pohybe takýchto  údajov (ďalej  ako „Nariadenie"),  pričom vymedzuje  účel

spracúvania  osobných  údaj.ov,  určuje  podmienky  Ích  spracúvania  a spracúva  tieto  osobné

údaje vo vlastnom mene.

2.     Sprostredkovateľ je  poskytovateľom  aplikačného  programového  vybavenia     informačného

systému Asseco WÉČKO (ďalej ako ,,lnformačný Systém"),  ktorý je  Prevádzkovateľ oprávnený

používat` na základe zmluvného vzt'ahu so Sprostredkovateľom.

3.     Sprostredkovateľza účelom poskytovania služieb podpory a prevádzky lnformačného systému

je  v  nevyhnutnom  rozsahu  oprávnený  na  prístup  k  osobným  údajom,  ktoré  sa  nachádzajú
v tomto lnformačnom Systéme.
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4.     V rámcí lnformačného Systému má Sprostredkovateľ  prístup k osobným  údajom  dotknutých

osôb, ktorými sa rozumejú fyzické osoby, ktoré sú vo vzt'ahu k Prevádzkovateľovi v pracovnom

pomere alebo obdobnom právnom vzťahu,  pre Prevádzkovateľa vykonávajú práce na základe
dohôd   o prácach  vykonávaných   mimo   pracovného   pomeru  ôlebo   sú  vzmluvnom  vzťahu

s Prevádzkovateľom (ďalej len „dotknuté osoby").

5.    Sprostredkovater   je    oprávnený    spracúvať   osobné    údaje   vrozsahu    a     za    podmienok
stanovených touto Zmluvou.

11.

Spracú`/ané osobné údaje

1.     Na   základe  tejto  Zmluvy  má   Sprostredkovateľ  prístup   k   msledujúcim   osobným   údajom

dotknutých osôb:

lnformačný s`/stém Asseco WÉČKO ;

-       Titulpredmenomaza

-       Adresatrvalého pobytu

-      Adresa prechodného pobytu
-       Číslobankovéhoúčtu

-      Telefonwkontakt
-       E-maibvýkontakt

111.

Podmienky spracúvania osobných údajov

1.     Sprostredkovateľ  je   oprávnený   spracúvať  osobné   údaje  vmene   Prevádzkovatera   len   na

základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných

údajov do tretej krajiny okrem prenosu na základe osobitného predpisu alebo medzináľodnej

zmluvy,  ktorou je Slovenská  republika viazaná.   Pri   takom  prenose Sprostredkovateľ oznámi

Prevádzkovateľovi   túto   požiadavku,   ato   pred   spracúvôni'm   osobných   údajov,   ak   zákon

neustanovuje inak.

2.     Sprostredkovateľ  je   oprávnený   pri   spracúvaní   osobných   údajov   vykonávať   nasledovné

operácie:  získavanie,  zaznamenávanie,  usporadúvanie,  Štruktúrovanie,  uchovávanie,  zmena,

vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, obmedzenie, vymazanie.

3.     Sprostredkovateľ  je   povinný  zachovávat'  mlčanlivost'  o osobných   údajoch,   ktoré  spracúva.

Povinnost'   mlčanlivosti   trvá   aj   po   ukončení   spracúvania   osobných   údajov.   Povinnosťou

mlčanlivosti   o osobných   údajoch   je   Sprostredkovateľ   povinný   preukázateľne   zaviazat'   aj

všetkých    svojich    zamestnancov,    resp.    spolupracovníkov,    ktorĺ   vykonávajú    činnosti    pri

spracúvaní osobných údajov.
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4.     Sprostredkovateľ je  povinný  chráníť spracúvané  osobné  údaje  pred  poškodením,  zničeni`m,

stratou, neoprávneným prístupom, zmenou a spri'stupnením, poskytnutím alebo zverejnením,

ako  aj  pred  akýmikorvek  inými  nepri'pustnými  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).

5.     Sprostredkovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámit' Prevádzkovateľovi každý jeden

pri'pad  podozrenia  z úniku, straty, zneužítía  alebo iného  možného  bezpečnostného  incidentu
v súvislosti so spracúvanými osobnými údajmi Prevádzkovateľa.

6.     Sprostredkovateľ je  povinný  vymazat'  osobné  údaje  alebo  vrátiť  Prevádzkovateľovi  osobné

údaje  po  ukončení spracúvania  osobných  údajov  na  základe  rozhodnutía  Prevádzkovateľa  a

vymazat` existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak zákon alebo medzinárodná zmluva,

ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

7.     Sprostredkovateľ     sa      zaväzuje      nepoverit'     spracúvaním      osobných      údajov     ďalšieho

sprostredkovateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.   Ak na základe

súhlasu  podľa  predchádzajúcej  vety  Sprostredkovateľ poverí  ďalšieho  sprostredkovateľa,  je

povinný o tejto skutočnosti vopred informovať Prevádzkovatera.

8.     Ak   na   základe   súhlasu    podľa   odseku   7   dôjde    kzapojeniu   ďalšieho   sprostredkovateľa,

Sprostredkovateľ sa zaväzuje takémuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve uložiť rovnaké

povinnosti  týkajúce  sa  ochrany  osobných  údajov,  ako  sú  ustanovené  v tejto  zmluve  medzi
Prevádzkovaterom a Sprostredkovateľom.

9.     Sprostredkovateľsa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi súčinnosť pri  zabezpečenĺ plnenia

povinností   podľa   článkov   32   až   36   Nariadenia,   sprihliadnutím   na   povahu   sprôcúvanía
osobných údajov a Ínformácie dostupné Sprostredkovateľovi.

10.  Prevádzkovater  sa  zaväzuje  zabezpečiť  súhlas  dotknutých  osôb  so  spracúvaním  osobných

údajov v zmysle  Nariadenia  a zákom  č.  18/2018  Z.z.  o ochrane  osobných  údajov  a o zmene

adoplnení     niektorých     zákonov     (ďalej     ako     ,,Zákon"),     ato     vtakom     rozsahu,     aby

Sprostredkovateľ  mohol   riadne   plnit'  svoje  povinnosti   súvisiace  so  spracúvanĺm  osobných

údajov.

11.  Sprostredkovateľ spracúva  osobné  údaje  v si'dle  Prevádzkovateľa  alebo formou  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.
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Záverečné usta novenia

1.    Táto Zmluva nadobúda platnost' a účinnost` dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

2.    Tento Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých   každá

zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie.

3.    Táto Zmluva  môže  byt' menená  a  dopíňaná  písomnou  dohodou  zmluvných  strán,  označenou
ako číslované dodatky, a potvrdenou oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4.     Veci neupravené touto zmluvou sa riadia pri'slušnými ustanoveniami Nariadenia alebo zákona.

5.     Zmluvné stľany si túto Zmluvu  prečĺtali, jej obsahu,  právam a  povinnostiam z nej vyplývajúcim

porozumeli,  pričom  na  znak  súhlasu  s  jeho  obsahom  a  so  skutočnost`ou,  že  túto  Zmluvu
neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne

podpisujú.

V Brôtislave dňa 25.5.E018

Jt,L-Li--i__
Sprostredkovateľ

na základe splnomocnenia
Asseco Solutions, a.s.
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