
SPR-ZML-C03
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateťom

uzatvorená v zmysle § 34 ods. 3 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobných údajov a o změně
a doplnění niektorých zákonov

medzi zinluvnými stranami:

PrevádzkovateF: Obec Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany
Zastúpciiý: RNDr. Slávka Guteková, starostka obce
IČO: 00327239
(ďalej len „prevádzkovatel"')

a

Sprostredkovatel': AUTOCONT s.r.o.
zastupeny: Ing. Martin Zamovský
IČO: 3 6396222
(ďalej kn „sprostredkovatel"')

I. Předmět spracúvania
Predmetom tejto zmluyy je úprava práv a povinností zmluvných stráň při zabezpečení ochrany osobných
údajov sprostredkovatel'om v súlade s příslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochraně
osobných údaj ov.
Sprostredkovatel' pre prevadzkovatel'a poskytuje:
Údržba a oprava technických zariadení hardware a software produktov.
Predmetom spracúvania osobných údajovje:
zoznarn zamestnancov a běžné osobné údaje potřebné k údržbě a opravám IT.

II. Doba spracúvania
l. Doba spracúvania osobných údajov sprostredkovatel'om je po dobu účelu spracúvania.
2. V případe skončenia zmluvného vzťahu sa doba uchovávania riadi závaznými právnymi predpismi a

vzájomnou dohodou zmluvných stráň.

III. Typ a kategória osobných údajov
l. SprostredkovateF spracováva pře prevadzkovatel'a běžné osobné údaje.
2. Kategória spracúvania osobných údajov v méně prevádzkovateFa je určená predmetom uzatvorenej

zmluvy.

IV. Záznam alebo rozsah osobných údajov
l. Záznam osobných údajovje určený predmetom zmluvy a móže tvoriť samostatnú přílohu.

V. Kategorie dotknutých osob
l. Kategóriu dotknutých osob tvoria: zaměstnanci, ďalšie dotknuté osoby.

VI. Povinnosti a práva prevádzkovateťa
l. Prevádzko vatel' je oprávněný požadovať od sprostredkovatel'a preukázanie vykonania všetkých

predpísaných bezpečnostných opato'eni na ochranu osobných údajov podl'a bodu Vil. ods. 2 tejto
zmluvy.

2. Prevádzkovateť je povinný přijat' vhodné technické a organizačně opatrenia na zabezpečenie
a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonává v súlade so zákonom. NR SR č.
18/2018 Z. z., pričom opatrenia přijímá ohl'adom na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov
a na rizika s raznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pře práva dotknutých osob. Přijaté opatreniaje
prevádzkovatel' povinný podl'a potřeby aktualizovat'.

3. PrevádzkovateFje povinný pravidelné preverovať to-vanie účelu spracúvania osobných údaj ov a po jeho
splnění bez zbytečného odkladu zabezpečiť výmaz osobných údaj ov, vyradenie záznamov
z registratúmeho střediska, připadne ich zaradenie do predarchívnej a následné archívnej starostlivosti

4. PrevádzkovateFje povinný vytvořit' také podmienky fúngovania ním prevádzkovaných iaformačných
systémov, ktoré zamčia ochranu osobných údajov před ich poškodením, zničením, stratou, změnou,
neoprávněným přístupem, zneužitím a sprístupnením, poskytnutím alebo zveřejněním, ako aj před
akymikol'vek inými nepřípustnými spósobmi spracúvania.
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VII.Povinnosti a práva sprostredkovatePa
l. SprostredkovateF je povinný spracúvať osobné údaje tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a

slobod dotknutých osob, najma k porušeniu ich práva na zachovanie Fudskej dóstojnosti alebo k iným
neoprávněným zásahem do ich práva na ochranu súkromia.

2. SprostredkovateF je povinný viesť záznam o kategóriách spracovateFských činností, ktoré vykonal pře
prevadzkovatel'a v zmysle § 37 ods. 2 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. a při skončení zmluvy tieto
odovzdať prevádzkovateťovi v listinnej aj elektronickej podobě.

3. V zmysle tejto uzatvorenej zmluyy sprostredkovatel'je povinný:
l. spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov prevadzkovatel'a, pričom přenos

osobných údajov do tt-etej krajiny alebo medzinárodnej organizáciije bez súhlasu prevádzkovateťa
zakázaný, okrem přenosu na základe osobitného předpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná.

a) SprostredkovateF je při takám přenose povinný oznámiť prevádzkovateFovi tuto požiadavku
před spracúvaním osobných údajov.

2. zabezpečit', aby sa osoby oprávněné spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť
o informáciách, o kterých sa dozvěděli, ak nie sú viazané povinnosťou mlčanlivosti podl'a
osobitného zákona,

3. vykonat' opatrenia podlá § 39 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.
a) Sprostredkovatel' je povinný přijat' so zretel'om na najnovšie poznatky, na náklady na

vykonanie opatření, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údaj ov a na rizika
s režnou pravdepodobnosťou a závažnosťou pře práva fyzických osob primerané technické a
organizačně opatrenia na zaistenie úrovně bezpečnosti primeranej tomuto riziku.

b) Sprostredkovatel'je povinný zabezpečiť pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov, ak si
to situácia vyžaduje, alebo na žiadosť prevádzkovateFa.

c) Sprostredkovatel' sa zavazuje zabezpečit' trvalú dověrnost', integritu, dostupnost a odolnost
systémov spracúvania osobných údaj ov.

d) Sprostredkovatel' sa zavazuje zabezpečit' proces obnovy dostupnosti osobných údajov a
přístup k nim v případe fyzického incidentu alebo technického incidentu.

e) Sprostredkovatel' zodpovedá za proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia
účinnosti technických a organizačných opatření na zaistenie bezpečnosti spracúvania
osobných údajov.

f) Při posudzovaní primeranej úrovně bezpečnosti je sprostredkovatel' povinný prihliadať na
rizika, ktoré představuje spracúvanie osobných údajov, a to najma náhodné zničenie alebo
nezákonné zničenie, strata, změna alebo neoprávněné poskytnutie prenášaných osobných
údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo
neoprávněný přístup k takýmto osobným údajom.

g) Sprostredkovatel' je povinný yytvoriť také podmienky fungovania ním používaných
informačných systémov, ktoré zaručia ochranu osobných údajov před ich poškodením,
zničením, stratou, změnou, neoprávněným přístupem, zneužitím a sprístupnením,
poskytnutím alebo zveřejněním, ako aj před akymikol'vek inými nepřípustnými spósobmi
spracúvania.

4. dodržiavat podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovatela podlá § 34 ods. 2 NR SR č. 18/2018
Z. z., t.j. sprostredkovatel' nesmie pověřit' spracúvaním osobných údajov ďalšieho
sprostredkovateFa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu prevádzkovateFa alebo
všeobecného písomného súhlasu prevadzkovatel'a.

a) Sprostredkovatel' je povinný vopred informovat' prevadzkovatel'a o pověření ďalšieho
sprostredkovatel'a, ak sa poverenie vykonalo na základe všeobecného písomného súhlasu.

b) Ak sprostredkovatel' zapojí do vykonávania osobitných spracovateťských činností v méně
prevadzkovatel'a ďalšieho sprostredkovatel'a podl'a § 34 ods. 5 zákona NR SR č. 18/2018 Z.
z. , tomuto ďalšiemu sprostredkovatel'ovi v zmluve alebo iného právneho úkonu je povinný
uložit' rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údaj ov ako sú ustanovené v zmluve
alebo v inom právnom úkone medzi prevadzkovatel'om a sprostredkovatel'om podl'a odseku
3, a to najma poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a
organizačných opatření tak, aby spracúvanie osobných údaj ov spínalo požiadavky tohto
zákona.

c) Zodpovědnost' voči prevádzkovatefovi nesie póvodný sprostredkovatel', ak ďalší
sprostredkovateF nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
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5. po zohl'adneni povahy spracúvania osobných údajov v co najváčšej miere poskytnvť súčinnosť
prevadzkovatel'ovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami při plnění jeho povinností
přijímat' opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podl'a § 19 až 21 zákona NR SR č. 18/2018
Z. z.

a) Sprostredkovatel' sa zavazuje poskytnúť informácie podťa § 19 ods. l písm. a)až f) a § 19
ods. 2 písm. a) až f) zákona NR SR č. 18/2018 Z. z., dotknutej osobě ak osobné údaje sú
získané od dotknutej osoby.

b) SprostredkovateF sa zavazuje poskytnut' informácie podl'a § 20 ods. l písm. a)ažf) a § 20
ods. 2 písm. a) až g) zákona NR SR č. 18/2018 Z. z., dotknutej osobě ak osobné údaje nie sú
získané od dotknutej osoby

c) Sprostredkovatel sa zavazuje zabezpečit' voči dotknutej osobě jej právo na přístup k jej
osobným údajem v zmysle § 21 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.

6. poskytnut súčinnost prevádzkovatefovi při zabezpečovaní plnenia povinností podl'a § 39 až43 s
prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné sprostredkovatel'ovi.

a) Sprostredkovatel'je povinný oznámit' prevadzkovatel'ovi porušenie ochrany osobných údajov
bez zbytečného odkladu po tom, ako sa o ňom dozvěděl.

7. vrátit prevádzkovate loví osobné údaje po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania
osobných údajov na základe rozhodnutia prevadzkovatel'a avymazať existujúce kopie, ktoré
obsahujú osobné údaje, ak osobitný předpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská
republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

a) Sprostredkovatel sa zavazuje o nevymazaní existujúcich kopií pře existenciu osobitného
předpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktorá by
požadovala uchovávanie týchto osobných údajov písemné informovat' prevadzkovatel'a při
vrátení osobných údajov po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania
osobných údaj ov na základe rozhodnutia prevádzkovateFa.

8. Sprostredkovatel' bene na vedomie, že je povinný poskytnúť prevádzkovateťovi informácie
potřebné na preukázanie splnenia povinností vyplývajúce zo zákona NR SR c. 18/2018 Z. z.
a poskytnut' súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany
prevadzkovatel'a alebo auditora, ktorého pověřil prevádzkovatel'.

VFU. Závěrečné ustanovenia
l. Meniť alebo doplňať obsah tejto zmluvy bude možné len po vzájomnej dohodě formou písemných

dodatkov, ktoré budu platné, ak budu podpísané oprávněnými zástupcami oboch zmluvných stráň.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jeden výtlačok.
3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozuměli a na znak súhlasu s jej obsahem ju

vlastnoručně podpísali.
4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurcitů.

V Kapušanoch dna 27.01.2020
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oočka Prešov
Strojnická 1, 08006 Prešov

Strana 3 z 3




