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zMtUVA o SPRACÚVANí osoBNÝcn Úoruov

M EDzt

PREVÁDZKoVATEĽoM A SPRoSTREDKoVATEĽoM

!ł

v srjlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o
ochran e fyzických osôb pri spracúvaní osobných

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorý
m sa zrušuje smernica 95/46/Es (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) a so záko nom č. L8/2o
t87' z. o ochrane osobných údajov
v znení nesko ršíchpredpisov a o zmene
a d op lnení niektorých zákonov

l.
1.1. Prevádzkovateľ

Zmluvné strany

Názov: Mesto Turzovka

Sídlo: Stred 178, oz3s4Turzovka

obchodný register;
ĺČo:oo314331
lČ_opx :
Bankové spojenie :
Zastúpený : JUDr. Ľubomír Golis - primátor
(d'alej len,, prevádzkovateľ,,)

1.2. Sprostredkovateľ
(právnická osoba)

Názov: sToP LUĘ s' r. o.
Sĺdlo: V. Spanyola 23, o]'0 ot Žilina

obchodný register:
lČo: 45724351
DĺČ:2023108483
Bankové spojenĺe
:

Zastúpený :
(d'alej len,,sprostredkovateľ.')

il.

predmet zmluvy

je úprava vzájomných práv a povinností
zmluvných strán pri
zabezpečovaníochrany osobných údajov v
súlade s príslušnými

2'1 obsahom tejto zmluvy

spracovávaní

a

ustanovenĺami podľa čl. 28 nariadenia EÚ č,. 679/2016
a zákona č,78|2oĹ8Z.z. (d,alej len

,,zákon").

2'2 Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sa zaväzujú
prijať so zreteľom na najnovšie poznatky,
na náklady na vykonanie opatrenĹ na povahu,
rozsah, kontext
ĺe"l spracúvania
osobných údajov a na rĺziká s rôznou pravdepodobnosťou
a závažnosťou pr.e práva
fyzických osôb primerané technické
org.nir.čnéopatrenia na zaistenie úrovne
bezpečnosti prĺmeranej tomuto riziku, pričom
uvedené opatrenia môžu zahŕňať:

.

,

o
o

pseudonymizáciu a šifrovanie osobných
údajov,
zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity,
dostupnosti a odolnosti systémov
spracúvania osobných údajov,
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Práva a povinnostĺ prevádzkovateľa

3'1 Prevádzkovateľ týmto deklaruje,
že má
vyPldLovanLl uezpečnostnú
'u Vypracovanú
Bezpečnostnúdokumentáciu
zákona.
doku
Fodľa
3'2 Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje,
čĺnnosťoodĘ, bodu 2.2má
potrebnú odbornú,
'. 1..
. ...ueuj"'_
u..p"tnosŕ
. $:::J!:ľoJľ,ä:x'J',,:,"ĺ'J::[1l::
3'3
" Prevádzkovateľ vyhlasuje,
;; ;; výbere ,pro*r"ołovateľa dbal
na jeho odbornú
,.ľ,opno,i
,.,.ie,ľ ue.peenosi
:;:::J'*:."'jľ;lx'ľ,:ł:ľ;:Íiľj**|j;'i.i.n"

JJ'..

:íäľÉ

"

#äľi:i:;*Ł{:lľ"ľi"u,y'osobám, že ich osobné údaje

: : ii,i'..ľ]ľ:l'ľ:
3'5
Prevádzkovateľ berie na

;:ľ:'*ľ:::;'"''

že nesmie zveriť spracovanie osobných
údajov
ak by ";;;Ĺ,
tým mohli oyt ollrozerro práva
a právom .t,rĺn"n.
záujmy

lV.

Práva a povinnosti sprostredkovateľa

4'L Sprostredkovateľ nesmie
poveriť spracúvaním
sprostredkovateľa bez
prevádzkovateľa aĺebo o*i.n'o."júceho ","o,.läi3'o'l,,"lx'ä: ixĺ[::
všeobecnéhopĺro'nJr,o
súhlasu prevádzkovateľa.
Sprostredkovateĺ je povinný
vopred ĺnformovaťpreuĺa.łovateľa
poverení d,alšieho
ak sa poverenie vykonalo n.'rákl.du

;ffij:::'-ovateľa'

všeobecnéhopísomného

4'2 Sprostredkovateľ je povinný
spracúvať osobné údaje l1n.na
základe písomných pokynov
prevádzkovateľa' a to
aj wedy, ak ide o prenos
údajov
d"i,=tą krajiny alebo
medzinárodnej organizácíĺ
okrem prenosu na"*Ĺ.ĺ.l.,
základe osobitného predpisu
medzinárodnej zmluvy' ktorou je
Slovensłĺ,..puiľla viazaná; ,prorar"dkovateľ alebo
takom prenose povínný oznámiíprevádzkovateľovi
je pri
túto
požiadavku
pred spracúvaním
osobných údajov' ak osobitný
prejpis alebo meazinarooná
zmluva, ktorou je Slovenská
republika viazaná, takéto
oznámenie nezakazuje , JJrooou
verejného záujmu,
4'3 Sprostredkovateľ je povinný
zabezpečit, a_by sa osoby
oprávnené spracúvať osobné
zaviazali' že zachovajú mlčanlivo'ľ
údaje
o inĺor';.';;ň,'J u,o.y.n sa dozvedelĺ,
viazané povĺnnosťou mlčanlivosti
ak nie sú
podľa osobitnéio zákona, po
.onĹlnení. povahy
spracúvania osobných údajov
prevádzkovateľovi vhodnými
technickými u org.'r.ľny'ĺ
opatreniamĺ pri plnení jeho
opatrenia na základe :ĺ.oärtiJoiknutej
osoby podľa druhej časti
:rffifflprijímať
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dkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosťprevádzkovateľovi pri zabezpečovaní
plnenia povinností podľa s 39 až 43 s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných
údajov a informácie dostupné sprostred kovateľovi.
Sprostre

4;5 Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby fyzická osoba konajúca za prevádzkovateľa
alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, spracúvala tieto údaje len
na základe pokynov prevádzkovateľa alebo podľa osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

4.6 Sprostredkovateľ je povinný vymazať osobné údaje alebo vrátiť prevádzkovateľovi
osobné údaje po ukončeníposkytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných
údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa a vymazať existujúce kópie, ktoré
obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je
Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

4'7 Sprostredkovateľ je povinný po ukončeníposkytovania sluŽieb týkajúcich sa spracúvania
osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa osobné údaje vymazať alebo
vrátiť prevádzkovateľovĺ a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak
osobitný predpis aĺebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
nepožad uje uchovávan ie týchto osobných ú dajov'

4'8 Sprostredkovateľ je povinný poskytnúťprevádzkovateľovi informácie potrebné na
preukázanie splnenia povinností a poskytnúť súčinnosťv rámci auditu ochrany osobných
údajov
kontroly zo strany prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril
prevádzkovateľ'

a

4.9 Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočnéhoodkladu informovať prevádzkovateľa, ak má
za to, Že sa pokynom prevádzkovateľa porušuje tento zákon, osobitný predpis alebo
medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany
osobných údajov.

4.10 Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činnostĺV rnene

prevádzkovateľa d'aĺšiehosprostredkovateľa, tomuto d'alšiemu sprostredkovateľovi v
zmluve alebo iného právneho úkonu je povinný uložiťrovnaké povinnosti týkajúce sa
ochrany osobných údajov ako sú ustanovené v zmluve alebo v inom právnom úkone
medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa odseku 3, a to najmä poskytnutie
dostatočných záruk na prĺjatie primeraných technických a organizačných opatrení tak,
aby spracúvanie osobných údajov spíňalo požiadavky tohto zákona. Zodpovednost voči
prevádzkovateľovi nesie pôvodný sprostredkovateĹ ak d'alšísprostredkovateľ
nesp|ní
svoje povinnostĺ týkajúce sa ochrany osobných údajov.

V.

Miesto spracúvania osobných údajov

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, ź.e miesto kde bude spracovávať osobné údaje
sprostredkovateľ je výlučne v Žiline, V. Spanyola 23, o1o 01. V prípade, že by
sprostredkovateľ chcel využívaťiné miesto, môže tak urobiť iba s písomným súhlasom
prevádzkovateľa.
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Doba spracúvania
osobných údajov

Sp ro stre d kovat el' j e o p ra n e n
v sp ra co vávať o so b n é u
daje
15 1 2 2 0 1 1

6 2 U kon ce n ie sp ra cova VA n ia
oso bnýc h úd aJo b ud
x
e
6 3 Las u ko ncen
s pr acuva n a osob ných
úda OV
k

m en e p re vád
z kovatefa

zm ysl e zm lu vných
pod m le n
ok
to Výh ra dn e
dodatko

e možn e p red Íłiť

tejto z m u VE

Vll.

Účel spracúvania osobných

rn

údajov

7.1 osobné údaje sú spracúvané na
účel

7,2

- lmplementácia kamerového
systému

Vlll.

(ccrv)

Názov informačného systému

8'1 Názov informačnéhosystému v
ktorom bude sprostredkovateľ
spracovávať osobné
údaje prevádzkovateľa
:

lx.
9'

Zoznam osobných údajov

1 osobné údaje ktoré prevádzkovateľ poskytne

sprostredkovateľovĺ
sú
a) audio záznam z kamĺer naĺnštalova"ý;h;
il;
Turzovka
b) video záznam z kamier nainśtalovaných
vifilTurzovka

x
10.1
1.0.2

n'ĺľt;äjff#'

okruh dotknutých osôb

účelyplnenie tejto zmluvy
sa rozumie každáosoba,
ktorej sa

okruh dotknutých osôb bol vymedzený
na
a) zamestnancĺ prevádzkovateľa
b) klientĺ prevádzkovateľa
c) ostatné dotknuté osoby, ktoré sa

;

budú nachádzať na
vĺdeo zázname

xl.
17,1
1,L,2

Podmíenky spracúvania osobných
údajov

Podmienky spracúvania osobných
Údajov ustanovuje zákon.
Presné podmienky spracúvania osoĹných,
ĺaa;ov ř'lirorrr"dkovateľa,
dokumentáciou GDPR, Vypracovanou
v súlade so zákonom.

sa

riadia
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xll.
12.1

t2.2

Výpoveď zm|uvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej dobe 3 mesiace.

12.s

Výpovedná doba začínaplynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po doručenívýpovedejednou zo zmluvných strán'
Ak výpoved'neurčuje dátum výpovede, nadobúda táto platnosť dňom doručenia
zmluvnej strane.
Ku dňu výpovede zaniká záväzok sprostredkovateľa spracovávať osobné údaje

L2.6

revádzkovateľa.
Povinnosť młčanlivostitrvá pre obe zmluvné strany aj po ukončenítejtozmluvy.

1_2.3

72.4

p

xlll.

Záverečnéustanovenia

13.1

Zmĺuva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane
po jednom vyhotovení.

L3.2

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosťdňom nasledujúcim po jeho
zverejnení na webovom sĺdle mesta Turzovka'

13.3

Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, riadĺa sa práva a povinnosti zmluvných strán
obchodným zákonníkom.

L3.4

Sporne otázky vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú prednostne rĺešiťdohodou
zmluvných strán, a až potom, ked'sa ich nepodarívyriešiť dohodou prostredníctvom

13.5

súdu '

Všetky prípadnéŻmeny zmIuvy sa uskutočnia len v pĺsomnej forme dodatkom po
vzájomnej dohode zmluvných strán.

Turzovka dňa 25.05.2018
, ,,41,

,Y.
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dňa ../ ľ.|.!:':l.//.

.

JUDr. Ľuboryĺťr,rtółlt

za SPROSTREDKOVATEĽA

Primátor ryłétaTu rzovka

meno priezvisko podpis,pečiatka
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