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ZN4LUVAo sPRACÚvłľÍ osoBNÝcH ÚDAJov
n{.F,DaI PREVÁ DZKovATEĽoM A sPRosTREDKovAT E ĽoM

v súlade s naľiadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pľi spracúvaní
osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajor', ktoým sa zrušuje smeľnica g5/46/Es
(všeobecné nariadenie o ochľane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných

l.l. Pľevádzkovatel'

1.2. Sprostredkovatel'
(právnická osoba)

v znení neskorších sovaozmenea lnení ni zákonov

I. Zmluvné stľany

NŁov: Mesto Turzovka
Sídlo: Stred l78, 02354 Turzovka
obchodný register:
lČo : 003 l433 l
lČ-opH:
Bankové spojenie :

Zastúpený : JUDľ. Ľubomír Golis - primátoľ
(d'alej len,,prevádzkovatel"')

NŁov: Asseco Solutions, a. s.
Sídlo: Plynárenská'7lC' 821 09 Bratislava
obchodný register:
lČo : 006023l l
IČ_DPH : SK202O447990
Bankové spojenie :

Zastúpený : Mgr. Miroslav Kolenička na zaklade plnej moci
(d'alej len,.sprostľedkovatel"')

II. Predmet zmluvy

2.l obsahom tejto znrluvy je úprava vzájomných práv apovinností zmluvných strán pľi
spracovávaní a zabezpečovaní ochrany osobných údajov v súlade s pľíslušnými
ustanoveniami podl'a čl. 28 Nariadenia Euľópskeho Partamentu a Rady 8. zoleĺep
o ochľane fyzicĘch osôb prĺ spľacúvaní osobných rĺdajov a o vol'nom pohybe
taĘcbto údajov a zákona č. 18/2018 Z, z. o ochľane osoúných údajov a o zmene
a doplnení niektorych zákonov (d'alej len,,zákon.,).

2.ŻPrevádzkovatel'a sprostredkovatel'sa zaväzujú pńjať so zretel'om na najnovšie poznatky,
na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext u ĺe.l 

'piu.ĺ,uuníuosobných údajov a na riziká s rôznou pľavdepodobnost'ou a zźtvażnost'ou pľe pľáva
fuzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne
bezpečnosti primeľanej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia môŽu zahŕňat, :

o pseudonymizaciu a šifrovanie osobných údajov,o zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov
spracúvania osobných údajov,
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proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k ninr v prípade fyzického
incidentu alebo technického incidentu,
pľoces pľavidelného testovania, posudzovania a hodnotenia úěinnosti technických
a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spľacúvania osobných úda.iov.

III. Práva a povinnostĺ pľevádzkovatel'a

3.1 Pľer'ádzkor'atel'týmto deklaruje' že má vypracovanú Bezpečnostnú dokumentáciu podl'a
zákona.

3.2 Pľevádzkovateľ týnrto vyhlasuje, že na ěinnosť podl'a bodu 2.2 má potrebnú odbclľnú.
technickú. organizačnú a personálnu spôsobilost' a zaľučuje sa za bezpečnost'
spracťlvanýcli osobnýclr udajor' r, súlade so zákononr.

3.3 Pľer'ádzkovatel' vyhlasuje, že pri vybere spľostľedkor'atel'a dbal na jeho odbomú
technickú, oľganizačnú a personálnu spôsobilost' a jeho schopnost' zaručit' bezpečnost'
spracúvania osobných údajov v súlade so zákonom.

3.4 Pľevádzkovateľ sa zav'ázuje oznámiť všetkým dotknutým osobánr, Že ich osobné údaje
bude v jeho mene spracovávať sprostľedkovateľ.

3.5 Prevádzkovatel' berie na vedomie. Že nesmie zveľit' spracovanie osobných ťldajov
sprostľedkor'atel'ovi. ak by týnr nrohli byt' ohľozené prár'a a pľár'onr chľánene zátrjnrv
dotknutých osôb.

IV. Práva a povĺnnostĺ spľostľedkovatel'a

4.l Sprostredkovateľ nesmie poverit' spracúvaním osobných údajov d'alšieho
sprostredkovatel'a bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu prevádzkovatel'a
alebo všeobecného písomného súhlasu prevádzkovatel'a. Sprostľedkovatel' je por.inný
vopľed informovat' prevádzkovatel'a o poverení d'alšieho sprostredkovatel'a. ak sa
poverenie vykonalo na základe všeobecného pĺsomného súhlasu.

4.2 Sprostľedkovateľ je povinný spracúvat' osobné údaje len na základe písomných pokynov
prevádzkovatel'a, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej kĺajiny alebo
medzinárodnej organizácii okľem prenosu na základe osobitného predpisu alebo
medzinarodnej zmluvy, ktoľou je Slovenská republika viazaná; spľostredkovatel' je pri
takom prenose povinný oznámit' prevádzkovatel'ovi túto poŽiadavku pred spracúvaním
osobných údajov, ak osobitný pľedpis alebo medzinárodná zmluva, ktoľou je Slovenská
ľepublika viązanĘ takéto oznĺímenie nezakazuje z dôvodov verejného áujmu,

4.3 Sprostredkovatel' je povinný zabezpeěiť, aby sa osoby oprárłrené spracúvať osobné ridaje
zaviaza|i, Že zachovajťl mlěanlivost' o informáciách, o ktoqých sa dozvedeli, ak nie su
viazané povinnosťou mlčanlivosti podl'a osobitného zákona, po zohl'adnení povahy
spracúvania osobných údajov v čo najväčšej mieľe poskytnúť súčinnost'
prevádzkovatel'ovi vhodnými technickými a oľganizačnými opatľeniami pľi plnení jeho
povinnosti prijímať opatrenia na zaklade Žiadosti dotknutej osoby podl'a druhej časti
druhej hlavy.

4.4 Spľostredkovatel' je povinný poskytnúť súčinnost' pľevádzkovatel'ovi pri zabezpečovaní
plnenia povinností podl'a $ 39 až 43 s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných
údajov a informácie dostupné sprostredkovateľovi.

4.5 Sprostľedkovatel' je povinný zabezpeěit', aby fyzická osoba konajúca zapĺevádzkovatel'a
alebo spľostredkovatel'a, ktoľá má prístup k osobným údajom. spracúvala tieto údaje len

a

a
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na základe 
.pok1'noY prevádzkovalel'a alebo podl'a osobitného predpisu alebomedzináľodnej zmlu'y' ktoľou je Slo'enská republiŕ a viazanźl.

4'ó Sprostľedkovatel' je povinný vymazal' osobné údaje alebo vrátit' prevádzkovatel.oviosobné úda-je po ukončení poskytovania sluŽieb týtajúcich .u ,|ruiĺuania osobnýchúdajov na základe rozhodnutia prevádzkotatęl'a ä vymazat' existtrjúce kópie. ktoľéobsahujťl osobné údaje, ak osobltný pľedpis alebo medzinárodná imluva, ktorou jeSlovenská republika viazaná' nepoŽaáujl ucĹovár,anie týchto osobných údajov.

4'7 Spľostľedkovatel' je povinný po ukoĺčení poskytovania s]uŽieb týkajricich sa spracúr,aniaosobných údajov na áklade rozhodnutiu p'.uáarkovatel'a osobné íau;. r,ymazal, alebĺlr'rátil' pľevádzkovatel'or'i a vynlazal' existu.iúce kópie, ktoré obsahuiri osobné ťrdaje. akosobitný predpis alebo medzinárodná zmlůva. ktorou je Slovenská' ľepublik a viazallá.nepožaduje uchovár'anie týchto osobných údajov. 
J- -_-'--""^'* ''l

4'8 Spľostľedkovatel' je por'inný poskytnťlt' prevádzkovatel'ovi informácie potľebrré näpľeukŁanie splnenia povinností a poikytnúi súčinnost' v rálnci auditu ochrany osobnýchúdajov a kontroly zo stľany prevádzkovatel'a alebo audítora. ktoľého poverilprevádzkovatel'.

4'9 Sprostredkovatel' je povinný bez zbytočného odkladu informovat' prevádzkovatel,a, aknlá za to' že sa pokynom prevádzkovatel'a poľušuje tento zźlkon, o.äbim1i predpis alebomedzinaĺodná zmluva, ktorou je SlovensLĺ 
'"puĺliLa viazaná, ktoré sa týkajú ochranyosobných údajov.

4'10Ak sprostredkovatel' zapojí do vykonávania osobitných spracovatel'ských činnostĺ vmene prevádzkovatel'a d'alšieho spľostredkovatel'a, tomuto d'älšienru spľostredkovatel'oviv zmluve alebo iného pľávnelro úkonu je povinný uloŽit' rovnaké povinnosti týkajúce saochrany osobných údajov ako sri ustanovené v zmluve alebo v inom právnom úkonemedzi pľevádzkovatel'om a sprostľedkovatel'om podl'a odseku 3, a to najmä poskytnutiedostatočných záruk na prijatie primeranýcłr tecńnicłych a oľganizač.ných opatrení tak,aby spracúvanie o.sobných údajóv .pĺĺalá poŽiadavky tohto zá-ko na. Zodporednost, vočiprevádzkor'atel'ovi.nesie pôvodný sprostredkovatel', ak d'alší spľost.edŕovatel, nesplnísvoje povinnosti týkajúce sa ochranybsobných údajov'

v. Miesto spľacúvania osobných údajov

5'l Zmluvné strany sa dohodli' že miesto, kde bude spracovávat, osobné údajespľostľedkovatel' je v sídle spľostľedkovatei'a v Bratislave, Plynáre nsiká 7/C, 821 09,budúcom sídle v Bľatislave, Galvaniho 17/B, sel oą a takisto v kaŽdom d,alšombudúcom sídle a prevádzkaľni, ktoré oznámi p..uádrkouatel'ovi.
5'2 v prípade, Že by spľostredkovatel' chcel uyuzĺuĺ; lné miesto. môŽe tak urobit' ibas pĺsomným súhlasom prevádzkovatel'a'

vI. Doba spľacrĺvania osobných údajov

6' l Sprostredkovatel' je oprávnený spracovávar' osobné údaje v mene pľevádzkovatel,a od25.05.2018.
6'2 Ukončenie spracovávania osobných 

1la1j9v bude v zmysle zmluvných podmienok.6'3 Ćas ukončenia spracúvania osobných úäajov je moŽnj predlŽit' u 16 1,ýhradne dodatkomk tejto zmluve.
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vII. Účel .pľ"cúr,ania osobných rida.iov

7.l osobné údaje sú spracúr,ané na účely zvýšenie bezpečnosti, oohĺana zdravia, nlajetku
a osôb pred krádežami, vandalizmom, pľer'encia pred páclraním trestných činov.
porušovaním verejného poľiadku, bezpečnosti a odhal'ovanie kriminality v pľel,ádzke
pľevádzkovatel'a.

vlII. Názovinfoľmačnćhosr'stć'nru

8.l Názov infomtačného systému v ktoronr bude spľostľedkovatel' spracovávat'osobné
údaje pľevádzkovatel'a: Asseco Wéčko - Modul mzdy.

Ix. Zoznam osobných údajov

9.l osobné údaje ktoré pľevádzkovatel' poskytne spľostredkovatel'ovi sú :
titul, meno, priezvisko , ľodne priezvisko, pohlavie
tľvalý pobyt, dátum narodenia, miesto narodenia zamestnancov
ľodné číslo, štátna príslušnost', rodinný stav, vzdelanie, prax zamestnancov
infomrácia zzníženej pľacovnej schopnosti, členstvo vodborovej organizácii.
príspevkov do odboľovej organizácie, číslo vodičského preukazu a rozsah VĘ
číslo občianskeho preukazu zamestnancov
telefonický kontakt zamestnancov
názov zdravotnej poist'ovne, doplnkove.j dôchodkovej sporitel'ne zamestnancov
základná mzda, osobné ohodnotenie zamestnanco v
mená, priezviská a rodné čísla ľodinných prĺslušníkov zamestnancov
číslo bankového konta, tel. kontakt. emailový- kontakt
číslo povolenia k pobytu, adresa pľechodného pobytu,

a platenie

X. okľuh ĺlotknutych osôb

10.l Dotknutou osobou na úěely plnenie tejto znrluvy sa ľozumie kaŽdá osoba' ktoľej sa
osobné údaje týkajú'

l0.2okruh dotknutých osôb bol vymedzený na:
a) zamestnanci prevádzkovatel'a
b) klienti prevádzkovateľa
c) ostatné dotknuté osoby, ktoľé sa budú nachádzal' navideo ztuname

Xl. Poĺlmienky spľacúr'ania osobných údajor'

ll.l
l1.Ż

Podmienky,' spľacúvania osobných údajor' ustanovuje zákoli.
Pľesné podrniellkv spľtrcťlr'ałria osobnýclr ťldajov u spľostľedkovatel'a.
dokuĺrrentáciou GDPR. \/ypľaco\'anou v súlade so zákononr.

sa ľiadia
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xIl. YýpoveĺI'zmlur-ľ

Táto zmluva sa uzatváľa na dobu lreuľčitú.
Zmluvné strany sa dohodli na r.ýpovednej dobe 3 mesiace.
Výpovedná doba zaěína plynút' od prvého dňa kalendámęho mesiaca nasledujúcelro
po doručení výpovede jednou zo zmluvných strán'
Ak výpoved' neuľčuje dátum výpovede. nadobúda táto platnost' dňom doručenia
zmluvnej strane.
Ku dňu v;ŕpovede zaniká zt*äzok sprostredkovatel'a spracovávat' osobné údaje
prevádzkovatel'a.
Povinlrost'mlčanlivosti trr'á pre obe znlluvné strany aj po ukončení tejto znrluvy.

xIĺI. Závereěnéustanovenia

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktoých každázmluvná stľana clostane
pojednom vyhotovení.

Zmluva nadobúda platnost'dňom podpisu a účinnost'dňom nasledujúcim po jeho
zveľejnení na webovom sídle mesta Turzovka.

Pokial' nie je v zmluve uvedené inak. riadia sa pľáva a povinnosti zmluvných strán
obchodným zákonníkom.
Spomé otázky vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú prednostne rieŠit' dohodou
zmluvných strán, a aż potom, ked' sa ich nepodarí vyľiešiť äohodou prostredníctyonr
sridu.

Turzovka dňa 25.5.20l8 Bratislava dňa 25.5 018

t2,1
|Ż.2
t2.3

12.4

lŻ.5

t2.6

l3.l

13.2

1 3.3

13.4

JUDľ. Golis

l3'5 Všetky prípadné zmeny zmluvy sa uskutočnia len v písomnej forme dodatkom po
vzájomnej dohode znrluvných strán.

P Turzovka

Mi5T0 TURĹOI'lt,Ą

023 54

za SPROSTREDKOVATEĽA
Mgľ. Miroslav Kolenička
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