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ZMLUVA o SPRACÚVANÍ osoBNÝcH ÚDAJoV
M EDz! PR EVÁDZKoVATEĽo M A SPRoSTREDKoVATEĽoM

v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktonim sa zrušuje smernica 95/46/Es (všeobecné

nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskoršíchpredpisov a o zmen e a doplnení niektonich zákonov

l. Zmluvné strany

1.1. Prevádzkovateľ Názov: Mesto Turzovka
Sídlo: Stred 178, 02354 Turzovka
obchodný register:
lČo: 00314331
lč-opľ:
Bankové spojenie :

Zastúpený : JUDr' Ľubomír Golis _ primátor
(d'alej len,, prevádz kovateľ',)

1.2. 5prostredkovateľ
(právnická osoba)

Názov: BVM - alarm systém, s. r. o.
Sídlo:Žilinská cesta 27, o13 1'1 Lietavská Lúčka
obchodný register:
lčo : łz o17 601
lČ-opn:
Bankové spojenie :

Zastúpený :

(d'a lej len,,sp rostred kovate ľ,,)

ll. predmet zmluvy

2'1 obsahom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri
spracovávaní a zabezpečovaní ochrany osobných údajov v súlade s príslušnými
ustanoveniami podľa čl. 28 narladenla Ev č,. 67912016 a zákona ć, Ĺ8l2ot8Z.z. (d,alej len
,,zákon"),

2'2 Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sa zaväzujú prijať so zreteľom na najnovšie poznatky,
na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, konte)đ . ĺe"l spracúvania
osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnostou a závažnostbu pre práva
fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie Úrovne
bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenĺa môžu zahŕňať:

. pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,

' zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov
spracúvania osobných údajov,

o proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického
incidentu alebo technického incidentu ,
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31 Prevádzkovateľ týmto deklaruje, že má Vypracovanú Bezpečnostnú dokumentáciu podľa
zákona.

3.2 Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že na činnoď podľa bodu 2.2 má potrebnú odbornú,technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a zaručuje sa za bezpečnosť
spracúvaných osobných údajov v súlade so zákonom.

3'3 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prĺ uibere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornútechnickú, organizačnú a personálnu spÔsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť
spracúvania osobných údajov v sútade so zákonom.

3'4 Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť všetkým dotknutým osobám, že ich osobné údajebude v jeho mene spracovávať sprostredkovateľ.
3'5 Prevádzkovateľ berie na vedomie, že nesmie zveriť spracovanie osobných údajovsprostredkovateľovi, ak by tým mohli byt ohrozené práva a právom chránene záujmydotknutých osôb.

pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti
nických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania

osobn ých udajOV,

lll. Práva a povlnnosti prevádzkovateľa

lv. Právaapovlnnost|sprostredkovateľa

4'1 Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov d,alšiehosprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasuprevádzłovateľa alebo všeobecného pĺsomného súhlasu prevádzkovateľa.
Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať prevádzkovatera poverení d,alšiehosprostredkovateľa, ak sa poverenie vykonalo na základe všeobecného písomného
súhlasu.

4'2 Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynovprevádzkovateľa, a to aj Vtedy, ak ide o prenos orábn,i.ľ, údajov do tretej krajĺny alebomedzinárodnej organizácii okrem prenosu na základe osobitného predpisu alebomedzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republĺka viazaná; sprostredkovateľ je pritakom prenose povinný oznámiť prevádzkovateľovi túto požiadavku pred spracúvanímosobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenskárepublika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejnéllo záujmu,

4'3 Sprostredkovateľ je povinný zabezpeči{ aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údajezaviazali, že zachovajú mlčanlivosť o inform áciách, o ktorých sa dozvedelí, ak nie súviazané povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného zákona, po zohľadnení povahyspracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosťprevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizaen1imi opatreniamĺ pri plnení jehopovinnosti prijímať opatrenia na základe žiadásti dotknutej osoby podľa druhej častidruhej hlavy.

4'4 Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaníplnenia povinností podľa 9 39 až 43 s prihlĺadnutim na povahu spracúvania osobnýchúdajov a informáci e dostu p né sp rostred kovateľovi.
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4'5 Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby fyzĺcká osoba konajúca za prevádzkovateľa
alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k'osobným údajom, spracúvala tieto údaje tenna základe pokynov prevádzkovateľa alebo podľa osobitného predpisu alebomedzinárodnej zmluvy, horou je Slovenská republika viazaná.

4'6 Sprostredkovateľ je povinný vymazať osobné údaje atebo vrátiť prevádzkovateľovi
osobné rjdaje po ukončení poskytovania stužieb týkajúcich sa spraiúvania osobnýchúdajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa a vymazať existujúce kópie, ktoréobsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je
5lovenská 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 alebovrátiť prevádzkovateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, akosobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
n epožad uje uchovávan ie týchto osob ných ú dajov.

4'8 Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné napreukázanie splnenia povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobnýchúdajov a kontroly zo strany prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poverilprevádzkovateľ.

4'9 Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak máza to, že sa pokynom prevádzkovateľa porušuje tento zákon, osobitný predpis alebomedzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa Ękajú ochranyosobných údajov.

4'10 Ak sprostredkovateľzapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností V meneprevádzkovateľa d'alšieho sprostredkovateľa, tomuto d'alšiemu spiostredkovateľovi vzmluve alebo iného právneho úkonu je povinný uložiť rovnaké pávinnosti týkajúce saochrany osobných údajov ako sú ustanovené v zmluve alebo v inom právnom úkonemedzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa odseku 3, a to najmä poskytnutie
dostatočných záruk na prijatie prime.raných tecinických a organizačných opatrení tak,aby spracúvanie osobných údajov spíňalo požiadavky tohto zákona. Zodpovednosť vočiprevádzkovateľovi nesie pôvodný sprostredkovateľ, ak d'alší sprostredkovateľ nesplnísvoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

V. Miesto spracúvanla osobných údajov

5'1 Zmluvné strany sa dohodli, že miesto kde bude spracovávať osobné údajesprostredkovateľje uilučne Lietavská Lúčka ul' Žilinská cesta č. 275'2 V prípade, že by sprostredkovateľ chcel využÍvať iné mieso, môže tak urobiť ibas písomným súh lasom prevádzkovateľa.

VI Doba spncúvania osobných údajov
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6.2 Ukonč,enie spracovávania osobných údajov bude podľa zmluvných Podmienok.
6.3 čas ukončenia spracúvania osobných údajov je možné predĺžiť a to výhi=6ne dodatkom

k tejto zmluve.

Vll. Účelspracúvaniaosobnýchúdajov

7.1 osobné údaje sú spracúvané na účely zrnišenie bezpečnosti, ochrana zdravĺa, majetku
a osôb pred krádežami, vandalizmom, prevencĺa pred páchaním trestných čĺnov,
porušovaním verejného poriadku, bezpečnosti a odhaľovanie krimĺnality v prevádzke
prevádzkovateľa.

Vlll. Názov informačného systému

8.1 Názov informačného systému v horom bude sprostredkovateľ spracovávať osobné
údaje prevádzkovateľa :

!x. Zoznam osobných údajov

9.1 osobné údaje ktoré prevádzkovateľposkytne sprostredkovateľovi sú :
a) audio záznam audio záznam z kamier nainštalovaných v budove ltłsÚ lr
b) video záznam z kamier nainštalovaných v budove Mestského úradu TK
c) vyhodnotenie záznamovej a poruchovej udalosti, alarmu Mestského úradu TK

x. okruh dotknudch osôb

10.1 Dotknutou osobou na účely plnenie tejto zmluvy sa rozumie každá osoba, ktorej sa
osobné rldaje týkajú.

'0'? 
okruh dotknutých osôb bolvymedzený na :

a) zamestnanci prevádzkovateľa
b) klienti prevádzkovateľa, osoby vybavujúce úradne záležitosti na Mestskom úrade

v Turzovke,
c) ostatné dotknuté osoby, ktoré sa budú nachádzať na video zázname

xl. Podmienky spracúvania osobných údajov

11.1
tL.2

Podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon.
Presné podmienky spracúvania osobných údajov u sprostredkovateľa,
dokumentáciou GDPR, Vypracovanou v súlade so zákonom.

sa riadia
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L2,I
t2.2
t2.3

12.4

L2,5

I2.6

xll. Výpoveď zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluvné strany sa dohodli na uýpovednej dobe 3 mesiace.
Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesjaca nasledujúceho
po doručenívýpovede jednou zo zmluvných strán.
Ak výpoved' neurčuje dátum r47povede, nadobúda táto platnoď dňom doručenia
zmluvnej strane.
Ku dňu výpovede zaniká záväzok sprostredkovateľa spracovávať osobné údaje
prevádzkovateľa.
Povinnoď mlčanlivosti trvá pre obe zmluvné strany aj po ukončenítejto zmluvy.

;3YB[-ś*?g;'."

xlu. Záverečnéustanovenĺa

13.l Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplrĺľoch, z ktoých každá zmluvná strana dostane
pojednom vyhotovení.

Í3.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho
zveĘnení na webovom sídle mesta Tuľzovka.

l3.3 Pokial' nie je v aĺrluve uvedené inak, ľiadia sa práva a povinnosti zmluvných strán
obchodným zákonníkom.

l3.4 Sporné otÁzĘ vyplyvajúce z Ęto zmluvy sa budú prednostne riešiť dohodou
zmluvných strán, a až potom, keď sa ich nepodarí vyriešiť dohodou pľostredníctvom
sridu.

l3.5 Všetky prípadné äneny zmluvy sa uskutoěnia len v písomnej forme dodatkom po
vzájomnej dohode zmluvných strán.

Tuľzovka dňa 25.5.2018 V Z.t!l.ł.ľ.......dňa ą ó :Í"/đ

JUDr. Golis za SPROSTREDKOVATEĽA
mesta Turzovka

meno priezvisko podpis, pečiatka

MISTC) TL]RZOVKA

023 s4
llj

lÄn ,- ^,- _|vv,\, ú|l i,,:i
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