
,,/

zMtUVA o SPRACÚVANÍ osoBNÝcH ÚDAJoV
M EDzl PR EVÁozKoVATEĽo M A sPRosTR EDK.VATEĽ.M

V súlade s nariadením EP a R EÚ 2o16/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobnýchudajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktonim sa zrušujesmernica 95 / 46 /Es (všeobecnénariadenie o ochrane ridajov) a so zákonom ć.78/2OL8Z. z. o ochrane osobných údajovznenÍ neskoršíchV

1.1. Prevádzkovateľ

1.2. Sprostredkovateľ
(právnická osoba)

predpisov a o zm ene a doplneníniektonich zákonov

!. Zmluvné strany

Názov: Mesto Turzovka
Sídlo: Stred 178, oŁ3s4Turzovka
obchodný register:
lČo: 00314331
lČ-opn:
Bankové spojenie :

Zastúpený : JUDr. Ľubomír Golis _ primátor
(d'a lej len,, prevádzkovateľ,,)

Názov: Petit Press' a,5, l );r,.!- ,1 ľ'ł'1 x', l'7u, -., )

Sídlo: Bratislava 1, Lazaretská 12 811 08 - 
'

obchodný register:
lČo: 35790253
DlČ:
Bankové spojenie :

Zastúpený : h lirlą., !'lČl, ł4l" 1 t 1li'; ř)t:')ťíl ld.l! 1|tr,,

ll. Predmet zmluvy

2'1 obsahom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán prispracovávaní a zabezpečovaní ochiany 
'oroüný.n 

údajov v súlade s príslušnými

:jiľĘniami 
podľa čl' 28 narladenia zÚ't' slójzóil 

" 
zákona č, t8!2o18Z.z. (ďalej len

2'2 Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sa zaväzujú prijať so z.reteľom na najnovšie poznatky,na náklady na vykonanie opatrení, na p"ń',-;;ah, kontext. ĺe.l spracúvaniaosobných údajov a na rizĺká s rôznou pravdepodobnosťou . .au.inoŁu pre právafyzických osôb primerané technické .' ors.ni..inJ opatrenia na zaistenie úrovnebezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia môžu zahŕňať:

o pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,o zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, aostupnostia odolnosti systémovspracúvania osobných údajov, 
v vvv:ll.,)Ll 5]

o proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade Ąlzickéhoincidentu alebo technického incidentu,
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a proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účlnnostl
:::ffi:ľ'ľ.],!'" n o' en 

''ł' 
o p.ĺrl n]ä z a ĺste n i. u.. p.!n ost i s p ra c ú va n i a

lll. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

:^' :#Ídzkovateľtýmto 
deklaruje, že má Vypracovanú Bezpečnostnú dokumentáciu podľa

''' *";:Ĺi::"':::jlľ:ilľ'ľ'1l:j' 
na činnosť 

ľodľ. bodu 2.2 má potrebnĺi odbornú
spracúvaný:| 

F"foi'oo.;"ľilľn::":ffi::ľ'ť a zaručuĺe 
-sa 

.; ;.ä;#ŕ3'3 Prevádzkovateľ 
"yľ'Ĺ'uią 

-;; 
nľ rnibere iprortr.ałovateľa dbal na jeho odbornrj

^ $:::Ji:: "'ľľ',, 'ĺłilT:ĺi:ť:*ťnľ 
jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť

: : in! i ;ľii1 
{: ;'.".1'Jĺ* : ; ľ*:ł'lľ k n u tý m o s o b á m, ž e i c h o s o b n é ú d a j e

'' :J:Jĺxffiateľ 
teiie 

"' l'jo'ĺ., i. n.rrii. .u.riľ spracovanie osobných údajov
ootknutýchcJ:;ľu'' 

ak by tým mohli byt oľrrozené práva ;;ä; chránene záulmy

lV' Práva a povinnostĺ sprostredkovateľa
4.1. Sprostredko

sprostredk"ĺi'ix 
:!ľ "',l!ilľ,,ŕ::i:'*::,9*ľ!ĺ|"*l-.liä: 

ixffi::iläläl-""l'"J:' j.'';ľ,"JTnť*","':ľ'.'" sriłrlaJu prevádzkovateľa'

;ffij:::'kovateľa' 'k " p"u.,.ni. vykonalo;.o:äÍ.11"l!:ť;.ľ.'."r"J'ľ-ľĺ::ľl

4'2 Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje 
|:n.ng 

základe písomných pokynov
prevádzkovateľa' a to aj *áov, 'ł ide o prenoräiny.ł., úda;ov ĺ"ir"r"i krajiny ateboľ:ffiľil* organiácii ;il' prenosu na základe .*Ĺi 

"jľ'ä predpisu alebotakomo"'""j'J'ľ#;T:jä'i',:ľ:äil1J,'*ľ,'EJ';ääJŕ;,J;::-:JĹ':JJ:"ľ;
osobných údajov' ak osobitnř o"oo,' .l"ii 

'.ä*r.on, zmluva, horou je Slovenská
republika viazaná, takéto o.ná,i.ni. nerrłaruie-Jiäuoaou verejnéľlo záujmu,

4'3 Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, 
1by 

,. osoby op^rávnené spracúvať osobné údaje
zaviazali, že zachovaiĺ 

'lÉ.nliuo'ť o inform;;;;;,ro ktonich ,. ao.u.a.li, ak nie súffi:lĺ.ffivinnoďou 't..i'"'ii podľa ",Jil;; zákőna, *-."ňř.onení povahyprevádzkov."':l?T:'j.o.ľľilä.Jiď.#:**ą#ľľ,ľ'",:'#lĺľ,,;ľffi 
ľ5'xffi;:'^:rijímať 

opatrenia-na základe LJ3lil'altknutej osoby poa'ľa druhei časti

4'4 Sprostredkovateľj,e 
no.yin1Ý poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaníľff:ľ, #jil::'Ĺ i:1[ jJ *:',m:ľľľff 1. p ova h u, p.,. ĺ u. n i a oso b n ých
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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 údaję alebo vrátĺť prevádzkovateľovi
osobné údaje po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných
údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa a vymazať existujúce kópie,'ktoré
obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, horou je
Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

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

4'8 Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na
preukázanie splnenĺa povinností a poskytnúť súčinnoď v rámci auditu ochrany osobných
údajov a kontroly zo strany prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril
prevádzkovateľ.

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

4.10 Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činnostíV mene
prevádzkovateľa d'alšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v
zmluve alebo iného právneho úkonu je povinný uložiť rovnaké 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 prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak,
aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona. Zodpovednosť voči
prevádzkovateľovi nesie pôvodný sprostredkovateľ, ak d'alší sprostredkovateľ nesplní
svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

V. Mlesto spracúvanla osobných údajov

5'1 Zmluvné strany sa dohodli, že miesto kde bude spracovávať osobné údaje
sprostredkovateľ je výlučne v Čadci, Horná ul. 1289, o22 oL, a mesto Bratišlava ,
Lazaretská 12

5.2 V prípade, Že by sprostredkovateľ chcel využívať iné mlesto, môže tak urobiť iba
s písomným súhlasom prevádzkovateľa.
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Vl. Doba spracúvanla osobných údajov

6'1 Sprostredkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje v mene prevádzkovateľa od
31.01.2005

6.2 Ukončenie spracovávania osobných údajov bude v zmysle zmluvných podmienok, pri
ukončení zmluvného vzťahu .

6'3 Čas ukončenia spracúvania osobných údajov je možné predĺžiť a to výhradne dodatkom
k tejto zmluve.

Vll. Účelspracúvantaosobnýchúdajov

7.1 osobné údaje sú spracúvané na účel
- Vydanie a distribúcia Spravodajcu mesta Turzovka

nezávislého týždenníka KYsUcE
ako mesačnej prílohy

Vlll. Názov informačného systému

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

i./ł ,,tivivł- A L ŕ'

lx. Zoznam osobných údajov

9'1 osobné údaje ktoré prevádzkovateľposkytne sprostredkovateľovi sú :

x. okruh dďknutých osôb

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

10'2 okruh dotknutých osôb bolvymedzený na :

a) zamestnanci prevádzkovateľa
b) rodi n ný prísl ušn ícĺ za mestnancov prevádzkovateľa
c) obyvatelia mesta Turzovka, návštevníci mesta Tunovky
d) iné osoby vybavujúce úradné záležitosti na Mestskom úrade v Turzovke

11.1
tL.2

xl. Podmienky spracúvania osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon.
Presné podmienky spracúvania osobných údajov u sprostredkovateľa, sa riadia
dokumentácĺou GDPR, Vypracovanou v súlade so zákonom.
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L2.I
L2.2
tŻ.3

L2.4

12.5

L2.6

xll. Výpoveďzmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej dobe 3 mesiace.
Výpovedná doba začína plynÚť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po doručení rnýpovede jednou zo zmluvných strán.
Ak rnýpoved' neurčuje dátum výpovede, nadobúda táto platnost dňom doručenia
zmluvnej strane.
Ku dňu rnipovede zaniká záväzok sprostredkovateľa spracovávať osobné údaje
prevádzkovateľa.
Povinnoď mlčanlivosti trvá pre obe zmluvné strany aj po ukončení tejto zmluvy.

xlll. Záverečné ustanovenia

13'1 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktoných každá zmtuvná strana dostane
po jednom vyhotovení.

].3.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnoď dňom nasledujúcim po jeho
zverejnenína webovom sídle mesta Turzovka.

L3'3 Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán
obchodným zákonníkom.

13'4 Sporné otázky vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú prednostne riešiť äohodou
zmluvných strán, a až potom, ked'sa ich nepodarívyriešiťdohodou prostredníctvom
súdu.

1'3'5 Všetky prípadné zmeny zmluvy sa uskutočnia len v písomnej forme dodatkom po
vzájomnej dohode zmluvných strán.

Turzovka dňa 05.2018 ĺn. ..ł.].. !,:..ź''nV J,*.!;,,,*

za SPROSTREDKOVATEĽAJUDr. Ľu G is

Pr Turzovka

/i1Ł5T(l Ttjĺ{ZÜVl(Ä

0?"3 54

meno p is, pečiatka

t Press t.s
Iaza relská ĺ 2

Eĺ1 0[
t6 790 253lü0;

Bra llslayt
lČ"3rľ: slłzozoerozoĺ
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