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/ zMtuVA o SPRACÚVANÍ osoBNÝcH ÚDAJoV
M EDzl PREVÁDZKoVATEĽoM A sPRosTREDKovATEĽoM

v súlade s nariadením EP a R EÚ 20161679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoným sa zrušuje smernica 95l46l1s (všeobecné

nariadenie o ochrane Údajov) a so zákonom ć,. L8/20t8Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších pred isov a o zmene a doplnení niekto zákonov

l. Zmluvné strany

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

Zastúpený :JUDr. Ľubomír Golis - primátor
(d'alej len,, prevádz kovateľ")

1.2. Sprostredkovateľ
(právnická osoba)

Názov: T - MAPY Slovensko s. r. o.
Sídlo: Medený Hámor 75,974 01 Banská Bystrica
obchodnýregister: ĺ'1 , .,' "''j,ł /),,ĺ.':'.,Ć,/ĺ/.,'/' Ý,,, ,l,'r'j:-. ,j,.J'ił

lČo : łgggstgz
lČ-opn : SK 2022545096
Bankovéspojenie: :-Á ,ťĄ l3n*tą a s , l.fnł,J śŁ4ł:44[;,;;,,'n i,' !i'1.,,,
Zastúpený : i 

^. 

(') ľl ĺ ĺ' y', łu ĺ,ć'..'; ; N9

ll. Predmet zmluvy

2.1obsahom 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 nariadenla Ev ć,.679lŻ016 a zákona ć,L8liloLľZ.z. (d'alej len
,,zákon").

2,2Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sa zaväzujú prijať so zreteľom na najnovšie poznatky,
na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel sprácúvania
osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnostou a závažnoďou pre práva
fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne
bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia môžu zahŕňať:

o pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,
o zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov

spracúvania osobných údajov,
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a proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prĺstup k nim v prípade fyzickéhoincidentu alebo technického incidentu,
proces pravĺdelného testovania, posudzovan ia a hodnotenia účĺnnostĺ
technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosii 

'pr..j'.''.osobných údajou

lll. Práva a povlnnost! prevádzkovateľa
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3'1 Prevádzkovateľtýmto deklaruje, že má Vypracovanú Bezpečnostnú dokumentáciu podľazákona.
3'2 Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že na činnosť podľa bodu 2.2 má potrebnú odbornú,technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a zaručuje ,. ,. bezpečnosťspracúvaných osobných údajov v súlade so zákonom.
3'3 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prĺ rnibere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornútechnickú, organizačnú a personálnu spÔsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosťspracúvania osobných údajov v súlade so zákonom.
3'4 Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť všetkým dotknutým osobám, že lch 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.

lv. Právaapovinnostisprostredkovateľa

4'1 Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných Údajov d.alšiehosprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného 
' 

písomnäho súhlasuprevádzkovateľa alebo všeobecného písomného súhlaiu prevádzkovateľa.
Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať prevádzkovateľa poverení d,alšiehosprostredkovateľa, ak sa poverenie vykonalo na základe všeobecného písomného
súhlasu.

4'2 Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje ten na základe písomných pokynovprevádzkovateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos orábn,i.ľ, údajov do tretej krajiny alebomedzinárodnej organizácii okrem prenosu na základe osobitného predpisu alebomedzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; sprostredkovateľ je prĺtakom prenose povinný oznámiť prevádzkovateľovi túto požiadavku pred spracúvanímosobných údajov, ak osobitný predpis atebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenskárepublika vĺazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejnélro záujmu,

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



4.4 sąrostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní
plnenia povinností podľa 9 39 až 43 s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných
údajov a i nform ácĺe dostu p né sp rostred kovateľovi.

4.5 Sprostredkovateľ je povinný zabezpeči{ aby fyzická osoba konajúca za prevádzkovateľa
alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, spracúvala tieto údaje lenna 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 ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spraiúvania 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 ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania
osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa osobné údaje vymazať alebo'
vrátiť prevádzkovateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú ásobné údaje, ak
osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
n epožaduje uchovávan ie týchto osobných údajov.

4'8 Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na
preukázanie splnenia povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných
údajov a kontroly zo strany prevádzkovateľa atebo 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, osobltný predpis alebo
medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany
osobných údajov.

4'10 Ak sprostredkovateľzapojí do vykonávan!a osobitných spracovateľských činností V mene
prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto d'alšiemu spiostredkovateľovi v
zmluve alebo ĺného právneho úkonu je povinný uložiť rovnaké póvinnosti týkajúce sa
ochrany osobných údajov ako sú ustanovené v zmluve alebo v inom právnom úkone
medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa odseku 3, a to najma poskytnutie
dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačn,ich opatrení tak,
aby spracúvanie osobných údajov spíňalo požiadavky tohto zákona. Zodpovednosť voči
prevádzkovateľovi nesie pôvodný sprostredkovateľ, ak d'alší sprostredkovateľ .nesplní
svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

V. Miesto spracúvania osobných údajov :

5'1 Zmluvné strany sa dohodli, že miesto kde bude spracovávať osobné údaje
sprostredkovateľ je výlučne v Banskej Bystrici, Medený Hámor Ls, 974 01. V prípade, že
by sprostredkovateľ chcel využívať iné miesto, môže tak urobiť iba s písomným súhlasom .prevádzkovateľa.
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vI. Doba spracúvanla osobných údaiov

6.1 Sprostredkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje V mene prevádzkovateľa od
72.06.2077

6.2 Ukončenie spracovávania osobných údajov bude ak bude ukončený zmluvný vzťah na
základe zmluvy č.2017oo5.

6.3 Čas ukončenia spracúvanła osobných údajov je možné predĺžiť a to výhradne dodatkom
k tejto zmluve.

Vll. Účel spracúvania osobných údajov

7.1 osobné údaje sú spracúvané na účel- lmplementácia, spustenia , technickej podpory

Vlll. Názov informačného rystému

8.1 Názov informačného systému v ktorom bude sprostredkovateľ spracovávať osobné údaje
p revádzkovateľa : G lsPLAN (tech n ická apl ĺ káci a )

!x. Zoznam osobných údaJov

9.1 osobné údaje ktoré prevádzkovateľ poskytne sprostredkovateľovi sú :

a) Zoznam komunikácii pasport
b) Zoznam užívateľov systému
c) Prístup k počítačovým systémom spracujúcim danú problematiku
d) Konfigurácie mapovej aplĺkácie komunikácie , pasportu, otofotosnímok

a podkladových máp, implementácia agendorných aplikácii

x. okruh dotknutých osób

10'1 Dotknutou osobou na účely plnenie tejto zmluvy sa rozumie každá osoba, ktorej sa
osobné údaje týkajú.

10.2 okruh dotknutých osôb bol vymedzený na :

a) zamestnanci prevádzkovateľa
b) klientĺ prevádzkovateľa ':

c) ostatné dotknuté osoby, ktoré sa budú nachádzať na video zázname
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LL.L
LL.2

t2.t
LŻ.Ż
12.3

xl. Podmlenky spracúvania osobných údaiov

Podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon'
Presné podmienky spracúvania osobných údajov u sprostredkovateľa, sa riadia

dokumentáciou GDPR, Wpracovanou v súlade so zákonom.

xll. Výpoveď zmluvy

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 výpoved'neurčuje dátum výpovede, nadobúda táto platnost dňom doručenia

zmluvnej strane,
Ku dňu výpovede zaniká záväzok sprostredkovateľa spracovávať osobné údaje

p revádzkovateľa.
Povinnoď mlčanlivosti trvá pre obe zmluvné strany aj po ukončenítejto zmluvy.

tz.4

12.5

L2.6

xlll. Záverečné ustanovenia

13.L Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktoryÍch každá zmluvná strana dostane

po jednom vyhotovení.
I3.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnost dňom nasledujúcim po jeho

zverejnení na webovom sídle mesta Turzovka.

13.3 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 dohodou

zmluvných strán, a až potom, ked'sa ich nepodarívyriešiť dohodou prostredníctvom

sridu.
13.5 Všetky prípadné zmeny zmluvy sa uskutočnia len v písomnej forme dodatkom po

vzájomnej dohode zmluvných strán.

Turzovka d s.0s. 2018 v,.,..u3. .c.::.Í:dňa
1ł. ł- :,ł':1'

!
JUDr. Ľu olis za SPROSTREDKOVATEĽA

meno priezvisko podpis, pečia-tka

/Álü' , /'/l L/]k' ĺý'ü t"uj7LŤ
y€bfu4ącĹ s' Pt:'lFc'ź'cs h

i-'x iť-,

L ilľťsV[x
* OZi 54

Strana | 5

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik


