
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov č. 1511 LD002 

uzatvorená podľa ustanovenia §8 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") 

Zmluvné strany 

Prevádzkovateľ/: 
Sídlo: 

IČO: 
Zastúpený: 

(ďalej len "prevádzkovateľ" ) 

Sprostredkovatel'/: 
Sídlo: 
IČO : 

-ďalej len "zmluva" 

Mestský dom kultúry 
M. R. štefánika 875/200 
093 01 Vranov nad Topľou 
35519088 
Ing. Alfonz Kobielsky , riaditel' 

Datalan, a.s. 
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Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 
35 810 734 

Zastúpený: Ing. Ľuboš Petrík, člen predstavenstva 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., odd. :Sa, vložka č . 2704/B 

(ďalej len "sprostredkovatel') 

Článok l, Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je poverenie sprostredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním 
osobných údajov, (ďalej len "OU"), v súlade s § 8 zákona o ochrane osobných údajov, za 
podmienok a v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve na základe Zmluvy o poskytovaní služieb 
č. 1511 LD001 uzavretej medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. 

Článok ll, Účel, rozsah spracúvania OU 

1. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať OU v mene prevádzkovateľa . Sprostredkovateľ 

sa zaväzuje spracúvať OU počas platnosti tejto zmluvy a zmlúv uvedených v čl. l. tejto 
zmluvy. 

2. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať OU osobne prostredníctvom svojich 
zamestnancov /oprávnených osôb v zmysle § 21 zákona o ochrane osobných údajov/, 
podľa pokynov prevádzkovateľa a výslovne len za účelom spracúvania OU a plnenia 
povinností prevádzkovatel'a. Spracúvaním OU pre prevádzkovatel'a sa rozumie vedenie 
a činnosti súvisiace s vedením IS KORWIN a jeho modulov. 

3. OU je sprostredkovatel' oprávnený spracúvať v informačných systémoch: 
"IS KORWIN". OU budú sprostredkovateľovi odovzdané nasledovne: na servery 
prevádzkovateľa, kde majú prístup zamestnanci - oprávnené osoby sprostredkovatel'a. 
Začiatok spracovania OU začne odovzdaním OU sprostredkovateľovi . Po splnení účelu 
spracovania budú OU riadne zlikvidované v zmysle § 17 zákona o ochrane osobných 
údajov. 

4. Zoznam OU spracúvaných sprostredkovateľom , okruh dotknutých osôb, právny základ 
spracúvania OU v informačných systémoch podľa tejto zmluvy je nasledovný: 



Zoznam osobných 
údajov (alebo rozsah) 

Okruh dotknutých 
osôb 
Právny základ 
spracúvania osobných 

ov 

Zoznam osobných 
údajov (alebo rozsah) 

Okruh dotknutých 
osôb 
Právny klad 
spracúvania osobných 
údajov 

Právny zaiKiaa 
spracúvania osobných 
údajov 

- meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, 
- rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, 
- bydlisko, 
- ďalšia 

s 
- Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve znení neskorších 

Rodné číslo, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum 
narodenia, stav, národnosť, občiansky preukaz, list 
vlastníctva, predchádzajúci trvalý pobyt, akademický 
titul štátna šnosť miesto narodenia 
Občania obce - prevádzkovateľa, oprávnení voliči 

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 253/1998 Z. z. 
ohlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov 
SR, zákon č. 80/1990 Zb. o voľbách do SNR v +znení 
neskorších predpisov, zákon č. 564/1992 Zb. o 
spôsobe vykonania referenda. zákon č. 303/2001 Z. 
z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, 
zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí, zákon č. 460/1992 Zb. ústava SR 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 331/2003 Z. 
z. o voľbách do Európskeho parlamentu 

Meno, priezvisko, bydlisko, dátum a miesto 
narodenia dátum a miesto úmrtia 
Občania obce - prevádzkovateľa, osoby ktoré sú 
účastníkmi konania s prevádzkovateľom, zomrelé 

o so 
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny, zákon č. 272/1994 Z. z. o 
ochrane zdravia ľudí, zákon č.131/2010 o 
cintorínoch a pohrebníctve 

sú účastníkmi konania s 
nrl'•\l::ll,n7~rn\/::liTPľOm 

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších isov 



Zoznam osobných 
údajov (alebo rozsah) 

Okruh dotknutých 
osôb 
Právny základ 
spracúvania osobných 

meno, priezvisko, titul, adresa, číslo účtu, rodné číslo, 
telefónne číslo, údaje o podnikateľskej činnosti 

osoby ktoré sú účastníkmi konania s 
nrc"J!>,n7L'n\l<:>toľom 

- Zákon č. 513/1991 Z. z. obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, zák. č. 40/1964 Zb. občiansky 
zákon v znení neskorších sov 

Článok 111, Podmienky spracúvania osobných údajov a povolené operácie, bezpečnosť 

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať OU v súlade so zákonom o ochrane osobných 
údajov. Sprostredkovatel' nie je oprávnený získavať OU pod zámienkou iného účelu alebo 
inej činnosti, ako je uvedený v tejto zmluve. 

2. Sprostredkovateľ je vždy povinný pri prvom kontakte s dotknutou osobou jej oznámiť, že 
spracúva jej OU v mene prevádzkovateľa na vymedzený účel. 

3. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracovávať len také OU, ktoré svojim rozsahom a obsahom 
zodpovedajú účelu ich spracovania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. 

4. Sprostredkovatel' sa zaväzuje spracovávať len správne, úplné a podl'a potreby 
aktualizované OU vo vzťahu k účelu spracúvania OU. 

5. Sprostredkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby zhromaždené OU boli spracúvané vo forme 
umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na 
dosiahnutie účelu spracúvania v zmysle platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov a registratúrneho poriadku sprostredkovateľa, s ktorým bol preukázateľne 
oboznámený pri podpise tejto zmluvy. Likvidáciu OU prevádzkovateľa zabezpečuje 
sprostredkovateľ na vlastné náklady. 

6. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať OU v súlade s dobrými mravmi a zaväzuje sa 
konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a iným všeobecne 
záväzným právnym predpisom. 

7. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že spracúvané OU nepoužije v rozpore s oprávnenými 
záujmami dotknutých osôb a svojím konaním nebude neoprávnene zasahovať do práva na 
ochranu ich osobnosti a súkromia. 

8. Sprostredkovateľ zodpovedá za bezpečnosť spracúvaných OU. Sprostredkovatel' je 
povinný chrániť spracúvané OU prevádzkovateľa pred ich poškodením, zničením, stratou, 
zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj 
pred akýmkol'vek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. 
Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia /ďalej len 
"bezpečnostné opatrenia"/ zodpovedajúce spôsobu spracúvania OU, pričom berie do úvahy 
najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných OU, ako aj 
rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačných 
systémov prevádzkovateľa. 

9. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sprostredkovatel' je odborne, technicky, organizačne 

a personálne spôsobilý spracúvať OU a schopný zaručiť bezpečnosť spracúvaných OU. 
K tomuto prehláseniu sa sprostredkovatel' zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi potrebné 
informácie a prijať potrebné opatrenia podľa jeho pokynov. 



1 O. Sprostredkovatel' prehlasuje, že spÍňa podmienky na odbornú, technickú , organizačnú ako 
aj personálnu spôsobilosť na spracovanie OU a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť 
spracúvaných OU nie je ničím obmedzená. 

Článok IV, Záväzok mlčanlivosti 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na všetky informácie ktoré sa týkajú spracovania OU 
v zmysle tejto zmluvy, vzájomných vzťahov zmluvných strán sa vzťahuje záväzok 
mlčanlivosti v zmysle§ 22 zákona o ochrane osobných údajov. 

2. Zmluvné strany sa dohodli , že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím 
osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 

3. Sprístupnenie informácie obsahujúcej záväzok mlčanlivosti, ktorej predloženie bude 
požadované na základe všeobecne záväzného predpisu, alebo na príkaz súdu alebo iného 
orgánu verejnej moci v súlade so zákonom sa nepovažuje za porušenie záväzku 
mlčanlivosti. Ak sprostredkovateľ sprístupní takéto informácie je povinný vopred oboznámiť 
prevádzkovatel'a s touto povinnosťou. 

4. Záväzok zachovávať mlčanlivosť platí bez obmedzenia aj po skončení platnosti tejto 
zmluvy. 

Článok V, Záverečné ustanovenia 

1. Ustanovenia tejto zmluvy môžu byť zo strany obidvoch zmluvných strán zmenené alebo 
doplnené len písomne vo forme riadne očíslovaného a datovaného dodatku k tejto zmluve 
podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

2. Akákoľvek korešpondencia, ktorá súvisí s touto zmluvou, sa musí urobiť písomne, formou 
doporučeného listu, faxu alebo elektronickej pošty na adresu zmluvných strán uvedených 
v úvode tejto zmluvy alebo na aktuálnu adresu. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne 
upovedomiť druhú zmluvnú stranu o akejkoľvek zmene údajov uvedených v záhlaví tejto 
zmluvy. Korešpondencia, ktorá bude odoslaná na poslednú známu adresu zmluvnej strany 
sa považuje za doručenú siedmy deň po jej odoslaní formou doporučenej zásielky. 

3. Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo 
nevykonateľným , takáto neplatnosť alebo nevykonatel'nosť nebude mať za následok 
neplatnosť zostávajúcich ustanovení tejto zmluvy, s výnimkou prípadu, kedy ustanovenia 
nie je možné oddeliť od zvyšku tejto zmluvy kvôli povahe zmluvy, jej predmetu alebo 
okolnostiam, za ktorých bola táto zmluva uzatvorená. Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať 
všetky úkony, ktoré budú potrebné na dosiahnutie tých istých výsledkov, ktoré boli 
zamýšľané takýmito neplatnými alebo nevykonatefnými ustanoveniami. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle prevádzkovatel'a . Táto 
zmluva sa uzatvára na dobu platnosti zmluvy o poskytovaní služieb č. 1511 LD001, a to až 
do doby ukončenia platnosti poslednej z nich. 

5. Táto zmluva a všetky právne vzťahy z nej vyplývajúce a s ňou súvisiace sa spravujú 
právom Slovenskej republiky. 

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, jedno vyhotovenie 
sprostredkovateľovi a jedno vyhotovenie prevádzkovateľovi. 

7. Všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo súvislosti s ňou budú strany riešiť 
predovšetkým vzájomnou dohodou. 



8. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali , jej obsahu porozumeli , uzatvárajú ju na 
základe slobodne a vážne prejavenej vôle , neuzatvárajú ju v tiesni či za inak nevýhodných 
podmienok a na znak svojej vôle byť touto zmluvou viazaní ju podpisujú. 

V Bratislave, dňa 15.12.2015 

Za sprostredkovateľa: Za prevádzkovateľa: 

Ing. Ľuboš Petrík Ing. Alfonz Kobielsky 

riaditel' 

--

l 

~- -


