
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

sp. zn.: OcU-S-241/2018
č. záznamu: 241/2018-001

Z ápis v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
3.7.2018 na webovom sídle obce Poproč:

v

zmluvu sp.zn.: OcU-S-241/2018

uzatvorenú dňa 3.7.2018

úČinnýod: 4.7.2018

zmluvné strany :

1./ObecPoproc
v

Skolská2,04424Poproč
y

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

2. TOPSET Solutíons s.r.o.

Hollého2366/25B,90031 Stupava

zastúpená Ing. Jánom Vlčekom, konateľom

Predmet dodatku č.l:

- poverenie so spracúvaním osobných údajov v rámci informaČného systému WINcity

VPoproči, dňa 3.7.2018

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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/ f / 9 /

) POVERENI SPRACUVANIM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zmluvaje uzaynetá podľa Naríadenia Európskeho pariamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fýzických osôb
pnspracúvaníosobnýchúdajovaovornompohybetakychtDÚ<SajOv(ďalejajakD^riadenie6DPRn)a2ákonač:W018
Z.z. o ochrane osobných ódajova o zmene a doplnení niektofych zákonov '(ďalel aj ako ^ákon").

číslo zmluvy sprostredkovatera tz2018-05-15jvlč^uz^l^^Yp^^^llz^^l^^l.a^^^Jl.cEU3.~^^v;^^''^)
ff<-^Cfánokl

Zmfuvné Strany

Sprostred kovateľ

/Organizácfa TOPSET Solutions s.r.o.
Aefresa Hollého 2366/25B, 900 31 STUPAVA

Vzastúpení štatutárny zástupca : Ing. Ján Vlček, Ing. Rastlslav Vlček, konatelia
obchodné záležitosti: Ing, Rastislav Vlček

Bank. spoj. Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava
IBAN: SK64 0900 0000 0050 3590 7887

y

zco 46919805
V

DIC 2023645162
y

IČDPH SK2023G45162
te/. 02/65459 251 - Topset

02/65459 256 - Ing. Ján Vléek
02/60421 274 - Ing. Rastislav Vlček

email Ing.JánVlček -vlcek@topset.sk
Ing. Rastistav Vlček - obchod@toDset.sk

(ďalejlen ako ^SprostredkovateT')

Prevádzkovateľ

Oryanizácia PbecPpprpc
Y

Adresa Skolská2.04424 Poprpč.

Vzastúpenf štatutárnyzástupca:.lng;.štefan.-iauws.ký;.5tawtaobce,
00324639y

zco

(ďalejfen ako ^Prevádzkovateľ")
XfČláiwk2

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy (ďalej len ako "Zmluya") je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom
spracúvaním osobných údajov (ďalej aj ako "OÚ") dotknutých fýzickych osôb za podmienok a v rozsahu
d^odmtom^ tqtoZm^uve^Osobne^udajeAytknutýchosôb su^atebo môžu byť sú^ť^u,Informacl1)Íchsystémov - počftačových programov WinCnv "názov programu" a ich databáz a portálov
www.cintorinv.sk. www.cemeterv.sk a www.samosDravaonline (ďalej len ako "Programy")
Sprostredkovateľa, na ktoré nadobudol Prevádzkovateľ od Sprostredkovatel a licencie.

v

Článok3
Doba spracúvania osobných údajov

3.1 Sprostredkovateľ bude spracúvať osobné údaje na základe pokynov od Prevádzkovateľa po nevyhnutnú
dobu a^ len_ počas platnosti tejto Zmluvy a súčasne počas platnosti zmlúv na služby informačných
technológií k Programom, ktoré má uzatrorené s Prevádzkovateľom, a kfcoré obsahujú osobné údaje
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dotknutých osob. Sprostredkovateľ je opráynený začať so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb
dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.

v /
Clánok4

Miesto spracúvania osobných údajov

^^^i^^l^^^^^^arl^^^t'^l^'^^Í^l^^ ^^^^^^Q^^^^e^i'^^^C^ŕ^^^^^^^^^^'^n^^^ii^lT.^^.J^ľ^Í^iÍ^!.^^?!^4.1

ďalšieho sprostredkovateľa najmä/ ale nielen prostredníctvom povereného pracovníka Sprostredkovateľa
buď y sídle Sprostredkovateľa s archivoyanými Programami od Prevádzkovateľa, vzdiaieným prístupom
zo sídla Sprostredkovateľa k počítačom a Programom Prevádzkovateľa, alebo osobne v sídle
Prevádzkovateľa, alebo v sídle a/alebo na pracovisku ďalšieho sprostredkovateľa.

V

ČlánokS
',>

Očeía povaha spracúvania osobných údajov

5.1 Právnym__základom pre uzatvorenie Zmluvy sú doteraz uzatvorené a platné zmluvy medzi
Sprostredkovateľom a Prevádzkovateľom, v ktorých je ustanovená povinnosť Sprostredkovateľa
poskytovať Prevádzkovateľovi služby voblasti informačných technológií (ďalej len ako "Služby FT')
kProgramom a portálom/ na ktoré nadobudol Prevádzkovateľ od Sprostredkovateľa licenciu a získa'l
k njm prístup od Sprostredkovateľa. Programy a portály spravidla obsahujú osobné údaje dotknutých
osôb. Uvedenými Službami IT su napr. aktualizácie Programov, správa databáz, servis, údržba, podpora/
zverejňovaníe dokumentov a údajov a pod..

^^^^^}2.^^N^^^^^^^^v^f^^^c^^^^e^^w^^m^a^>^'^ 5.2

súčasť infbrmačných systémov)/ a to na základe osobitných pokynov Prevádzkovateľa (formulár ktorých
je v Programoch ana wvm.topset^k) najma/ale nľlen Prehliadanl71pro9ram^
}^^>^^' n(SLE!^T!/ ú ^S'Ti/"^ľria?J^ľľ?i pr^!E?ľa.ľLTiu -ho-YaYaní^_vy ľadf.Ya tm/
poskytovaním prenosom/ štruktúrovaním/ triedením, modifíkovaním/ zoskupovaním/ zasielaním,
zverejňovaním a pod..

v

äánokô
Zoznam spracúvaných osobných údajov

6.1 Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou
Programov (selektívne podľajednotlivých Programov):

a) meno/ Priezvisko/ rodrle, Priezvisl<o/ akademický titul pred menom a za menom, pohlavie/ Štátne
občianstvo/ vzdelanie, spôsobilosť na právne úkony,

b) rodnéaslo, dátum a miesto narodenia a úmrtia, miesto pochovania, rodinný stav, údaje o rodinných
príslušníkoch/

c) adresa trvalého a prechodného pobytu/ korešpondenčná adresa, adresa nehnuteľností v obci,
d) podpis/ online identifikátor, lokalizačné údaj'e,
e) vlastníctvo nehnuteľností,

f) adresa emailov, telefónne čísla a iné údaje o komunikačnom spojení/
g) bankové spojenie s číslom účtu,

h) údaje o poistení a poisťovniach/

i) mzda/ plat, odmeny/ poberanie prídavkov na detí, údaje o odpracovanom čase/ sumy podliehajúce
výkonu rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,

j) penažné tresty a pokuty/ ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím
príslušných orgánov,

k) neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenía a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia
alebo ich preddavky^ štátnych sociálnych dávok/ dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v
hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzádu sodálnych dôsledkov ťažkého zdravotného
postíhnutía, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutía podľa
osobitného predpisu,
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údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci/ údaje o zmenenej
?^L(^,eL^h<<?frľ^L,I^JÍL^Zľal.fStL-a ^eď?^r z^lľ^s?-^a^ľo-(ih/-ij:>ovrl^_za.ader?íe ?'?
zaciatku výkonu pracovnej činnosti/ udaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,
údaje 2 potvrdenia o zamestnaní/ údaje z dokladu o bezúhonnosti, údaje o vedení zamestnanca v
evidendi nezamestnaných občanov/ osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách,

m) íné spracúvané osobné údaje dotknutých osôb.

y

Článok7
Kategón'e dotknutých osôb

7.1 Kategórie dotknutých osôb:

a) zamestnanci a bývalí zamestnand Prevádzkovateľa/
b) fýzické osoby a nežjjúce osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v Programoch.

^

ČlánokS
Povinností Sprostredkovateľa

y

8>1 Y.j.T.^ŕ -,Já.rlku.28 ?ds;3 Nariadenia GDPR Je Sprostredkovateľ okrem povinností uvedených v ďalších
článkoch Zmluvy povinný:

a) spracúvať osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovateľa, a to aj pokiaľ
!d_eJ3_?r5_no_SÍ>s?bnycl\udaff>ydo,tr?:eJ kraJinyalebo medzinarodnej organizácie, svýnimkou prípadov
keď si to vyzaduje právo Únie alebo právo Slovenskej republiky; vtakom prípade Sprostredkovateľ
oznámi Prevádzkovaterovi tóto právnu požiadavku pred spracúvaním, pokiaľ dané právo takéto
oznámenie nezakazuje zo závažných dôvodov verejného záujmu/

b) zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú dôvernosť
informácii/ o ktorých sa dozvedeli, alebo aby boli viazané vhodnou povinnosťou zachovávať dôvernosť
informácií vyplývajúcou zo štatútu/

c) vykonať vŠetky požadované opatrenia podľa Článku 32 Nariadenia GDPR (Bezpečnosť osobných
údajov)/

d) dodržiavať podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa,
e) po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere pomáhať Prevádzkovateľovi

vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti reagovať na žiadosti
o výkon práv dotknutej osoby ustanovených v kapitole III nariadenia GDPR,

f) pomáhať Prevádzkovateľoví zabezpečiť plnenie povinností podľa Článkov 32 až 36 Nariadenia GDPR s

prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a ínformácie dostupné Sprostredkovateľovi/
g) vymazať alebo vrátiť Prevádzkovateľovi po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania

^Ín^<SaíL?,f.,?^í/i)z^^ti^iľT^?^?ľ^ J^i^e^.?^r^?, í -ľyľ?M ^^^^
kópie (ktoré obsahujú osobne udaje), ak právo Únie alebo právo Slovenskej republiky nepožaduje
uchovávanie týchto osobných údajov/

h) poskytnúť Prevadzkovateľovi všetky informáde potrebné na preukázanie splnenia povinností
stanovených včlánku 28 Nariadenia GDPR a umožniť audity, ako aj kontroly vykonávané
Prevádzkovateľom alebo iným audítorom/ ktorého poveril Prevádzkovateľ a prispievať k nim.

8-2 ^?^^ií^^ľ^fsy^ní^^^d^iífor^^aí-^rT2d^o^sl?/-a^s pokyľ.?m
prevaclzl<ovatera,porLIŠLI)e Nariadenie GDPR' alebo i"é Prävne predpisy Únie alebo SlovenskeJ republiky
týkajúce sa ochrany osobných údajov.

8.3 Sprostredkovateľ nie je bez súhlasu Prevádzkovateľa oprávnený akýmkoľvek spôsobom svojvoľne
opraviť, meniť, vymazať, zničiť/ obmedziť spracúvanie alebo neoprávnene poskytnúť inému osobné
údaje v Programoch/ ku ktorým mu Prevádzkovateľ vydal pokyn na spracúvanie osobných údajov.

8.4 V prípade/ že dotknutá osoba požiada priamo Sprostredkovateľa o opravu, vymazanie, obmedzenie
=^ÄÄ'JS Ä^LSOTa".akekorvek.,me' svoie Pravo-
Sprostredkovateľ bez meškania oznámi túto požiadavku dotknutej osoby Prevádzkovateľovi.
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85 ^!ľoi^ri^l^y^iľJ^ ^^i^\^^^s^?^j^^^!z^^c^?vŕ^ia^^L^LO^bi^uó?^^^^
^-ll??váv^é.vo_f?),rme' ktoráumožnuJe identifikaciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy/ kým je to
potrebné na účel/ na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

8.6 A^rostre^ko^eľporuslNanade^eGP^^^^^ ^Lľ^Y<:^^?ir/^12^sfŽ>r?CIÍ!.an^-P-oľ^Je^?r,^
suvislosti s daným spracúvaním za Prevádzkovateľa; ustanovenia Článkov 82, 83, 84 Nar'iadenia' GDPR
tým nie sú dotknuté.

8.7 pri|^c^nlo^b^ychudÍJOVnaualarchjv^le^^^^
^ni?!l^^Í?lJ?.,i^r^Íd^5^t^lLaL,^S^^?vítäJVJ^?Je fľfľŕ.J ^.?í^^
pru'ať primerane záruky pre prava dotknutejosoby. Tieto záruky obsahujú zavedenie primeraných a
učinných technických a organizačných opatrení najmä na zabezpečenie dodrziavania zásady minimal'izácie
údajov a pseudonymizácie.

ISrČlánok9
Práva a povinností Prevádzkovateľa

9.1 V zmysle znenia Nariadenia GDPR má Prevádzkovateľ nasledujúce práva a povinnosti:
a) vydávať písomné pokyny Sprostredkovateľovi na spracúvanie osobných údajov/

b^ ^ix^Sd^CIrJ30^^^ra^?^ľ^J3^?^äl/?.? ^.^??^^J?d^ff^i^ľov?teľ?-"aby^^
najväčšq miere poskytol sučinnosť Prevádzkovateľovi vhodnymi technickýmj a organizačnými
opatreniami pri plneníjeho povinnosti a prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby,

c)zladaťod ^^tr^k^vate^/^^,p?s^ls^i^o^p^v^dz^oyaterovip^IZ^^^^^
Kyľnost .podľ? _?áľk?v 32135 Nariadenia GDPR s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných
údajov a informácie dostupné Sprostredkovateľovi,

d^ ^í^^d,',^!??!:!ä;^VJľ?^i^b^-i^^^?^^^?s^?va,n?.5^ týkajúcich sa spracúvania
osobných údajov vrátil Prevádzkovateľovi osobné údaj'e, alebo ich vymazal,

e) zladať od sp^^edko^tel'ajnformacle^j)ot;rebn,e,na pr^ul<^zľie_spl[11er"a ?ovinn,°?ti a poskytnuť
súčinnosť v ramci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Prevádzkovatera alebo
auditora/ ktorého poveril Prevádzkovateľ.

y /
Clánok 10

v Vf

Ďafšf' sprostredkovateľ

10.1 Sprostredkovateľ môže_vzmysle Nariadenía GDPR poveriť spracúvaním osobných údajov aj ďalšieho
sprostredkovateľa (subsprostredkoyateľ). Prevádzkovateľ vyhlasuje/ že s tým súhlasí a vydá
Sprostredkovateľovi osobitné písomné súhlasy a všeobecný písomný súhlas podľa Príloh 1,2,3 Zmluvy.

10.2 Vprípade všeobecného písomného súhlasu Sprostredkovateľ bude informovať Prevádzkovateľa
oakýchkoľvek zamýšľaných zmenách vsúvislosti s pridaním alebo nahradením ďalšíčh
sprostredkovateľov. Prevádzkovateľ bude mať možnosť namietať voči takýmto zmenám.

v

10.3 ^^^^^'^^^'^^^^^^'j.^^^^^^j^^^^^ l^^^*^n^^^^^^-a/^^ni^^^^?^^^ISi^^^^.n..^^??L^^?^.*.^!^^^^^?.^J?
ís=?J3iÍ^Mr^Jt<S^lT!Sä?" čin.ľSL^.^!l<L p!l??.??l?v^li'^. _d'alS°"_sľr?ls?_ko!vate ?.f t^muto
Sm;.pď sr;^,ss"s;, ÄÄ-SsňrSÄ
Ä;^=?^i^ÄzaCTycwní,ta^^sobomr.äracuvaniesPíňa10
požiadavky Nanadenia GDPR. Aktento ďals^ ochrany ." ,51ľ.v/
í Y^dľy spro!?re?kov^J' zostava voci Prevádzkovateľovi plne zodpovedný za plnenie povinností tohto
ďalšieho sprostredkovateľa.

y /
Clánokll
Mlčanfivosť

ii.i ^rostr^d^vateľ Je povinny yzm^l^a1enia §79^ds-1 zako^a_?chovavať.miranllvo^ťo,osobnych
údajoch/ ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

^^dk^actlS J^s^mntto'rlm^uzn^ia s§yi<9iodss'OM?nl^a ^^ť im^^^latIľ^,s°^S
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Sprostredkovateľa. Povinnosť mlčanlívosti podľa vyššie uvedeného musí trvať aj po skončení pracovného
pomeru tejto fýzickej osoby.

11.2 povln^osťmlranltvostiPoď'a^sieuvedenehoodsekuneP^
a organov cinnych v trestnom konaní podľa osobitného zákona; tým nie sú dotknuté ustanovenia o
mlčanlivosti podľa osobitných predpisov.

11.3 Sprostredkovateľ týmto vyhlasuje, že zaviazal mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré
prídu do styku s osobnými údajmi u Prevádzkovatera a/alebo Sprostredkovatel-a a zaviazal ich
mlčanlivosťou, ktorá má trvať aj po skonČení pracovného pomeru.

v

Článokl2
Bezpečnosť osobných údajov

12.1 Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ vzmysle znenia § 78 ods. 11 Zákona pri prijímaní bezpečnostných
^ľ-nL^-.p-rJ-?o!lLdzo^nL-VPJyvl;..na.och,ranu osobnych údaJOV Postupujú primerane podľa
medzinárodných noriem a štandardov bezpečnosti.

12.2 Sprostredkovateľ je povinný dodržiavať zásadu integrity a dôvernosti v zmysle znenía Článku 5 ods.l
písm.O Nariadenia GDPR, t.j. osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom
^^^n^!^^^y^^^^^c^^.^^r^nL^r^}^?^er?^^ udajov
vratane ochrany pred neoprávneným spracúvaním OÚ/ nezákonným spracúvaním OÚ, náhodnou stratou
OU/ zničením OÚ alebo poškodením OÚ.

v

12.3 Sprostredkovateľ je povinný v zmysle znenía Článku 33 ods. 2 Nariadenia GDPR oznámiť
Prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o ňom
dozvedel.

v

12.4 Sprostredkovateľ je povinný prijať v zmysle znenia Článku 32ods.l Nariadenia GDPR so zreteľom na
najnovšie poznatky/ na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a úČel spracúvania
osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fýzických osôb
primerane technické a organizačne opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpecnosti primeranej tomuto
riziku, pričom uvedené opatrenia prípadne budú zahŕňať aj:
a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov/

b) schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov spracúvania
osobnýchúdajovaslužieb/

c) schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k ním v prípade fyzického incidentu
alebo technického íncidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia úännosti technických a organizačných
opatrení na zaístenie bezpeČnosti spracúvania osobných údajov.

12.5 Pri posudzovaní primeranej úrovne bezpečnosti sa v zmysle znenia Článku 32 ods.2 Nariadenia GDPR
prihliada na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie osobných údajov, a to najmä náhodné zniČenie alebo
nezákonne zniĎenie, strata^ zmena alebo neoprávnené poskytnutie prenášáných OÚ, uchovávaných OÚ
alebo inak spracúvaných OÚ, alebo neoprávnený prístup k takýmto OÚ.

v

12.6 Sprostredkovateľ je povinný v zmyste znenia Článku 32 ods.4 Nariadenia GDPR zabezpečiť/ aby každá
fyzická osoba konajúca na základe poverenia Sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobnym údajom
Prevádzkovateľa SPraculvala ?eto osobne udaje,.,len n,a^zaklade J?,okynoy_p va^f.lÍ;ovatera vynimkou
prípadov, keď sa to od nej vyžaduje podľa práva Únie alebo práva Slovenskej republiky.

y /
Clánokl3

Právo na náhradu škody a zodpovednosť

v

13.1 yz^ys^ z^eni^clank^82 Nar^dentä GDPR^ /?^a/-/l??i? -yj.ní^ nn5etksvá UJma.,alel?°
nemajetková ujma v dôsledku porušenia Nariadenia GDPR a/alebo Zákona/ má právo na náhradu
utrpenej škody od Prevádzkovateľa alebo Sprostredkovateľa.
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13.2 Sprostredkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním osobných údajov, len ak neboli splnené
povinnosti, ktoré sa Nariadením GDPR alebo Zákonom ukladajú výsiovne Sprostredkovateľom/ alebo ak
konal nad rámec alebo v rozpore s pokynmi Prevádzkovateľa, ktoré boli v súlade so zákonom.

13.3 Sprostredkovateľ je zbavenýzodpovednosti podľa predchádzajúceho odseku/ ak sa preukáže, že nenesie
žiadnu zodpovednosť za udalosť, ktorá spôsobila škodu.

13.4 Ak sa na tom Ístom spracúvaní osobných údajov zúčastnil viac než jeden Prevádzkovateľ alebo
^^?^^?^l^,b?<^^?^!^^^^!tTfl.KyaSL!i301SS/.a-?-iP?.??_ ^5?^13:? 5.13;3
zodpovední za škodu spôsobenu spracúvaním osobných údajov, každý z nich zodpovedá za celú škodu/
aby sa dotknutej osobe zabezpečila účinná náhrada.

13.5 Ak^rev^zkovateľ^lebos^^^kov^dfvsúlades0^ l.í^za^ÍLľ^rf.cluJ ?s^ľLŠ!COLdy-.v
^ľTJ i^ŕ^^!^!'Í^ž^d^io^^^y !LJ?reyi^o^t??^-i^?? .s?L?fÍre?k?ľatel?v_ _Z^POJ^?ycľ1 do
toho istého spracúvania tú časť náhrady škody, ktorá zodpovedá ich podielu zodpovednosti za škodu za
podmíenok stanovených v odseku 13.2.

s,'
Clánokl4

Prehlásenie SprostredkovateFa

14.1 Sprostredkovateľ týmtoprehlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb bude postupovať
v súlade s Nariadením GDPR a vsúlade so Zákonom.

v /Clánok 15
Prehlásenie Prevádzkovateľa

15.1 Prevadzkovater tymto p^hl?SUJe; Ž^.J^ly^"^ne^^^^.^-S?s'li^Jria-dlrI1? ?-[ľ?t ^e[UÍ 
spracuvanim osobných udajov vo svojom mene ^ l^tol^__po?ľ? rľhoposkyt:UJe
^^^hM^^^ľäJ?ľJ^f:J^^an^Í;^5!?;TC^?na-05?,T^c^yÍ.0?^
osobných údajov splňalo požiadavky Nariadenia GDPR a Zákona a aby sa zabezpečila ochrana práv
dotknutej osoby. Na poverenie Sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov podľa prvej vety sa
súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.

tŕ

Článokl6
Platnosť 'Zmluvy

16.1 Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.

16.2 a) Zmluvné strany môžu ukončiť platnosť Zmluvy písomne obojstrannou dohodou/
b) Každa^zo Zmluvných strán môže yypovedať Zmluvu písomnou výpoveďou bez udania dôvodu s2

mesačnou výpovednou lehotou, začínajúcou prvý deň nasledujúceho mesiaca po mesiaci/ v ktorom
bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane/

16.3 Ak Sprostredkovateľ podstatne poruší Zmluvu/ vznikne Prevádzkovateľovi právo na okamžité odstúpenie
odZmluvyza Pod^ii!nok danych obchodnym :rakonnlkom ^mluv?Ll^odstl?penlm od 2mluvY táto
Zmluva zaniká/ a to dňom doruČenia písomného odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
a) Za podstatné porušenie Zmluvy Sprostredkovateľom sa bude považovať:

Podstatné porušenie povinností, ktoré sa zaviazal Sprostredkovateľ plniť na základe tejto Zmluvy,.

aplikovateľného znenia Nariadenia GDPR a na základe znenia Zákona.

16.4 Zmluvné strany sa odchylne od § 351 Obchodného zákonníka dohodli/ že Prevádzkovateľ si ponechá
všetky plnenia, ktoré mu poskytol Sprostredkovateľ do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od
Zmluvy.

16.5 Po ukončení platnosti Zmluvy vrátí Sprostredkovateľ Prevádzkovateľovi všetky podklady a médiá/ ktoré
mu Prevádzkovateľ poskytol počas trvania Zmluvy a vymaže všetky elektronické súbor/ z počítačov
a záložných médií. Na požiadanie Prevádzkovateľa písomne potvrdí Sprostredkovateľ Prevádzkovateľovi/
že predmetné súbory vymazal.

16.6 Zmluva stráca platnosť dňom zániku jednej zo zmluvných strán, Íbaže by práva a povinnosti vyplývajúce
zo Zmluvy prevzala nástupnícka organizácia.
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16.7 Zmluva stráca platnosť dňom ukončenia platnosti poslednej zmluvy, ktorou sa zaviazal Sprostredkovateľ
poskytovať Služby TT Prevádzkovateľovi na Programy obsahujúce osobné údaje podľa poslednej
zmluvy.

y f
Clánokl?

Ostatné ustanovenia

17.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán s výnimkou
nadobudnutia účinnosti, ak zákon ustanovuje pre Prevádzkovateľa povinné zverejnenie Zmluvy. Potom je
Zmluva úänná dňom nasledujúdm po dni jej zverejnenia na určenom webovom sídle Prevádzkovateľa
v zmysle znenía § 47a) ods.l zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

17.2 Právne vzťahy zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy a/alebo vzniknuté v súvislosti s jej plnením, alebo
právne vzťahy neuvedené v Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Nariadenia GDPR, Zákona/
Obchodného zákonníka a ostatnými vseobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

17.3 Ak bude Zmluva dotknutá v dôsledku legislatívnych úprav, Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného
odkladu uviesť písomným dodatkom jej obsah do súladu s novým právnym stavom a to tak, aby nové
znenia ustanovení boli čo najbližšie pôvodným.

17.4 V prípade, že sa niektorá Časť Zmluvy stane neplatnou bez zavinenia zmluvných strán, zmluvné strany
súhlasia/ že tým nebude dotknutý obsah ostatných častí Zmluvy (ak nesúvisia s neplatnou časťou
Zmluvy a ak to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takéhoto
ustanovenia).

17.5 Nároky za škody a vady v predmete plnenia/ za škody z nedodržania záväzkov podľa Zmluvy, pokiaľ ich
Zmluva neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

17.6 Zmeny a doplnky k Zmluve budú uplatnené zásadne po dohode zmluvných strán písomnými dodatkami,
číslovanými v neprerušovanom číselnom rade/ potvrdenými každou zo Zmluvných strán.

17.7 Prevádzkovateľ písomne (listom, emailom alebo potvrdením na konci Zmluvy) oznámi/potvrdí
Sprostredkovateľovi kde a kedy zverejnil Zmluvu.

17.8 Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorych po ich obojstrannom potvrdení si každá zo
Zmluvných strán ponechá jeden rovnopis.

17.9 Zmluvné strany vyhlasujú/ že túto Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, uräte a zrozumiteľne, ich zmluvná
voľnosť nie je ničím obmedzená/ text Zmluvy si preČítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
podpisujú.

Príloha č.l: Osobitný súhlas prevádzkovateľa - Dikomix s.r.o.
Príloha č.2: Osobitný súhlas prevádzkovateľa - AWD Systems s.r.o.
Príloha č.3: Všeobecný súhlas prevádzkovateľa

v

V Stupave, dňa 15. mája 2018 VPOProci....................... dňa

Y

Ing. Ján Vlček Ing. Stefan Jaklovský
konater

Za Sprostredkovateľa Za Prevádzkovateľa


