
Zml.ruva o poverení sprostredkovatel'a spracúvaním osobných údajov
v rámci kompletného technického servisu zálohovania dát

knižnično-informačného systému Clavius

uzatvorená podťa Čtann 28 Nariadenia Európskeho parlamenfu a Rady (EÚ) 20t6l679 z27.
apríIa 2016 o ochrane §zických osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe

takýchto údajov, ktorym sa zrušuje smernica 95l46lES (všeobecné nariadenie o ochrane

údajov) (ďalej len,,Nariadenie") avzmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. oochrane osobných

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (,,ďalej len,,Zékoď')

medzi
Prevádzkovatel':
Obchodné meno: Kysucká knižnica v Čadci
IČo: 36145068

So sídlom: Ul. 17. novembra 1258,022 0l Čadca

V zastupení: PhDr. Janka Bírová, riaditeťka

(ďalej len,rPrevádzkovatel"()
a

Sprostredkovatel':
Obchodné meno: GIRO, s.r.o.

So sídlom: Žifnska Lehota 24,0l0 Ot Žl\ina
Adresa prevádzky: Dolné Rudiny l, 010 0l Žilína
IČo: 36403369

DIČ: 202010689l
V zastúpení: Jozef Sedláček, konateť

(ďalej len,,Sprostredkovatel"6)

čtánok I
yšeobecné ustanovenia

1.1 Sprostredkovateť spracúva osobné údaje postúpené prevádzkovateťom u r.iua. s § 34
Zékona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vrámci kompletného technického
servisu zálohovania dát. Legislatívnym podkladom pre spracovanie je Zmluva
o kompletnom technickom servise zálohovania dát lcrližnično-informačného systému

Clavius uzatvorená v súlade s § 53ó anasl. Zákona č. 5]3/]991 Zb, Obchodného
zálronnílra v znení neslrorších predpisov.

l.2Účelom sprísfupnenia a spracúvania osobných údajov je zálohovanie dát knžnično-
informačného systému Clavius (ďalej len ,,Clavius"), ktoý prevádzkuje Kysucká
knižrica v Čadci (ďalej len,,knižnica").

1.3 Osobné údaje sa spracovávajú na zéklade osobitn;ých zákonov, najmá však na základe
, Zékonač.12612015 Z. z. o knižniciach,Zékonač.4011964 Zb. Občianskeho zákonníka a

Zékona č. 18/2018 Z. z: o ochrane osobných údajov a ozmene'adoplnení niektoqých
zákonov.



1.4 Okruh dotknutých osób tvoria registrovaní používatelia knižnice. Spracovanie ich
osobných údajov sa vykonáva v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie knižrično-
informačných služieb aza dodržanla podmienok spracovania, uvedených v Članku II tejto

zmluvy.

Prevádzkovateť spracováva nasledovné osobné údaje: .

meno
priezvisko
titu1

dátum narodenia
adresa trvalého bydliska
adresa prechodnéhg bydliska
stafus čitateťa
ěíslo občianskeho preukazu , resp. číslo pasu alebo povolenia k pobytu
adresa elektronickej pošty

ukončené vzdelanie
telefónne číslo
číslo čitatel'ského preukazu

Clánok II
Podmienky spracovania osobnych ridajov

2.1 Sprostredkovateť spracováva osobné ťrdaje používateťov v zmysle 34 Zákona č.18/2018

Z. z. oochrane osobn}ch ridajov a ozmerre adoplnení niekto4ch zákonov vzneni
neskorších predpisov. Zabezpeéuje spracovanie osobn; ch ridajov v rámci zálohovania dát

tak, aby bol dodržanli ričel spracovávania a ochrana osobn; ch ridajov.

2.2 Alkékoťvek spracovanie osobn}ch ridajov odlišné od spracovávania podťa Čtrmm I3e
neprípustné. Sprostredkovateť nie je oprávnen} osobné daje spdstupniť in m
subjektom, ani ich využiť pre in; ričel, ako je uvedené v tejto zmluve.

2.3 Sprostredkovateť sa zaručuje, že prijme také organizačné a technické opatrenia, aby

nemohlo dójsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobn m ridajom, k ich
neoprávnenej zmeíLe, zničeniu, strate, zverejneniu alebo k inému neoprávnenému

spracovani u a zneužitiu.
2.4 Osoby zodpovedné za servis móžu prísť do kontaktu s osobn}mi ridajmi len

vnevyhnutnom rozsahu, počas v}konu servisného zásahu, ato pri servisnej návšteve
priamo v sídle Prevádzkovateťa alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu cez sieť
Internet v mieste sídla Sprostredkovateťa.

2.5 Zmluvné stany sa dohodli, že Sprostredkovatel' je oprávnen} vykonať len tieto činnosti,
ktoré i sričasťou spracrivania osobn}ch ridajov:
- zálohovanie
- ukladanie
- uchovávanie
- usporadrivanie
- archivovanie.

a)

b)

c)

d)

e)

0
g)

h)

i)
j)
k)

l)



2.6 Sprostredkovateť sa zaváruje k mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktoqými móže prísť
do kontaktu pri vykonávaní servisných prác. Povinnosť mlčanlivosti tívá aj po ukončení
zmluvného vďahu.

čHnok III
Odovzdanie osobných údajov

3.1Za štandardných podmienok prebieha práca s osobnými údajmi v mieste sídla
Prevádzkovateía. Prevádzkovateť odovzdá osobné údaje Sprostredkovateťovi na serveri

vybavenom potrebným softvérom pre účel zálohovania aarchjvácie sprepojenímna
prípojný bod siete Internet. V tomto prípade bude mať Sprostredkovateť prístup k
osobným údajom prostránióftom vzdialeného pdstupu cez sieť Intemet.

3.2 V pdpade odstúpenia od zmluvy Sprostredkovateť neodkladne odovzdá všetky prípadné
nosiěe informácií obsahujúce osobné údaje dotknutých osób Prevádzkovateťovi.

čHnok IV
Yzťahy vyplývajúce zo zmluvy

4.1 Prevádzkovateť asprostredkovateť vyhlasujú, že počas platnosti tejto zmluvy,si budú
plniť všetky povinnosti, ktoré im vyplývaji zp\atných právnych predpisov. V pdpade
porušenia svojej povinnosti sú povinní nahradiť zmluvnej strane vzriknutú škodu
v súlade s ustanovením § 373 Obchodného zákonníka.

4.2Prevádzkovatel' sa zavántje poskytnúť Sprostredkovatel]ovi na požiadanie avžďy
v primeranej lehote potrebnú súčinnosť, ktorá nebude v rozpore s právnymi predpismi,
avšak len za úěelom plnenia povinností Sprostredkovateťa vyplývajúcich pre neho z tejto

zmluvy azozákona.
4.3 Prevádzkovatel' vyhlasuje, že pri výbere Sprostredkovateťa postupoval podťa bodu 1§ 34

Zél<onač. l8/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
4.4 Sprostredkovateť vyhlasuje, že je odbome, technicky, organizačne a personálne spósobilý

na plnenie v zmysle tejto zmluvy aje schopný zaručiť bezpečnosť spracúvaných
osobných údajov. Sprostredkovateť sa zavázuje dodržiavať všetky body tohto vyhlásenia
počas celej doby platnosti tejto zmluvy. V prípade preukázania nepravdivosťr vyhlásenia
v zmysle tohto bodu je sprostredkovateť povinný nahradiť škodu, ktorá vznikla z dóvodu
porušenia a nesplnenia závázkov obsiahnutých v tomto bode v plnej výške.

4.5Yďahy neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia právnymi predpismi, predovšetkým
Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ 20161679 o ochrane fyzických osób v
súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voťnom pohybe takýchto údajov.

čHnot< V
záverečné ustanovenia

Prevádzkovateť a Sprostredkovatel] si nie sú vedomí žíadnq okolnosti, ktorá by
vylučovala platnosť tejto zmluvy.



5.2

5.3

5.4

Prevádzkovateť alebo Sprostredkovateť majri právo odstupiť od zmluvy jej vypovedaním
ti mesiace vopred. Prevádzkovatef má právo odstupiť ihneď, ak by pri spracovaní
osobn chridajovmohlibyťohrozenéprávaaprávomchránené zhljmy dotknut chosób.
Táto zrnluva nadobrida ričinnosť dňom podpisu a platí po dobu zabezpečenta servisn; ch
ČinnostÍ, ktoré sri nutné pre riadne fungovanie a používanie systému Clavius
sPravovaného Sprostredkovateťom apočas platrrosti Zmluvy o komplebrom technickom
servise zálohovania dát knižniěno-informačného systému Clavius.
AkékolŤek zríIeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonávať q luěne formou
písomn ch dodatkov podpísan ch oboma zmluvn;imi stranami.

V Čadci, dňa: l8.3 .202l

7,a Prevádzkovatel'a:

PhDr. Janka Bírová

y žitine, dňa J , 3, bI4

Za Sp ro stredkovatel'a :

sk

Jozef sedláček



Cestné prehlásenie Sprostredkovatel'a

Sprostredkovateť: Jozef Sedláče\ Žilinska Lehota 24,0l0 Ol Žilina,tČo: :o+o3369, DIČ:
2020t0689l (ďalej len,,Sprostredkovateť")

určeny Prevádzkovatel'om podťa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (FlÚ) ZOrcteD
z27. apríla 2016 o ochrane fyzick ch osób pri spracrivaní osobnych ridajov a o volhom
pohybe tak chto ridajov, ktorym sa zrušuje smemica 95l46lES (všeobecné nariadenie o
ochrane ridajov) (ďalej len,,Nariadenie") av zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. oochrane
osobn/ch ridajov a o znene a doplnení niektoq ch zákonov (ďalej ,,Zákoď')

t mto prehlasuje,

Že poskytuje dostatočné zárvky na prijatie primeran;fch technick; ch a organizačnych opatrení
na ochranu osobn; ch ridajov podťa Zákona azabezpeěuje ochranu práv dotknut ch osób,
ktoré spracriva na zéklade Zákona aZmluvy o poverení sprostredkovatel'a spracrivaním
osobn}ch ridajov v rámci kompletrrého technického servisu zálohovania dát knižnično-
informačného systému Clavius v mene Prevádzkovateťa.

V Žitifle, dňa: Je u? ,U Á Í

podpis Spro stredkovateťa


