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Zmluva o poverení sprostredkovatel'a
spracúvaním osobných Údajov
uzatvorená podía ČláŇu 28 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady @Ú) 20161679
o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a voťnom pohybe
takýchto údajov (d'alej len ,,Nariadenie") v spojitosti s § 34 Zákona č. 1812018 Z. z. o ochrane
osobných údajov

z27. aptíla 2016

medzi
Prevádzkovatel':
Obchodné

meno:

tčo:
So sídlom:
V zastúpení:

Kysucká knižnica v Čadci
36145068

Ul,

17. novembra 1258,022 01 Čadca

PhDr, Janka Bírová, riaditeťka

(ďalej len,,Prevádzkovatel"')
a

Sprostredkovatel':
Obchodné

meno:

sídlonr:
Ičo:
DIČ:
zapisarlý:
So

Ing. Daniela Sventek Priečková
Hrancova 2099/5,022 01 Čadca
46589171

1075676206
živnostenskom registri ě, 520-24144 Čadca

(d'alej Ien,,Sprostredkovatel"')

Článot< t

všeobecné ustanovenia
1.1

Zmluvné strany sú účastníknrizmluvného vzí'ahu založeného Zmluvou č. 01032016
o poskytnuti služieb technika požiamej ochrany, bezpečnostno-technickej služby
a pracovnej zdravotnej služby zo dňa 01.03.2016 av zneni Dodatku č, 1 k Zmluve č.

01032016 zo dňa30.I1.2017 (d'alej len Obchodné zmluvy").
1 .2 Spracírvanie osobných údaj ov sa riadi Nariadením a Zákonom č. 1 8/201 8 Z. z. o ochtane
osobných údajov(ďalej len ako ,,Zákon").
1.3

Sprostredkovatel' spracúva osobné údaje postupené prevádzkovateťom
poskytovania týchto služieb:

.
.

zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby
zabezpečenie činnosti technika požiamej ochrany

za

účelom

1.4

Okruh dotknutých osób tvoria zamestnanci Prevádzkovateta a osoby, ktoré vykonávajú
pracovnú činnosťna základe písomnej dohody s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny

(ďalej len ,,ÚPSVaR")

a

osoby, ktoré vykonávajú aktivačnúčinnost' formou

dobrovoťníckej služby na základe pisomnej dohody s ÚPSVaR.
1.5 Spracovanie ich osobnýcl-r údajov sa vykonáva len v minimálnom nevyhnutnom rozsahu
potrebnom na oprávnený účeIaza dodržania podmienok spracovania, uvedených
v Článku II tejto zmluvy.
Prevádzkovatel' spracováva nasledovné osobné údaje:
meno, priezvisko, titul,
b) dátum narodenia, rodné číslo,rodinný stav, štátna príslušnost', národnosť,
c) adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska,
d) číslotelefónu, e-mai1,
a)

e) počet nezaopatrených detí,

druh vykonávaných prác, pracovné zaradenie, deň začiatku výkonu práce alebo
pracovnej činnosti,
g) kvalifikácia a profesionálne skúsenosti (údaje o dosiahnutom vzdelaní;
o absolvovaní kurzov, skúšok,osvedčení,prípadne iných údaj ov o vzdelaní
a zvyšovaní kvalifikácie),
h) údaje o pracovnej neschopnosti,
1) názov zdravotnej poist'ovne,
j) registrácia pracovných úrazov a chorób z povolania,
k) iné osobné údaje týkajúce sa ochrany zdravia abezpečnosti pri práci,
(ďalej len ako ,,Osobné údaje").
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Clánok II
Podmienky spracovania osobných údajov
údaje v zmysle §34 Zákona é.1812018 Z. z.
o ochrane osobrrých údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zabezpečuje
spracovanie osobných údajov tak, aby bol dodržaný účelspracovávania a ochrana

2.1 Sprostredkovatel' spracováva osobné

osobných údajov.

2.2 Akékoťvek spracovanie osobných údajov odlišnéod spracovávania podťa Članku t je
neprípustné. Sprostredkovateť nie je oprávnený osobné údaje sprí§tupniť iným
subjektom, ani ich vyr.ržiť pre iný účel,ako je rrvedené v tejto zmluve.
2.3 Sprostredkovateť sa zaručuje, že prijme také organizačnéa technické opatrenia, aby
nemohlo dójst' k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich

neoprávnenej zmene, zničeniu, strate, zverejneniu alebo k inému neoprávnenému
spracovaniu a zneužitiu.
2.4 Zmluvné stany sa dohodli, že Sprostredkovateť je oprávnený vykonať s Osobnými
ťldajmi výlučne len tieto čirurosti, ktoré sú sťtčasťouspracúvania Osobných údajov:

získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, preskupovanie,

premiestňovanie,

prehliadanie, vymazanie alebo likvidácia,
2,5 sprostredkovatel' sa zavázuje k mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach" s ktonými móže
príst' do kontaktu pri spracúvaníOsobných údajov, pričom táto povinnosť mlčanlivosti
trvá aj po skončení zmluvného vzt'ahu.

/
Clánok III
Ukončenie spracúvania Osobných údajov
3.1 Sprostredkovatel je povinný po ukončeníposkytovania služieb týkajúcich sa spracúvania

Osobných údajov, všetky Osobné údaje uchovávané tak v elektronickej ako aj v listirurej
forme vymazat' (zničiť)alebo odovzdat' Prevádzkovatel'ovi a vymazať (zničiť)existujúce

kópie zhotovené akýmkol'vek spósobom

a

uchovávané

na

akomkoťvek druhu

záznamoyého média, ak právo Európskej únie alebo právo členského štátu Európskej únie
nepožaduje dlhšie uchovávanie týchto Osobných údajov.

Clánok IV
Práva a povinnosti Prevádzkovatel'a a Sprostredkovatel'a
4.1 Prevádzkovatel' a Sprostredkovateť vyhlasujú, že počas platnosti tejto zmluvy si budú
plniť všetky povinnosti, ktoré im vyplývajú z platných právnych predpisov. V prípade

porušenia svojej povinnosti sú povinní nahradiť zmluvnej strane vzniknutú škodu
v súlade s ustanovením §373Obchodného zákonníka.
4.2 Prevádzkovateť sa zavazlje posk).tnút' Sprostredkovateťovi na požiadanie a vždy
v primeranej lehote potrebnú súčinnosť,ktorá nebude v rozpore s práurymi predpismi,
avšak len za účelomplnenia povinností Sprostredkovateťa vyplývajúcich pre neho
z tejto zmluvy a zo zákona.
4,3 Prevádzkovatel' je povinný v zmysle platnej legislatí\,y uchovávať dokumentáciu tak,
aby bola prístupná v prípade kontroly štátnymi orgárrmi. Sprostredkovateť spolu s
Prevádzkovatelom uchovávajú túto dokumentáciu v papierovej podobe
u Prevádzkovateťa. Prevádzkovate1' je povinný zabezpečit' uchovávanie dokumentácie
vyplývajúce z predmetu zmluvy tak, aby neboli prístupné iným osobám a boli
chránené proti zneužitiu.
4.4 Prevádzkovateť vyhlasuje, že pri výbere Sprostredkovateťa postupoval podťa bodu 1§
34 Zákona ó. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
4.5 Sprostredkovatel' zodpovedá za škodu, ktorú spósobí Prevádzkovate]]ovi porušením
povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, SprostredkovateL nezodpovedá za škodu v prípade,
že Prcvádzkovatel' nezabezpečíochranu osobných údajov vyplývajúcish z predmetu
zmluvy v zmysle bodu 4.3 alebo v prípade nezabezpečenia ochrany osobných údajov
Zo Strany Prevádzkovatel'a.
4,6 Sprostredkovatel' vyhlasuje, že je odbome, technicky, organizačne a personálne
spósobilý na plnenie v zmysle tejto zmluvy aje schopný zaručiťbezpečnosť
spracúvaných osobných údajov. Sprostredkovateť sa zav'dntlje dodržiavat' všetky body
tolrto vyhlásenia počas celej doby platnosti tejto zmluvy, V prípade ptetlkázania
nepravdivosti vyhlásenia v zmysle tohto bodu je sprostredkovateť povinný nahradit'
škodu, ktorá vznikla z dóvodu porušenia a nesplnenia závázkoy obsiahnutých v tomto
bode v plnej výške.
4.7 Yzťahy neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia právnymi predpismi,
predovšetkým Zťkonom č. 18/2018 Z. z. oochrane osobných údaj ov v znení
neskoršíchpredpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady @Ú) 20161679 o
ochrane 1yzických osób v súvislosti so spracovaním osobných údaj ov a o vol'nom
pohybe takýchto údajoV.

/

článok v
záverečnéustanovenia

1 Táto zmluva nadobúda úěinnost' dňom podpisu a platí po dobu Obchodných zmlúv.
5,2 Zmluvll je možnémeniť iba na základe písomných dodatkov podpísaných oboma
5.

zmluvnými stranami.

5.3 Prevádzkovatel' alebo Sprostredkovateť majú právo odstúpiť od zmluvy jej vypovedaním
dva mesiace vopred. Výpovedná lehota začina plyniť prvého dňa nasledujúceho mesiaca
po dni doručenia výpovede.

5.4 Prevádzkovatel' má právo odstúpit' od zmluvy ihneď, ak by pri spracovaní osobných
údajov mohli byt' ohrozené práva a právom chránené záujmy dotknutých osób.
5.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každúzmluvnú stranu po jednom
vyhotovení.

V Čadci, dňa18.07.2018

V Čadci, dňa

Za Prev ádz,kov atel'a,.

Za Sprostredkovatel'a:

18.7.2018
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Vániíla S v entek Priečková

