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Zm|uva o spracúvaní osobných údajov
v rámci servisnej činnosti KIS Clavius

Uzavretá podl'a §8 ods. 1 zákona ó. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov

Prevádzkovatel':
Obchodné meno: Kysucká knižnica v Čadci
Ičo: 36145068

So sídlom: Ul, 17. novembra 1258.022 01 Čadca
V zastúpení: PhDr. Janka Bírová, Iiaditel'ka

(d'alej len,,Prevádzkovatel"')

Sprostredkovatel':
Obchodné meno: MS-SOFT, s.r.o,

So sídlom: Komenského 53

010 0] ŽILINA
Ičo: 4483262I
DIČ: 2022846782

V zastúpení: RNDr. Marian Sabo, konatel'

zapisaný: oR oS Žilina odd, Sro. Vl. e , 5149ó L
(ďalej Ien,,poskytovatel"')

(d'alej len,,Sprostredkovatel"')

I.

všeobecné ustanovenia

1, Splostredkovatel' spracúva osobné údaje postúpené prevádzkovatel'om v súlade s § 8

ods, 1 zákona č. 12212013 Z, z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov (d'alej .,zákon") v riimci servisnej činnosti, Legislatívnym podkladom pre

spracovanie je Zmluva o spracúvaní osobných údajov v rámci servisnej činnosti
KIS Clavius, lzavreíá podl'a § 8 ods. 1 zákona č. |22120|3 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.

2. Účelom sprístupnenia a spracúvania osobných údajov je zabezpečenie servisu
programového prostriedku Knižnično-informačný systém Clavius.

3. Osobné údaje sa spracovávajú na základe osobitných zákonov najmá však na zžl<Iade:



-Zákona ě. 12212013 Z. z. o ochrane osobných údajor,, Zákona č,84l20l4 Z. z,,

ktorýrrr sa meni a doplria zákon č.12212013 Z. z..
- Zákona č.|26120|5 Z, z. o knižníciach.
- Zákonač,40l1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,

4. Spracovanie osobných ťrdajov sa vykonáva v rozsahu potrebnom pre seíyis
progra mové h o p ro s! rie dk u.

5. Názov irrformačného s.vstému je ,,KIS Clavius",

6. Servisný pracovnik móže príst' do kontaktu s osobnými údajmi len v nevyhnutnom
rozsahu, počas výkonu servisného zásahu.

7. Okuh dotkrrutých osób tr oria používatelia krrižnice.

8, Spracovanie osobnýclr údajov sa 1,ykonáva v rozsahu nevyhnutných na posky.tovanie

knižnično-informačnýclr služieb a v súlade s bezpečnostným projektom knižnice,

II.

Podmienky spracovania osobných údajov

1. Sprostredkovatel' zabezpečuje spracol,anie osobných údajov v rámci servisnej činnosti
tak, aby bol zabezpečerrý účel spracovávania a ochrana osobných údajov.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy sprostredkovatel' neodkladne odovzdá prípadné

všetky nosiče informácii obsahujúce osobné údaje dotknutých osób

prevádzkovateťovi.

3, Likvidáciu osobných údajov podfa zákona zabezpečuje prevádzkovatel'.

4. Za likvidáciu osobných údajov podl'a § l7 zákona zodpovedá prevádzkovatel',

5. Sprostredkov aíel' zabezpečí ochranu osobných údajov dotknutých osób, najmá ich

dóvernost', integritu a dostupnost'. v súlade so zákonom. opatreniami v oblasti

technickej. organizačnej a personáInej bezpečnosti.

IIl.
Spracovávané osobné údaje

Zoznam osobných údajov:

a) meno
b) priezvisko
c) titul
d) dátum narodenia
e) adresa trvalého bydliska
f) adresa prechodného bydliska
g) status čitatel'a
h) číslo občianskeho preukazu , resp. číslo pasu alebo povolenia k pobytu
i) adresa elektronickej pošty
j) ukončené vzdelanie
k) telefónne číslo
l) číslo čitateťského preukazu,



IV.
Podmienky spracúvania osobných údajov

Zoznam povolených operácií s osobnými údajmi

1. Zmluvné stany sa dohodli, že sprostredkovatel je oprávnený vykonat' len tieto
činnosti. ktoré sú sťtčast'ou spracťtvania osobných údajov :
a) zaztlatllenávan ie

b) Llsporad úvan ie

c) preskupovanie

d) premiestňovanie

2. Prevádzkovatel' vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovatel'a postupoval podl'a § 8

odsekrr 2. zákona č, I22l20I3 Z. z. o ochtane osobných údajov v znení neskorších
predpisov

2.

3,

1.

v.
Vzt'ahy vyplývajúce zo zmluvy

Prevádzkovatel' vyhlasuje, že počas platnosti tejto zm]uvy. si bude plnit' všetky
povinnosti. ktoré tltt vyptývzrjú z platných právnl"ch predpisov, V prípade porušenia
svojej povirrrrosti je povinrrý rralrradit' vzniktlutú škodu v súlade s ustar-rovenim § 373

obchodného zákonníka.

Prevádzkovateť sa zavazqe poskytnút' sprostredkovatefovi na požiadanie
a vždy v primeranej lehote potrebnú súčinnost', ktorá nebude v rozpore s právnymi
predpismi, avšak len za účelorn plnenia povinností sprostredkovatel'a vyplývajúcich
pre neho z tejto zmluvy a zo zákona

Sprostredkovatel' vylrlasuje. že je odborne. teclrnicky, organizačne a personálne
spósobilý na plnenie vzmysle tejto zmluvy aje schopný zaručit' bezpečnost'

spracťrvaných osobných ťrdajov. Sprostredkovatel' sa zavázuje dodržiavat' všetky body
tohto vyhlásenia počas celej doby platnosti tejto zmluvy. V prípade preukázania
nepravdivosti vyhlásenia v zmysle tohto bodu je sprostredkovatel' povinný nahíadit'
škodu. ktorá r,znikla z dóvodu porušenia a nesplnenia závázkov obsiahnutých v tomto
bode v plnej výške,

VI
záverečnó ustanovenia

Prevádzkovateť alebo sprostredkovatel' má právo odstúpit' od zmlrrvy, jej
vypovedaním, tri mesiace vopred. alebo prevádzkovatef ihned', ak pri spracovaní
osobných údajov by mohli by'ohrozené prár.,a a právon chránené záujmy dotknutých
osÓb,

Zmluva sa uzatyára r-ra dobu realizácie servisnej činnosti firmou MS-SOFT pre KIS
Clavius v Kysuckej krrižnici v Čadci,

Zmluva sa netýka spracovania osobných údajov spracovávaných sprostredkovatel'om
na iné účely akoje uvedené v tejto zmluve, prípadne v iných inťormačných systémoch
prevádzkovaných sprostredkovatel'om,

3.

1.

2.



4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnost' jej podpisom oboma stranami. Je
vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, jedno pre každú zo strán.

5. Akékoťvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy poverenia je možné vykonávať výluěne
formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

6, Zmluvné strany si túto zmluw prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s nim, na
znak čoho ju vlastnoručne slobodne a vážne podpísali.

v Žiline, dňa 14.12,2017V Cadci, dňa14.12,2017

Za prevádzkovate|'a:

PhDr. Janka Bírová

Za sprostredkovatel'a:

RNDr. Marian Sabo


