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Zmluva o poverení sprostredkovatel'a sprac vaním osobnych tidajov

v rámci servisnej činnosti knižnično-informačného systému Clavius

uzatvorená podl'a Čtann 28 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 20161679 z27.
apdla 20t6 o ochrane Szick ch osób pri sprac vaní osobn; ch ridajov a o volhom pohybe

tak}chto ridajov, ktorym sa zrušuje smemica 95l46lES (všeobecné nariadenie o ochrane

dajov) (ďalej len,,Nariadenie") avzmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. oochrane osobn}ch
ridajov a o znene a doplnení niektonich zákonov (,,ďalej len,,Zékon")

medzi

Prevádzkovatel':

meno: Kysucká knižnica v Čadci

36145068

Ul. 17 . novembra 1258,022 0I Čadca

PhDr. Janka Bíroyá, riaditeťka

(ďatej len,Prev áďzkovatel'66)

Obchodné

tČo:

So sídlom:

V zast pení:

Sprostredkovatel':

obchodné meno:

So sídlom:

ICO:

DIČ:

zapísany:.

(ďalej len

a

Valér Romok

Edelényska 36,048 01 Rožňava

46 477 403

I07 683335 1

Číslo živnostenského registra: 850- 1 0798

,, S p ro stredkovatel"')

Clánok I

všeobecné u tanoyenia

1.1 Sprostredkovateť sprac va osobné ridaje postupené prevádzkovateťom v srilade s 34
Zá<ona č. 18/2018 Z. z. oochrane osobnych ridajov vrámci servisnej činnosti.
Legislatívnym podkladom pre spracovanie je Pozáručná a mimozáručná zmluva
uzatvorenóv zmysle 269 ods, 2 zákona č. 513/1991 Zb, Obchodného zákonníkav znení
ne slror š ích pr e dpi s ov.

1.2 Účelom sprístupnenia a spracrivania osobn ch ridajov j e zabezpeěenie servisu knižnično-
informačného systému Clavius (ďalej len ,,Clavius"), ktor; prevádzkuje Kysucká
kniáica v Čadci (ďalej len ,,knižnica").

1.3 Osobné ridaje sa spracovávaj na zéklade osobitn; ch zákonov, najmá však na základe
Zékonač.126120í5 Z. z. o knižniciach,Zákonač.4011964 Zb. Občiartskeho zákornikaa
Zákona č. 18/2018 Z. z. oochrane osobn;ch ridajov a ozmene adoplnení niektorych, zákonov.

1.4 Okruh dotknut}ch osób tvoria registrovaní používatelia knižnice. Spracovanie ich
osobn ch ridajov sa vykonáva v rozsahu nevyhnutrnom na poskytovanie knižnično-



informačných služieb aza dodržania podmienok spracovania- uvedený,ch r,Článku II
tejto zmluvy.

Prevádzkovateť spracováva nasledovné osobné údaj e :

meno
priezvisko
titul
dátum narodenia
adresa trvalého bydliska
adresa prechodného bydliska
status čitateťa
ěíslo občianskeho preukazu , resp. číslo pasu alebo povolenia k pobytu
adresa elektronickej pošty
ukončené vzdelanie "

telefónne číslo
ěíslo čitateťského preukazu

Clánok II

Podmienky spracovania osobnych ridajov

2.1 Sprostredkovateť spracováva osobné ridaje používateťov v zmysle 34 Zékona ě.18/2018
Z. z. o ochrane osobn; ch ridajov a o zmene a doplnení niekton ch zákonov. Zabezpečuje
spracovanie osobn}ch ridajov v rámci s rvisnej činnosti tak, aby bol dodržan riěel
spracovávania a ochrana osobn ch ridajov.

2.2 Akékofve spracovanie osobn; ch ťrdajov odlišné od sp acovávania podťa Clanku I je
nepdpustné. Sprostredkovateť nie je oprávnen; osobné ridaje spdstupniť inIm
subjektom, ani ich vyJžiť pre in ričel, ako je uvedené v tejto zmluve.

2.3 Sprostredkovateť sa zaručuje, že prijme také organizŇné a technické opatrenia, aby
nemohlo dójsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobn; m dajom, k ich
neoprávnenej zmefle, zničeniu, strate, zverejneniu alebo k inému neoprávnenému
spracovaniu a zneužitiu.
Servisn pracovník móže prísť do kontaktu s osobn}mi ridajmi len v nevyhnutnom
rozsahu, počas q konu servisného zásahu, a to pri servisnej návšteve priamo v sídle
Prevádzkovateťa alebo na priame požiadanie v mieste sídla Sprostr_edkovateťa.
Spracovania sa nesmie zričastniť žiaďnatretia osoba.
Zmluvné stany sa dohodli, že Sprostredkovateť je oprávnen; vykonať len tieto ěinnosti,
ktoré sri sriěasťou spracrivania osobn}ch ridajov:

- zaznanTlenávanie
- usporadrivanie
- preskupovanie
- premiestňovanie

Sprostredkovateť sa zavázuje k mlčanlivosti o osobn; ch tidajoch, s ktor mi móže pdsť
do kontaktu pri vykonávaní servisn; ch prác. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení
zrrluvného vďahu.

2.4

Čtánok III

Odovzdanie a likvidácia osobnych ridajov

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

2.5

2.6



3.1 Za štandardn; ch podmienok prebieha práca s osobn;fmi ridajmi v mieste sídla
Prevádzkovateťa a za jeho prítomnosti, pdpadne diaťkov m prístupom zo sídla
Sprostredkovateía, po dohode s Prevádzkovateťom. Prevádzkovateť odovzdá osobné
ridaje Sprostredkovateťovi iba v prípade akritnej potreby riešenia problémov vyržívaného
systému. V tom prípade bud ridaje zaslané Sprostredkovateťovi na dátovom nosiči
osobne, poštou ako Profi balík alebo EMS (Express Mail Service). Sprostredkovateť je
povinn získané médium zaslať s opraven; mi ridajmi spáť a s pdpadn}mi kópiami
nakladať podťa Čta*u II, odst. 2.1. Po vyriešení problému je Sprostredkovateť povinn;
tieto kópie zlikvidovať.

3.2 Y prípade odstripenia od zmluvy Sprostredkovateť neodkladne odovzdá všetky prípadné
nosiče informácií obsahujrice osobné daje dotknuQ ch osób Prevádzkovateťovi.

čHnok IV
Yzt'ahy vypl vaj cezozmluvy

4.I Prcváďzkovatel] a sprostredkovateť vyhlasujťr, že počas platnosti tejto zrrrluvy si budri
plniť všetky povinnosti, ktoré im vypl vaj zplatnych právnych predpisov. V prípade
porušenia svojej povinnosti sri povinní nahradiť zrrluvnej strane vzniknutri škodu
v sulade s ustanovením 373 obchodného zákonníka.

4.2 Prevádzkovateť sa zavázuje poskytn ť Sprostredkovateťovi na požiadanie avždy

4.3

v primeranej lehote potrebnri sričinnosť, ktorá nebude v rozpore s právnymi preápismi,
avšak len za ričelom plnenia povinností Sprostredkovateťa vypl vajricich pre neho z tejto
zmluvy azozékona.
Prevádzkovateť vyhlasuje, že pri v; bere Sprostredkovateťa postupoval podl'a bodu 1 34
Zá <ona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobn; ch ridajov.
Sprostredkovateť vyhlasuje, že je odborne, technicky, orgartizačne a personálne spósobil
na plnenie v zmysle tejto zmluvy aje schopn} zaruóiť bezpečnosť spracrivan; ch
osobn; ch ridajov. Sprostredkovateť sa zavázuje dodržiavať všetky body tohto vyhlásenia
počas celej doby platnosti tejto zmluvy. V pdpade preukázania nepravdivosti vyhlásenia
v zmysle tohto bodu je sprostredkovateť povinn; nahradiť škodu, ktorá vznikla z dóvodu
porušenia a nesplnenia závázkov obsiahnut ch v tomto bode v plnej v ške.
Yďahy neupravené q slovne touto zmluvou sa riadia právnymi predpismi, predovšetk; m
Zékonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobn}ch ridajov v zneni neskorších predpisov a
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 20161679 o ochrane fyzickych osób v
srivislosti so spracovaním osobn}ch ridajov a o volhom pohybe tak chto ridaiov.

4.4

5.2

čHnok V
záverečné ustanovenia

Prevádzkovateť a Sprostredkovateť si nie s vedomi žiadnej okolnosti, ktorá by
vylučovala platnosť tejto zmluvy.
Prevádzkovatel' alebo Sprostredkovateť majri právo odstupiť od zmluvy jej vypovedaním
tri mesiace vopred. Prevádzkovateť má právo odstupiť ihneď, ak by pri spracovaní
osobn}ch ridajov mohli byť ohrozené ptáva a právom chránené záujmy dotknut ch osób.
Táto zmluva nadobrida činnosť dňom podpisu a platí po dobu zabezpeéenia servisn; ch
činností, ktoré sri ngtné pre riadnó fungovanie ; používanie systému Clavius
spravovaného Sprostredkovatel'om a počas plaúrosti Pozáručnej a mimozáručnej zmluvy
o servise systému Clavius.

4.5

5.1

5.3



5.4 Akékoltek zrrreny a doplnenia tejto zrrrluvy je možné vykonávať výlučne formou
písomných dodatkov podpísaných oboma zrnluvn;ými stranami.

V Čadci, dňa: 5.2.202l V Rožíave, dňa: 4.2.202l

Za Prevádzkovatel'a: Za Sp ro stredkovatel'a :

PhDr. Jarrka Bírová Valér Romok



Cestné prehlásenie Sprostredkovatel'a

Sprostredkovateť: Valér Romolro Edelényska 36, 048 01 Rožňava,IČO: 46 477 403, DIČ:
1 0768333 5 1 (ďalej len,,Sprostredkovateť")

určen; Prevádzkovateťom podťa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1rÚl ZOrcten
z27. apila20l6 o ochrane fyzic ch osób pri spracrivaní osobn;ch ridajov a o volhom
pohybe tak chto ridajov, ktor m sa zrušuje smernica 95l46lES (všeobecné nariadenie o
ochrane dajov) (ďalej len,,Nariadenie'o) av zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. oochrane
osobn/ch ridajov a o znene a ďoplnení niektorl ch zákonov (ďalej ,,Zékon")

f mto prehlasuje,

že poskytuje dostatočné zámfl<y na prijatie primeran; ch technick ch a organizačnych opatrení
na ochranu osobn; ch ridajov podl'a Zákona azabezpečuje ochranu práv dotknut ch osób,
ktoré sprac va na základe Zékona aZmluvy o poverení sprostredkovateťa sprac vaním
osobn; ch ridajov v rámci servisnej činnosti knižnično-informačného systému Clavius"v mene
Prevádzkovatel'a.

V Rožňave, dňa: 4.2.202l

podpis Spro stredkovateťa


