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

So sídlom: UI. 17. novembra 1258,022 0I
V zastúpení: PhDr. Janka Bírová, riaditeťka
(ďalej len,oPrevádzkovatel"')

a

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

So sídlom: Komenského 53, 010 0l Žilinu

Zmluva o spracúvaní osobných údajov
v rámci servisnej činnosti

knižnično-informačného systému Clavius

Cadca

44832621

2022846782

ICO:

DIČ:

V zastúpení: RNDr. Marian Sabo, konatel'

zapísaný: OR OS ŽilinaOdd, Sro, vl. č. 5I496lL
(ďalej len,,Sprostredkovatel"')

uzatváraji podťa Čltinku 28 Nariadenia Európskeho parlamentu a Ra,Jy (EÚ) 20161679 z27.
apríla 2016 o ochrane ýzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o voťnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smemica 95l46lES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a v zmysle Zéů<ona č, I8l20I8 Z. z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorych zákonov túto zmluvu o spracúvaní osobných údajov v knižnično-informačnom
systéme Clavius.

čHnok I
yšeobecné ustanovenia

1.1 Sprostredkovateť spracúva osobné údaje postúpené prevádzkovateťom v súlade s § 34

Zákona č. I8l20I8 Z, z. o ochrane osobných údajov v rámci servisnej činnosti.
Legislatívnym podkladom pre spracovanie je Pozáručná a mimozdručná zmluva
uzatvorenáv zmysle § 269 ods.2 zákona č. 5]3/]99] Zb. Obchodného zákonníkavznení
neskorších predpisov.

1.2 Účelom sprístupnenia a spracúvania osobných údajov je zabezpečenie servisu Knřnično-
informačného systému Clavius (ďalej len ,,Clavirrs"), ktoý prevádzkuje Kysucká
knižnica v Čadci (ďalej len,,knižnica").

1.3 Osobné údaje sa spracovávají na základe osobitných zákonov, najmá však na základe
Zákona ě. 12612015 Z. z, o knižniciach, Zákona ě. 4011964 Zb. Občianskeho zákowúka a



Záú<ona č. 18i2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorych

zákonov.

1.4 Okruh dotknutých osób tvoria registrovaní použivatelia knižnice. Spracovanie ich
osobných údajov sa vykonáva vrozsahu nevyhnutnom na poskytovanie knižnično-

informačných služieb a za dodržania podmienok spracovania, uvedených v Čtann II tejto

zmluvy.

Prevádzkovatel' spracováva nasledovné osobné údaje :

meno
priezvisko
titul
dátum narodenia
adresa trvalého bydliska
adresa prechodného bydliska
status ěítateťa
číslo občianskeho preukazu, resp. ěíslo pasu alebo povolenia k pobytu
adresa elektronickej poš§
ukoněené vzdelanie
telefónne číslo
ěíslo čitateťského preukazu

článok II
Podmienky §pracovania osobných údajov

2.1 Sprostredko.rateť spiaco,;áva osobné údqe používateťov v l;rn;,,sle § 34 Zakona č.18/2018

Z, z. o octřane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoqých zákonov. Zabezpeěuje

spracovanie osobných údajov v rámci servisnej činnosti tak, aby bol dodržaný účel
spracovávania a ochrana osobných údajov.

2.2 4tkékoťvek spracovanie osobných údajov odlišné od spracovávania podťa Čta*u l;e
neprípustné. Sprostredkovateť nie je oprávnený osobné údaje sprístupniť iným
subjektom, ani ich využiť pre iný úěel, ako je uvedené v tejto zmluve.

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

nemohlo dójsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich
neoprávnenej zmene, zničeniu, strate, zverejneniu alebo k inému neoprávnenému
sprac o vani u a zneužitiu.

2.4 Servisný pracovník móže prísť do kontaktu s osobnými údajmi len v nevyhnutnom
rozsahu, počas výkonu servisného zásahts, a to pri servisnej návšteve priamo v sídle
Prevádzkovateťa alebo na priame požiadanie v mieste sídla Sprostredkovateťa.
Spracovania sa nesmie zúčastniť žíadnatretia osoba.

2.5 Zmluvné stany sa dohodli, že Sprostredkovatel je oprávnený vykonať len tieto činnosti,
ktoré sú súčast'ou spracúvania osobných údajov:
- zaznamenávanie
- usporadúvanie
- preskupovanie
- premiestňovanie

a)
b)
c)
d)
e)

0
g)

h)
i)
j)
k)
1)
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2.6 Sprostredkovateť sa zavázuje k mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktonými móže prísť

do kontaktu pri vykonávaní servisných prác. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení
zmluvného vďahu.

čhnok III
Predanie a likvidácia osobných údajov

3.I Za štandardných podmienok prebieha práca s osobnými údajmi v mieste sídla

Prevádzkovateťa a za jeho prítomnosti, prípadne diaťkovým pdstupom zo sídla

Sprostredkovateťa, po dohode s Prevádzkovateťom. Prevádzkovateť odovzdá osobné

údaje Sprostredkovateťovi iba v prípade akútnej potreby riešenia problémov vyržívaného
systému. V tom prípade budú údaje zaslané Sprostredkovateťovi na dátovom nosiči
osobne, poštou ako Profi balík alebo EMS (Express Mail Service). Sprostredkovateť je

povinný získané médium zaslať s opravenými údajmi spáť a s prípadnými kópiami

nakladať podťa Čta*u II, odst. 2.L Po lyriešení problému je Sprostredkovateť povinný

tieto kópie zlikvidovať.
3.2Y prípade odstúpenia od zmluvy Sprostredkovateť neodkladne odovzdá všetky prípadné

nosiče informácií obsahujúce osobné údaje dotknutých osób Prevádzkovateťovi.

, ,. § _ a a

čre"or. iv
Yzt'ahy vyplývajúce zo zmluvy

4.1 Prevádzkovatel a sprostredkovateť vyhlasujú, že počas platnosti tejto zmluvy si budú
plniť všetky povinnosti, ktoré im lryplyvajú zp|atných právnych predpisov. V prípade
porušenia svojej povinnosti sú povinní nahradit' zmluvnej strane vzniknutú škodu
v súlade s ustanovením § 373 Obchodného zákonníka.

4,2Prevádzkovateť sa zavázuje poskytnúť Sprostredkovatelovi na požiadanie avždy
v primeranej lehote potrebnú súčinnosť, ktorá nebude v rozpore s právnymi predpismi,
avšak len za účelom plnenia povinností Sprostredkovateťa vyplývajúcich pre neho
ztejto zmluvy azo zákona.

4.3 Prevádzkovateí vyhlasuje, že pri výbere Sprostredkovatel'a postupoval podťa bodu l §
34 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

4.4 Sprostredkovateť vyhlasuje, že je odbome, technicky, organízaěne a personálne
spósobilý na plnenie v zmysle tejto zmluvy aie schopný zaruěiť bezpečnosť
spracúvaných osobných údajov. Sprostredkovateť sazavázuje dodržiavať všetky body
tohto vyhlásenia počas celej doby platnosti tejto zmluvy. V prípade preukazania
nepravdivosti vyhlásenia v zmysle tohto bodu je sprostredkovateť povinný nahradiť
škodu, ktorá vznikla z dóvodu porušenia a nesplnenia záv'ázkov obsiahnut}ch v tomto
bode v plnej v}ške,

45VďaW neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia právnymi predpismi,
predovšetkým Zákonom č. I8l20I8 Z. z. o ochrane osobných údajov v zneni
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.
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čtánokV
záverečné ustanovenia

5.1 Prevádzkovateť a Sprostredkovatel' si nie sú vedomí žíaďnej okolnosti, ktorá by
vylučovala platnosť tejto zmluvy.

5.2 Prevádzkovatel' alebo Sprostredkovateť majú právo odstupiť od zmluvy jej vypovedaním
tri mesiace vopred. Prevádzkovateť má právo odstúpiť ihneď, ak by pri spracovaní
osobných údajov mohli byt' ohrozené práva a právom chránené záqmy dotknutých osób.

5.3 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu a platí po dobu používania systému
Clavius servisne spravovaného spoločnosťou MS-SOFT, s. r. o., ŽíIína a počas platnosti
Pozáruěnej amimozáruěnej zmluvy o servise systómu Clavius.

5.4 Akékoťvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonávať výlučne formou
písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami,

V Čadci, dňa 09.07.2018 v ŽíIine,dňa 1 1.07.201 8

ZaPrevádzkovatel'a:

PhDr. Janka Bírová

Za Sprostredkovatel'a:

RNDr. Marian Sabo


