
zmluva o spracúvaní osobných údajov pre ričely spoločného sociálneho úradu
(d'alej len,,Zmluva o SOÚ SÓC Ú")

prevádzkovatelbm
obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
ICO:

Kontakt pre OOU:
(d'alej len,, Prevádzkovate ť'')

§prostredkovatelrom
obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
ICO:

medzi

Obec Nižný Slavkov
Nižný §lavkov 102, 08275
Ing. Jozeť Kamenický, starosta obce
00327514

+42t 51 459t224

L

Mesto Lipany
Krivianska t, 082 71 Lipany
Ing" Vladimír Jánošík
00327379

Kontakt pre OOU: +42I514881I7g
(d'alej len,, Sprostredkovateť''.)

prevádzkovatel' a sprostredkovatel' spolu označovaní aj ako ,gmluvné strany'..

Spraeúvanie osobných Údajov, (cl'alej aj ,_,údaje) sa vykonáv a v režime podl,a ě1, 28 NariadeniaEuróPskeho Parlamentu a Rady PÚ1 Žotatelgl,r 2l,'ip,-ita-2016 o ochrane fyzických osób prisPracúvaní osobných Údajo.v a o volhom pohyb.e,taký"t to náu;ou, ktorym sa zrusu.le"smernica 95/46/ES(všeobecné nariadenie o.ochrane ridajov) (d'aiej len , narradeire C}}PR') a § 34 zákona ě, 18/2018 Z.z.o ochratre osobnýclr údajov a o,,rr.n. a-doplnění 
"iár.táÚ.i,,ar.Jnov 

(d,alej 1en ,, Zákon ,,).

1.

1 ,1.

1,2,

Predmet a trvanie Zmluvy o SOÚ_SOC_Ú

Zmluva o soÚ-soc_Ú sa uzatváta na základe_platnej Zmluvy o spoločnom úrade prezabezPeČenie sociátnYch sluŽieb medzi mestom r,ipan/a obcou Nlžný Slavkov ričinnej odt.2.2009 (d'alej len ,,zmlolua'), na ktorú d alej odkazij"lánto JJtu.n"nt.
Predmetom ZmluvY o 

99Ú. .so9-ý jeúpraia^vz!ýomných prau upovinností zmluvných stránPri sPracúvaní osobných údaJo1 aotmu5rón osób Sirost."otávatetom v mene prevádzkovatel,a
a Poverenie SProstredkovateťa Preváázkovatelbm ,p.u"nuuni. osobných úd;i;, ktoréPrevádzkovatel' sPracúva vo svojich informaěných ;yrá;h, v rozsahu a za podmienokstanovených nižšie.
Trvanie., ZmluvY o soÚ*soc_Ú a doba spracúvania zodpovedá trvaniu akéhokol,vekzmluvného vďaltu Prevádzkovátel'a so Sprosiredkovatelbm v oblasti poskytovania služiebspoloěného sociálneho úradu.

1.3.

osobnyudaj,sk, s,r,o, DU ETT B usiness Residence, Námestie oslobodjtelov 3/A, o4o o 1 Košlce
tčo: so 52B 041 tč npu: SK2] 2035704 1 IBAN:SKo4 09OO 0OO0 O051 5573 6074
SWIFT: GIBASKBX okresný srjd Košjce I Odd.: Sro V|ožka č,; 41O65/V

tel. číslo: 02/ 8OO 8OO 80
emall info@osobnyudaj,sk
www,osobnyudaj.sk



6.

6,1.

SProstredkoyatel' zátoveri prelrlasuje ,že zabezpečí bezpečnosť údajov podl'a č1. 28 ods. 3 písm.
c)aČ1.32nariadeniaGDPR,najmávsúvislostisč1,5ods. 1aods.2nariadeniacDpR.
Prijímané opatrenia sú opatrerriami qýkajúcimi sa bezpečnosti údajov a opatreniami, ktoré
zaruěujú Úroveň ochrany údajov zodpovedajúcu miere rizika porušení pri zachovávaní
dóvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov, Súčasný stav spracúvania údajov,
nákladY na implementáciu, povalra, rozsah a účel spracúvania, ako aj pravdepodobnosť výsřytu
rizikatykajitcelro sa práv aslobód fyzických osób vo význame ěl,32 ocls. i nariadeniaGDPR
a závažnosť tohto rizika sa rovnako musia zohl'adrriť,

SProstredkovatel'prehlasuje, žejelro zamestnanci - oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné
ťrdaje sú riadne písomne poverené azaviazané mlčanlivosťou ato aj po skončení pracovného
pomeru v zmysle § 79 Zákona.

SProstredkovatel'si nechal vypracovať spoločnosťou Osobnyudaj.sk, s.r.o" bezpečnostnú
dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov,
Jednotlivé irrťormácie sa móže dotkrrutá osoba dozvedieť priamo na webovom sídle
SProstredkovatel'a a/alebo je povirrrré infornovanie sprístupnené k nahliadrrutiu v sídle
Sprostredko vatel'a.

Podmienky spracúvania osobných údajov

Prevádzkovatel' súhlasi, aby Sprostredkovatel' spracúval osobrré údaje v elektronickej a
papierovej forme, za splnenia nasledujúcich podmienok:

SProstredkovatel'je oprávnený spracúvať osobné údaje v/hradne na dohodnu!ý úěel,
sPÓsobom a v rozsahu určenom Prevádzkovateťom, ktor"ý vyplýva zo ,árnamu
o sPracovatel'ských Činnostiach v príslušnom informaěnom systéme (najmá získavať,
zhromaŽďovať, zaznamenávať, usporadúvať, uchovávať, prepracúvať alebo meniť,
vYhťadávať, Prehliadať, využívať, poslqrtovať prenosom, šírením alebo poskytovať iným
sPÓsobonr, obmedziť, vymazať alebo likvid ovať) a nie je oprávnený próniesi' tieto údáje
Žiadnej tretej strane. Kópie alebo duplikáty údajov nie je možné vyhótóvovať bez vedomia
Prevádzkovatel'a, okrem záIožných kópií, ktoré sú potrebné na zabezpeěenie riadneho
sPracúvania Údajov, ako aj údajov, ktoré sú požadované za účelom splnenia regulačných
(archivaěných) požiadaviek pre uohovávanie údajov,
SProstredkovatel'móže poveriť spracúvaním osobných údajov d'alšieho sprostredkovatel'a
(d'alej len ,,subSprostredkovateť") iba na záktade osobitného písómného súhlasu
Prevádzkovatel'a; pri zapojení ďalšieho sprostredkovatel'a do vykonávania osobitných
sPracovatel'ských ěinností v mene Prevádzkovatel'a je mu povinný uložiť ,ounuké
povinnosti Qýkajúce sa ochrany osobných údajov,
SProstredkovatel' bude spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov
Prevádzkovatel'a,
SProstredkovatel'je povinný vykonať opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti
spracúvania osobných údajov v súlade s čl. 32 nariadenia GDPR,
SProstredkovatel' je povinný poslqytnúť súěinnosť Prevádzkovatel'ovi pri zabezpeěovaní
Plneniapovinnostív oblasti bezpeěnosti osobných údajov v súlade s ěl. 3} až36naúadenia
GDPR, ako aj súěinnosť pri plnení povinností Prevádzkovatel'a reagovať na žiadosti
o výkon práv dotknutej osoby ustanovených v kapitole III nariadenia GDPR,
SProstredkovatel'je povinný vymazať osobné údaje alebo vrátiťPrevádzkovatel'ovi osobné
Údaje_po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na
zák|ade rozhodnutia Prevádzkov ateť a a vymazať existujúóe kópie,

a)

b)

c)

d)

e)

0
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g)

h)

Sprostredkovateť je povinný poskytnúť Prevádzkovatelbvi informácie potrebné na
preukázanie splnenia zmluvných povinností a poskytnúť súěinnosť v rámci auditu ochrany
osobných údajov a kontroly zo strany Prevádzkovatel'a alebo audítora, ktorého poveril
Prevádzkovatel',
Sprostredkovatel'nemóže svojvolhe opraviť, vymazať alebo obmedziť spracúvanie údajov
spracúvaných v mene Prevádzkovatel'a,m6že tak urobiť ibanazáklade zdokumentovaných
pokynov od Prevádzkovatel'a. V prípade, že dotknutá osoba požiada priamo
Sprostredkovateťa o opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo uplatní voči
Sprostredkovateťovi akékolVek iné svoje právo, Sprostredkovatel'bezodkladne posunie
túto požiadavku dotknutej osoby Prevádzkovatelbvi,
Ak osobitný predpis neustanovuje inak, po ukoněení zmluvného vzťaítu, najneskór však
pri ukoněení platnosti zmluvy, nazáklade ktorej sa uzatváraZmluva o SOÚ_SOC_Ú -
Sprostredkovateť vráti akékolVek prijaté dokumenty, pripravené v}stupy spracúvania a
využívania údajov, ako aj súpis údajov fýkajúcich sa zmluvného vzťahu s
Prevádzkovatelbm, alebo ich so súhlasom Prevádzkovateťazniéi v súlade s príslušnými
ustanoveniami o ochrane údajov. To isté plati aj pre testovacie a chybné materiály s údajmi.
Na požiadanie bude Prevádzkovatel'ovi odovzdaný záznam o vymazani údajov,

Ďalšie dohodnuté podmienky

Prevádzkovatel'sa so Sprostredkovatel'om dohodol na nasledovnýclr podrnienkach:

a) Sprostredkovatel' je povirrný zabezpečiť osobné údaje pred odcudzením, stratou,
poškodenírn, neoprávnerrýrn prístLrpom, zmenou a rozširovaním. Na tento účel prijme
prirnerané technické, organizačné a personálne opatrenia,

b) Prevádzkovatel' je oprávrrený požadovať od Sprostredkovatefa preukázanie l,ykonania
všetkýclr predpisaných bezpečnostnýclr opatrení na ochranu osobných údajov,

c) v prípade, že Prevádzkovatel' má pre zabezpeěenie oclrrany práv dotknuýclr osób určenú
zodpovednúl osobu (,,DPO"), j"j korrtaktné údaje je povinný poskytnút'
Sprostredkovate l'ovi,

d) v prípade, že Sprostredkovatel'má pre zabezpečenie oclrrany práv dotkrrut}ch osób určenú
zodpovednúr osobu (,,DPO"), jej kontaktné údaje je povinný poskytnúť Prevádzkovatel'ovi,

e) Sprostredkovatel bez zbytočrrého odkladu irrformuje Prevádzkovatel'a, ak jeho pokyn
považuje za porušenie právnych predpisov o spracovávaní údajov. Sprostredkovatel'bude
v takomto prípade oprávrrený pozastavit' výkon príslušnýclr pokynov, pokial' iclr
Prevádzkovatel' nepotvrdí alebo nezmení,

0 d'alšíclr podrnienok uvederrýclr v čl. 28 nariadenia GDPR.

záverečné ustanovenia

Zmluva o SOÚ*SOC_II nadobúda platrrosť dňorn jej podpisu a účirrnosť dňa 25,5.2018 alebo
dřrorn j ej podpisu, ak j e.dáturn podpisu neskorší ako 25 .5 ,2018 ,

Zmluva o SOU_SOC_U sa riadi právrryrn poriadkom Slovenskej republiky. Na právne vzťahy
v nej vyslovene neupravené sa použijú príslušné ustanovenia nariadenia GDPR, Zákona ako aj
všetkých platných právrrych predpisov SIovenskej republiky.
Spory t}kajúce sa Zmluvy o SOU_SOC_U alebo s ňou súvisiace, sa zmluvné strany zavázujú
rraj prv vyriešit' dolrodou.
V prípade, že by sa niektoré ustanovenia Znluvy o SOÚ_SOC_Ú stali neplatnými alebo
neúčinnýrni, alebo ak by sa v dósledku legislatívnych zmien dostali niektoré z ustanovení
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8.1"
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8,5.

B.6.

8.7.

Zmluvy o SOÚ_SOC_Ú ao rozporu s aplikovatelhým právnym poriadkom, nie je týmto
dotknutá platnosť a úěinnosť zostávajúcich ustanoveniZm|uvy o SOÚ_SOC_Ú.
Namiesto neplatného alebo neúěinného ustanovenia p|atia za zmluvne dohodnuté tie
ustanovenia všeobecne závázných právnych predpisov, ktoré sa svojim zmyslom a úěelom
neplatnému alebo neúěinnému ustanoveniu Zmluvy o SOÚ_SOC_Ú najviac približujú.
Zmluva o SOÚ_SOC_Ú j" vyhotovená v 2 rovnopisoch v1lovenskom jazyku, pri8om každ,á
zmluvná strana obdrží jeden rovnopis. Zmluvu o SOÚ_SOC_Ú možno meniť a dopíňať len
písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že sa oboznámili so všetkými ustanoveniami
uvedenými v tejto Zmluve o SOÚ_SOC_Ú, sú pre nich zrozumiteťné, ich obsahu porozumeli,
sú qýsledkom ich vzájomnej dohody podl'a ich slobodnej vóle, neboli dohodnuté v tiesni ani za
nápadne neqýhodných podmienok, sjej obsahom súhlasia anaz.nak súhlasu ju vlastnoručne
podpisujú.

V Nižný Slavkove dňa25.5.201,8 V Lipanoch dňa 25.5.2018


