
Zmhxa o spracovávaní osobných údajov

Zmluva o spracovávaní osobných údajov
č. sK-2018-z215

uzatltorenáv zmysle ustanovení ěl. 28 odst.3 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady 1rÚ7ZOrcte79, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

1. Zmluvné strany
Centrum sociálnych služieb Kežmarok

Sídlo: Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok
7,lstúpená: Mgr. Daniela Pichnarčíkolá_-_p_overená vedením CSS
ICO: 17 I49 975 DIC:2020703509
Obchodný register:

ď alej tiež len,,Prevádzkovatelí' na strane j ednej

a

AutoCont SK a.s.
Sídlo: Einsteinova 24,857 01 Bratislava
Zastúpená: Mário ř{áronik, ělen predstavenstva
tČo: 36 396 222 DIC: SK2020105428
Obchodný register: OS Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka é.4953lB

ď alej tiež len,,§prostred kovatel"' na strane druhej,

ďalej spoloěne len,,Zmluvné strany".

2. Preambu!a

(A) Sprostredkovatel' poskytuje Prevádzkovateťovi služby súvisiace s podporou prevádzl<y informaěného
systému (ďalej len ,,Služby") na základe zmluvy alebo zmlúv, ktoných zoznam je uvedený v prílohe č. 1

tejto Zmluvy (pre úěely tejto Zmluvy budú zmluvy uvedené v prílohe č. 1 ďalej označované súhrnne

ako ,,Servisná zmluva" alebo ,rSerryisné zmluvy"). Zmluvné strany sa dohodli, že zoznam zmlúv
v prílohe ě. 1 móže byť rozšírený i jednostranným písomným oznámením niektorej zo zmluvných strán,

pričom takéto rozšírenie prílohy č. 1 bude úěinné len vtedy, pokiať druhá zmluvná strana voěi nemu

neuplatní svoje námietky do 14 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o rozšírení prílohy ě. 1.

(B) Riadne poskytovanie Služieb zahrňa okrem iného aj aktivity, pri ktoqých móže dochádzať k spracovaniu
osobných údajov patriacich Prevádzkovateťovi (ďalej len ,,Osobné údaje"), ktoré bude pre

Poskytovateťa spracovávať Sprostredkovatel',

So zreteťom na vyššie uvedené, uzatvárajú Zmluvné strany v súlade s článkom 28 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady @Ú) 20161679 o ochrane S,zických osób pri spracúvaní osobných údajov a o volhom
pohybe tak,,ýchto údajov, ktoqým sa zrušuje smernica 95 l46lES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). (ďalej

len,,GDPR"), túto Zmluvu.

3. Predmet Zmluvy

3,1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri spracovaní
Osobných údajov, ktoré Sprostredkovatel'spracúva v súvislosti s poskytovaním svojich Služieb.

3.2. Sprostredkovatel' sa zavázuje spracovávať Osobné údaje v súlade s požiadavkami tejto Zmluvy a

v súlade s povinnosťami uloženými GDPR sprostredkovatelbvi osobných údajov, najmá:

3.2.1, spracovávať Osobné údaje výhradne na základe písomných pokynov Prevádzkovatel'a;
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3.2.2. vykonať sprihliadnutím kpovahe, rozsahu, kontextu a účelom spracovania technické a
organizaéné opatrenia k zabezpeěeniu Osobných údajov špecifikovaných touto Zmluvou;

3.2.3. býPrevádzkovateťovi nápomocný, pokial' je to možné, pri vybavovaní žiadostí o qýkon práv
dotknutej osoby,

3.2.4. byt'Prevádzkovatelbvi nápomocný pri plnení povinností podl'a č|.32 až 36 GDPR;
3,2.5. umožniť Prevádzkovatelbvi audity, vrátane inšpekcií vykonávaných Prevádzkovateťom alebo ním

poverenou osobou a poskytnúť súčinnosť pri týchto auditoch.

4. Podmienky spracovania
4.I. Prevádzkovatel'poveruje Sprostredkovatel'a spracovaním Osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre

poskytovanie Služieb a qýhradne za účelom vyplývajúcim z účelu Servisných zmlúv, a to na základe
pokynov Prevádzkovateťa.

4.2. Sprostredkovatel' nie je oprávnený Osobné údaje spracovávať pre žiadne iné účely, než pre účely
poskytovania Služieb.

4.3. Rozsah spracovávaných Osobných údajov a kategórie dotknu|ých osób sú uvedené v prílohe č,2 tejto
Zmluvy.

4.4. Osobné údaje budú spracovávané po dobu poskytovania Služieb s tYm, že ukončením poslednej zo
zmlúv uvedených v prílohe č. l tejto Zmluvy bez d'alšieho zanikáajtátoZmluva.Zánikomtejto Zmluvy
nezanikajú povinnosti Sprostredkovatel'a týkajúce sazabezpeěenia Osobných údajov až do okamihu ich
protokolárnej úplnej likvidácie či protokolárneho odovzdania Prevádzkovatel'ovi alebo inému
poverenému Sprostredkovatel'ovi.

4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že spracovanie Osobných údajov nazáklade tejto Zmluvy je bezplatné. Tým
nie je dotknutý nárok Sprostredkovatel'a na odmenu za poskytovanie Služieb. Sprostredkovatel' má
nárok na náhradu nákladov, ktoré Sprostredkovatel'ovi vznikli v súvislosti s plnením podl'atejto Zm\uvy
v prípadoch, kedy Prevádzkov atel' v y zv al S pro stredkov ate l'a :

4.5.I. vykonať technické alebo organizačné opatrenia nad rámec dojednaného zabezpečenia Osobných
údajov, ktoré špecifikuje čl. 6.1 tejto Zmluvy;

4.5.2, poskytnúť súčinnosť pri vybavovaní žiadostí o výkon práv dotknutých osób;

4.5,3. poskytnúť súěinnosť v plnení niektorej z povinností podl'a č|.32 až 36 GDPR;
4.5.4. umožniť vykonanie auditu spracovania Osobných údajov a poskytnúť súěinnosť pri tomto audite.

5. Povinnosti Zmluvných strán
5.1. Prevádzkovatel'je pri plnení teito Zmluvy povinný:

5.1 ,1. určiť účely a prostriedky spracovania Osobných údajov;

5.1.2. zaistiť, že Osobné údaje budú spracovávané vždy v súlade s GDPR, že tieto údaje budú presné a
v prípade potreby aktualizované, primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah vo
vďahu k účelu, pre ktoqý sú spracovávané;

5.1.3. poskytnúť dotknutým osobám stručným, transparentným, zrozumitelným a jednoducho
prístupným spósobom za použitia jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov všetky
informácie o spracovaní a zaistiť všetky oznámenia požadované GDPR.

5.2, Sprostredkovateť je pri plnení tejto Zmluvy povinný:

5.2,1. zaistiť, pokiať zapojí do spracovania Osobných údajov ďalšieho Sprostredkovatel'a, že tento ďalší
Sprostredkovatel' bude poslgrtovať dostatočné záruky, pokial' ide o zavedenie vhodných
technicloých a organizaěných opatrení tak, aby spracovanie spíňalo požiadavky GDPR;

5,2.2. spracovávať Osobné údaje len na základe písomných pokynov Prevádzkovatel'a, vrátane
v otázkach poskytnutia Osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizáci|'

5.2.3. zohl'adňovať povahu spracovania Osobných údajov a bý Prevádzkovatel'ovi nápomocný pri
plnení jeho povinnosti reagovať na žiadosti o ,r,ýkon práv dotknu!ých osób, ako i pre splnenie
ďalších povinností v zmysle GDPR;
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5,2.4. zaistiť, aby systémy pre automatizované spracovanie Osobných údajov, ktoré sú predmetom
Služieb, používali len oprávnené osoby, ktoré budú mať prístup len k osobným údajom
zodpovedajúcim oprávneniam qýchto osób, a to nazáklade zvláštnych používateťských oprávnení
zriadených qýluěne pre tieto osoby;

5.2.5. zaistiť, že jeho zamestnanci budú spracovávať Osobné údaje len za podmienok a vrozsahu
stanovenom Prevádzkovatel'om a zodpovedaj úcim tej to Zmluv e;

5.2.6. na žiadosť Prevádzkovatel'a umožniť vykonanie auditu spracovania Osobných údajov;

5.2.7. po skončení tejto Zmlwy protokolárne zlikvidovať či protokolárne odovzdať Prevádzkovatel'ovi
alebo inému poverenému sprostredkovatelbvi všetky Osobné údaje spracovávané po dobu
poskytovania Služieb.

5,3. Zmluvné strany sú pri plnenítejto Zmluvy povinné:

5.3.1. zaviesť technické a organizačné opatrenia kzabezpečeniu Osobných údajov vsúlade so
špecifikáciou podl'a ěl. 6.1 tejto Zmhwy, aby zaistili a boli schopné doložiť, že spracovanie
Osobných údajov je vykonávané v súlade s GDPR;

5.3.2. viesť záznamy o spracovatel'ských činnostiach Osobných údajov v rozsahu podl'a čl. 30 GDPR;
5.3.3. riadne ohlasovať a oznamovať prípadné porušenia zabezpeéenia Osobných údajov spósobom

podl'a ěl. 33 a 34 GDPR a spolupracovať v nevyhnutnom rozsahu s Úradom pre ochranu osobných
údajov;

5 .3 .4. navzájom sa informovať o všetkých okolnostiach ýznamných pre plnenie predmetu tejto Zmluvy'
5,3,5. zachovávať mlčanlivosť o Osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorych zverejnenie

by ohrozilo zabezpečenie Osobných údajov, a to i po skončení tejto Zmluvy;
5.3.6. postupovať v súlade s ďalšími požiadavkami GDPR, najmá dodtžiavať všeobecné zásady

spracovania osobných údajov, plniť svoje informačné povinnosti, neposkytovať Osobné údaje
tretím osobám bez potrebného oprávnenia, rešpektovať práva dotknutých osób a poskytovať v tejto
súvislosti nevyhnutnú súčinnosť;

5.4. Nahrádza sa len skutočne vzniknutá škoda. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi nenesie
žiadnazo zmlwných strán zodpovednosť za akékolŤek nepriame, náhodné alebo následné škody alebo
škody spoěívajúce v strate ušlého zisku alebo v5inosov alebo inej finančnej strate.

5.5. Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška náhrady škody z jednej zo škodoqých udalosti alebo série
vzájomne prepojených škodov,ých udalostí, ktoré by v príčinnej súvislosti s plnením Zm|lvy mohli
vzniknúť, je limitovaná do sumy 3.000,-EUR.

6. Zabezpečenie Osobných údajov
6.I. Zmluvné strany sa dohodli, žev zmysle čl. 32 GDPR a čl. 5.3.1 tejto Zmluvy vykonajú k zabezpečeniu

Osobných údaj ov nas leduj úce technické a or ganizaéné opatrenia :

6.1.1, poveriť spracovávaním Osobných údajov len svojich určených zamestnancov, ktorlých poučia o ich
povinnosti zachovávať mlěanlivosť ohťadom Osobných údajov, povinnosti poznať a dodržiavať
predpisy zamestnávatel'a o ochrane osobných údajov a o ďalších povinnostiach vypl;ývajúcich
z GDPR či iných všeobecne závázných právnych predpisov;

6.1.2. polživať zodpovedajúce technické zariadenia a programové vybavenie spósobom, ktory
v najvyššej možnej miere vylúěi neoprávnený alebo náhodný prístup k Osobným údajom zo strany
iných osób, než oprávnených osób Zmluvných strán;

6,1.3. uchovávať Osobné údaje na miestach so zodpovedajúcim zabezpeéením, ěi už sa bude jednať o
miesta fyzické či virtuálne;

6.I.4. uchovávať Osobné údaje v elektronickej podobe na zabezpeéených serveroch alebo na nosičoch
dát, ku ktoným budú mať prístup len oprávnené osoby nazáklade prístupoqých kódov či hesiel;

6.1.5. zaístiť dialkoqý prenos Osobných údajov buď len prostredníctvom verejne neprístupnej siete,
alebo prostredníctvom zabezpečeného prenosu po verejných sieťach;

6.I.6. zaistiť, aby osoby oprávnené k používaniu systémov pre automatizované spracovanie Osobných
údajov mali prístup len k Osobným údajom zodpovedajúcim oprávneniam qýchto osób, a to na
základe zvláštnych používateťských oprávnenizriadených výluěne pre tieto osoby;
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6.1.7 . obstarávať elektronické záznamy, ktoré umožnia určiť a overiť, kedy, kým a z akého dóvodu boli
O sobné údaje zaznamenané alebo inak spracované.

6.2. Zmluvné strany prehlasujú, že technické a organizačné opatrenia kzabezpečeniu Osobných údajov
špecifikované čl. 6.1 tejto Zmluvy považujú za dostatočné pre spracovanie Osobných údajov, aké je
vykonávané ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy. Vprípade, že v budúcnosti nastane potreba zmien
opatrení kzabezpeéeniu Osobných údajov, Zmluvné strany sa dohodnú písomným dodatkom ktejto
Zm|uve na ich zmene a náhrade nákladov vzniknu!ých Sprostredkovatelbvi v dósledku prevedenia
týchto zmien.

6.3. Pokial' Sprostredkovatel' zapoji v zmysle ělánku 5,2.1 tejto zmluvy ďalšieho sprostredkovateťa, aby
vykonal určité činnosti spracovania, musí byt'tomuto d'alšiemu sprostredkovatel'ovi uložené nazák|ade
zmluvy rovnaké povinnosti nazabezpeéenie Osobných údajov, aké sú uvedené v tejto Zmllve.

7,I.

7. Platnost', odstúpenie a zánik Zmluvy

Táto Zmluva nadobúda platnosť a úěinnosť ku dňu jej podpisu obomi Zmluvnými stranami. Táto
Zmluva sa uzafuára na dobu poskytovania Služieb podl'a poslednej zo zmlúv uvedených v prílohe č. 1
tejto Zmluvy. V prípade, že Zmluvné strany v budúcnosti uzavrú inú zmluvu, v rámci ktorej móže
dochádzať okrem iného i ku spracovaniu Osobných údajov, zaniká táto Zmluva súčasne so zánikom
tejto inej zmluvy, resp. so zánikom poslednej ztakto uzatvorených zmlúv.

Ktorákol'vek zo Zmluvných strán je oprávnená túto Zmluvu vypovedať v lehote pátnásť (15) dní
v prípade, že druháZmluvná strana porušuje povinnosti vyplývajúce z GDPR a tejto Zmluvy anezjedná
nápravu závadného stavu do tridsiatich (30) dní od oznámenia prvou Zmluvnou stranou.

Ktorákol'vek zo Zmluvných strán je oprávnená túto Zmluvu vypovedať bez udania dóvodu, a to
s ýpovednou dobou v dlžke tri (3) mesiace, ktorá začne plynúť prvý- dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, kedy bola,r,ýpoved' doručená druhej Zmluvnej strane.

Povinnosť zachovania dóvernej povahy Osobných údajov trvá i po ukončení tejto Zm\uvy.

7,2.

7.3.

7,4,

8. Riešenie sporov
8,1. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú rozhodovať súdy Slovenskej

republiky. Všeobecná miestna príslušnosť súdu bude určená ustanovení zákonaé. 16012015 Z.z. Civilný
sporoqý poriadok v zneni neskorších predpisov, resp. ak je sprostredkovatelbm zahraniéná osoba,
všeobecná miestna príslušnosť súdu bude určená podía sídla prevádzkovatel'a.

9. záverečné ustanovenia

9,1. Táto Zmhwa a právne pomery z nej vyplývajúce a s ňou súvisiace sa riadia GDPR a právnymi predpismi
Slovenskej republiky.

9.2. Túto Zmluvu je možné meniť len dohodou Zmluvných strán ato vždy len písomnými dodatkami.

9.3. Táto Zmluva sa vyhotovuje vdvoch (2) rovnopisoch, priěom jedno (1) vyhotovenie je určené pre
Prevádzkov ateťa a j edno ( 1 ) pre Sprostredkov atel' a.

9,4. Zm|uvné strany prehlasujú, že si návrh tejto Zmluvy pozorne a starostlivo prečítali, že dobre rozumejú
jeho obsahu ažetenzodpovedá ich skutoěnej vóli, na dikazčoho pripájajú svoje podpisy auzafuárajú
túto zmluvu.

9.5. Neoddelitelhou súěasťou tejto zmluvy sú prílohy:
príloha č.l - zoznam zmlúv
Príloha č.2 - Rozsah spracovávaných Osobných údajov a kategórie dotknutych osób
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