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Zmluva o poverení spracúvaním osobných údaiov

uzatvorená podía Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z27,o4,2016 o ochrane fYzických

osób pri spracúva ní osobných údajov a o voťnom pohybe takýchto údajov (Nariadenia) a zákona Č, L8l2oL8 z' z' o

ochrane osobných údajov a o zmene a doplneniniektorých zákonov v znení neskorŠÍch PredPisov a novelizácií

(d'alei len ,,Zmluva"}

Sprostredkovatel':
Sídlo:
Zastúpené:
tČo:
Dlč:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
(d'alej len ,, sprostredkovate[")

PrevádzkovateI':

Sídlo:

Zastú pená:

tČo:

Mesto Lučenec
Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

PhDr. Alexandrou Pivkovou - primátorkou mesta

00316181
202t23752
Prima Banka a. s., pobočka Lučenec

sK41 5600 0000 0060 0700 4001

Rozpočtová organizácia LUKUS

Nám. republiky 2095/5, 984 01 Lučenec

Mgr. Tomášom Belkom - riaditelbm RO

423t3902

Bankové spojenie: Prima Banka a, s,, pobočka Lučenec

číslo účtu: sK35 5600 oo00 0060 5867 3002

(d'alej len,, prevádzkovatel"')

2. Predmet Zmluvy

predmetom tejto Zmluvy je poverenie Sprostredkovatel'a Prevádzkovatelbm sPracúvaním osobných Údajov'

(d.alej len oU), za podmienok a v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve. SPracúvaním oU Poveruje Prevádzkovatel'

Sprostredkovateía na dobu od 25.05.2018 na dobu neurčitú čím sa povaŽuje za písomne povereného spracúvaním

oÚ.

3. Podmienky a rozsah spracúvania OU

3,1 Povaha spracúvaných oU je v zmysle § 13 ods. 1 písm. b zákona č, L8l20L8Z,z,

3.2 sprostredkovateí je oprávnený spracúvať ou výlučne na základe pokynov prevádzkovatela a len za účelom

dohodnutým v tejto zmluve, a to spracovanie personálnej a mzdovej agendy

3.3 sprostredkovatel, na spracúvanie ou používa informačný systém od spoločnosti lvEs, organizácia pre

informatiku verejnej správy, košice, a to ekonomický softvér Apv personalistika a mzdy ,,winpAM"

3.4 Zoznama lebo rozsa h O U spracúva ných Sprostred kovatelb m :

titul, meno a priezvisko; rodné priezvisko; stav; dátum narodenia; miesto narodenia; rodné ČÍslo; adresa

trvalého/prechodného bydliska; štátna príslušnosť;-zdravotná poisťovňa; Číslo Účtu pre poukazovanie mzdy;

poberatel,dóchodku (kópia rozl.rodnutia );-rrn^nÝlaŽŤp (t opi. roihodnutia a preukaz); dokladY o vzdelaní (kóPia);

zápočty rokov; rodný list dieťaťa; potvrdenie o návšteve školy; sobáŠn' lis' výPis z registra trestov; lekárske

prehliadky súvisiace s pracovno-právnym vzťahom

3.5Kategóriadotknutýchosób:ZamestnanciRozpočtovejorganizáciaLUKUS

4. Povinnosti Sprostredkovatel'a

4.1.Sprostredkovatel,jepovinnýosobyoprávnenéspracúvať:y'::y:1':ť^.T,:Ť:.:::'ouzmysle§79zákonač.
|iišrá|';. ;;;;.; ou, pouinnosť mlčanlivostitrvá aj po ukončeníspracúvania ou.

4,2 sprostredkovatet je povinný zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti spracúvania ou

Nariadenia a §39 zákon a č. L8l2Ol87, z, o ochrane OU,

v zmysle čl. 32



4.3 Sprostredkovateí nesmie poveriť spracúvaním OU d'alšieho sprostredkovatel'a bez predchádzajúceho
osobitného písomného alebo všeobecného písomného súhlasu prevádzkovatel'a. V prípade všeobecného
písomného povolenia sprostredkovatel' informuje prevádzkovatel'a o akýchkolVek zamýšl'aných zmenách v
súvislosti s pridaním alebo nahradením d'alších sprostredkovatelbv, čím sa prevádzkovatelbvi dá možnosť
namietať voči takýmto zmenám. Sprostredkovatel'd'alšiemu sprostredkovatelbvi v zmluve alebo inom právnom
úkone je povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany OU, ako sú ustanovené v tejto zmluve, a to najmá
poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby
spracúvanie OU spíňalo požiadavky Nariadenia a zákona č. I8/2O1,8 Z. z, Zodpovednosť voči prevádzkovatelbvi
nesie póvodný sprostredkovateí, ak d'alší sprostredkovatel'nesplnísvoje povinnosti týkajúce sa ochrany OU"

4.4 Sprostredkovatel' je povinný v čo najváčšej miere poskytnúť súčinnosť prevádzkovatelbvi vhodnými
technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti
dotknutej osoby a vynaložiť všetko úsilie na podporu Prevádzkovatel'a v prípade, ak Prevádzkovatel' podlieha
kontrole v oblasti ochrany a spracúvania OU súvisiacich s touto zmluvou,

4.5 Sprostredkovatel je povinný poskytnúť súčinnosť prevádzkovatelbvi pri zabezpečovaní plnenia povinností
oznámenia porušenia ochrany OU a pri plnenípovinnostíposúdenia vplyvu na ochranu OU.

4.6 Sprostredkovatel' je povinný poskytnúť prevádzkovatelbvi informácie potrebné na preukázanie splnenia
povinností a plnú súčinnos{ prístup do svojich priestorov a k svojim informačným systémom s cielbm kontroly
bezpečnosti spracúvania uskutočnenej prevádzkovatel'om alebo ním menovanou treťou stranou. V prípade, že
bude mať prevádzkovatel'pochybnosti o schopnosti sprostredkovatel'a zabezpečiť primeranú úroveň ochrany OU
zavázuje si dať sprostredkovatel' na vlastné náklady vypracovať bezpečnostný audit treťou stranou, ktorú
prevádzkovate l' schvá li.

4,7 Sprostredkovatel' je povinný po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania OU na základe
rozhodnutia prevádzkovatel'a OU vymazať alebo vrátiť prevádzkovatel'ovi a vymazať existujúce kópie, ktoré
obsahujú OU, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje
uchovávanie týchto OU. Pokial'dá Prevádzkovatel' pokyn Sprostredkovatelbvi na vymazanie OU aj počas trvania
doby poskytovania služieb podl'a tejto zmluvy je Sprostredkovatel'povinný takéto vymazanie vykonať.

Í{Efr,{Sprostredkovatel' je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovatel'a, ak má za to, že sa
pokynom prevádzkovatel'a porušuje zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská
republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany OU. V opačnom prípade berie Sprostredkovatel na vedomie, že nesie
plnú zodpovednosť za porušenia zákona spoločne a nerozdielne s Prevádzkovatelbm.

4.9 Sprostredkovatel' je povinný pri prvom kontakte s dotknutou osobou, ktorej OU spracúva, oznámiť že koná
v mene Prevádzkovateía, OU musí spracúvať tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobód dotknutých
osób a k zásahu do ich práva na ochranu súkromia.

4,1_0 Sprostredkovatel'móže spracúvať len správne a úplne OU. Ak ho dotknutá osoba alebo Prevádzkovatel'
upozornína nesprávne alebo neúplne OU je povinný bez odkladu zriadiť nápravu, pokial' je to objektívne možné.
Nesprávne a neúplne OU, ako aj OU, ktorých účel spracúvania sa skončilje povinný bez odkladu zlikvidovať.

4.LI Sprostredkovatel' je povinný bezodkladne informovať Prevádzkovatel'a o kontrolách a opatreniach
vykonaných dozorným orgánom voči Sprostredkovatelbvi, pokial'sa tieto tákajú tohto zmluvného vzťahu.

4.t2 
^k 

v súvislosti s porušením povinnostíSprostredkovatel'a vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne závázných
právnych predpisov v oblasti ochrany OU vznikne Prevádzkovatelbvi akákolVek škoda alebo iná ujma, je

Sprostred kovatel' povin ný Prevádzkovatelbvi túto na hrad iť v pl nej výške.

5. Spoločné a záverečné ustanovenia

5.1 Prevádzkovatel' prehlasuje, že Sprostredkovatel' je odborne, technicky, organizačne a personálne spósobilý
spracúvať OU a schopný zaručiť bezpečnosť spracúvaných OU. K tomuto prehláseniu sa Sprostredkovatel'zavázuje
poskytnúť Prevádzkovatelbvi potrebné informácie a prijať potrebné opatrenia podl'a jeho pokynov.

5.2 Právne vzťahy Zmluvných strán založené touto Zmluvou a/alebo vzniknuté v súvislosti s jej plnením sa
spravujú príslušnými ustanoveniami Nariadenia, Zákona o ochrane OU a ostatnými všeobecne záváznými
právnymi predpismi platnýmí na území Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy budú
riešené pred súdom Slovenskej republiky.



5.3 TÚto Zmluvu je moŽné meniť a dopíňať iba písomnými a očíslovanými dodatkami na základe dohody
Zmluvných strán a s podpisom oboch strán.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, Že vŠetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú na
prípadných právnych nástupcov Zmluvných strán.

5.5 NePlatnosť alebo neúČinnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť
jej ostatných ustanovenÍ, Zmluvné strany sa zavázujú v takom prípade nahradiť neplatné alebo neúčinné
ustanovenie novým, ktoré bude najbliŽŠie póvodnému zámeru alebo úmyslu zmluvných strán. Ustanovenia, ktoré
sú ovPlYvnené ustanoveniami, ktoré sa stali neplatnými či neúčinnými treba vykladať tak, aby bol zachovaný
póvodný zmysel a účel dotknutých ustanovení, ak zmluva neustanovuje inak.

5.6 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, Každá Zmluvná
strana obdrží po podpise Zmluvy jedno jej vyhotovenie.

5,7 Táto Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinná dňom jej zverejnenia
v zmYsle zákona o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ustanovením § 47a občianskeho zákonníka.
zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

5.8 Zmluvu je moŽné vYPovedať okamžite, pokial' si Sprostredkovatel' riadne neplní povinnosti dané touto
zmluvou, Nariadením a zákonom Č. 78/201,8 Z. z, o ochrane oU. Zmluvu móže vypovedať ktorákolVek zo
zmluvných strán aj bez udania dÓvodu s výpovednou lehotou dva mesiace začínajúcou prvý deň nasledujúceho
mesiaca po mesiaciv ktorom bola výpoved'doručená druhej strane.

5.9 Zmluvné stranY vYhlasujÚ, Že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a nápadne nevýhodných
Podmienok alebo v omYle, jej obsahu porozumeli a na znak svojho súhlasu s jej znením ju potvrdzujú podpismi
oprávnených zástupcov,

V Lučenci dňa: 25.05,20].8 V Lučenci dňa: 25.05.201"8

\
+i

l

nrevaofffiu5

Mgr. Tomáš Belko
riaditel'RO LUKUS

TlE REPUBLttry 2095/5

PhDr, Al ndra pivková
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