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Zmluva o spľacúvaní osobných údajov pľe bezpečnosť a ochľanu zdravia pľi práci (BOZP)
(d'alej len,,Zmluva o SOU_BOZP*)

medzi

Pľevádzkovatel'om
obchodné meno: obec Malý Slavkov
Sídlo: Gerlachovská36l5z,0ó00l Malý Slavkov
Štatutáľny orgán: Ladislav oravec, starosta obce
Zgpis:
ICO: 31984673
DIČ: 212o7lo10g
Kontakt pre OOU: Ladislav Oravec, 091 I 540 3 l7
(d'alej len,, Prevódzkovateľ")

a

SpľostľedkovateI'om
obchodné meno: Tatľahasil servis, S. r. o.
Sídlo: Lidická 1623139
Štatutárny orgán: Ing. Peter Smejkal , konatel'
ZgPis: oR oS Prešov, Sľo 40448/P
ICO: 53047401
DIČ: 2l2l273l98
Kontakt pre OOU: Ing. Peter Smejkal,0905 350 941
(d'alej len,,Sprostľedkovate ľ" )

Pľevádzkovatel'a Sprostredkovatcl'spolu označovanĺ aj ako ,gnlĺuvllé strany"

Spracúvanie osobných údajov (ďalej aj ,,údaje") sa vykonáva v reŽime podl'a čl. 28 Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EU)2016/679 z27. aprí|a2016 o ochrane fuzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoým sa zrušuje smernica 95l46lEs (všeobecné naľiadenie o ochrane údajov)
(d'alej len,,naľiadenie GDPR") a $ 34 zákona č. l8/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov aoZmene adoplnení
niektoých zákonov (d'alej |en ,,Zákon").

1. Pľedmet a tľvanie Zmluvy o soÚ-ľozľ

l.l. Zmluva o SoU-BoZP sa uzatváľanazáklade platnej zmluvy: MANDÁTNA ZMLUVA _TATRAHASIL
SRVIS účinnej od: 28.l0.2020 (d'alej len;mluvď'), na ktorú ďalej odkazuje tento dokument.

1 .2. Pľedmetom Zmluvy o SoU_BoZP je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných stľán pri spracúvaní
osobných údajov dotknuých osôb Sprostredkovatelbm v mene Pľevádzkovatel'a a poveľenie
Sprostredkovatel'a Pľevádzkovatelbm spracúvaním osobných údajov' ktoré Prevádzkovatel' spracúva vo
svojich infoľmačných systémoch, v rozsahu a za podmienok stanovených niŽšie.

l.3. Trvanie Zmluvy o SoU-BOZP a doba spracúvania zodpovedá tľvaniu akéhokol'vek zmluvného vďahu
Pľevádzkovatel'a so Sprostredkovatelbm v oblastiposkytovania služieb BozP.

1.4. Prevádzkovatel' je opľávnený odstúpiť od Zmluvy o SoU-BOZP s okamžitou účinnosťou v prípade:

a) porušenia aplikovatel'ných pľávnych predpisov ohl'adom ochrany osobných údajov, najmä nariadenia
GDPR alebo Zákona,
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b) poľušenia zmluvných ustanovení o ochrane údajov obsiahnuých v Zmtuve o SoU-BoZP alebo
v zmluve,

c) porušenia technických a organizačných opatrení schválených Prevádzkovatel'om podl'a bodu 5 Zmluvy
o SOU_BOZP,

d) ukončenia zmluvy, bez ohl'adu na dôvod, spôsob a prípadnú spornosť ukončenia,
e) ak Spľostredkovatel'nechce alebo nieje schopný vykonať opodstatnené pokyny Prevádzkovatel'a.

Účel Z-luvy o soÚ-nozp

Účel plánovaného spracúvania osobných údajov Spľostredkovatel'om je vymedzený poskytovaním služieb
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdĺavia pri pľáci, ktoý sa ľiadi osobitnými predpismi, najmä zákonom č.
12412006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdľavia pri práci a o Zmene a doplnení niektoných zákonov v znení
neskorších pľedpisov a súvisiacimi pľávnymi pľedpismi na zaistenie bezpečnosti a ochľany zdravia pľi práci.
Spracúvanie sa realizuje aj na plnenie zmluvy uvedenej v bode 1.l. tejto zmluvy.
Zmluvne dohodnuté spracúvanie osobných údajov sa vykoná výlučne 

'v 
sídle Prevádzkovatel'a ďalebo

Sprostredkovatel'a, prípadne v ľámci členského štátu Euľópskej únie (EU) alebo v ľámci členského štátu
Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). KaŽdý prenos osobných údajov do štátu, ktoý nie je členským
štátom EU alebo EHP alebo do medzinárodnej organizácie, si vyžaduje predchádzajúci súhlas
Prevádzkovatel'a a vykoná sa iba v pľípade, ked'boli splnené osobitné podmienky prenosov podl'a čl. 44 a
nasl. naľiadenia GDPR.

3. Rozsah osobných údajov plánovaných na spľacúvanie Spľostľedkovatel'om

3.1 Predmet spracúvania osobných údajov zahÍňa nasledovné typy/kategórie údajov (zoznamlopis kategóľií
údajov):

a) priezvisko, meno, titul,
b) adresatrvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu,
c) korešpondenčnáadresa,
d) rodné číslo, dátum narodenia,
e) štátna príslušnosť.
f) pohlavie,
g) osobné číslo'
h) podpis,
i) komunikačné údaje (napr. telefón, e-mail),
j) funkcia a pracovné zaradenie,
k) údaje o pracovnej neschopnosti,
l) údaje o zmenenej pracovnej schopnosti,
m) údaje o spôsobilosti vykonávať povolanie a pracovat' v sťažených podmienkach (podl'a ýpu pľofesie,

nočná práca, práca vo výškach a pod.)'
n) osobné údaje spracúvané na potvľdeniach, osvedčeniach o absolvovaných skúškach a vzdelávacích

aktivitách,
o) údaje o odpracovanom čase u zamestnávatel'a,
p) iné osobné údaje, ktoré vymedzuje osobitný zákon.

Kategóľie dotknutých osôb
Do kategórie dotknuých osôb spadajú:

2.1

2.2

4.
4.1

a) ZameStnanci Pľevádzkovatel'a,
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b) Spľostredkovatel'môŽe poveriť spracúvaním osobných údajov d'alšieho sprostredkovatel'a (d'alej len
,,subSprostredkovateľ") iba na základe osobitného písomného súhlasu Prevádzkovatel'a; pri zapojení
d'alšieho sprostľedkovatel'a do vykonávania osobitných spľacovatel'ských činností v mene
Prevádzkovatel'a je mu povinný uloŽiť rovnaké povinnosti ýkajúce sa ochrany osobných údajov'

c) Sprostredkovatel'bude spracúvať osobné údaje len nazáklade písomných pokynov Prevádzkovatel'a.
d) Sprostľedkovatel'je povinrrý vykonať opatľenia na zaistenie úrovne bezpečnosti spracúvania osobných

údajov v súlade s čl. 32 nariadenia GDPR,
e) Sprostredkovatel' je povinný poskytnúť súčinnosť Prevádzkovatel'ovi pri zabezpečovaní plnenia

povinností v oblasti bezpečnosti osobných údajov v súlade s čl. 32 až36 nariadenia GDPR, ako aj
súčinnosť pri plnení povinností Prevádzkovatel'a reagovať na žiadosti o qýkon práv dotknutej osoby
ustanovených v kapitole IlI nariadenia GDPR,

0 Sprostredkovatel' je povinný vymazať osobné údaje alebo vrátit' Prevádzkovatelbvi osobné údaje po
ukončení poskyovania služieb ýkajúcich sa spľacúvania osobných údajov na základe rozhodnutia
Prevádzkov atel' a a vy mazať existuj úce kópie,

g) Sprostredkovatel'je povinný poskytnúť Pľevádzkovatelbvi informácie potrebné na preukázanie
splnenia zmluvných povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochľany osobných údajov a
kontroly Zo stľany Prevádzkovatel'a alebo audítora, ktorého poveľil Prevádzkovatel',

h) Sprostľedkovatel'nemôže svojvol'ne opraviť, vymazať alebo obmedziť spracúvanie údajov
spracúvaných v mene Prevádzkovatel'a, môže tak urobiť iba na základe zdokumentovaných pokynov od
Prevádzkovatelä. V prípade' že dotknutá osoba požiada priamo Sprostredkovatelh o opľavu'
vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo uplatní voči Sprostredkovatelbvi akékol'vek iné svoje právo,
Sprostredkovatel'bezodkladne posunie túto požiadavku dotknutej osoby Prevádzkovatel'ovi,

i) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, po ukončení zm|uvného vďahu, najneskôr však pri ukončení
platnosti zmluvy, nazák|ade ktorej sa uzatváraZmluva o SoU-BoZP - Sprostredkovatel'vráti
akékol\ek prijaté dokumenty, pripľavené qýstupy spracúvania avyuŽívaniaúdajov, ako aj súpis údajov
ýkajúcich sa zmluvného vzťahu s Prevádzkovatel'om' alebo ich so súhlasom Prevádzkovatel'a zničí v
súlade s pľíslušnými ustanoveniami o ochrane údajov. To isté platí aj pre testovacie a chybné mateľiály
s údajmi. Na požiadanie bude Prevádzkovatel'ovi odovzdaný záznam o vymazaní údajov.

Ďalšie dohodnutó podmienky

7.l. Prevádzkovatel' sa so Sprostredkovatel'om dohodol na nasledovných podmienkach:

8.1

a) Sprostredkovatel' je povinný zabezpečiť osobné údaje pred odcudzením, Stratou, poškodením,
neoprávneným prístupom' Zmenou a rozširovaním. Na tento účel prijme primeľané technické,
organizačné a peľsonálne opatrenia,

b) Prevádzkovatel'je oprávnený poŽadovať od Sprostredkovatel'a preukázanie vykonania všetkých
pľedpísaných bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov,

c) v prípade, že Prevádzkovatel'má pre zabezpečenie ochrany práv dotknuých osôb uľčenú zodpovednú
osobu (,,DPo"), jej kontaktné údaje je povinný poskytnúť Sprostľedkovatelbvi,

d) v prípade, Že Sprostredkovatel'má pre zabezpečenie ochľany práv dotknu!ých osôb uľčenú zodpovednú
osobu (,,DPo"), jej kontaktné údaje je povinný poskytnúť Prevádzkovatel'ovi'

e) Sprostredkovatel'bez zbytočného odkladu informuje Prevádzkovatel'a' ak jeho pokyn považuje za
porušenie právnych predpisov o spracovávaní údajov. Spľostredkovatel'bude v takomto prípade
opľávnený pozastaviť výkon príslušných pokynov, pokial'ich Pľevádzkovatel'nepotvrdí alebo nezmení,

D ďalších podmienok uvedených v čl. 28 nariadenia GDPR.
Zodpovednost' Spľostredkovatel'a

Ak Sprostredkovatel'poruší Zmluvu oSoU-BoZP asám určí prostriedky aúčely spracúvania osobných
údajov, ktoré mu boli poskytnuté ako Sprostľedkovatelbvi' považuje sa vo vďahu k takémuto spracúvaniu za
prevádzkovatel'a a výhľadne nesie zodpovednosť za takéto spracúvanie.

7

8.
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b) bývalí zamestnanci Prevádzkovatel'a'
c) osoby oprávnené pohybovať sa v priestoroch Prevádzkovatelä (návštevy' dodávatelia, a pod'), pokial'

sa na nich vďahuje právny základ spracúvania údajov,
d) ineýzicke osoby' ktoré môŽu bý dotknuté osobitným zákonom.

5. Technické a oľganizačné opatrenia

5.1

5.2. PrehlásenieSprostredkovatelh:

Sprostredkovatel' prehlasuje, že pri spľacúvaní osobných údajov dotknuých osôb postupuje v súlade s
nariadením GDPR aZákonom ana zaistenie ochľany práv dotknuých osôb prijal pľimeľané technické
a organizačné opatrenia a to tak, aby nedošlo k porušeniu práv dotknu!ých osôb.

Spľostredkovatel'zároveň preh|asuje,že zabezpečí bezpečnosť údajov podl'a čl.28 ods. 3 písm. c) a čl. 32
nariadenia GDPR, najmä v súvislosti s čl. 5 ods. 1 a ods. 2 naľiadenia GDPR. Prijímané opatrenia sú
opatreniami dkajúcimi sa bezpečnosti údajov a opatreniami, ktoré zaručujú úroveň ochrany údajov
zodpovedajúcu trrieľe ľizika poľušení pľi zaclrovávatrí dôveľnosti, ilttegľity' dostuplrosti a odolrrosti systénrov.
Súčasný stav spracúvania údajov, náklady na implementáciu, povaha, rozsah a účel spracúvania, ako aj
pravdepodobnosť ýskyu rizika ýkajúceho sa práv a slobôd fuzických osôb vo význame čl. 32 ods. l
nariadenia GDPR a závažnosť tohto ľizika sa rovnako musia zohlädniť.

Sprostredkovatel'prehlasuje, Žejeho zamestnanci - oprávnené osoby, ktoľé spľacúvajú osobné údaje sú riadne
písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pľacovného pomeľu v zmysle $ 79 Zikona.

6. Podmienky spľacúvania osobných údajov

6.1 Pľevádzkovatel' súhlasí, aby Sprostredkovatel' spracúval osobné údaje v elektronickej a papierovej forme, za
splnenia nasleduj úcich podmienok:

a) Sprostredkovatel'je oprávnený spracúvať osobné údaje výhradne na dohodnuý účel, spôsobom a v
rozsahu určenom Pľevádzkovatelbm' ktoý vyplýva zo záznamu o spracovatel'ských činnostiach
v pľíslušnom infoľmačnom systéme (najmä získavať, zhľomažďovať, zaznamenávať, usporadúvať'
štruktúrovať' uchovávať, vyhl'adávať, prehliadať,vyuŽivať, poskyovať prenosom' šírením alebo
poskytovať iným spôsobom' preskupovať alebo kombinovať' obmedziť, vymazať alebo likvidovať), a
nie je oprávnený preniesť tieto údaje žiadnej tretej strane. Kópie alebo duplikáty údajov nie je možné
vyhotovovať bez vedomia Prevádzkovatelh, okrem záloŽných kópií' ktoré sú potrebné na zabezpečenie
riadneho spracúvania údajov, ako aj údajov, ktoľé sú požadované za účelom splnenia regulačných
(archivačných) poŽiadaviek pre uchovávanie údajov,
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Pľehlásenie Pľevádzkovatel'a:

Prevádzkovatel' prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknuých osôb prijal primerané technické
a oľganizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnost'ou osobnyudaj.sk, s.ľ.o. bezpečnostnú
dokumentáciu, ktoľá deklaruje zákonne spracúvanie osobných údajov.

Pľevádzkovatel'zároveň prehlasuje, Že zaviedol transparentný systém zaznamenáĺvania bezpečnostných
incidentov a akýchkol'vek otázok zo stľany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na webovom sídle Prevádzkovatel'a alalebo
je povinné informovanie spľístupnené k nahliadnutiu v sídle Prevádzkovatel'a.
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8.2. Za akekol'vek porušenie povinností ohl'adom ochrany osobnýclr údajov vyplývajúcich zo Zmluvy
o SoU-BOZP alebo nariadenia GDPR či Zákona zo strany Sprostľedkovatel'ových subSpľostredkovatel'ov
zodpovedá výhradne Sprostredkovatel'.
Ak Pľevádzkovatel' v súvislosti s preukázatelhým porušením povinností Sprostľedkovatel'a (alebo jeho
subSprostredkovatel'a) podl'a Zmluvy o SoU-BoZP dostane pokutu, zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu,
či poskytnúť primeľané (peňažné) zadosťučinenie. Sprostredkovatel' sa zároveň zaväzuje v súlade s $ 725
zákona č. 513ll99l Zb. obchodný zákonník, odškodnit' Pľevádzkovatel'a v plnej výške udelenej pokuty,
uloženej náhrady škody či primeľaného (peňažného) zadosťučinenia.

8.3

9. Zá.ľerečné ustanovenia

9.1 Zmluvao SoU-BoZP nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dŕn25.5.2018 alebo dňom jej podpisu'
ak je dátum podpisu neskoľší ako 25.5.20l8.
Zmluvao SoU-BoZP sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky' Na pľávne vďahy v nej vyslovene
neupravené sa použijú príslušné ustanovenia nariadenia GDPR, Zákona ako aj všetkých platných právnych
predpisov Slovenskej republiky.
Spory ýkajúce sa Zmluvy o SOU-BoZP alebo s ňou súvisiace' sa zmluvné strany zaväzujÚ najprv vyriešiť
dohodou.
V prípade, Že by sa niektoré ustanovenia Zmluvy o SoU-BoZP stalineplatnými alebo neúčinnými, alebo ak
by sa v dôsledku legislatívnych zmien dostali niektoľé Z ustanovení Zmluvy o SoU_BoZP do rozporu s
aplikovatel'ným právnym poriadkom, nie je ýmto dotknutá platnosť a účinnosť zostávajúcich ustanovení
Zmluvy o SOU_BOZP.
Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia platia za zmluvne dohodnuté tie ustanovenia všeobecne
záväzných právnych predpisov, ktoré sa svojim zmyslom a účelom neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu
Zmluvy o SoU-BoZP najviac približujú.
Zmluva o SoU-BoZP je vyhoÍovená v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom kaŽdá zm|uvná strana
obdrží jeden rovnopis. Zmluvu o SoU možno meniť a dopĺĺať len písomnými dodatkami podpísanými oboma
zmluvnými stranami.
Zmluvne Strany vyhlasujú a potvľdzujú, že sa oboznámili so všetkými ustanoveniami uvedenými vtejto
Zmluve o SoLI-BoZP, sú pre nich zrozumitelhé, ich obsahu poľozumeli, sú qýsledkom ich vzájomnej dohody
podl'a ich slobodnej vôle, neboli dohodnuté v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom
súhlasia a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

9.2

9.3

9.4.

9.5

9.6.

9.7.

V Malý Slavkov dňa : 10.02 .202l V Poprade dňa: l0. 02.202l
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lt Tatrahasi I servis, s.r.o.
Liclická 1623/39,059 51 Poprad
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Prevádzkovatel'

osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5. O40 o1 Košice ĺča so 528 o41
tč opu: sK212o357o41 IBAN: SKo5 1 1 oo oooo oo2g 4103 4594
SWIFT: TATRSKBX okresný súd Košice I odd.: Sro Vložka č.' 41065/v
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tel číslo: 02/ 8oo 800 80
emaíl.' i nfo@oso bnyudaj. sk

www.osobnyudaj.sk




