
Zmlrlrva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnost'a ochranu zdravia pri práci @OZP) a
služby požiarnej ochrany (PO)

(ďalej len,,Zmluva o SOU_BOZP_PO")

prevádzkovatel'om
obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČo:
DIČ:

Kontakt pre OOU:

IČo:
DIČ:
lČ ppH:

medzi

základnáškola
M. Razusa 167213 Zvo|en,96001
Mgr. Ondrej Kanka, riaditel'školy
3788842I
2021668572

045l5360574

3 160593 1

2020476150
SK2020416150

(ďalej |en,, Preyódzkovate ť")

a

Sprostredkovatel'om
Obchodné meno: SEPO spol. s r.o.
Sídlo: Zvolenská Slatina, SNP 1521108

Štatutrárnyorgán: Ing.JozefMachay,konatel'

Kontakt pre OOU: 0905627104
Register: OR Okresného súdu B.Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 1907/S
(ďalej len,, Sprostredkovateť " )

Prevádzkovateť a Sprostredkovatel' spolu označovaní aj ako ,vmluvné strany".

Spracúvanie osobných údajov (d]alej aj ,,údaje) sa vykonáva v režime podťa é|. 28 Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady @Ú) 20161679 z27. aprila20l6 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní
osobných údajov a o volhom pohybe tahýchto údajov, ktorym sa zrušuje smernica 95l46lES (všeobecné

nariadenie o ochrane údajov) (d'alej len,,nariadenie GDPR") a § 3a zákona č, 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektoných zákonov (ďalej len ,,Zákon"),

1. Predmet a trvanie Zmluvy o SOÚ_BOZP_PO

1.1. Zm|uva oSOÚ BOZP PO sa uzaťváranazáklade platnej zmluvy ě.2005 a2006 úěinnej od
1.5.2005 a I.7.2006 (ďalej len,vmlwď'), na ktoru d'alej odkazuje tento dokument.

L2. Predmetom Zmltlvy o SOU_BOZP_POje úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán
pri spracúvaní osobných údajov dotknu!ých osób Sprostredkovatelbm v mene Prevádzkovatel'a
apoverenie Sprostredkovateía Prevádzkovatelbm spracúvaním osobných údajov, ktoré
Prevádzkovatel' spracúva vo svojich informaěných systémoch, v rozsahl aza podmienok
stanovených nižšie.

1.3. Trvanie Zmluvy o SOÚ_BOZP_PO a doba spracúvania zodpovedá trvaniu akéhokol'vek
zmluvného vďahu Prevádzkovatel'a so Sprostredkovatelbm v oblasti poskytovania služieb PO.

L4. Prevádzkovatel' je oprávnený odstúpiť Ód Zmluvy o SOÚ_SOZP_PO s okamžitou úěinnosťou
v prípade:
a) porušenia aplikovatel'ných právnych predpisov ohťadom ochrany osobných údajov, najmá

nariadenia GDPR aleb o Zákona,
b) porušenia zmluvných ustanovení o ochrane údajov obsiahnutých v Zmluve

o sou Bozp po alebo v zmluve,
c) porušenia technických a organizaěných opatrení schválených Prevádzkovatelbm podťa bodu

5 Zmluvy o SOU_BOZP_PO,
d) ukoněenia zmluvy, bez ohl'adu na dóvod, spósob a prípadnú spornosť ukoněenia,

na'lz4



2.

2.1.

2,2.

e) ak Sprostredkovateť nechce alebo nie je schopný vykonať opodstatnené pokyny
Prevádzkovatel'a.

Účel zmluvy o SoÚ_nozp_po

Úeet plánovaného spracúvania osobných údajov Sprostredkovateťom je vymedzený
poskytovaním služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kto4ý sa riadi osobitnými
predpismi, najmá zákonom é. 12412006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zínene
a doplnení niektoných zákonov v zneni neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi
na zaistenie bezpeěnosti a ochrany zdravia pri práci a vytvorením podmienok na ochranu života
a zdravia ýzických osób, majetku a životného prostredia pred požiarmi, ktory sa riadi osobitnými
zákonmi, najmá zákonom é.3I4l200I Z.z. o ochtane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
a súvisiacimi právnymi predpismi na zaistenie ochrany života azdravia frzických osób, majetku
a životného prostredia pred požiarmi. Spracúvanie sa realizuje aj na plnenie zmluvy uvedenej
v bode 1.1. tejto zmluvy.
Zmluvne dohodnuté spracúvanie osobných údajov sa vykoná výluěne v sídle Prevádzkovateía
a/alebo Sprostredkovateía, prípadne v rámci členského štátu Európskej únie (EU) alebo v rámci
členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Každý prenos osobných údajov do
štátu, ktoný nie je ělens§ým štátom EÚ alebo EHP alebo do medzinárodnej organizácie, si
vyžaduje predchádzajúci súhlas Prevádzkovateía a vykoná sa iba v prípade, keď boli splnené
osobitné podmienky prenosov podl'a ěl. 44 a nasl. nariadenia GDPR.

Rozsah osobných údajov plánovaných na spracúvanie Sprostredkovatel'om

Predmet spracúvania osobných údajov zahíňa nasledovné typylkategírie údajov (zoznamlopis
kategórií údajov):
a) priezvisko, meno, titul,
b) adresa trvalého pobYu alebo adresa prechodného pobYu,
c) korešpondeněnáadresa,
d) rodné číslo, dátum narodenia,
e) štátna príslušnosť,
f) pohlavie,
g) osobné ěíslo,
h) podpis,
i) komunikaěné údaje (napr. telefon, e-mail),
j) funkcia a pracovné zaradenie,
k) údaje o pracovnej neschopnosti,
l) údaje o zmenenej pracovnej schopnosti,
m) údaje o spósobilosti vykonávať povolanie a pracovať v sťažených podmienkach (podl'a typu

profesie, noěná práca, práca vo výškach a pod.),
n) osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčeniach o absolvovaných skúškach a

v zdeláv acích aktiv itách,
o) údaje o odpracovanom čase u zamestnávatel'a,
p) iné osobné údaje, ktoré vymedzuje osobitný zákon.

Kategórie dotknutých osób

Do kategórie dotknutých osób spadajú:
a) zamestnanci Prevádzkovatela,
b) byvali zamestnanci Prevádzkovateta,
c) osoby oprávnené pohybovať sa v priestoroch Prevádzkovateťa (návštevy, dodávatelia,

a pod.), pokial'sa na nich vďahuje právny základ spracúvania údajov,
d) iné ffzické osoby, ktoré móžu byt'dotknuté osobitným zákonom.

3.

3.1,

4.

4.L
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5.1. prehlásenie prevádzkovatel'a:

Prevádzkovatel' prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osób prijal primerané
technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnost'ou Osobnyudaj.sk, s.r.o.
bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov.
Prevádzkovateí zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania
bezpečnostných incidentov a akýchkolŤek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osób.

Jednotlivé informácie sa móže dotknutá osoba dozvedieť priamo na webovom sídle
Prevádzkovateťa alalebo je povinné informovanie sprístupnené k nahliadnutiu v sídle
prevádzkovateťa.

5.2,

5. Technické a organizačné opatrenia

Prehlásenie Sprostredkovatel'a:

Sprostredkovatel' prehlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknu!ých osób postupuje
v súlade s nariadením GDPR a Zákonom ana zaistenie ochrany práv dotknutých osób prijal
primerané technické aorganizaěné opatrenia ato tak, aby nedošlo k porušeniu práv dotknut}ch
osób.
Sprostredkovatel' zároveň prehlasuje, že zabezpeěí bezpeěnosť údajov podťa čl. 28 ods. 3 písm. c)
a é1.32 nariadenia GDPR, najmá v súvislosti s ěl. 5 ods. 1 a ods. 2 nariadenia GDPR. Prijímané
opatrenia sú opatreniami fýkajúcimi sa bezpečnosti údajov a opatreniami, ktoré zaruěujú úroveň
ochrany údajov zodpovedajúcu miere rizika porušení pri zachovávaní dóvernosti, integrity,
dostupnosti a odolnosti systémov. Súěasný stav spracúvania údajov, náklady na implementáciu,
povaha, rozsah a úěel spracúvania, ako aj pravdepodobnosť ýskytu rizika tykajúceho sa práv a
slobód ýzických osób vo význame ě1.32 ods. 1 nariadenia GDPR azávažnosť tohto rizika sa
rovnako musia zohťadniť.
Sprostredkovateť prehlasuje, že jeho zamestnanci - oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné
údaje sú riadne písomne poverené azaviazané mlěanlivosťou ato aj po skončení pracovného
pomeru v zmysle § 79 Zákona,

Podmienky spracúvania osobných údajov

Prevádzkovatel' súhlasí, aby Sprostredkovateť spracúval osobné údaje v papierovej forme, za
splnenia nasleduj úcich podmienok:

a) Sprostredkovatel'je oprávnený spracúvať osobné údaje výhradne na dohodnutý úěel,
spósobom a v rozsahu určenom Prevádzkovatelbm, ktory vyplýva zo záznamu
o spracovatel'shých činnostiach v príslušnom informačnom systéme (najmá získavať,
zhromažďovať, zaznamenávať, usporadúvať, uchovávať,vymazať alebo likvidovať), a nie je
oprávnený preniesť tieto údaje žiadnej tretej strane. Kópie alebo duplikáty údajov nie je
možné vyhotovovať bez vedomia Prevádzkovateťa, okrem zá|ožných kópií, ktoré sú
potrebné na zabezpeěenie riadneho spracúvania údajov, ako aj údajov, ktoré sú požadované
za účelom splnenia regulaěných (archivačných) požiadaviek pre uchovávanie údajov,

b) Sprostredkovatel' móže poveriť spracúvaním osobných údajov d'alšieho sprostredkovatel'a
(ďalej len ,,subSprostredkovateť") iba na zák|ade osobitného písomného súhlasu
Prevádzkovatel'a; pri zapojeni ďalšieho sprostredkovateťa do vykonávania osobitných
spracovateťských činností v mene Prevádzkovatel'a je mu povinný uložiť rovnaké povinnosti
týkajúce sa ochrany osobných údajov,

c) Sprostredkovatel' bude spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov
Prevádzkovateťa,

d) Sprostredkovateťje povinný vykonať opatrenia na zaistenie úrovne bezpeěnosti spracúvania
osobných údajov v súlade s ěl. 32 nariadenia GDPR,

e) Sprostredkovateť je povinný poskytnúť súčinnosť Prevádzkovatel'ovi pri zabezpečovaní
plnenia povinností v oblasti bezpečnosti osobných údajov v súlade sé1.32 až36 nariadenia

6.1.
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7.

7.1.

GDPR, ako aj súěinnosť pri plnení povinností Prevádzkovateťa reagovať na žiadosti o rnýkon

práv dotknutej osoby ustanovených v kapitole III nariadenia GDPR,
f) Sprostredkovatel' je povinný vymazať osobné údaje alebo vrátiť Prevádzkovateťovi osobné

údaje po ukoněení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na
základe rozhodnutia Prevádzkov ateí a a vymazať existujúce kópie,

g) Sprostredkovateť je povinný poskytnúť Prevádzkovatelbvi informácie potrebné na
preukázanie splnenia zmluvných povinností a poslgrtnúť súěinnosť v rámci auditu ochrany
osobných údajov a kontroly zo strany Prevádzkovatel'a alebo audítora, ktorého poveril
Prevádzkovateť,

h) Sprostredkovateť nemóže svojvolhe opraviť, vymazať alebo obmedziť spracúvanie údajov
spracúvaných v mene Prevádzkovatela, m6že tak urobiť iba na základe zdokumentovaných
pokynov od Prevádzkovatel'a. V prípade, že dotknutá osoba požiada priamo
Sprostredkovateía o opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo uplatní voěi
Sprostredkovateťovi akékolVek iné svoje právo, Sprostredkovatel'bezodkladne posunie túto
požiadavku dotknutej osoby Prevádzkovatelbvi,

D Ak osobitný predpis neustanovuje inak, po ukončení zmluvného vďahu, najneskór však pri
ukončení platnosti zmluvy, na základe ktorej sa uzafiára Zmluva o SOU_BOZP_PO -

Sprostredkovatel' vráti akékol'vek prijaté dokumenty, pripravené rnýstupy spracúvania a
vyržívania údajov, ako aj súpis údajov fýkajúcich sa zmluvného vďahu s

Prevádzkovatelbm, alebo ich so súhlasom Prevádzkovateía zniěi v súlade s príslušnými
ustanoveniami o ochrane údajov. To isté platí aj pre testovacie a chybné materiály s údajmi.
Na požiadanie bude Prevádzkovatelbvi odovzdaný záznam ovymazani údajov.

Ďašie dohodnuté podmienky

Prevádzkovatel' sa so Sprostredkovatelbm dohodol na nasledovných podmienkach:

a) Sprostredkovatel' je povinný zabezpeěiť osobné údaje pred odcudzením, stratou,
poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. Na tento úěel prijme
primerané technické, or ganizaěné a personálne opatrenia,

b) Prevádzkovatel'je oprávnený požadovať od Sprostredkovatel'a preukázanie vykonania
všetkých predpísaných bezpeěnostných opatrení na ochranu osobných údajov,

c) v prípade, že Prevádzkovateť má pre zabezpeěenie ochrany práv dotknutých osób urěenú
zodpovednú osobu (,,DPO"), jej kontaktné údaje je povinný poskytnúť Sprostredkovateťovi,

d) v prípade, že Sprostredkovatel'má pre zabezpeéenie ochrany práv dotknutých osób urěenú
zodpovednú osobu (,,DPO"), jej kontaktné údaje je povinný poskytnúť Prevádzkovatelbvi,

e) Sprostredkovateí bez zbytočného odkladu informuje Prevádzkovateťa, ak jeho pokyn
považuje za porušenie právnych predpisov o spracovávaní údajov. Sprostredkovatel'bude v
takomto prípade oprávnený pozastaviť rnýkon príslušných pokynov, pokiať ich
Prevádzkovatel' nepotvrdí alebo nezmení,

0 ďalších podmienok uvedených v ěl. 28 nariadenia GDPR.

Zodpovednost' Sprostredkovatel'a

Ak Sprostredkovatel' poruší Zmluvu o SOÚ_BOZP_PO a sám urěí prostriedky a úěely
spracúvania osobných údajov, ktoré mu boli poskytnuté ako Sprostredkovateťovi, považuje sa vo
vďahu k takémuto spracúvaniu za prevádzkovateťa a výhradne nesie zodpovednosť za takéto
spracúvanie.

Za akékotvek porušenie povinností ohťadom ochrany osobných údajov vyplývajúcich zo Zmluvy
o SOU BOZP PO alebo nariadenia GDPR ěi Zákona zo strany Sprostredkovateťoých
sub Sprostredkovateťov zodpovedá v,ýhradne Spro stredkovate l'.

Ak Prevádzkovateť v súvislosti s preukázatefuým porušením povinností Sprostredkovateťa (alebo
jeho subSprostredkovatel'a) podťa Zmluvy o SOÚ_BOZP_PO dostane pokutu, zavázuje sa
nahradiť vzniknutú škodu, či poslgrtnúť primerané (peňažné) zadosťuěinenie. Sprostredkovateť sa
zároveň zavázuje v súlade s § 725 zákona é. 5I31I99I Zb. Obchodný zákonník, odškodniť
Prevádzkovatel'a v plnej výške udelenej pokuty, uloženej náhrady škody či primeraného
(peňažného) zadosťučinenia.

8.

8.1

8.2,

8.3.
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9.1.
9.2.

9.

9,3.

9,4.

záverečné ustanovenia

Zmblvao SOÚ_BOZP_PO nadobúda platnosť dňom jej podpisu 10.12.2018.
Zmhlva o SOÚ_BOZP_PO sa riadi p*unym poriadkom Slovenskej republiky. Na právne vďahy
v nej vyslovene neupravené sa použijú príslušné ustanovenia nariadenia GDPR, Zákona ako aj

všethých p latných právnych predp i sov S lovenskej republiky.
Spory týkajúce sa Zmluvy o SOU_BOZP_PO alebo s ňou súvisiace, sa zmluvné strany zavázuji
naj prv vyriešiť dohodou.
V-prípade, že by sa niektoré ustanovenia Zmluvy o SOÚ_BOZP_PO stali neplatnými alebo
neúěinnými, alebo ak by sa v dósledku legislatívnych zmien dostali niektoré z ustanoveni Zmhxy
o SOÚ_BOZP_PO do rozporu s aplikovatelným právnym poriadkom, nie je |ýmto dotknutá
platnosť a účinnosť zostávajúcich ustanoveníZm|uvy o SOU_BOZP_PO.
Namiesto neplatného alebo neúěinného ustanovenia platia za zm|uvne dohodnuté tie ustanovenia
všeobecne záv'azných právnych predpisov, ktoré sa svojim zmyslom a účelom neplatnému alebo
neúčinnému ustanoveniu Zmluvy o SOU_BOZP_PO najviac približujú.
Zm|uva o SOÚ_BOPO je vyhotovená v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku, priěom každá
zmluvná strana obdrží jeden rovnopis. Zmluvu o SOÚ_BOZP_PO možno meniť a dopÍňať len
písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že sa oboznámili so všethými ustanoveniami uvedenými
v tejto Zmluve o SOÚ_BOZP_PO, sú pre nich zrozumitelhé, ich obsahu porozumeli, sú
výsledkom ich vzájomnej dohody podl'a ich slobodnej vóle, neboli dohodnuté v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom súhlasia a na znak súhlasu ju vlastnoruěne
podpisujú.

9.5.

9.6.

9.7

Vo Zvolene, dňa 10,12.2018 Vo Zvolene, dřla 70.12.2018

Sprostredkovateť
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