
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRt OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
A o spRAcúVANí osogl,|Ýcn úon.lov

SPROSTREDKOVATEEOM

vo vzt'ahu k povinnosti ochrany osobných údajov v súlade s nariadením európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
20161679 o ochrane fyzických osób pri spracírvaní osobných údajov a o voťnom pohybe takýchto údajov, (GDPR),

ako aj Zákona ě. 1 8/20 l 8 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoqich zákonov

článot< 1.

Zmluvné strany

1.1Sprostredkovatel' MiroslavBros

Názov:
Kolmá 169/10, Žilina, 01003

Sídlo:

Tel. /Mobil: 0903 606458 E-mail: brosland@brosland.eu

d'alej len "sprostredkovatel"')

L.2 Prevádzkovatel':

Názov: Materská škola

Sídlo: Dedinská 1/1, 010 Ot Žilina

Štatutárny zásíupca: Mgr. Daša Klimeková

IČo: 3zgosooo Te1./Ir4obil: 42t 911 444 557, E-mail: ms.strazov@gmail.com

d'alej len,,prevádzkovatel"')

čhnok 2.
preambula

Zmluvné strany, vedomé si dóležitosti ochrany osobných údajov, v snahe dodržať všetky
povinnosti pre ne v rámci ich činnosti vyplývajúce a s cieťom prispieť k zákonnému a

transparentnému spracúvaniu osobných údajov za pomoci vhodných organizačných a technic§ých

opatrení, uzatvátajú títo zmluvu o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní
osobných údajov (ďalej len ,,zmluva") v nasledujúcom znení:



Článot 3.

Predmet zmluly
3.1 Sprostredkovatel' a prevádzkovatel', uvedení v č1. 1 tejto zmluvy uzatvárajú podl'a §34

zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoqých zákonov

zmluvu o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v informačnom systéme (ďalej len ,,IS")
prevádzkovatel'a nasledovne :

úret Zverejňovanie informačných materiálov zo školských

kultúrnych a športových podujatí, súťaží, olympiád,

výchovno-vzdelávacích aktivít, výletov a exku rzií,

plaveckého a lyžiarskeho výcviku na webovom sídle školy.

Rozsah - meno, priezvisko, trieda, názov školy, individuálne

a spoločné fotografie / videá z týchto podujatí.

Právny základ Súhlas dotknutých osób (rodičov a ost.zákonných

zástupcov detí), ktorým disponuje prevádzkovatel'.

Kategória dotknutých osób deti navštevujúce MŠ , ich zákonní zástupci

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje, fotografie, audio-vizuálne nahrávky

Sprostredkovateť je oprávnený spracúvať osobné údaje odo dňa nadobudnutia úěinnosti tejto

zmluvy.

3.2 Spracúvanie osobných údajov móže spočívat'vo vykonávaní nasledujúcich druhov
spracovatel'ských operácií:

- oprava l úprava prevádzkovateťom poskytnut}ch fotografií / audiovizuálnych záznamov

za účelom ich prípravy na zverejnenie,
_ zverejnenie fotografií / audiovizuálnych zénnamov výhradne na internetovej stráŇe

prevádzkovatel'a - nie je oprávnený zverejňovať ich na inom mieste, alebo inak Použiť
v rozpore s ustanoveným účelom a súhlasom dotknu!ých osób,

- vykonávanie hromadných operácií s osobnými údajmi spracúvanými prostredníctvom

poěítačového programu,
_ prevod, zálohovanie, obnova či export osobných údajov spracúvaných prostredníctvom

počítačového programu.

ČHnok 4.

Podmienky spracúvania osobných údajov sprostredkovatel'om
(spósob výkonu a oprávnenia sprostredkovatel'a)

4.1 Sprostredkovatel' je oprávnený:
a) spracúvať osobné údaje,

b) kontrolovať konzistentnosť údaj ov,

c) uchovávať osobné údaje,

d) aktualizovať osobné údaje na základe požiadaviek prevádzkovateťa,

4.2 Doba spracúvania: Sprostredkovatel' je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknuqých osób

po dobu trvania účelu spracúvania a zároveň trvania platnosti tejto zmluvy. V prípade smrti

dotknutej osobyje oprávnený spracúvaťjej osobné údaje najdlhšie po dobu 1 roka od smrti.



Následnú likvidáciu, prípadne pseudonymizáclu zabezpečí v súčinnosti
v súrlade s ustanoveniami zákonač.1812018 Z.z.

4.3 Oboznámenie oprávnených osób: Sprostredkovateť zabezpečí, aby

osoby k vykonávaniu spracovatel's§ých operácií s osobnými údajmi
zásadách spracúvania osobných údajov v zmysle §6 - §18 zákona ě.

Bezpečnostnej politike sprostredkovatela.

Sprostredkovateť je povinný zabezpečiť osobné
poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou či
zákonom definovaným porušením ochrany osobných
techni cké a or ganízačné bezpečno stné opatrenia.

Prevádzkovateť je oprávnený požadovať od
primeraných bezpečnostných opatrení podťa bodu 6.2,

s prevádzkovateťom

všetky ním poverené
boli oboznámené o
l8/20l8 Z,z., ako aj

údaje pred ich odcudzením, stratou,

šírením, alebo pred akýmkol'vek iným
údajov. Na tento účel prijme primerané

sprostredkovateťa preukázanie prijatia

4.4 Záznam o oboznámení poverených oprávnených osób: Všetky poverené oprávnené osoby

sprostredkovateťa sú viazané mlčanlivosťou v čase spracúvania osobných údajov aj po jeho

skončení, v čase trvania štátnozamestnaneckého pomeru, alebo pracovného pomeru aj po ich
skončení, o čom sú zo strany sprostredkovatel'a oboznámení a sprostredkovatel' je povinný
vedieť toto oboznámenie preukázat' vykonaným záznamom.

článok 5.

Vyhlásenie prevádzkovateloa

5.1 Výber sprostredkovatelna: Prevádzkovateť vyhlasuje že pri výbere sprostredkovatel'a
postupoval v súlade s §34 zákona č. 1812018 Z.z. teda dbal na odbornú, technickú,
organízačnú a personálnu spósobilosť sprostredkovatel'a a jeho schopnost' zaručiť ochranu
práv dotknutých osób.

5.2 Spracúvanie inou osobou: Prevádzkovateť vyhlasuje že nesúhlasí aby sprostredkovatel
vykonával spracúvanie osobných údajov prostredníctvom inej osoby (v subdodávke).

Článok 6.

Ostatné dohodnuté podmienky

6.1 Sprostredkovatel' sa pri spracúva osobné údaje v súlade s nariadením európskeho parlamentu

a Rady @Ú) 20161679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o voťnom
pohybe takýchto údajov (GDPR), ako aj v súlade s ustanoveniamí zákona č. 18/2018 Z,z. o

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorlých zákonov.

6.2

6.3

6.4 Sprostredkovatel'
prevádzkovatel'ovi
sprostredkovateťa.

sa zavázqe nahradiť prevádzkovatel'ovi všetky škody, ktoré

vzniknú pre nedodržanie zmluvných podmienok zo strany



čtánot< z.

záverečné ustanovenia

7.1 Vyhotovenie zmluvy: Táto zmluva je ryhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre kaŽdi
zmluvnú stranu.

7.2 Platnost'zmluvy: Táto zmluva je platná po podpise obidvoch zmluvných strán.

7.3 Účinnost' zmluvy: Táto zmluva nadobúda účinnosť, ak je platná, v nasledujúci deň po dni

zverejnenia v Centrálnom registri zmliv v súlade s §5 zákona č.27112000 Z.z.

7.4 Trvanie zmluvy: Táto zmluva sauzatvára na dobu určitú: od1.9.2021do 31.10.2021

7.5 Zmeny a doplnenia zmluvy: Zmeny a doplnenia zmluvy možno uskutočniť len na zák|ade

dohody zmluvných strán písomným a listinným spósobom pri dodržaní podmienok

nadobudnutia účinnosti podl'a bodu 7.3.

7.6 Vypovedanie zmluvy: Obidve zmluvné strany móžu zmluvu vypovedať aj bez udania dóvodu

na základe písomného oznámenia druhej strane s výpovednou lehotou 3 dni. Výpovedná
lehota zaěne plynút' nasledovný deň po dni v ktorom bola výpoveď druhej

strane doručená. Zmluva tíež zaniká uplynutím doby jej trvania.

7.7 Riešenie sporov: Zmluvné strany sa dohodli, že pripadné spory vyplývajúce z neplnenia tejto

zmluvy, alebo súvisiace s plnením tejto zm\uvy, budú riešiť predovšetkým vzájomným
rokovaním smerujúcim k zmieru a odstráneniu sporov. Prípadné pretrvávanie sporov bude

postúpené na konanie na vecne a miestne príslušný súd slovenskej republiky.

].8Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, porozumeli jej

a uzatvorili jls po vzájomnej dohode, podťa slobodnej vóle a nie v tiesni, ani za inak nápadne

neqýhodných podmienok, na čoho prikladajú k zmluve svoje podpisy.
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