Zmluva o výkone činnosti
zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov
a o spracúvanh osobných údajov prostredníctvom sprostredkovatel‘a
1. Zmiuvné strany:
1.1 Sprostredkovateľ
Fair Mind s. r. o.
Eugena Suchoňa 52
902 01 Pezinok
ičo: 50010395
zastúpený: Ing. Ľubomír Janoška, konatel‘
(d‘alej len „sprostredkovateľ“)
1.2 Prevádzkovateľ
Obec Lozorno
Hlavná I
900 55 Lozorno
ičo: 00304905
zastúpený: Ľubomír Húbek, starosta
(d‘alej len „prevádzkovateľ“)
2. Postavenie zodpovednej osoby
2.1. Prevádzkovateľ poveruje dňom 25.5.2018 sprostredkovatera na výkon kompetencií zodpovednej
osoby za dohrad nad ochranou osobných údajov1.
2.2. SprostredkovateFa pri výkone činnosti zodpovednej osoby zastupuje konateľ osobne.
2.3. Konater sprostredkovatera nebol právopiatne odsúdený za trestný čin, čo doloží prevádzkovaterovi
výpisom z registra trestov v termíne do 1 mesiaca od podpisu tejto zmluvy.
3. Sprostredkovateľ sa ako zodpovedná osoba zaväzuje poskytnúť prevádzkovatel‘ovi počas platnosti
tejto zmluvy nasledovné služby:
3.1. Služby implementácie ochrany osobných údajov
3.1.1. Analýza práva povinností prevádzkovatera vyplývajúcich Z jeho postavenia.
a) identifikácia informačných systémov, v ktorých je právnym základom súhias dotknutej osoby2,
b) identifikácia informačných systémov, v ktorých je právnym základom zmluva, v ktorej je dotknutá
osoba zmluvnou stranou3,
c) identifikácia informačných systémov, v ktorých je právnym základom zákonná povinnosť
prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje dotknutej osob?,
d) identifikácia informačných systémov, v ktorých je právnym základom ochrana životne dóležitých
záujmov ciotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby5,
e) identifikácia informačných systémov, v ktorých prevádzkovater spracúva osobné údaje vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci~,
f) identifikácia informačných systémov, v ktorých je právnym základom oprávnený záujem
prevádzkovateľa7 (vrátane zákonného práva prevádzkovateľa spraoúvať osobně údaje dotknutej

osoby),
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g) identifikácia informačných systémov, v ktorých je prevádzkovateF povinný alebo oprávnený spracúvať
všeobecné identifikátory fyzických osůb°,
h) identifikácia informačných systémov, V ktorých je prevádzkovater povinný alebo oprávnený spracúvať
osobitné kateg6rie osobných údajov°,
i) identifikácia informačných systémov, V ktorých je prevádzkovater povinný alebo oprávnený spracúvať
osobně údaje týkajůce sa uznania viny za trestné činy a priestupky10,
j) identif]kácia informačných systémov, v ktorých prevádzkovateľ vykonáva profilovanie alebo
automatizované rozhodovanie11,
k) identifikácia informačných systémov, v ktorých viaceri spoloční prevádzkovatelia spracúvajú osobné
údaje12.
3.1.2. Analýza dokumentačných povinností prevádzkovateľa
a) určenie rozsahu povinnej a odporúčanej dokumentácie,
b) určenie metodiky pre splnenie povinnosti informovať dotknuté osoby o spracúvaní osobných ůdajov
v jednotlivých informačných systémoch,
c) určenie metodiky pre splnenie povinnosti evidencie činností spracúvania osobných údajov
v jednotlivých informačných systémoch,
d) určenie metodiky pre vypracovanie „záznamov o spracovateíských činnostiach“,
e) určenie metodiky pre vypracovanie „posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov,
Ü vypracovanie „posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov“ vrátane návrhu nápravných opatrení a
návrhu akceptácie rizík.
3.2. Priebežný dohVad zodpovednej osoby
3.2.1. Školenia
Sprostredkovateľ vykoná pravidelné preškolenie zamerané na poskytovanie informácií a poradenstva
prevádzkovateľovi a zamestnancom, ktori vykonávajú spracúvanie, o ich povinnostiach podra aktuálnej
legíslatívy v oblasti ochrany osobných údajov.13
3.2.2. Preverovanie súladu $ legislativou ochrany osobných údajov
Sprostredkovateľ vykoná nasledovné previerky súladu podmienok spracúvania osobných ůdajov
s aktuálnou legislativou ochrany osobných údajov14:
a) previerka rozsahu spracúvaných údajov v personálnej a mzdovej agende a v agende prevodov
nehnuteľností fyzickým osobám,
b) previerka udržiavania správnosti osobných údajov, previerka likvidácie osobných ůdajov v listinnej
forme a previerka fyzickej bezpečnosti,
c) revizia práv a povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcich z jeho postavenia v roku 2019.
3.2.3. Poskytovanie poradenstva
Sprostredkovateľ bude podľa potreby prevádzkovateľa poskytovať poradenstvo na požiadanie15
a) konzultácie elektronickou poštou, stanoviská k otázkam z praxe spracúvania osobných údajov a
rozhodovania o právach dotknutých osób,
b) osobně konzultácie, prí prava návrhov písomných úkonov pri vybavovaní sťažnosti a podobne,
c) prípadné oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe.
3.2.4. Vybavovanie podnetov dotknutých osób
Sprostredkovateľje povinný počnúctermínom 1.5.2016
a) priebežne preberať a potvrdzovať podania dotknutých osób,
b) operatívne poskytovať dotknutým osobám informácie O spracúvaní osobných údajov.
Sprostredkovateľ je povinný zriadiť na tento účel osobitné e-mailové konto
ObecLozorno@OchranaOsobnychDat.eu a zabezpečiť automatické preposielanie podaní
prevádzkovateľovi na e-mail starosta@lozorno.sk.
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3.2.5. Komunikácia s Úradom na ochranu osobných údajov SR
Sprostredkovater bude podľa potreby prevádzkovateľa poskytovať súčinnosť a odbornú pomoc pri
komunikácii prevádzkovateľa s Uradom na ochranu osobných údajov SR, napríklad
a) kontrola Úradu na ochranu osobných údajov SR10,
b) sťažnosť dotknutej osoby a konanie o ochrane osobných údajoV7
c) oznámenie porušenia ochrany osobných údajov úradu18,
d) predchádzajúca konzultácja19.
4. Termíny vecného plnenia
Prevádzkovater a sprostredkovatel‘ sa dohodli na nasledovných termínoch vecného plnenia:
a) služby implementácie ochrany osobných údajov podľa bodu 3.1 a školenie podľa bodu 3.2.1 V
do 25.5.2018
roku 2018
b) previerka podl‘a bodu 3.2.2 a)
do 30.11.2018
c) previerka podra bodu 3.2.2 b) a školenie podFa bodu 3.2.1 v roku 2019 (spoločný termín
do 30.6.2019
previerky a školenia)
d) previerka podľa bodu 3.2.2 c)
do 30.11.2019
5. Súčinnosť
Prevádzkovatef je povinný poskytnůť sprostredkovateľovj súčinnosť pri plnení úloh podľa tejto zmluvy,
najmš
a) ku bodu 3.1 poskytnúť sprostredkovateľovj vyplnený dotazník pre služby implementácie ochrany
osobných údajov,
b) ku bodu 3.2.1 —zabezpečit‘ účasť zamestnancov na školeniach v spoločných terminoch previerok a
školení,
c) ku bodu 3.2.2 písm. a) zabezpečit‘ možnosť nahliadnutia do osobných spisov personálnej a mzdovej
agendy a do zmlúv, návrhov na vklad a dotknutých uznesenl obecného zastupiteľstva,
d) ku bodu 3.2.2 písm. b) poskytnúť sprostredkovaterovj aktuálny registratúrny poriadok a registratůrny
plán a zabezpečiť možnosť nahliadnutia do stavebných povoleni, kolaudačných rozhodnutí, do
priznaní k dani z nehnuterností, do evidencie daňových subjektov a do evidencie obyvateFstva,
e) ku bodu 3.2.2 písm. c) zabezpečit‘ prístup k informáciám, ktoré popisujú postavenie
prevádzkovateľa a procesy spracúvania informácií prevádzkovatefom.
Ak prevádzkovateľ neposkytne súčinnosť podľa popisu vyššie, sprostredkovateľje oprávnený pri plnení
Čiastkových služieb postupovať podľa informácií zverejriených prevádzkovateľom, podľa skutočností
zistených sprostredkovateľom a podIa vlastnej ůvahy.
—

—

—

6. Dokumentácia previerok
Sprostredkovatel‘ uzavrie každú previerku osobitným protokolom, v ktorom skonštatuje dodržanie alebo
porušenie zákona a v prípade porušenia zákona navrhne opatrenia na dosiahnutie súladu so zákonom.
7. Osobitne objednávané služby zodpovednej osoby
Sprostredkovatel‘ sa ako zodpovedná osoba zavšzuje poskytovať prevádzkovateľovj počas platnosti tejto
zmluvy na základe osobitných objednávok nasledovné služby:
7.1. vybavovanie žiadostí dotknutých osöb a sťažností dotknutých osób nad rámec vybavovania
podnetov dotknutých osób podľa či. 3.2.4. tejto zmluvy,
7.2. vybavovanie kontrol a konaní Úradu na ochranu osobných údajov20,
7.3. rokovania s dodávateľmi, risk management v ochrane osobných údajov.
8. Komunikácia
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8.1. Komunikácia elektronickou poštou
Prevádzkovateľ a sprostredkovatel‘ sa dohodli, že pre potrebu tejto zmluvy budú komunikovať, pokiaľ
osobitná dohoda neurčí inak, elektronickou poštou. Pre komunikáciu sa budú používať e-mailové adresy
• e-mailová adresa dodávatera: sluzby@OchranaOsobnychDat.sk,
• e-mailová adresa odberateľa: sefcikova~Iozorno.sk.
8.2. Telefonická komunikácja
Zmluvné strany sa zaväzujů pri prenose dóverných informáctí elektronickou poštou heslovať prílohy
správ, obsahujúce tieto informácie. Odosielateľ správy poskytne adresátovi heslo telefonicky. Heslo platí,
pokiaľ ho niektorá zmluvná strana n~zmení. Heslo musí mať dížku aspoň 8 znakov a musí byť zložené
z malých a veľkých písmen a Číslic. Pre oznamovanie hesiel použijú zmluvné strany tieto telefónne čísla:
• telef6nne Číslo dodávateľa: +421 908 112 372
• telefónne Číslo odberateľa: +421 2 6920 4360
9. Cena a platobné podmienky
9.1. Cena vopred dohodnutého plnenia
Cena plnenia podía článkov 3.2.1 až 3.2.4 tejto zmluvy je 990,00 EUR ročne.
Ceny Čiastkových služieb sú
a) cena implementácie ochrany osobných údajov podľa bodu 3.1
b) cena školenia podľa bodu 3.2.1 v roku 2016
c) cena previerky podFa bodu 3.2.2 a)
d) cena za korešpondenčné konzultácie podľa bodu 3.2.3 a) v roku 2018
8 x mesačný paušál 15,00 EUR
e) cena za vybavovanie podnetov podľa bodu 3.2.4v roku 2018
B x mesačný paušál 7,50 EUR
I~ cena previerky podía bodu 3.2.2 b)
g) cena školenia podľa bodu 3.2.1 v roku 2019
h) cena previerky podľa bodu 3.2.2 c)
i) cena za korešpondenčné konzultácie podl‘a bodu 3.2.3 a) v roku 2019
12 x mesačný paušál 15,00 EUR
j) cena za vybavovanie podnetov podľa bodu 3.2.4v roku 2019
12 x mesačný paušál 7,50 EUR

480,00 EUR
90,00 EUR
240,00 EUR
120,00 EUR
60,00 EUR
420,00 EUR
90,00 EUR
21 0,00 EUR
180,00 EUR
90,00 EUR

9.2. Fakturácia dokumentácie
Dodávateľje oprávnený faktúrovať odberateľovi 50% z ceny služby podľa bodu 9.1 písm. a) po dodaní
návrhu dokumentácie podľa bodu 10.1.
9.3. Cena príležitostného plnenia
9.3.1. Dohodnutá hodinová sadzba za služby poskytnuté podľa Článku 7 tejtc zmluvy je 30 EUR.
9.3.2. Sadzba za cestovné je 30,00 EUR na každú cestu do miesta sídla prevádzkovateľa a spáť.
9.3.3. Sprostredkovater má právo na náhradu poštovných nákladov sůvisiacich s koréšpondenciou
s dotknutými osobami, s Uradom na ochranu osobných údajov SR a So zmluvnými partnermi
prevádzkovatel‘a.
9.3.4. Sprostredkovateľ má právo na náhradu nákladov spósobených neposkytnutím súČinnosti Zo
strany prevádzkovateľa.
9.4. Splatnosť
Splatnosť fakturovaných Čiastok je do 14 dní od doručenia faktúry.
9.5. Plátcovstvo dane Z pridanej hodnoty
Sprostredkovateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
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10. Akceptácia dokumentácie
10.1. Sprostredkovater doručí prevádzkovateľovi návrh dokumentácie ímplementácie ochrany
osobných údajov podľa či. 3.1 tejto zmluvy v termíne do 25.4.2018.
10.2. Sprostredkovater doručí prevádzkovaterovi návrh dokumentácie preverovania súladu
s legislativou ochrany osobných údajov podľa či. 3.2.2 tejto zmiuvy vždy do dvoch týždňov od
vykonania previerky.
10.3. Prevádzkovater akceptuje vecné pinenie služby, ak je v súlade 5 touto zmluvou, je úplné,
vychádza zo zistených skutočností a rešpektuje všeobecne záväzné právne predpisy.
10.4. Ak vecné plnenie služby nie je v súlade s ponukou, je neúplné, nezohľadňuje zistené skutočnosti
alebo porušuje všeobecne záväzné právne predpisy, prevádzkovateľ je oprávnený namietať vecné
plnenie služby.
10.5. Pokiaľ prevádzkovateľ nedoručí sprostredkovateľovi pripomienky k návrhu dokumentácie do 2
týždňov od doručenia návrhu dokumentácie prevádzkovatefovi, má sa za to, že nemá pripomienky
k návrhu dokumentácie.
11. Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovatera
11.1. Sprostredkovatef spracúva na základe tejto zmluvy osobně údaje v mene prevádzkovateľa21.
11.2. Sprostredkovatel‘ je oprávnený začat‘ SO spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovatera
dátumom účinnosti tejto zmiuvy.
11.3. Dohľad zodpovednej osoby sa vzťahuje všetky informačné systémy prevádzkovatera a na všetky
okruhy dotknutých osób, ktorých osobnú údaje sa spracúvajú v týchto informačných systěmoch.
11.4. Predmetom spracúvania prostrednlctvom sprostredkovateľa sú všetky osobně údaje, ktoré
spracúva prevádzkovateľ.
11.5. Sprostredkovater a prevádzkovateľ sa dohodli, že sprostredkovateľ bude v mene prevádzkovateľa
vykonávať nasledovné operácie s osobnými údajmi vo všetkých informačných systémoch:
a) preverovanie súladu so zákonom,
b) oboznamovanie sa so spracúvanými osobnými údajmi v rozsahu nutnom pre preverovanie súladu So
zákonom.
11.6. Sprostredkovater sa zaväzuje,
a) že poskytne prevádzkovateľovi súčinnosť v pripade vykonávania auditu ochrany osobných údajov ako
aj kontroly zo strany prevádzkovateľa alebo auditora, ktorého poveril prevádzkovateľ,
b) že poskytne prevádzkovaterovi súčinnost‘ pri plnení jeho povinnosti prijimat‘ opatrenia na základe
žiadosti dotknutej osoby,
c) že po ukončení poskytovania služieb vymaže všetky spracúvané osobné údaje prevádzkovateľa.
11.7. Sprostredkovater sa zaväzuje dodržiavať nasledovné podmienky spracúvania osobných údajov
a bezpečnostné opatrenia:
a) služby sa poskytujú v priestoroch prevádzkovateľa a s použitím prostriedkov spracovania osobných
údajov v správe prevádzkovateía, s výnimkou spracovania protokolov Z previerok, ktoré
sprostredkovater spracúva vo vlastných priestoroch a s použitím vlastných prostriedkov
spracovania,
b) spracovanie osobných údajov sa zveruje výhradne oprávneným osobám,
c) všetky osoby oprávnené spracúvať osobně údaje budú poučené o bezpečnosti informácií v rozsahu
primeranom ich pracovnej náplni; všetky osoby oprávnené spracúvať osobné údaje sú poučené
o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona a zodpovednosti za ich porušenie,
d) všetky osoby oprávnené spracúvať osobně údaje budú poučené o mlčaniivQsti a o zákaze spracovať
osobné údaje nad rámec ich pracovnej náplne.
11.8. Sprostredkovater prehlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len na základe zdokumentovaných
pokynov prevádzkovatera.
11.9. Sprostredkovater prehlasuje, že spracúvanie osobných údajov bude vykonávať sám, bez účasti
ďalšieho sprostredkovateľa.
11.10. Sprostredkovaterje povinný zachovať mlčanhvosť o döverných informáciách prevádzkovatera.
Za dóverné informácie sa považujú všetky osobně údaje, ktoré spracúva prevádzkovateľ a všetky
informácie o podmienkach spracovania osobných údajov u prevádzkovatera, ak tieto informácie
21 ČI. 28 Nariadonia GDPR
Obec Lozorno — Zmluva O výkone Činnosti zodpovednej osoby — Fair Mind s. r. O.

—

flana Č. 5

neboli prevádzkovatel‘om zverejnené.
11.11. Ak sprostredkovatel‘ porušl záväzok mlčanlivosti podľa predchádzajúceho bodu, je povinný
zaplatíť prevádzkovaterovi zmluvnú pokutu vo výŠke 1000 (slovom jedentisíc) EUR. Týmto
ustanovením nieje dotknutá zodpovednosť sprostredkovateľa za pripadnú Škodu spósobenú
prevádzkovaterovi.
12. Prevádzkovater prehlasuje, že pil výbere sprostredkovatera posúdil jeho odbornú, technickú,
organizačnú a personálnu spósobilosť a jeho schopnost zaručit bezpečnosť spracúvaných osobných
údajov bezpečnostnými opatreniami. Prevádzkovateľ konštatuje, že bezpečnostně opatrenia prijaté
sprostredkovaterom zodpovedajú požadovanej úrovni bezpečnosti informácií.
13. Spoločné a závereČné ustanovenla
13.1. Táto zmluva je inominátnou zmluvou podra ust. ~ 269 Obchodného zákonnlka.
13.2. Táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia prevádzkovateľom22.
13.3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2019.
13.4. Túto zmluvu možno ukončit dohodou zmluvných strán alebo jednostrannou výpoveďou.
Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť doručením výpovede.

V Pezinku,

V Lozorne

dňa 28.3.2018
sprostredkovater

dňa ..~.j2018
prevádzkovater

ľ

OBEC LOZORNO
90055 Lozorno
ičo: 003049o5, DJC: 2020ci43Mo
IRAN SK34 5600 0000 0032 0374 7~

22 ustanovenie ~ 47a ods. 1 ObČianskeho zákonnlka
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