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Zm|uva o poveľení spľacúvaním osobných údajov č.671202l,

uzatvorcĺá podl'a Nariadenia Euľópskeho parlamentu arady (EU) 20161679 z27.04.2016
o ochľane ýzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov
(ďalej aj ako ,,Nariadenie") a zátkona č. l8l20l8 Z. z. o ochĺane osobných údajov a o änene a
doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších predpisov (ďalej len rrZmluva")

Clánok I.
Zmluvné strany

Pľevádzkovatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Námestie Sv. Trojice 7,927 00 Šaľa
Štatutámy oľgán: Mgr. Jozef Belický, pľimátor mesta

lČo: 00 306 185

DIČ: 2O2Io24049
(ďalej aj ako ,,Prevádzkovatel"')

2. Spľostľedkovatel': EIYVI_GEOSNitľars.r.o.
zapísaný v oR SR okĺesného súdu Nitra, Oddiel: Sro,

vloŽka číslo: 3307A,ĺ
Sídlo: Koľytovská20,95l 4l Lužianky
ZastÚpený: Doc. Ing. Štefan Sklenar' CSc. - konateľ spoločnosti
IČo: 31 434 347
IČ: DPH: SK20204o5893
(ď a l ej l en,,Spro str e dkovatel"')
(Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ spoločne ďalej v texte aj ako ,,Zmluvné strany")

Clánok II.
Uvodné ustanovenia

Na základe Zmlvvy o nakladaní s komunálnym odpadom a jeho zložkami zo dňra

02.09.20t9 (ďalej aj ako ,,Zmlvva o nakladaní s odpadom") uzatvorenej na dobu určitu 5
ľokov, vykonáva Sprostredkovateľ pre Pľevádzkovateľa prevádzku zbeľného dvora na

ulici Fr. Kráľa v Šaľ-Veči (ďalej aj ako ,,zberný dvoť).

Nakoľko pľi pľevádzke zbeľného dvoľa podl'a Zmluvy o nakladaní s odpadom dochádza
k spracovávaniu osobných údajov dotknutých ýzickych osôb (ďalej aj ako ,,Fo")
Sprostredkovateľom v mene Prevádzkovateľa, Zmh,xné stľany sa ýslovne dohodli na

uzatvorení tejto Zmluvy.

čÉnok III.
Pľedmet a doba tľvania Zmluvy

1. Pľedmetom tejto Zmluvy je poverenie Sprostredkovateľa Pľevádzkovateľom spracúvaním

osobných údajov, (ďalej len ,,oU"), za podmienok a v rozsahu dohodnutom v tejto
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2.

Zmltxe

Spľacúvaním oU podľa tejto Zmluvy poveruje Prevádzkovateľ Sprostľedkovateľa na celú
dobu platnosti a účinnosti Zm|uvy o nakladaní s odpadom, čím sa povaŽuje za písomne
poveľeného spľacúvaním oU.

Clánok IV.
Podmienky a ľozsah spľacúvania oU

Povaha spracovávania oUje: získavanie osobných údajov od Fo, uchovávanie osobných
údajov, zálohovanie osobných údajov, anonymizovanie osobných údajov, po ukončení
spľacovávania osobných údajov icÁvymazanie, a to v rozsahu bežných osobných údajov.

Sprostredkovateľ je opľávnený spracúvať oU ýlučne na zátklade pokynov
Pľevádzkovateľa alen za účelom dohodnutým v tejto Zmluve, ato za týmto účelom:
a) získanie podkladov pľe vyrubenie poplatku zaodovzdaný odpad na zbemom dvore,
b) plnenie povinností v súlade s osobitnými právnymi predpismi, najmä zákonom č.

79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších
predpisov,

c) získavanie štatistických údajov ohľadom množstva vyzbieľaného a vytľiedeného
odpadu na zbemom dvoľe.

Zoznam alebo ľozsah oU spracúvaných Sprostredkovateľom:
a) meno, priezvisko, titul,
b) adresa trvalého pobytu,

c) číslo občianskeho preukazu,

d) množstvo odovzdaného odpadu na zbemom dvore,
e) dátum odovzdania odpadu na zbemom dvoľe.

Kategória dotknutých osôb :

a) občania odovzdávajúci odpad na zbernom dvore,
b) osoby oprávnené konať v mene Prevádzkovateľa (vrátane zamestnancov

Prevádzkovateľa) v súvislosti s plnením Zmhlvy o nakladaní s odpadom alebo tejto

Zmlt:'vy,

c) dodávatelia služieb a subdodávatelia služieb, ktoré zabezpečuje Sprostredkovateľ na
zák|ade Zmluvy o nakladaní s odpadom pri prevádzke zbemého dvora vrátane osôb
oprávnených konať za tieto osoby.

čHnotĺ V.
Povinnosti Sprostredkovateloa

Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len na zŕtklade písomných pokynov
Pľevádzkovateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tľetej kľajiny alebo
medzinárodnej organizácii okľem pľenosu na záHade osobitného pľedpisu alebo
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medzinárodnej zmluvy, ktoľou je Slovenská republika viazaná; Spľostľedkovatel' je pri
takom pľenose povinný oznámiť Pľevádzkovateľovi tuto poŽiadavku pred spľacúvaním
osobných údajov' ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktoľou je Slovenská
republika viazaná, takéto oznámenie nezakan$e z dôvodov verejného záujmu.

Spľostredkovateľ je povinný osoby opľávnené spracúvať oU (najmä svojich
zamestnancov a zmluvných paľtnerov) zaviazať mlčanlivosťou v zmysle ust. $ 79 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochĺane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorych zákonov v
znení neskorších pľedpisov (ďalej aj ako ,,Zákon o ochľane OU"), povinnosť mlčanlivosti
trvá aj po ukončení spracúvania oU.

Spľostľedkovateľ je povinný zabezpečiť primeľanú úroveň bezpečnosti spľacúvania oU v
zmysle ust. čl. 32 Nariadenia a ust. $ 39 Zákona o ochľane oU.

Sprostredkovateľ nesmie poveľiť spľacúvaním oU ďalšieho sprostredkovateľa bez
predchádzajúceho osobitného písomného alebo všeobecného písomného súhlasu
Prevádzkovateľa. V pľípade všeobecného písomného povolenia Sprostredkovateľ
infoľmuje Pľevádzkovateľa o akýchkoľvek zamýšľaných zmenárch v súvislosti s pridaním
alebo nahľadením ďalších sprostľedkovateľov, čím sa Pľevádzkovateľovi dá moŽnosť
namietať voči takýmto zmenám. Spľostredkovateľ ďalšiemu sprostredkovateľovi v
znluve alebo inom právnom úkone je povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa
ochľany oU, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, a to najmä poskýnutie dostatočných
záruk na prijatie primeľaných technických a organizačných opatľení tak, aby spľacúvanie
oU spíňalo požiadavky Nariadenia a Zákona o ochľane oU. Zodpovednosť voči
Prevádzkovateľovi nesie Sprostredkovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje
povinnosti týkajúce sa ochľany oU.

Sprostľedkovateľ je povinný v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť
Pľevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatľeniami pľi plnení jeho
povinnosti prijímať opahenia na základe žiadosti dotknutej osoby a vynaložiť všetko
úsilie na podporu Prevádzkovateľa v pľípade, ak Prevádzkovateľ podlieha kontrole v
oblasti ochľany a spracúvania oU súvisiacich s touto Zmluvou.

Sprostľedkovateľ je povinný poskýnúť súčinnosť Prevádzkovateľovi pn zabezpečovaní
plnenia povinností oznámenia porušenia ochĺany oU a pľi plnení povinností posúdenia
vplyvu na ochľanu oU.

Sprostredkovateľ je povinný poskýnúť Prevádzkovateľovi informácie potrebné na
preukázanie splnenia povinností a plnú súčinnosť, prístup do svojich priestoľov a k
svojim infoľmačným systémom s cieľom kontroly bezpečnosti spľacúvania uskutočnenej
Pľevádzkovateľom alebo ním menovanou treťou stľanou. V prípade, že bude mať
Prevádzkovateľ pochybnosti o schopnosti Spľostľedkovateľa zabezpeéiť primeranú

úroveň ochľany oU zavän$e si dať Spľostľedkovateľ na vlastné náklady vypracovať
bezpečnostný audit treťou stľanou, ktoru pľevádzkovateľ schváli.
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Sprostľedkovateľ je povinný po ukončení poskytovania služieb tý'kajúcich sa spracúvania
oU na zák|ade rozhodnutia Prevádzkovateľa oU vymazať alebo vrátiť
Prevádzkovateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú oU, ak osobitný predpis
alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská ľepublika viazaná, nepožaduje
uchovávanie týchto oU. Pokiaľ dá Prevádzkovateľ pokyn Spľostľedkovateľovi na
vymazanie oU aj počas trvania doby poskytovania služieb podľa tejto Zmluvy je
Sprostľedkovateľ povinný takéto vymazanie vykonať.

Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu infoľmovať Pľevádzkovateľa, ak
má za to, že sa pokynom Prevádzkovateľa porušuje zákon, osobitqý predpis alebo
medzináľodnázm|uva, ktorou je Slovenská republika viazaná,týkajúce sa ochĺany oU. V
opačnom prípade beľie Sprostredkovatel' na vedomie, že nesie plnú zodpovednosť za
porušenia zákona spoločne a nerozdielne s Pľevádzkovateľom.

l0. Sprostredkovateľje povinný pri prvom kontakte s dotknutou osobou, ktorej oU spľacúva,
oznámiť že koná v mene Pľevádzkovateľa. oU musí spľacúvať tak, aby nedošlo k
porušeniu základnýchpráv a slobôd dotknutých osôb a k zásahu do ich práva na ochranu
súkľomia.

11 Spľostľedkovateľ môže spracúvať len spľávne a úplné oU. Ak ho dotknutá osoba alebo
Pľevádzkovateľ upozorní na nesprávne alebo neúplné oU, je povinný bez odkladuziadiť
nápravu, pokiaľ je to objektívne moŽné. Nesprávne a neúplné oU, ako aj oU, ktoých
účel spľacúvania sa skončil je povinný bez odkladu zlikvidovať.

12. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o kontľolách a
opatľeniach vykonaných dozoľným oľgánom voči Sprostredkovateľovi, pokiaľ sa tieto
tákajú tohto zmluvného vďahĺl.

13. Ak v súvislosti s porušením povinností Sprostľedkovateľa vyplývajúcich z tejto Zmllvy a
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochĺany oU vznikne
Pľevádzkovateľovi akákol'vek škoda alebo iná ujma, je Sproshedkovateľ povinný
Prevádzkovateľovi tuto nahradiť v plnej ýške.

čtánok VI.
Ukončenie Zmluvy

Zm|uvný vzťah založený touto Zmluvou zanikne uplynutím doby, na ktoru bol
lzatvorený, najmä zánikom Zmluvy o nakladaní s odpadom.

Prevádzkovateľ môže odstupiť od tejto Zm|uvy, pokial'si Sprostredkovateľ riadne neplní
povinnosti dané touto Zmluvou, Naľiadením a Zŕl<onom o ochľane oU. Takéto
odstupenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia Sprostredkovateľovi.

3. Túto Zmluvu môŽe vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán ajbez udania dôvodu s
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qýpovednou lehotou dva mesiace, ktorá začne plynúť prrný deň mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktoľom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej stľane.

čtánok VlI.
Spoločné a záveľečné ustanovenia

Spľostľedkovateľ prehlasuje, že je odbome, technicky, organizačne a personálne

spôsobilý spracúvať oU a schopný zaručiť bezpečnosť spľacúvaných oU. K tomuto
pľehláseniu sa Sprostredkovateľ zaväzaje poskýnúť Prevádzkovateľovi potrebné

infoľmácie a prijať pohebné opatrenia podľa jeho pokynov.

Právne vzťaw Zmluvných striln založené touto Zmluvou alalebo vzniknuté v súvislosti s
jej plnením sa spravujú príslušnými ustanoveniami Nariadenia, Zákona o ochľane oU a

ostatnými všeobecne záv'ánnými pľávnymi predpismi platnými na uzemi Slovenskej
republiky. Všetky sPoľY, ktoré vznil<ĺtl z tejto Zmluvy budú riešené pľedovšetkým
dohodou Zmluvných strán, ak nebude dohoda dosiahnutá, bude spor pľedložený ĺa
roáodnutie príslušnému súdu Slovenskej ľepubliky.

Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými očíslovanými dodatkami
podpísanými oboma Zm|uvnými stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky préwa a povinnosti vyplývajice z tejto Zmluvy
prechádzajú na prípadných pľávnych násfupcov Zmh,xných strán.

Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení tejto Zmllvy nemá za následok
neplatnosť alebo neúčinnosť jej ostatných ustanoverli. Zmluvné strany sa zavän$i v
takom prípade nahľadiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie noým, ktoré bude obsahom
a účelom najbližšie pôvodnému zámeru alebo úmyslu Zmluvných stľán. Ustanovenia,
ktoré sú ovplyĺnené ustanoveniami, ktoľé sa stali neplatnými či neúčinnými treba
vykladať tak, aby bol zachovaný pôvodný zmysel a účel dotknutých ustanovení, ak táto
Zmhx a neustanovuj e inak.

Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktoých kďždý má platnosť

originálu, pričom každá Zmluvnä strana obdrŽi po podpise tejto Zmluvy dve (2) jej

vyhotovenia.

Táto Zm|uva nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stľanami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Prevádzkovateľa.
Povinnosť futo Zmluw zveľejniť vyplýva z ust. $ 5a zakona č. 21112000 Z.z.
o slobodnom prísfupe k informáciám ao zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon
o slobode infoľmácií) v zneni neskoľších predpisov.

8. Zmhxné stľany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a váŽne, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, jej obsahu porozumeli ana znak svojho
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súhlasu s jej znením ju potwdzujú podpismi opľávnených zástupcov.

V Lužiank u"ĺ . í!l: !,.............2O2t V Šaľ,(o. A .2021

Za Sprostredkovatel' a:

Doc.Ing. Sklenáľ' CSc.
konatel' spoločnosti EtYvI_GEoS Nitľa, s.r.o.

Zmlava o poverení spracúvaním osobných údajov č. 67/202l

Za Prevódzkovateľa:
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