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Zmluva o poverení spľacúvaním osobných údajov č.3l2l202l
uzatvorená podľa Nariadenia Európskeho parlamentu arady (EU) 20161679 z27.04.2016
o ochľane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(ďalej aj ako ,,Nariadenie") a zákona č,. l8l201'8 Z. z. o ochľane osobných údajov a o Zmene a

doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších predpisov (ďalej len,,Zmluva")

Clánok I.

Zmluvné stľany

Prevádzkovatel': Mesto Sal'a
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 7,927 00 Šaľa
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

IČo: 00 306 l85
DIČ: 202lO24O49
(ďalej aj ako ,,Prevódzkovatel"')

2. Sprostredkovatel': MeT Šal'a, spol. s ľ.o.

zapisaný v obchodnom ľegistri okľesného súdu Tľnava, oddiel:

Sľo, vo vložke č).I5942/T
Sídlo: Kvetná 4,927 01 Šaľa
Štatutárny oľgán: Ing. Roman Kondys, konateľ spoločnosti
IČo: 34 115 16l
DIČ: 2020374323
IČ opH: sK2020374323
(ďal ej l e n,,Sp ro st re d kovate l"')
(Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ spoločne d'alej v texte aj ako ,,Zmluvné strany")

Clánok II.
Úvodné ustanovenia

Na základe Mandátnej zmluvy é.20912018 zo dňa 29.03.2018 vzneni jej neskorších
dodatkov (ďalej aj ako ,,Mandátna zm|lva") uzatvoľenej na dobu neurčitu, vykonáva
Spľostredkovateľ pľe Pľevádzkovatel'a správu a komplexnú staľostlivosť o byty
a nebytové priestory vo vlastníctve Prevádzkovateľa.

Nakoľko pľi ýkone činnosti podľa Mandátnej zmluvy dochádza k spľacovávaniu
osobných údajov dotknutých fyzických osôb (ďalej aj ako ,,Fo") Spľostredkovateľom

v mene Prevádzkovateľa, Zm|uvné strany sa výslovne dohodli na uzatvorení tejto

Zmluvy.

Clánok III.
Predmet a doba tľvania Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je poverenie Spľostredkovateľa Pľevádzkovateľom spľacúvaním

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

2. Spľacúvaním oU podľa tejto Zmluvy poveruje Prevádzkovateľ Sprostredkovateľa na celú
dobu platnosti a účinnosti Mandátnej zmluvy, čím sa povaŽuje za písomne poveľeného
spracúvaním oU.

Clánok IV.
Podmienky a ľozsah spľacúvania oU

Povaha spľacovávania oU je: získavanie osobných údajov, vyhľadávanie osobných
údajov, uchovávanie osobných údajov, zálohovanie osobných údajov, anonymizovanie
osobných údajov' zveľejňovanie osobných údajov, po ukončení spracovávania osobných
údajov ich vymazanie.

2. Sprostredkovateľ je oprávnený spľacúvat' oU ýlučne na základe pokynov
Prevádzkovateľa a len za účelom dohodnutým v tejto Zmluve, ato za týmto účelom:
a) posúdenie splnenia podmienok Žiadateľov o nájom bytu vo vlastníctve

Pľevádzkovateľa podľa zákona č. 44312010 Z.z. o dotáciách na rozvoj b;ývania
a o sociálnom bývaní v zneni neskoľších predpisov, zákona č. l50/20I3 Z'z'
o Štátnom fonde rozvoja bývania v zneni neskoľších predpisov, zákona č. 448l2OO8
Z.z. o sociálnych sluŽbách a o zmene a doplneni zákona č,. 455/1991 Zb. o
Živnostenskom podnikaní (Živnostenský zakon) V zneni neskorších predpisov
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2Ol5 o podmienkach nájmu
auŽivania nájomných bytov a bytov sociálneho určenia vo vlastníctve mesta Šaľa
v zneni neskoľších zmien, prípadne iných všeobecne záväznýchprávnych predpisov,

b) vedenie agendy prijatých Žiadostí o nájom bytu,
c) spracovanie Žiadostí o nájom bytu na prerokovanie v príslušnej komisii,
d) vypracovanie a aktualizácia poradovníka Žiadateľov,
e) vypracovanie zmlúv a súvisiacej dokumentácie vľátane vedenia byovej agendy,
f) sledovanie plnenia povinností zuzatvorených zmlúv vrátane vymáhania týchto

povinností, ato až do doby ich splnenia bez ohľadu na trvanie zmluvného vďahu,
g) výkon spľávy bytov a nebytoých priestorov vo vlastníctve Pľevádzkovateľa.

Zoznam alebo ľozsah oU spľacúvaných Spľostredkovateľom:
a) meno' pľiezvisko, titul,
b) dátum narodenia, rodné číslo,
c) rodinný stav,

d) adľesa tľvalého pobytu, adľesa prechodného pobytu,
e) telefónne číslo, e-mailová adresa,

0 údaje o zamestnávateľovi,
g) uýška aktuálneho mesačného príjmu a rýška priememého mesačného príjmu,
h) údaje o pľedchádzajúcej bytovej situácii,
i) údaje o vlastníctve nehnuteľností,
j) informácie o dlhoch a nedoplatkoch voči Pľevádzkovateľovi,
k) zák|adné informácie o zdľavotnom stave - diagnóze a rozsahu zdľavotného
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postihnutia (napr. pn žiadateľoch o bezbaiéroý byt alebo žiadateľoch o nájom bytu
v dome s opatľovateľskou sluŽbou,,DoS"),

l) informácia o odkázanosti na pomoc inej szickej osoby a sfupeň tejto odkázanosti
(nájom bytu v DoS),

m) informácia o poskytovaní opatrovateľskej sluŽby,
n) oU o osobách tvoriacich spoločnú domácnost', vľátane maloletých detí.

Kategória dotknutých osôb:

a) žiadatelia o nájom bytov vo vlastníctve Pľevádzkovatel'a vrátane členov ich spoločnej
domácnosti, nájomcovia bytov a nebytoých priestorov vo vlastníctve
Pľevádzkovateľa vrátane členov ich spoločnej domácnosti,

b) dlŽníci Prevádzkovateľa, ktoých dlh vznikol z titulu nájmu bytu alebo nebytového
pľiestoru vo vlastníctve Prevád zkov ateľ a,

c) osoby opľávnené konať V mene Pľevádzkovateľa (vľátane Zamestnancov
Prevádzkovateľa) v súvislosti s plnením Mandátnej zmluvy alebo tejto Zmluvy,

d) členovia komisie Prevádzkovateľa príslušnej na posúdenie Žiadostí o nájom býov vo
vlastníctve Pľevádzkovateľa,

e) uchádzači o dodávanie služieb' ktoých dodávku zabezpečlje Spľostľedkovateľ
v zmysle Mandátnej zm|uvy, dodávatelia sluŽieb, subdodávatelia služieb vrátane osôb
opľávnených konat' zatieto osoby.

čtĺnot V.
Povinnosti Spľostredkovatel'a

Sprostľedkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov
Prevádzkovateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej kľajiny alebo
medzinárodnej organizácli okľem pľenosu na základe osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktoľou je Slovenská ľepublika viazaná; Spľostredkovateľ je pri
takom prenose povinný oznámit'Prevádzkovateľovi túto poŽiadavku pred spracúvaním
osobných údajov, ak osobitný pľedpis alebo medzinárodná zmluva, ktoľou je Slovenská
republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného zénjmu.

Sprostľedkovateľ je povinný osoby opľávnené spracúvat' oU (najmä svojich
zamestnancov a zmluvných partnerov) zaviazať mlčanlivosťou v zmysle ust. $ 79 zákona
č. l8l20l8 Z. z. o ochĺane osobných údajov a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v
zneni neskoľších pľedpisov (ďalej aj ako ,,Zákon o ochrane oU"), povinnosť mlčanlivosti
trvá aj po ukončení spľacúvania oU.

Spľostredkovateľ je povinný zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti spracúvania oU v
zmysle ust. čl. 32 Nariadenia a ust. $ 39 Zákona o ochľane oU.

Sprostredkovateľ nesmie poveriť spľacúvaním oU ďalšieho spľostľedkovateľa bez
pľedchádzajúceho osobitného písomného alebo všeobecného písomného súhlasu
Prevádzkovateľa. V prípade všeobecného písomného povolenia Sprostredkovateľ
informuje Prevádzkovateľa o akýchkoľvek zamýšľaných zmenách v súvislosti s pridaním
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alebo nahľadením ďalších spľostľedkovateľov, čím sa Prevádzkovateľovi dá moŽnost'
namietať voči takýmto zmenám. Sprostredkovateľ ďalšiemu sprostredkovateľovi v
zmluve alebo inom pľávnom úkone je povinný uloŽiť ľovnaké povinnosti týkajúce sa
ochľany oU, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, a to najmä poskytnutie dostatočných
zŕlruk na prijatie primeľaných technických a oľganizačných opatrení tak, aby spľacúvanie
oU spĺňalo poŽiadavky Nariadenia a Zákona o ochľane oU. Zodpovednost' voči
Pľevádzkovatel'ovi nesie Spľostredkovatel', ak ďalší sprostredkovatel' nesplní svoje
povinnosti týkajúce sa ochľany oU.

Sprostredkovateľ je povinný v čo najväčšej miere poskýnúť súčinnost'
Prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačn;imi opatreniami pľi plnení jeho
povinnosti prijímať opatrenia na zátklaďe Žiadosti dotknutej osoby a vyna|ožiť všetko
úsilie na podporu Pľevádzkovatel'a v prípade, ak Prevádzkovatel' podlieha kontrole v
oblasti ochľany a spracúvania oU súvisiacich s touto Zmluvou.

Sprostredkovateľ je povinný poskýnúť súčinnost' Pľevádzkovatel'ovi pi zabezpečovaní
plnenia povinností oznámenia porušenia ochľany oU a pri plnení povinností posúdenia
vplyvtl na ochľanu oU.

Sprostľedkovateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi informácie potrebné na
pľeukázanie splnenia povinností a plnú súčinnosť, prístup do svojich priestorov a k
svojim informačným systémom s cieľom kontľoly bezpečnosti spracúvania uskutočnenej
Prevádzkovateľom alebo ním menovanou tľet'ou stľanou. V prípade, Že bude mať
Prevádzkovateľ pochybnosti o schopnosti Sprostredkovateľa zabezpečit' primeranú
úroveň ochľany oU, Spľostredkovateľ sa zaväzuje dať si na vlastné náklady vypracovať
bezpečnostný audit tľeťou Stľanou, ktoru Prevádzkovateľ schváli'

Sprostredkovateľ je povinný po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania
oU na zák|ade rozhodnutia Pľevádzkovateľa oU vymazat' alebo vrátit'
Pľevádzkovateľovi a vymazať exisfujúce kópie, ktore obsahujú oU, ak osobitný predpis
alebo medzinárodná zm|uva, ktoľou je Slovenská ľepublika viazaná, nepoŽaduje
uchovávanie týchto oU. Pokiaľ dá Prevádzkovateľ pokyn Spľostredkovateľovi na
vymazanie oU aj počas tľvania doby poskýovania sluŽieb podľa tejto Zmluvy je
Sprostredkovateľ povinný takéto vymazanie r,ykonať.

Spľostľedkovateľ je povinný bez zbýočného odkladu infoľmovať Pľevádzkovateľa, ak
má za to, Že sa pokynom Prevádzkovateľa porušuje zäkon, osobitný predpis alebo
medzinárodnázmluva, ktorou je Slovenská ľepublika viazaná, týkajúce sa ochrany oU. V
opačnom prípade berie Spľostľedkovateľ na vedomie, Že nesie plnú zodpovednosť za
porušenia zákona spoločne a neľozdielne s Pľevádzkovateľom.

10. Spľostľedkovateľ je povinný pri prvom kontakte s dotknutou osobou, ktorej oU spľacúva,
oznámit' že koná v mene Prevádzkovateľa. OU musí spľacúvať tak, aby nedošlo k
porušeniu základnýchpráv a slobôd dotknutých osôb a k zásahu do ich práva na ochranu
súkĺomia.
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ll Spľostredkovateľ môŽe spracúvať len spľávne a úplnó oU. Ak ho dotknutá osoba alebo
Pľevádzkovatel'upozoľní na nesprávne alebo neúplné oU, je povinný bez odkladu zťradit'
nápľavu, pokial' je to objektívne moŽné. Nesprávne a neúplné oU, ako aj oU, ktoých
účel spracúvania sa skončil je povinný bez odkladu zlikvidovať.

12. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o kontrolách a
opatľeniach vykonaných dozorným oľgánom voči Sprostľedkovateľovi, pokiaľ sa tieto
týkajú tohto zmluvného vďahu.

13' Ak v súvislosti s porušením povinností Sprostredkovatel'a vyplývajúcich z tejto Zmluvy a
všeobecne záväzných právnych pľedpisov v oblasti ochľany oU vznikne
Pľevádzkovateľovi akákoľvek škoda alebo iná ujma, je Spľostredkovateľ povinný
Pľevádzkovateľovi tuto nahľadiť v plnej uýške.

Clánok VI.
Ukončenie Zmluvy

Zmluvný vďah za|ožený touto Zmluvou zanikne uplynutím doby, na ktoru bol
uzatvoľený' najmä zánikom Mandátnej zmluvy.

Pľevádzkovateľ môŽe odstúpiť od tejto Zmluvy, pokiaľ si Sprostľedkovateľ riadne neplní
povinnosti dané touto Zmluvou, Nariadením a Zákonom o ochľane oU. Takéto
odstupenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia Spľostredkovateľovi.

Túto Zmluvu môže vypovedať ktorákol'vek zo Zmluvných stľán aj bez udania dôvodu s
qýpovednou lehotou dva mesiace, ktoľá začne plynúť pľqŕ deň mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej stľane.

ČHnok VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

Spľostľedkovateľ pľehlasuje, že je odborne, technicky, oľganizačne a peľsonálne
spôsobilý spracúvať oU a schopný zaručiť bezpečnost' spľacúvaných oU. K tomuto
prehláseniu sa Sprostredkovateľ zavänlje poskýnúť Prevádzkovateľovi potľebné
informácie apnjať potľebné opatľenia podľa jeho pokynov.

Právne vďahy Zmluvných strán založené touto Zmluvou a/alebo vzniknuté v súvislosti s
jej plnením sa spravujú príslušnými ustanoveniami Nariadenia, Zákona o ochľane oU a
ostatnými všeobecne záväznými pľávnymi pľedpismi platnými na izemi Slovenskej
republiky. Všetky sPorY, ktoľé vzniknú z tejto Zmluvy budú riešené pľedovšetkým
dohodou Zmluvných strán, ak nebude dohoda dosiahnutá, bude spoľ pľedloŽený na
rozhodnutie príslušnému súdu Slovenskej republiky.

Túto Zmluvu je možné meniť a doplňať iba písomnými očíslovanými dodatkami
podpísanými oboma Zmluvnými stľanami.
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Zmluvne stľany sa dohodli, Že všetky práva a povinnosti vyplývajuce z tejto Zrnluvy
prechádzajú na prípadných právnych nástupcov Zmluvných stľán.

Neplatnosť alebo neúčinnosť niektoľého z ustanovení tejto Zm|uvy nemá za následok

neplatnosť alebo neúčinnosť jej ostatných ustanoveni. Zm|uvné strany sa zaväzuji v
takom prípade nahradit'neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, ktoré bude obsahom

a účelom najbližšie pôvodnému zámeru alebo úmyslu Zmluvných stľán. Ustanovenia,

ktoré sú ovplyvnené ustanoveniami, ktoré sa stali neplatnými či neúčinnými tĺeba

vykladať tak, aby bol zachovaný pôvodný zmysel a účel dotknutých ustanovení, ak táto

Zmluv a neustanovuj e inak.

Táto Zmluva je vyhotovená v štyľoch (4) rovnopisoch, z ktoých každý má platnost'

originálu, pričom každá Zmluvná strana obdtŽi po podpise tejto Zmlulry dve (2) jej

vyhotovenia.

Táto Zm|uva nadobúda platnost' dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami

a účinnosť dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia na webovom sídle Prevádzkovateľa.

Povinnost' túto Zmluvu zverejniť vyplyva z ust' $ 5a zákona č. 21112000 Z.z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektorych zákonov (zákon

o slobode informácií) v zneni neskorších pľedpisov.

Zmluvné strany vyhlasujú' že tuto Zmlulu uzavreli slobodne a váŽne, nie v tiesni aza
nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, jej obsahu porozumeli a na znak svojho

súhlasu s jej znením ju potvrdzujú podpismi oprávnených zástupcov'

V Šali '....?.:.9. ....202r

Za S prostred kovate l's : Za Pľevádzkovatel'a:
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MeT Šala' spol. s r.o.
Kvetná 4, 927 01 Ša''a

Iíg. 
'.ornurt 

Kondys
konatel'spoločnosti MeT Šal'a, spol. s ľ.o.
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