
Prevádzkovateľom:

DODATOK č. 1 K ZMLUVE 
o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely 

(ďalej len „Zmluva o SOÚ_PAM“)

medzi:

Korešpondenčná adresa: A. Sládkoviča 1130, 966 81 Žarnovica

Obchodné meno: Materská škola
So sídlom: A. Sládkoviča 1130, 966 81 Žarnovica

Zápis v registri:
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Zastúpený: Oľgou Zmorajovou, riaditeľkou materskej školy
IČO:
DIČ:

42196973
2023388092

Bankové spojenie: 
Č. účtu:
IB AN:

VÚB, a.s., pobočka Žarnovica 
2967493756/0200
SK61 0200 0000 0029 6749 3756

BIC (SWIFT): SUBASKBX

Registrácia:
(ďalej len „Sprostredkovateľ“)

Sprostredkovateľom:

a

Obchodné meno: MESTO ŽARNOVICA
So sídlom: Mestský úrad, Námestie SNP č. 33, 966 81 Žarnovica
Zastúpený: Kamilom Dankom, primátorom mesta
Zástupca na rokovanie Ing. Eva Hlinková, odborný referent - školstvo
vo veciach zmluvných: 
IČO: 00321117
Bankové spojenie:
Č. účtu:
IBAN:

VÚB, a.s., pobočka Žarnovica
14824422/0200
SK72 0200 0000 0000 1482 4422

BIC (SWIFT): SUBASKBX

Článok 1 
Predmet dodatku

po vzájomnej dohode uzatvárajú dodatok č. 1 k Zmluve o spracúvaní osobných údajov pre 
mzdové účely:

Zmluva o SOÚ_PAM uzavretá dňa 25. 06, 2018 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. Sprostredkovateľ mení zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvných z Ing, Svetlana Škodová 
na zástupcu Ing. Eva Hlinková - odborný referent - školstvo .

2. Rozsah osobných údajov plánovaných na spracúvanie Sprostredkovateľom
Predmet spracúvania osobných údajov zahŕňa nasledovné typy/kategórie (zoznam/opis kategórií 
údajov):
a) priezvisko (aj rodné), meno, titul, akademický titul,
b) adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu,
c) korešpondenčná adresa,
d) rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia.
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e) rodinný stav,
í) štátna príslušnosť, štátne občianstvo,
g) pohlavie,
h) údaje o vzdelaní,
i) spôsobilosť na právne úkony,
j) výška mzdy/platu, ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon 
pracovnej činnosti,
k) komunikačné údaje (napr. telefón, e-mail),
l) údaje o odpracovanom čase,
m) údaje o bankovom účte fyzickej osoby,
n) sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,
o) peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľnm rozhodnutím 
príslušných orgánov,
p) neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového 
sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov 
k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého 
zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného 
rozhodnutia podľa osobitného predpisu,
q) ročný úhrn vyplateného dôchodku,
r) údaje o pracovnej neschopnosti, dôležitých prekážkach v práci, o zmenenej pracovnej 
schopnosti,
s) údaje o zamestnávateľoch, údaje z povrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca 
v evidencii nezamestnaných,
t) deň vzniku pracovného alebo obdobného pracovného vzťahu, pracovné zaradenie,
u) údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné 
číslo,
v) údaje o čerpaní riadnej dovolenky, materskej a rodičovskej dovolenky,
w) údaje o priznaní dôchodku a o druhu dôchodku,
x) údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
y) osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčeniach o absolvovaných skúškach 
a vzdelávacích aktivitách,
z) iné osobné údaje, ktoré vymedzuje osobitný zákon.

Článok 2
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

2. Tento Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými 
stranami, avšak účinnosť nadobúda až dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle 
sprostredkovateľa.

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 
jeden rovnopis.

V Žarnovici, dňa 08. 08. 2019 V Žarnovici, dňa 08. 08. 2019
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