
Zmluva o sPRAcLJvANÍ osoBNÝcH unĺ;ov
uzatvorená v súlade s článkom 28. NAzuADENIA EUROPSKEHO PARIÁMENTU A RADY (EU) 2016/679, v súlade s S 34 zákona
č. 1'81201'8 Z. z. o ochrarte osobných údajov (dälej len ,,Zmluva") medzi zmluvnými stľanami:

PrevádzkovateI':
Názov: obec Slovany
Sídlo: č. t02, 03843, Slovany
tČo, oostogos
DIČ 2020594983
IČ DPH,
Zastúpený: Ing. Marek Straka

(däIej len Prevádzkovatel)

A

Sprostredkovateli
Názov: WEBY GRoUP, s.r.o.
SídIo: Nižovec 2a, 960 01 Zvolen, Slovenská ľepublika
IČo: 36046884
DIČ: 2020069535
IČ opH: SK2020069535
Zastúpený: Ing. Miloš Šablatúra, konateľ

Zapísaná v obchodnom ľegistri okľesného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 6957/5
(dälej len Sprostredkovatel)

(dälej Prevádzkovateľa Sprostredkovateľspoločne len,,zmluvrré strany a kaŽdý samostatne aj len ,,zmluvná Strana")

I.
Predmet zmluvy

1'1 obsahom tejto zmluvyje úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovávaní a zabezpečovaní ochrany
osobných údajov, s príslušnými ustanoveniami S 39 zákona č.18l20I8 o ochrane osobných údajov a podlh ustanovenia čI. 28
nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) zoI6l67s z27. apríIa 2016 o ochrane fyziclqých osôb pľi spracúvaní osobných
údajov v rozsahu tejto zmluvy'

1.2 Prevádzkovateľ t}ímto poveruje spoločnosť WEBY GROUP, s.r'o. so sídlom Nižovec 2a, 7vo\en, spracovaním osobných údajov v
mene Prevádzkovatelh a to za podmienok dohodnuých v tejto zm]uve.

II.
Učel spľacúvania osobných údajov

2.1 Účel spracúvania osobných údajov a dát všeobecneje vymedzený objednanými službami:
a) poskytovaním hostingoqich služieb v súúslosti s vyľváraním e-mailoqich kont, správ databáz a vyťvárania záloh
b) využívaním modulov redakčného systému WEBYpoľtáI, v kto4ích sa osobné údaje spracúvajú za účelom:

o pos}ĺytovania informácií o aktiútách inštitúcie
o poskytovania informácií v súúslosti s poúnným zverejňovaním informácií
r pos\rtovania informácií na ochranu života, zdravia a majetku

ilI.
Rozsah osobných údajov

3.1 osobné údaje Dotknuých oľôb, ktoré Prevádzkovateľmôže pre účel definovaný v čl. II', bod 2.1 poskytnúť Sprostredkovatelbvi
sú:

. meno, priezvisko, titul
o adresa
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r telefonicl$Í kontakt
o e-mail
r IP adresa
r fotografie, zvukové a obrazové záznamy

Iv.
Kategórie dotknutych osôb

4'1 Dotknu$imi osobami podlh tejto zmluvy sú:
a) zamestnanci Prevádzkovatelll
b) užívatelĺa služieb Prevádzkovatelh, ktorívyužívajú službyv znrysle čl. II', bod 2.1 písm. b
c) osoby, ktoré sú vo vzťahu k Prevádzkovatelbvi vo verejnej funkcii
d) fyzické osoby, ktoré sú zmluvnými partnermi Prevádzkovate]ä'

v.
Doba spľacúvania osobných údajov

5.1 Sprostredkovateľje oprávnený spľacovávať osobné údaje v mene Prevádzkovatelä, od dátumu účinnosti tejto zmluvy na dobu,
počas ktorej bude platná a účinná zmluva o dodaní služieb.

5.2 Ukončenie spracovávania osobných údajov bude podlä čI. V., bod 5.1

5.3 Čas ukončenia spracúvania osobných údajovje možné predĺžiť a to qýhradne dodatkom k tejto zmluve

vI.
Práva a povinnosti Prevádzkovatelh

6.1 Prevádzkovateľtýmto vyhlasuje, že na činnosť podlä bodu 1.1 má potrebnú odbornú, technickú, organizaónú a personálnu
spôsobilosť a zaručuje sa za bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podlh S 39 ods. 1. Zákona č. 18/2018.

6.2 Prevádzkovateľ vyhlasuj e, že pn qibere Sprostredkovatelä dbal na jeho odbornú technickú, organĺzačnú a personálrru
spôsobilosť ajeho schopnosť zaručĺť bezpečnosť spracúvania osobných údajov v sú]ade s opatľeniami podlä S39 zákona č. 18/2018
Z.z' o ochrane osobných údajov'

6.3 V prípade, že Sprostredkovateľupozoľní Prevádzkovatel'a, že sa pri spracúvaní osobných údajov dopustil zjavného poruŠenia
zákona je povinný bez zbytočného odk]adu vykonať nápravu, najneskôr však v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia
písomného upozornenĺa.

6.4 Prevádzkovateľberie na vedomie, že nesmie zveriť spracovanie osobných údajov Sprostredkovate]bvi, ak by lim mohiĺ byt
ohľozené práva a právom chránene záujmy dotknu!ých osôb.

6.5 Prevádzkovateľsúhlasí, že osobné údaje bude spracovávať Sprostredkovate| jeho oprávnené osoby, alebo Subdodávatelia,
ktoľí sa riadia pokynmi tejto zmluvy.

6.6 Prevádzkovateľsúh]así s [im, aby Spľostľedkovateľzapojil do vykonávania osobitných spracovatel's\Ích činností, ktoré
vykonáva pre Prevádzkovatelä, dälších Sprostredkovatelbv (subdodávatelbv) v zmysle bodu 7.4. Sprostredkovateľberie na
vedomie, že nesmie zveľiť spracovanie osobných údajov subdodávate]bvi, ak by tym mohli byt ohrozené pľáva a právom chránene
záujmy dotknuých osôb.

VII.
Práva a povinnosti Sprostredkovatelä

7.1 Sprostredkovateľt}jmto vyhlasuje, že na činnosť podlä bodu 1.1. má potrebnú odbornú, technickú, organizačnú a personálnu
spôsobilosť a zaručuje sa za bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podlä S 39 ods. 1. Zákona č' L8l20t8Z.z.

7.2 Sprostredkovateľ zabezpečí, aby osoby oprávnené spľacúvať osobné údaje bolĺ zaviazaĺé k zachovaniu mlčanlivosti o
informáciách, ktoré sa dozvedeli. SprostredkovateLje povinný zachovávať dôveryhodnosť a mlčanlivosť o všet\ích skutočnostiach,
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o kto4ich sa dozvedel pri spracúvaní osobných údajov, pričom táto povinnosť trvá aj po skolrčení tejto zmluvy

7.3 Sprostľedkovateľsa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté Prevádzkovatelbm, bude spracovávať gÍhradne len na účeI
stanovený v čI' II. a za podnrĺenok určených v tejto zmluve.

7'4 Sprostredkovatel'je oprávnený zapojiť Subdodávatelä do vykorrávania spracovatels\Ích činrrostí podlä bodu 6.6 tejto zmluvy za
predpokladu, že s nínr uzatvon písonrnú dohodu, ktoľá Subdodávatelbm uloží rovnaké povinnosti ýkajúce sa ochľany osobných
údajov, aké má Sprostredkovateľpodlä tejto zmluvy. Ak Subdodávatel'nesplní svoje povinnosti v zmysle tejto zmluvy, tykajúce sa
ochrany osobných údajov, Sprostredkovateľje v plnej miere zodpovedný voči Prevádzkovatelbvi za nesplnenie ýchto povinností
Subdodávatelbm.

7.5 Sprostľedkovateľje povinný bez zbfiočného odk]adu informovať Prevádzkovatelä, ak má za to, že sa po\mom Prevádzkovatelä
porušuje tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorouje Slovenská republika viazaná, ktoré sa ýkajú
ochrany osobných údajov.

7.6 Sprostľedkovatel'je poúnný oznamovať Prevádzkovatelbvi bezpečnostné incidenty, ktoré spôsobili narušenie dôvernosti,
dostupnosti a integrity spracovávaných osobných údajov' oznámenieje povinný Spľostredkovateľvykonať písomnou formou.

7.7 Sprostredkovateľje povinný poskytnúť súčinnosť Prevádzkovatelbvi vhodnými technickJjmi a organizačn1ími opatreniami pľĺ
plneníjeho poúnnosti, prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby pľi uplatňovaníjej práv.

7'B Poslcytnúť Prevádzkovatelbvĺ infoľmácie potľebné na preukázanie splnenia poúnností a poskytnúť súčinnosťv ľámci auditu
ochrany osobných údajov a kontroly zo strany pľevádzkovatelä alebo audítora, ktorého poveril Prevádzkovatell

7.9 Sprostľedkovateľje poúnnývymazať osobné údaje alebo vrátiť Prevádzkovatelbvĺ osobné údaje po ukončení poskytovania
s]užieb likajúcich sa spracúvania osobných údajov, na zák]ade rozhodnutia Prevádzkovatelä a vyrnazať existujúce kópĺe, ktoľé
obsahujú osobné údaje, ak osobitný pľedpis alebo medzinárodná zmluva, ktoľouje Slovenská republika viazaná, nepožaduje
uchovávanie ýchto osobných údaj ov.

7.10 Sprostredkovateľje poúnný po ukončení poskytovania služieb ýkajúcich sa spracúvania osobných údajov na zák]ade
rozhodnutia prevádzkovatelä osobné údaje vymazať alebo wátiť prevádzkovatelbvi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú
osobné údaje, ak osobitný predpis a]ebo medzinárodná zmluva, ktoľouje Slovenská republika vĺazaná, nepožaduje uchovávanie
ýchto osobných údajov.

VIII.
Výpoveďzmluvy

8.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neuľčitú.

8.2 Zmluvné strany sa dohodli na qÍpovednej lehote 3 mesĺace'

8.3 Viýpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendáľneho mesiaca nasledujúceho po doručení qipovedejednou zo
zmluvrrých strán druhej strane.

8.4 Ku dňu rryípovede zanlkázáväzok Sprostredkovatelä spracovávať osobné údaje Prevádzkovate]ä

B.5 Poúnnosť m]čanlivosti o infoľmáciách, o ktor1ých sa dozvedeli, tľvá pre obe zmluvné strany aj po ukončení tejto zmluvy

x.
Záverečné ustanovenia

9.1 Zmluvaje vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktoých každá zmluvná strana dostane pojednom vyhotovení'

9'2 Pokial'nie je v zmluve uvedené ĺnak, ľiadia sa práva a povĺnnosti zmluvných strán obchodným zákonníkom.

9.3 Sporné otázky vypl1iivajúce z tejto zmluvy sa budú prednostne rĺešiť dohodou zmluvných strán, a až potom, ked'sa ich nenodäf
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vyriešiť dohodou, prostredníctvom súdu

9.4 Všetky prípadné zmeny zmluvy sa uskutočnia len v písomnej forme dodatkom, po vzájomnej dohode zmluvných strán.

9.5 Zm]uvrré stranyvyhlasujú, že túto zm]uvu predjej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode, podlh ich
slobodnej vôle a nie v tiesni, ani za inak rrápadlre neqfhodných podmienok.

9.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim pojej zverejnení na
webovom sídle Prevádzkovatelä.

Zmluva podpísaná dňa / ) . /. ,c Z3

Ing. Marek Straka

za Prevádzkovatelä

Ing. Miloš Šablatúra

za Sprostľedkovatelh

)
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