os~c Siráňavy
Došlo:

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
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Stráňavy-
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01

Zmluvné strany:
Obec Stráňavy
Májová 336,
013 25 Stráňavy

Objednávater - odberater

IČO

00321613

DIČ
v zastúpeni
ďalej len .Objednávatel"

2020677593
Ing. Jozef Papán, starosta

a
Zhotoviter - dodávater

MAPA Slovakia Digital, s. r. o.
Dvojkrlžna 49
821 06 Bratislava

IČO

45 325 600
SK2022951260
zaplsaná v OR Okresného súdu Bratislava l, odd iel Sro,
vložka 62591/B
Tatrabanka, a.s.

IČDPH
Spoločnosť

je zaplsaná
v obchodnom registri
Bankové spojenie
Čisto účtu
v zastúpeni
ďalej len .Zhotov1tef"

2923830415/1100
Mgr. Ján Gašpárek, konater

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1

Zhotoviter a Objednávater uzatvárajú v zmysle Obchodného zákonnlka č. 513/1991 Zb. v zneni
neskoršlch predpisov a zákona č. 185/2015 (Autorský zákon) túto Zmluvu o Poskytovani Služieb
(ďalej ten "Zmluva").

1.2

Koncovým užlvaterom predmetu zmluvy je obec Stráňavy.

ll
11.1

PREDMET ZMLUW

Zhotoviter sa zaväzuje s vynaloženlm odbornej starostlivosti poskytovať pre Objednávatera
nasledovné služby:
Sprlstupniť softvérový produkt mOBEC verzia 1.0 úroveň .štandard", detailnejšie špecifikovaný
v Prllohe č.1, pre interné potreby zamestnancov obce Stráňavy prostrednlctvom internetu pre
neobmedzený počet užlvaterov
Sprlstupniť softvérový produkt mOBEC verzia 1.0 úroveň . štandard", detailnejšie špecifikovaný
v Prllohe č.1, prostrednfctvom verejnej siete internet a to prostrednfctvom domovskej internetovej
adresy obce : www.stranavy.sk, pre neobmedzený počet užfvaterov.
Zapracovať a sprlstupniť digitálne mapy a databázy dodané Objednávaterom výhradne vo formáte,
ktorý to umožňuje, prostrednfctvom aplikácie mOBEC.
Sprlstupniť .Kartografické dielo" bližšie špecifikované v Prilohe č.2. tejto zmluvy
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Zaškoliť

zamestnancov obecného úradu

Ili

SPÓSOB A LEHOTY PLNENIA SLUŽBY

111.1

Plnenie predmetu zmluvy bude realizované podla tohto časového harmonogramu:
Do 25 dni od podpísania zmluvy zo strany Objednávateľa bude spristupnená aplikácia mOBEC (čl.II
ods. 1 prvá a druhá odrážka) verzia 1.0 úroveň .štandard" vo verzii .demo" prostredníctvom
zabezpečeného prístupu cez doménu : demo.mapovyportal.sk/mOBEC/stranavy
Po sprístupneni verzie .demo" prebehne zaškolenie pracovnikov úradu. Objednávate! urči termln ,
zabezpeči priestor vhodný na zaškolenie pracovnikov úradu.
Do 7 dni od školenia pracovnikov úradu zhotoviteľ sprlstupni a dá do uživania objednávateľovi
všetky služby špecifikované v čl.II v plnom rozsahu.

111.2

Zhotoviteľ zabezpeči

všetky služby definované v článku 11.1. tejto zmluvy vo vlastných priestoroch za
pomoci vlastnej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry s vlastnými personálnymi kapacitami.
V špecifických pripadoch, ak si to vyžiada zadanie objednávateľa, môže byť využitý priestor, hardvér
a softvér objednávateľa.

IV

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

IV.1

Celková cena za poskytnutie služby v zmysle článku 11.1 tejto zmluvy bola určená dohodou zmluvných
strán vo výške 866,- EUR (slovom osemstošesťdesiatšesť eur) s DPH.

IV.2

Cena uvedená v bode IV.1 je platná pre použivanie aplikácie mOBEC verzia 1.0 úroveň .štandard",
detailnejšie špecifikovanej v Prl/ohe č. 1 vrátane Kartografického diela detailne špecifikovaného
v Prllohe č. 2 tejto zmluvy. Cena za aktualizáciu Kartografického diela a aktualizáciu mapových
podkladov a databáz dodaných Objednávateľom je jednorázovo stanovená vo výške 240,-Eur s DPH
za aktualizáciu v periodicite raz za rok.

IV.3

Poskytovanú službu mOBEC vo verzii .štandard" je možné rozširovať o ďalšie funkcionality, cena
rozširenla je stanovená na základe dohody.

IV.4

Všetky platby objednávateľa budú uskutočnené na základe faktúr vystavených zhotoviteľom ku dňu
akceptácie služby zo strany objednávateľa. Objednávateľ je povinný uhradiť fakturovanú cenu vrátane
zákonom stanovenej DPH. Splatnosť všetkých faktúr je 14 dni odo dňa doručenia objednávateľovi.

V

SÚČINNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN

V.1

Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom pri plneni tejto Zmluvy súčinnosť v rozsahu
vymedzenom touto Zmluvou.

V.2

Zhotoviteľ

vykoná dodávku služieb, alebo Ich časti v dohodnutom rozsahu a v dohodnutom termine.

Vl

PRÁVAA POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Práva a povinnosti Zhotovitei'a
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Vl.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje dohodnutý predmet zmluvy poskytovať v rozsahu, v kvalite a termlnoch
dohodnutých v tejto Zmluve, v zneni jej neoddeliteľných prfloh.

Vl.2

Zhotoviteľ je ďalej povinný najmä zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o kt01ých sa
dozvie v súvislosti so zmluvným vzťahom, vzniknutým na základe tejto Zmluvy.

Vl.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje vylúčiť šfrenle poskytnutých údajov katastra nehnuteľnosti tretrm osobám, Jeh
využfvanie na propagačné a obchodné účely, alebo na účely, ktoré nesúvisia s pôsobnosťou
účastnikov informačného systému mOBEC a zabezpečiť Jeh použitie v súlade so zákonom NR SR č.
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskoršfch predpisov, katastrálnym zákonom
a zákonom NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých
zákonov.

Práva a povinnosti Objednávatel'a
Vl.4

Objednávate! sa zaväzuje, že pre realizáciu plneni Zhotoviteľa podla tejto Zmluvy zabezpeči v záujme
plynulého priebehu plnenia nevyhnutnú súčinnosť, spočfvajúcu predovšetkým v poskytnut[ potrebných
konzultácii a Informácii, odovzdan! potrebných údajov a podkladov, spresnenf týchto údajov a
podkladov, ktorých potreba bude medzi účastnfkmi vopred dohodnutá, resp. sa preukáže v priebehu
plnenia.

VJ.5

Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi riadne a včas cenu za poskytnutú službu, a to
platobných podmienok stanovených v čl. IV. tejto Zmluvy.

Vl.6

Objednávate! je ďalej povinný najmä zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvie v súvislosti so zmluvným vzťahom, vzniknutým na základe tejto Zmluvy, dodržiavať podmienky
stanovené pre užfvanle diela a autorské práva Zhotoviteľa vyplývajúce na základe tejto Zmluvy.

podľa

'

VIl
Vll.1

OCHRANA DÓVERNÝCH INFORMÁCII

Zhotoviteľ je povinný postupovať pri realizácii predmetu tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou tak,
aby bola v maximálnej miere zabezpečená ochrana hmotného a nehmotného majetku Objednávateľa.
Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa
k ochrane dát, ochrane osobných údajov, obchodnému tajomstvu, ako aj iné právne predpisy, ktorými
je viazaný Objednávate!, s ktorými bude Zhotoviteľ pfsomne oboznámený.

VIli

AUTORSKÉ PRÁVA

Vlll.1 Účastnfci berú na vedomie, že na základe tejto Zmluvy bude vytvorené Dielo, ktoré je považované za
Dielo v zmysle ustanoveni Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. v zneni jeho noviel, a teda toto požfva
ochranu v zmysle ustanoveni citovaného zákona.
1

Právo na označenie autorstva k Dielu ako celku podla ustanoveni Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
prináležf výhradne zhotovltelovi. Zhotoviteľ zároveň udeľuje Objednávaterovi licenciu na použfvanie
Diela

Vlll.2 Práva a povinnosti, ktoré účastnfkom vznikli na základe tejto Zmluvy, prechádzajú na právnych
nástupcov účastnikov. V prfpade transformácie objednávateľa na dva alebo viac právnych subjektov
nadobudne práva z tejto Zmluvy iba jeden z týchto právnych nástupcov.
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Vlll.3 Všetky práva duševného vlastnlctva, existujúce pred podpisom tejto Zmluvy, prináležia tej zmluvnej
strane, ktorá ich pôvodne vlastnila. Ani jedna zo zmluvných strán nezlskava prostrednlctvom tejto
Zmluvy žiadne autorské práva, patenty, obchodné tajomstvá, obchodné značky, ani žiadne iné práva
duševného vlastnlctva, ktoré sú vlastnlctvom druhej zmluvnej strany.
Vill.4 Zhotovitef osvedčuje, že predmetom plnenia podla tejto Zmluvy neporušuje autorské práva iných osôb
a je oprávnený s prlpadnými autorskými právami nakladať. Pre prlpad porušenia autorských práv
Zhotovitefom, je Zhotovitel povinný:
ak uplatni proti objednávatelovi, alebo zákaznlkovi tretia osoba nároky z neoprávneného použitia Diela
alebo iné nároky, bezodkladne obstarať na svoje náklady od takejto tretej osoby súhlas na použlvanie,
alebo postúpenie práv na použlvanie Diela, a to v rozsahu a pre spôsob použlvania vyplývajúci z tejto
Zmluvy; pokia! tretia osoba uplatni akékorvek nároky súvisiace s Dielom proti Objednávatelovi, alebo
Zákaznlkovi, poskytne tretej osobe dôvodne požadované plnenia,
nahradiť Objednávatelovi a Zákaznikovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákon nika.

IX

SANKCIE

IX.1

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, môžu uplatniť zmluvné pokuty podla nasledujúcich ustanoveni.

IX.2

V prlpade omeškania Zhotovitera lehoty plnenia predmetu zmluvy z dôvodov spočlvajúcich na strane
Zhotovitela, je Objednávate! oprávnený účtovať Zhotoviterovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02%
z dohodnutej ceny , a to za každý pracovný deň omeškania dodávky, maximálne však do výšky 20%
z dohodnutej ceny. Za omeškanie dodávky zavinené Zhotoviterom sa nepovažuje, ak je omeškanie
spôsobené neposkytnutfm riadnej a včasnej súčinnosti objednávatefom

IX.3

V prlpade omeškania objednávatera s úhradou platby za vykonanú a odovzdanú časť Diela, je
zhotoviter oprávnený fakturovať voči objednávaterovi úrok z omeškania, a to vo výške 0,02% z
neuhradenej čiastky za každý pracovný deň omeškania.

IX.4

Uhradenlm úroku z omeškania v zmysle vyššie uvedených ustanoveni nie je dotknuté právo
zmluvných strán na náhradu škody, ktorá im z tohto titulu vznikne.

X

VYŠŠIAMOC

X.1

Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle a konania
zmluvných strán, ani ich nemôžu ovplyvniť.

X.2

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov odo dňa, kedy sa uskutočnil zásah
vyššej mocí, je účastnlk, ktorého plnenie sa v dôsledku nej stalo nemožným, resp. sa dostal
v dôsledku nej do omeškania, oprávnený vyzvať druhého z účastnikov na rokovanie o úprave Zmluvy,
v časti jej predmetu, ceny alebo lehoty plnenia. Pokia! na základe takéhoto rokovania neprlde k
dohode, má strana, ktorá bola zásahom vyššej moci postihnutá, právo odstúpiť od Zmluvy.

Xl
Xl.1

UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou konči:
a/Odstúpenlm od Zmluvy.
b/Zánikom jednej zmluvnej strany bez právneho nástupcu.
c/Pisomnou dohodou účastnikov.
dNýpoveďou.
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Xl.2

Objednávate! je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prfpade, že Zhotoviteľ mešká s plnenfm predmetu
zmluvy v rámci primeranej dodatočnej lehoty, nie je schopný dodať dohodnutý predmet zmluvy.

X1.3

Objednávate! je oprávnený od Zmluvy odstúpiť ak preukáže, že Zhotoviteľ porušil svoje povinnosti
podľa čl. Vl tejto Zmluvy. Právo Objednávatera vymáhať škodu, ktorá mu týmto vznikla ostáva
nedotknuté.

X1.4

Zhotoviter je oprávnený od Zmluvy odstúpiť ak preukáže, že Objednávateľ porušil svoje povinnosti
podla čl. Vl tejto Zmluvy. Právo Zhotovitera vymáhať škodu, ktorá mu týmto vznikla, ako aj náhradu
účelné vynaložených nákladov ostáva nedotknuté.

Xl.5

V prfpade odstúpenia od Zmluvy, budú všetky materiály vrátené strane, ktorá Ich vydala. Také
materiály, ktoré nie je možné vrátiť, budú preukázaterne zničené. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na
materiály, ktoré boli riadne protokolárne odovzdané a prevzaté.

X1.6

Zmluvu je možné ukončiť pfsomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán l bez udania dôvodu.
Výpovedná doba je stanovená na tri (3) mesiace a začfna plynúť prvým dňom nasledujúceho
mesiaca odo dňa doručenia pfsomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

Xl. 7

Nároky zmluvných strán, vzniknuté Im na základe ukončenia Zmluvného
upravené v tejto Zmluve sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonnfka.

XII
X11.1

vzťahu,

ktoré neboli

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni
objednávatera. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

jej zverejnenia na webovom sldle

Xll.2 Obmedzenia, rozäfrenla a akékoľvek Iné zmeny tejto Zmluvy sú možné len vo forme očfslovaných
dodatkov k tejto Zmluve, obojstranne podpfsaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
Xll.3 Všetky práva a povinnosti, ktoré vyplynú pri realizácii tejto Zmluvy sa budú riadiť ustanoveniami
Obchodného zákonnfka č.513/1991 Zb., Autorského zákona a ostatných súvisiacich všeobecne
záväzných právnych predpisov.
Xll.4 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá
platnosť alebo účinnosť jej ostatných ustanoveni. Právne vzťahy, ktoré sa pôvodne riadili
ustanoveniami, ktoré stratili platnosť sa budú v rozsahu povolenom zákonom spravovať vôlou
zmluvných strán, s prihliadnutfm na zachovanie účelu tejto Zmluvy, pričom tieto budú bez meškania
doplnené pfsomnou formou - dodatkom k Zmluve.
Xll.5

Akékoľvek

spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad, porušenie alebo
zrušenie, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prfpade nedosiahnutia dohody,
budú tieto predložené a riešené, pokiaľ sa sporové strany pfsomne nedohodnú Inak, pred Okresným
súdom podla prfslušnosti k súdu podla sldla spoločnosti.

X11.6 Pre prfpad súdneho konania, týkajúceho sa predmetu tejto Zmluvy, je prfslušným súd v mieste sfdla
Objednávatera.
Xll.7 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s
dostane jeden výtlačok.
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Xll.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy dôkladne oboznámili, neuzatváraj ú ju v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok. Účastnfci sl tiež nie sú vedomi existencie žiadnych prekážok, ktoré
by bránili uzavretiu Zmluvy, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za Objednávatera:
v
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PRILOHA Č. 1 -ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU MO BEC, VERZIA 1.0
Popis funkcii produktu mOBEC
l)
a)
b)
c)
d)

Zobrazenie mapových podkladov v mapovom okne na základe verejne prístupných údajov:
Základná mapa
Katastrálna mapa (reg. C, reg. E)
územné plánovanie
ortofoto snímok obce 20px/cm

2)
a)
b)
c)

Ovládanie mapového zobrazenia:
posun mapy
pribllženle, oddialenie, pribllženle výberu, zobrazenie celej mapy
história zobrazenia - predchádzajúci, nasledujúci pohľad

3) Meranie nad mapou - meranie dfžok a plôch
4) Zobrazenie súradnlc kurzora- GPS súradnice WGS 84. SJTSK súradnice
5) Odkaz na aktuálnu mapu
6) Zlskanle katastrálnych Informácii spracovaných na základe verejne prístupných údajov:
a) označenie parcely kliknutlm
b) zobrazenie základných informácii o vybranej parcele a stavbách na nej- výmera, druh pozemku
c) zobrazenie Informácii a prepojenie s podrobnosťami o liste vlastníctva a vlastníkoch
7) Vyhľadávanie ullc:
a) automatické dopfňanle názvu ulice
b) označenie výsledku na mape (Unia)
8) Vyhľadávanie adries:
a) automatické dopfňanle názvu ulice
b) zadávanie súpisného a/alebo orientačného
c) označenie výsledku/ov na mape (znak)

čísla

9) Vyhľadávanie parciel:
a) zadanlm parcelného člsla
b) označenie výsledku na mape
c) zobrazenie základných informácii o nájdenej parcele a stavbách na nej -výmera, druh pozemku
d) zobrazenie informácii a prepojenie s podrobnost'ami o liste vlastnlctva a vlastnlkoch
l O)
a)
b)
c)
d)

Vyhľadávanie listu vlastníctva:
zadaním člsla listu vlastnlctva

zobrazenie informácii a prepojenie s podrobnost'ami o vlastnlkoch na nájdenom liste vlastníctva
zoznam parciel na liste vlastníctva a Ich zobrazenie na mape, prepojenie s podrobnost'ami o parcele
zoznam stavieb na liste vlastnlctva s Informáciami o umiestneni (odkaz na parcelu)

ll) Vyhľadávanie vlastníka na základe verejne prlstupných údajov:
a) automatické dopfňanle vlastnlkov
b) zobrazenie zoznamu listov vlastnlctva so záznamami vybraného vlastnlka, prepojenie s
podrobnost'ami o liste vlastnlctva
c) zobrazenie Informácii o vlastníckych podieloch na nájdených listoch vlastníctva
d) zoznam parciel na nájdených listoch vlastníctva a ich zobrazenie na mape, prepojenie s
podrobnost'aml o parcele
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e) zoznam stavieb na nájdených listoch vlastnlctva s Informáciami o umiestneni (odkaz na parcelu)

PRILOHA Č. 2- ŠPECIFIKÁCIA KARTOGRAFICKÉHO DIELA, VERZIA 1.0
Kartografické dielo tvoria nasledujúce dáta pre oblasť obce Stráňavy:
1) Vektorové dáta
a) Vektory adresných bodov a ciest vyrezané z aktuálnych verzii dát podra katastra obce Stráňavy
b) POl body (body záujmu) špeciálne pripravené pre obec Stráňavy
c) ortofoto snlmok obce 20 cm/px, aktuálnosť rok 2015
2) Rastrové dáta
a) Podkladové topografické mapy MSD
b) Vygenerované mapové dlaždice (zoom levely 15-20 a zoom levely 13-20) pre vrstvy technickej
infraštruktúry
c) územný plán včetne doplnkov a zmien
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Zmluva o spracovaní osobných údajov
prostredníctvom sprostredkovatel'a
podľa

ustanovenia§ 8 zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v zneni zákona 84/2014 Z. z.

1. Zmluvné strany
1. 1 Prevádzkovateľ
Obec Stráňavy
Májová 336,
013 25 Stráňavy
IČO
DIČ

v zastúpeni:

1.2

00321613
2020677593
lng.Jozef Papán, starosta

Sprostredkovateľ

MAPA Slovakia Digital
Dvojkrížna 49
821 06 Bratislava
IČO:
IČDPH:
člslo účtu- IBAN:
v zastúpeni:

s. r. o.

45325600
SK2022951260
SK14 1100 0000 0029 2383 0415
Mgr. Ján Gašpárek, konateľ

2. Predmet zmluvy
2.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zákona 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov v zneni zákona 84/2014 Z. z. (ďalej len "zákon o ochrane osobných
údajov") pri poskytovaní aplikačnej podpory sprostredkovateľa prevádzkovateľovi.
2.2. Prevádzkovateľ poveruje sprostredkovateľa spracúvan fm osobných údajov v mene prevádzkovateľa
v rozsahu určenom touto zmluvou. Poverenie je účinné a platné dňom podpisu zmluvy obomi zmluvnými
stranami.
3. Rozsah poverenia
3.1. Poverenie sprostredkovateľa na spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa sa vzťahuje na
informačný systém Katastrálny operát.
3.2. Dotknutými osobami sú osoby, ktoré sú vedené ako vlastnfci a spoluvlastníci nehnuteľnosti
v katastrálnych územiach obce Stráňavy a osoby, ktorých majetkové práva k týmto nehnuteľnostiam sú
zapfsané v katastrálnom operáte vedenom podľa ustanovenia§ 8 zákona č. 162/1995 Z. z. v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len "katastrálny zákon").
3.3. Účelom spracúvania je zverejňovanie údajov katastrálneho operátu prevádzkovateľom po ich
predchádzajúcom zverejnení úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
3.4. Rozsah spracúvaných údajov je určený ustanoveniami § 8 a § 68 ods. 3 katastrálneho zákona.
3.5. Sprostredkovateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že sprostredkovateľ bude v mene prevádzkovateľa
vykonávať nasledovné operácie s osobnými údajmi:
a) poskytovanie technickej podpory- migrácia a integrácia dát katastrálneho operátu, ktoré
prevádzkovateľovi poskytuje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
b) poskytovanie aplikačnej podpory- aktualizácia aplikácie mOBEC,
c) oboznamovanie sa so spracúvanými osobnými údajmi v rozsahu nutnom pre poskytovanie technickej
podpory a aplikačnej podpory.
4.

Sprostredkovateľ

je povinný zabezpečiť spracúvané osobné údaje pred neoprávneným prístupom, stratou a
poškodením. Na tento účel príjme primerané bezpečnostné opatrenia určené bezpečnostným projektom
vypracovaným podľa ustanoveni§ 19 ods. 2 a § 20 zákona o ochrane osobných údajov.

5.

Prevádzkovateľ

prehlasuje, že pri výbere

sprostredkovateľa

posúdil jeho odbornú, technickú,

organizačnú

a
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spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov
bezpečnostnými opatreniami. Prevádzkovateľ konštatuje, že bezpečnostné opatrenia prijaté
sprostredkovateľom zodpovedajú požadovanej úrovni bezpečnosti informácii.

personálnu

6. Prevádzkovateľ súhlasí so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom subdodávateľa alebo viacerých
subdodávateľov, pričom operácie spracúvania predmetných osobných údajov subdodávateľom alebo
subdodávateľmi budú obmedzené na ukladanie osobných údajov v elektronickej forme a nevyhnutný prenos
ukladaných osobných údajov. Sprostredkovateľ zodpovedá za ochranu osobných údajov pri ich spract.'1vaní
prostredníctvom subdodávateľa alebo subdodávateľov.
7. Táto zmluva sa uzatvára na dobu

V

neurčitú.

Stráňavách,

V Bratislave/? .

dňa

dňa

prevádzkovateľ

sprostredkovateľ

\J •

7• Q 01f Co
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