ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV SPROSTREDKOVATEĽOM
Táto Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom je uzatvorená v zmysle článku 28 NARIADENIA
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(ďalej aj ako „Nariadenie GDPR“) a v nadväznosti na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon“) (ďalej aj ako „Zmluva“) medzi

(1)

Prevádzkovateľom:
obchodné meno/názov:
sídlo:
IČO:
štatutárny orgán:
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu ..........., oddiel: ......, vložka č.: ......./...
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

a
(2)

Sprostredkovateľom:
obchodné meno/názov:
sídlo:
IČO:
štatutárny orgán:
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu ..........., oddiel: ......, vložka č.: ......./...
(ďalej len „Sprostredkovateľ“)

Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ sa ďalej jednotlivo označujú aj ako Zmluvná strana a spoločne ako Zmluvné strany.
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1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1

Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ uzatvorili dňa ...................... (ďalej aj ako „Hlavná Zmluva“), ktorej predmetom
je vykonávanie činností zo strany Sprostredkovateľa pre Prevádzkovateľa.

1.2

Vzhľadom na to, že plnenie predmetu Hlavnej Zmluvy zahŕňa činnosti pri ktorých dochádza k spracúvaniu
osobných údajov, sa táto Zmluva uzatvára za účelom zabezpečenia súladu s Nariadením GDPR, Zákonom
a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej aj ako „Právne predpisy GDPR“) pri spracúvaní
osobných údajov v mene Prevádzkovateľa Sprostredkovateľom a s cieľom chrániť osobné údaje dotknutých osôb,
predchádzať porušeniu ochrany osobných údajov a rešpektovať zákonné požiadavky na ochranu osobných
údajov.

1.3

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere Sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú
a personálnu spôsobilosť. Prevádzkovateľ na spracúvanie osobných údajov využíva len sprostredkovateľov
poskytujúcich dostatočné záruky na to, že majú prijaté primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby
spracúvanie spĺňalo požiadavky Nariadenia GDPR a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

1.4

Sprostredkovateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že prijal so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na
vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou
pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné
opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku a zodpovedajúce spôsobu spracúvania
osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť, integritu, dostupnosť
a odolnosť systémov spracúvania a služieb a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných
rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému, a to formou a za podmienok
stanovených Nariadením GDPR.
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PREDMET ZMLUVY

2.1

Predmet Zmluvy
2.1.1
Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri spracúvaní
osobných údajov dotknutých osôb Sprostredkovateľom v mene Prevádzkovateľa ku ktorému dochádza pri plnení
predmetu Hlavnej Zmluvy, a to za podmienok, v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto Zmluve.
2.1.2
Na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej uvedených je Sprostredkovateľ oprávnený v mene
Prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, ku ktorému dochádza v kontexte činností na základe
Hlavnej Zmluvy.
2.1.3
Táto Zmluva predstavuje záväzok Zmluvných strán spracúvať osobné údaje v súlade s Právnymi
predpismi GDPR a popri jej podstatných náležitostiach obsahuje úpravu vzájomných práv a povinností Zmluvných
strán pri spracúvaní osobných údajov Sprostredkovateľom v mene Prevádzkovateľa, ktoré sa riadi touto Zmluvou.
2.1.4
Zmluvné strany sa dohodli, že spracúvanie osobných údajov na základe Zmluvy sa vykoná výlučne v
rámci členského štátu Európskej únie (EÚ) alebo v rámci členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP). Každý prenos osobných údajov do štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ alebo EHP alebo do
medzinárodnej organizácie, si vyžaduje predchádzajúci súhlas Objednávateľa (Prevádzkovateľa) a vykoná sa iba v
prípade, keď boli splnené osobitné podmienky prenosov podľa článku 44 a nasl. Nariadenia GDPR.

2.2

Doba spracúvania
2.2.1
Sprostredkovateľ je oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov v mene Prevádzkovateľa dňom
podpisu tejto Zmluvy.
2.2.2
Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať Osobné údaje po dobu trvania Hlavnej Zmluvy, za splnenia
podmienky, že táto Zmluva nezanikla.

2.3

Povaha a účel spracúvania
2.3.1

Prevádzkovateľ týmto určuje Sprostredkovateľovi nasledovné účely spracúvania osobných údajov, a to:
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2.3.1.1 .......... (napr. spracúvanie účtovných dokladov odovzdaných Sprostredkovateľovi za účelom
vedenia účtovnej agendy) - bežné osobné údaje;
2.3.1.2 .......... (napr. vedenie personálnej a mzdovej agendy Sprostredkovateľom v mene
prevádzkovateľa, pre potreby plnenia práv a povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi z existujúcich
alebo ukončených pracovnoprávnych vzťahov so zamestnancami prevádzkovateľa v rozsahu ..) - bežné
osobné údaje, vrátane osobitnej kategórie osobných údajov;
2.3.1.3
2.3.2

................

Osobné údaje v rozsahu tejto Zmluvy budú spracúvané nasledovnými prostriedkami spracúvania:
2.3.2.1 automatizovanými prostriedkami, a to: ............. ; (pozn. pri spracúvaní sa využijú iba
technológie, je potrebné uviesť názov informačného systému)
2.3.2.2 čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania, a to: ............ ; (pozn. kombinácia
technológie a ľudského faktor, napr. vyplnenie excelovskej tabuľky)
2.3.2.3 iné než automatizované prostriedky, a to: ............. (pozn. manuálne, napr. zber vyplnených
formulárov, vedenie pracovných zmlúv; v prípade osobných údajov, ktoré tvoria súčasť informačného
systému alebo sú určené na to, aby tvorili súčasť informačného systému).

2.4

Kategórie a typ osobných údajov
Predmet spracúvania osobných údajov na základe tejto Zmluvy zahŕňa nasledovné typy osobných údajov:
priezvisko, meno, titul, akademický titul
adresa trvalého pobytu
adresa prechodného pobytu
korešpondenčná adresa
číslo občianskeho preukazu
dátum narodenia
rodné číslo
podpis
fyzická identita (fotografia tváre)
komunikačné údaje (napr. telefón, e-mail)
telemediálne údaje (údaje o využívaní a inventarizačné údaje) alebo údaje o elektronickej komunikácii (obsah
elektronickej komunikácie a meta údaje elektronickej komunikácie)
údaje o bankových účtoch a kreditných kartách
osobitné kategórie osobných údajov (informácie o rasovom a etnickom pôvode, politické názory, náboženské
alebo filozofické presvedčenia, členstvo v odboroch, zdravotný stav a intímny život, biometrické údaje, genetické
údaje, údaje o odsúdení za trestný čin a o spáchaných trestných činoch)
iné (špecifikovať):...............
Predmet spracúvania osobných údajov na základe tejto Zmluvy zahŕňa nasledovné kategórie osobných údajov:
bežné osobné údaje
osobitné kategórie osobných údajov

2.5

Kategórie dotknutých osôb
Predmet spracúvania osobných údajov na základe tejto Zmluvy zahŕňa nasledovné kategórie dotknutých osôb:
zamestnanci Prevádzkovateľa
blízke osoby zamestnancov Prevádzkovateľa
bývalí zamestnanci Prevádzkovateľa
blízke osoby bývalých zamestnancov Prevádzkovateľa
uchádzači o zamestnanie
zamestnanci zákazníkov
zamestnanci dodávateľov
deti (neplnoleté osoby)
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iné (špecifikovať): ...........
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PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA, POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA A ĎALŠIE

3.1

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
3.1.1
Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje poskytované Sprostredkovateľovi na spracúvanie v rozsahu
tejto Zmluvy získal v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom.
3.1.2
Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečný spôsob poskytnutia osobných údajov Sprostredkovateľovi, pri
poskytovaní bude postupovať v súlade s princípmi a pravidlami pre bezpečné spracúvanie osobných údajov.
3.1.3
Prostriedky spracúvania Prevádzkovateľ vyhodnotil a bude vyhodnocovať bezpečnosť a stav
stanovených prostriedkov spracúvania osobných údajov.
3.1.4
Prevádzkovateľ je podľa Nariadenia GDPR a Zákona povinný zabezpečiť zverenie osobných údajov len
takému Sprostredkovateľovi, ktorý preukáže súlad s Nariadením a Zákonom a súčasne je Prevádzkovateľ povinný
počas trvania tejto Zmluvy neustále dbať a preverovať podmienky, v ktorých Sprostredkovateľ spracúva jemu
zverené osobné údaje.
3.1.5
Prevádzkovateľ má právo kontrolovať dodržiavanie povinností Sprostredkovateľa a požadovať od
Sprostredkovateľa predloženie dokladov preukazujúcich splnenie jeho povinností a pravidelne overovať u
Sprostredkovateľa súlad s internými politikami Prevádzkovateľa, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov a s
ktorými bol Sprostredkovateľ oboznámený.

3.2

Povinnosti Sprostredkovateľa
3.2.1

Sprostredkovateľ je povinný:
3.2.1.1 spracúvať osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovateľa, a to aj
pokiaľ ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, s výnimkou
prípadov, keď si to vyžaduje právo Európskej Únie (EÚ) alebo právo členského štátu EÚ, ktorému
Sprostredkovateľ podlieha; v takom prípade Sprostredkovateľ oznámi Prevádzkovateľovi túto právnu
požiadavku pred spracúvaním, pokiaľ dané právo takéto oznámenie nezakazuje zo závažných dôvodov
verejného záujmu, pričom:
(a)

vo všeobecnosti vydáva Prevádzkovateľ pokyny písomne (aspoň v elektronickej podobe). V
prípade, že je pokyn Prevádzkovateľa vydaný iba ústne, Sprostredkovateľ bude od
Prevádzkovateľa požadovať potvrdenie tohto pokynu aspoň v elektronickej podobe;

(b)

Sprostredkovateľ okamžite informuje Prevádzkovateľa, ak jeho pokyn považuje za porušenie
právnych predpisov o spracovávaní osobných údajov. Sprostredkovateľ bude v takomto
prípade oprávnený pozastaviť výkon príslušných pokynov, pokiaľ ich Prevádzkovateľ nepotvrdí
alebo nezmení;

(c)

Prevádzkovateľ určuje nasledovnú osobu, ktorá má oprávnenie vydávať Sprostredkovateľovi
pokyny a vystupovať ako kontaktné osoby pre otázky týkajúce sa ochrany údajov v kontexte
tejto Zmluvy ............................. (Priezvisko, meno, titul, telefón, e-mail);

3.2.1.2 poveriť spracúvaním osobných údajov podľa tejto Zmluvy iba tie osoby, ktorí boli zaviazaní
zachovávať dôvernosť informácií a boli vopred oboznámení s pravidlami spracúvania osobných údajov
podľa tejto Zmluvy, pravidlami ochrany a spracúvania osobných údajov Sprostredkovateľa, pričom platí,
že Sprostredkovateľ zabezpečí, aby osoby, konajúce na základe poverenia Sprostredkovateľa, ktoré
majú prístup k osobným údajom Prevádzkovateľa, spracúvali osobné údaje len na základe pokynov
Prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov, keď sa to vyžaduje podľa Európskej Únie (EÚ) alebo právo
členského štátu EÚ, pričom sa zaväzuje obmedziť prístup k osobným údajom na osoby, ktoré ich
potrebujú na výkon svojej činnosti, a to len k tým údajom, ktoré sú nevyhnutne potrebné na výkon
činnosti tejto osoby;
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3.2.1.1 osobné údaje spracúvať v súlade s súlade s touto Zmluvou a zásadami spracúvania osobných
údajov, najmä zásadu zákonnosti, obmedzenia účelu, minimalizácie osobných údajov a ich uchovávania,
správnosti, zodpovednosti, integrity a dôvernosti;
3.2.1.2 konať v zmysle tejto Zmluvy a v súlade s Právnymi predpismi a vykonávať všetky požadované
opatrenia podľa článku 32 Nariadenia, pričom:
(a)

s prihliadnutím k stavu techniky, nákladom na vykonanie, povahe, rozsahu, kontextu a účelom
spracúvania osobných údajov, ako aj riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre
práva a slobody fyzických osôb bude Sprostredkovateľ aktualizovať a vykonávať primerané
technické a organizačné opatrenia, aby zaistil úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu danému
riziku podľa povahy spracúvania osobných údajov;

(b)

prihladia predovšetkým na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie, a to najmä v dôsledku
náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny neopraveného poskytnutia osobných
údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú alebo neoprávneného prístupu k
takýmto údajom;

(c)

pravidelne preveruje funkčnosť a dostatočnosť svojich systémov vnútornej kontroly a riadenia
rizík, vrátene riadenia rizika výskytu mimoriadnych udalostí, ktoré by mohli mať významný vplyv
na riadne spracúvanie osobných údajov;

(d)

prehlasuje, že prijal a zaväzuje sa vykonávať, po celú dobu spracúvania osobných údajov
bezpečnostné a technické opatrenia, ktoré zaručujú úroveň ochrany údajov zodpovedajúcu
miere rizika porušení pri zachovávaní dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov,
pričom zohľadní aj súčasný stav spracúvania údajov, náklady na implementáciu, povaha,
rozsah a účel spracúvania, ako aj pravdepodobnosť výskytu rizika týkajúceho sa práv a slobôd
fyzických osôb a jeho závažnosť;

(e)

ak je pravdepodobné, že určitý typ spracúvania povedie k vysokému riziku pre práva a slobody
fyzických osôb, Prevádzkovateľ vykoná posúdenie vplyvu na ochranu údajov. Sprostredkovateľ
sa zaväzuje sprístupniť všetky potrebné informácie a spolupracuje s Prevádzkovateľom na
vykonaní posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov, ako aj vyhodnotení či sa spracúvanie
uskutočňuje v súlade s posúdením vplyvu na ochranu údajov.

3.2.1.3

dodržiavať podmienky zapojenia subdodávateľa podľa bodu 3.3 tohto článku Zmluvy,

3.2.1.4 v čo najväčšej miere pomáhať Prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými
opatreniami pri plnení jeho povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby.
Sprostredkovateľ poskytne Prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom vybavenia žiadosti
dotknutej osoby ohľadom výkonu jej práv, a to vždy tak, aby mohol Prevádzkovateľ žiadosti dotknutých
osôb vybaviť v termíne určenom Nariadením GDPR alebo osobitnými predpismi, pričom
(a)

v prípade porušenia ochrany osobných údajov Sprostredkovateľ bez zbytočného odkladu a
podľa možnosti najneskôr do 48 hodín po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedel, oznámi
porušenie ochrany osobných údajov a príslušné vysvetlenie, a to vrátane prípadov, keď nie je
pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva a slobody
fyzických osôb; to platí aj v prípade, ak má Sprostredkovateľ subdodávateľov.

(b)

sa tiež zaväzuje zdokumentovať každý prípad porušenia ochrany osobných údajov vrátane
skutočností spojených/súvisiacich s porušením ochrany osobných údajov, jeho následkov
a prijatých opatrení na nápravu.

(c)

sa zaväzuje zabezpečiť, že v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré spracúva v mene
Prevádzkovateľa, nedôjde k ich zlúčeniu alebo zámene s osobnými údajmi, ktoré
Sprostredkovateľ spracúva pre iných prevádzkovateľov.

3.2.1.5 Prevádzkovateľovi pomáhať pri dodržiavaní povinností týkajúcich sa bezpečnosti osobných
údajov, požiadaviek na podávanie oznámení o porušení ochrany údajov, posúdenia vplyvu na ochranu
údajov a predchádzajúcich konzultácií v zmysle článkov 32 až 36 Nariadenia GDPR, pričom:
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(a)

zabezpečí príslušnú úroveň ochrany prostredníctvom technických a organizačných opatrení,
ktoré zohľadňujú okolnosti a účely spracúvania, ako aj odhadovanú pravdepodobnosť a
závažnosť možného porušenia zákona z dôvodu ohrozenia bezpečnosti a ktoré umožňujú
okamžité odhalenie príslušných porušení;

(b)

bezodkladne nahlási Prevádzkovateľovi porušenie ochrany údajov bez ohľadu na to, kto toto
porušenie spôsobil (vrátane prípadov náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny,
neoprávneného poskytnutia osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak
spracúvajú, alebo neoprávneného prístupu k nim) ;

(c)

podporí Prevádzkovateľa pri posúdení vplyvu na ochranu údajov;

(d)

podporí Prevádzkovateľa Objednávateľa ohľadom predchádzajúcich konzultácií s dozorným
orgánom.
3.2.1.6 viesť záznamy o všetkých kategóriách spracovateľských činností, ktoré vykonal v mene
Prevádzkovateľa, pričom tieto záznamy musia obsahovať náležitosti uvedené v článku 30 ods. 2
Nariadenia GDPR, pričom záznamy Sprostredkovateľ vedie v písomnej (listinnej) alebo elektronickej
podobe;
3.2.1.7 po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania na základe rozhodnutia
Prevádzkovateľa všetky osobné údaje vymaže alebo vráti Prevádzkovateľovi a zabezpečí ich likvidáciu,
ak právo Európskej Únie (EÚ) alebo právo členského štátu EÚ nepožaduje uchovávanie týchto osobných
údajov;
3.2.1.8 sa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia
povinností stanovených v tejto Zmluve a umožní audity, ako aj kontroly vykonávané Prevádzkovateľom
alebo iným audítorom, ktorého poveril Prevádzkovateľ a poskytnúť potrebnú súčinnosť;
3.2.1.9

bezodkladne informuje Prevádzkovateľa, ak sa porušujú Právne predpisy GDPR.

3.2.2
Sprostredkovateľ nie je oprávnený svojvoľne opraviť, vymazať alebo obmedziť spracúvanie osobných
údajov spracúvaných v mene Prevádzkovateľa, môže tak urobiť iba na základe zdokumentovaných pokynov
Prevádzkovateľa. V prípade, že dotknutá osoba požiada priamo Sprostredkovateľa o opravu, vymazanie,
obmedzenie spracúvania alebo uplatní voči Sprostredkovateľovi akékoľvek iné svoje právo, Sprostredkovateľ
bezodkladne oznámi túto požiadavku dotknutej osoby Prevádzkovateľovi.
3.2.3
Sprostredkovateľ nie je oprávnený vyhotovovať kópie alebo duplikáty osobných údajov, okrem záložných
kópií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie riadneho spracúvania údajov, ako aj údajov, ktoré sú požadované za
účelom splnenia regulačných (archivačných) požiadaviek pre uchovávanie údajov.
3.2.4
Ustanovenia tohto článku platia aj rovnako pre všetkých prípadných Subdodávateľov Sprostredkovateľa.
Sprostredkovateľ je zodpovedný za všetky subdodávky (všetkých Subdodávateľov). Sprostredkovateľ sa zaväzuje
zabezpečiť, aby mal Prevádzkovateľ možnosť overiť proces spracúvania osobných údajov ďalšími
sprostredkovateľmi, aby sa uistil, že sú pri spracúvaní splnené ustanovenia tejto Zmluvy a tiež Nariadenia GDPR,
napr. že sú prijaté a uplatňované primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov. Je
zodpovednosťou Sprostredkovateľa zabezpečiť, aby audit mohol vykonávať Prevádzkovateľ alebo iný audítor
poverený Prevádzkovateľom.
3.3

Subdodávatelia
3.3.1

Zmluvné strany sa dohodli, že Sprostredkovateľ:
☐

☐
☐

môže pri spracúvaní osobných údajov podľa tejto Zmluvy využiť ďalšieho sprostredkovateľa
(ďalej len „Subdodávateľ“); Sprostredkovateľ v takom prípade informuje Prevádzkovateľa o
akýchkoľvek zamýšľaných zmenách v súvislosti s pridaním alebo nahradením Subdodávateľov,
čím Prevádzkovateľovi umožní namietať voči takýmto zmenám;
môže pri spracúvaní osobných údajov podľa tejto Zmluvy využiť nasledovného Subdodávateľa:
..................................(obchodné meno, sídlo, IČO a pod.);
nemôže pri spracúvaní osobných údajov podľa tejto Zmluvy využiť Subdodávateľa.
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3.3.2

V prípade, že Prevádzkovateľ súhlasí s využitím Subdodávateľa, zaväzuje sa Sprostredkovateľ:
(a)

uzatvoriť so Subdodávateľom písomnú zmluvu, ktorou sa Subdodávateľovi uložia rovnaké
povinnosti ochrany osobných údajov, ako sa stanovujú v tejto Zmluve, a to predovšetkým
poskytnutie dostatočných záruk na vykonanie primeraných technických a organizačných
opatrení takým spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Nariadenia GDPR;

(b)

predmetná zmluva so Subdodávateľom bude obsahovať aj (i) presnú špecifikáciu
spracovateľských činnosti, ku ktorým je ďalší sprostredkovateľ oprávnený, (ii) špecifikáciu, kde
sa budú osobné údaje (spracúvané ďalším sprostredkovateľom) nachádzať, (iii) záväzok
ďalšieho sprostredkovateľa poskytnúť Prevádzkovateľovi všetky informácie potrebné na
preukázanie splnenia povinností stanovených v tejto Zmluve a umožní audity, ako aj kontroly
vykonávané Prevádzkovateľom alebo iným audítorom, ktorého poveril Prevádzkovateľ, a
prispieva k nim. Prevádzkovateľ je oprávnený obsah zmluvy medzi Sprostredkovateľom a
Subdodávateľom skontrolovať, pričom Sprostredkovateľ sa zaväzuje predložiť
Prevádzkovateľovi aktuálnu verziu takejto zmluvy bezodkladne na základe požiadavky zo
strany Prevádzkovateľa.

4

ODPLATA A NÁKLADY

4.1

Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že Sprostredkovateľ nie je oprávnený uplatňovať náhradu
akýchkoľvek nákladov alebo odplatu spojenú s plnením povinností Sprostredkovateľa podľa tejto Zmluvy a tieto
náklady a odplata sú zahrnuté v odplate/cene dojednanej v Hlavnej Zmluve.
alebo
Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že Sprostredkovateľ je oprávnený uplatňovať náhradu
nákladov vzniknutých v súvislosti s realizovaním predmetu tejto Zmluvy a odplatu spojenú s plnením povinností
Sprostredkovateľa podľa tejto Zmluvy vo výške .............., ktoré sú splatné v lehote splatnosti odplaty/ceny
dojednanej v Hlavnej Zmluve.

5

MLČANLIVOSŤ A DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ

5.1

Sprostredkovateľ sa zaväzuje zachovávať dôvernosť informácií a povinnosť mlčanlivosti o spracúvaných osobných
údajoch. Dôvernosť informácií a povinnosť mlčanlivosti trvajú aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

5.2

Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje na základe určenia
Sprostredkovateľom, pred prvým spracúvaním písomne zaviazali zachovávať dôvernosť informácii (mlčanlivosť) na
dobu neurčitú alebo aby sa na nich vzťahovala zákonná povinnosť mlčanlivosti.

5.3

Sprostredkovateľ zabezpečí spoľahlivosť osôb zapojených do spracovateľských činností a zabezpečí, aby tieto
osoby absolvovali primeranú odbornú prípravu o ochrane osobných údajov, vrátane aktualizácie odbornej prípravy
a boli riadne informované o rozsahu a podmienkach spracúvania osobných údajov, s cieľom zabezpečiť súlad s
povinnosťami, ktoré má Sprostredkovateľ v zmysle tejto Zmluvy a Právnych predpisov GDPR pri spracúvaní
osobných údajov.
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6

TRVANIE ZMLUVY, SKONČENIE ZMLUVY

6.1

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a je uzatvorená na dobu
neurčitú/určitú do.............

6.2

Platnosť a účinnosť tejto Zmluvy je závislá od platnosti a účinnosti Hlavnej Zmluvy. Pokiaľ nebude písomne
dohodnuté inak, ukončenie platnosti a účinnosti Hlavnej Zmluvy má bez ďalšieho (automaticky) za následok
ukončenie platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.

6.3

V prípade porušenia tejto Zmluvy zo strany Sprostredkovateľa alebo v prípade spracúvania osobných údajov
Sprostredkovateľom v rozpore s Právnymi predpismi GDPR, je Prevádzkovateľ oprávnený nariadiť (dať písomný
pokyn) Sprostredkovateľovi, aby okamžite zastavil ďalšie spracúvanie osobných údajov.

7

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1

Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne formou písomných dodatkov, podpísaných oboma Zmluvnými
stranami.

7.2

Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú touto Zmluvou výslovne upravené, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej
republiky.

7.3

Táto Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov Zmluvných strán.

7.4

Neplatnosť akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy alebo časti ustanovení nemá vplyv na platnosť akéhokoľvek
iného ustanovenia tejto Zmluvy alebo zostávajúcej časti príslušného ustanovenia.

7.5

Táto Zmluva je vyhotovená písomne v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží (1) jeden
rovnopis, pričom sa vyhotovuje aj jejj elektronická verzia .

7.6

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu dobre porozumeli, a že táto Zmluva vyjadruje
ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V ______________, dňa ___________

V ______________, dňa ___________

Prevádzkovateľ:

Sprostredkovateľ:

____________________________

____________________________

......................

.........................
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