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pohybe takýchto údajov, ktoným sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom
č, 1812018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoných zákonov

medzi zmluvnými stranami :

Názov: stredná odborná škola
Adresa: Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry
lCO: 00893552
Zastúpený: RNDr. Peter Slančo, riaditel' školy

(d' alej le n,,prev á dzkov ate ť')

Názov: KOMENSKY s.r.o.

Adresa: Park mládeže 1,0400,1 Košice
tČo: 43908977
Zastúpený: lng. Slavomír Rybár

(d' al ej le n,,sp rostred kov atel")

uzatvárajú podl'a článku 28 nariadenia EPaR EÚ 20161679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaníosobných údajov a
o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktonim sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (d'alej

len,,nariadenie EPaR EÚ 2016/679") túto zmluvu o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v informačnom
systéme "Virtuálna knižnica".

l. Predmet spracúvania

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov
sprostredkovatel'om v informačnom systéme ,,Virtuálna knižnica" v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č,
1Bl201B Z. z. o ochrane osobných údajov.

ll. Doba spracúvania

1. Doba spracúvania osobných údajov sprostredkovatel'om 1e viazaná osobitnou zmluvou na zabezpečenie služieb

,,Virtuálnej knižnice" na základe zmluvy o poskytovaní služieb.
2. Doba spracúvania osobných údajov sprostredkovatel'om je 10 rokov od ukončenia zmluvy medzi prevádzkovatel'om

a prevádzkovatel'om dotknutej osoby a 10 rokov od ukončenia zmluvy medzi prevádzkovatel'om
a sprostredkovatel'om.

lll. Povaha a účelspracúvania

1, Prevádzkovatel" odovzdá na spracovanie sprostredkovatel'ovi osobné údaje dotknutých osób.
Z, ÚOale sa poskytujú za účelom vytvorenia jedinečných pristupových kont vo ,,Virtuálnej knižnici" a na emailovú

komunikáciu s dotknutou osobou.

lV. Zoznam osobných údajov

1. Zoznam osobných údajov, ktoré poskytne prevádzkovatel'sprostredkovatel'ovi na spracúvanie:
a) meno, priezvisko a titul,

a) triednictvo k príslušnej triede,
b/ emailovú adresu.
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V. Kategórie dotknutých osób

Zamestnanci prevádzkovatel'a

Osoby činné na základe dohód o prácach mimo pracovného pomeru.

Vl. Povinnostiaprávaprevádzkovatel'a

Prevádzkovatel' je oprávnený požadovať od sprostredkovatel'a preukázanie vykonania všetkých

bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov.

Prevádzkovatel' je oprávnený požadovat' od sprostredkovatel'a preukázanie vykonania všetkých

bezpečnostných opatrenína ochranu osobných údajov podl'a bodu Vll, ods,2 tejto zmluvy.

Prevádzkovatel' je povinný prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, Že

spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom NR SR č. '1B/20'1B Z,z,,pričom opatrenia prijíma

ohl'adom na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s róznou pravdepodobnost'ou a

závažnosťou pre práva fyzickej osoby/zamestnancov. Pri|até opatrenia je prevádzkovatel' povinný podl'a potreby

aktualizovať.
Prevádzkovatel' je povinný pravidelne preverovat' trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez

zbytočného odkladu zabezpečit' výmaz osobných údajov.

Prevádzkovatel' bude pravidelne vykonávať preverovania spracúvaných osobných údajov s ohl'adom na trvanie ich

účelu a toho, či bol účel spracúvania už dosiahnutý, alebo nie, v pripade ak sa tak stalo, súčasťou kontroly bude tieŽ

preverovanie vyrad'ovania záznamov z registratúrneho strediska, prípadne ich zarad'ovanie do predarchívnej a

následne arch ívnej starostlivosti.

Vll, Povinnosti a práva sprostredkovatel'a

Sprostredkovatel' je oprávnený
a) spracúvať osobné údaje,

b) kontrolovať konzistentnosť poskytovaných údajov,

c) vyhl'adávať osobné údaje o dotknutej osobe za účelom ich aktualizácie, opravy alebo zabezpečenia vecnej

a časovej logickosti údajov,

d) uchovávať osobné údaje, a to výhradne na technických prostriedkoch prevádzkovatel'a,

e) aktualizovať osobné údaje na základe požiadaviek prevádzkovatel'a a dotknutých osób,
Sprostredkovatel'postupuje pri spracúvaníosobných údajov podl'a nariadenia EPaR EU 20161679.

Sprostredkovatel' je povinný zabezpečit' osobné údaje pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným
prístupom, zmenou a rozširovaním. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia

obsiahnuté v bezpečnostnej dokumentácii.

Sproskedkovatel' je povinný spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov prevádzkovatel'a.

Sprostredkovatelje povinný vykonať opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

Sprostredkovatel je povinný poskytnúť súčinnosť prevádzkovatelbvi pri zabezpečovaní plnenia povinností v oblasti

bezpečnosti osobných údajov; pri zistení porušenia ochrany osobných údajov je sprostredkovatel' povinný bez

zbytočného odkladu o tomto informovať prevádzkovatel'a, aby bola dodržaná lehota na oznámenie dozornému

orgánu do 72 hodín.

Sprostredkovatel' je povinný vymazat' osobné údaje alebo vrátiť prevádzkovatel'ovi osobné údaje po ukončení
poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateťa a

vymazať existujúce kópie.

Sproskedkovatet je povinný poskytnúť prevádzkovatelbvi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností a
poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany prevádzkovatel'a alebo audítora,

ktorého poveril prevádzkovatel',
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V Hornom Smokovcí dňa 25,5,2018

za scrcsired<cvats;


