
spracouatel'ská nnluua - ztnluua o spro,couo,ní

osobných údajou

o ochranefuzických osób pri spracúuaní osobných údajou a o uolhonl polrybe fuchto údajou a zákona č. t7/zol8
Z. z. o ochrane osobnýchúdajou.

Zrn|uvné strany:

prevádzkovatep: obec Bohdanovce
obchodné meno: obec Bohdanovce
IČO: oo3z3985
Sídlo: Bohdanovce L42, o44t6, Bohdanovce
DIČ: zozrz3583z
Kontakt: bohdanovcemt@azet. sk, o 557 z9 44o 5

Sprostredkovatel':
Obchodné meno: webex.digital s.r.o.
IČoz 41gz946t
Sídlo: Ostrovského 2, o4o or Košice
DIČ: zrzo t4zt67
Kontakt: projekt@webex.sk, ogt9 699 666

I.
úvodné ustanovenie

l. S ohťadom na vYŠŠie uvedené Zmlurmé._strany uzafuárajú v režime Nariadenia Európskeho parlamentu
a RadY (EU) č. zor6l679 zo.{r.a z7._.apr!l_a zo16 o.ochran-e fuzických osób pri .pru.,iuuiri oráúál.n ,iau;o"
a o volnom Pohybe týchto údajov (ďalej len ,,Nariadenie") á v spojení .o ,ákono- o ,p.";;;;i osobných
Údajov Č. r8/zor8 Z.z o _ochtane osobných údajov v znení neikórších právnych p",tpilil;;.tua,rlt.u
Zmluvu o spracovaní osobných údajov.
Z hladiska Právneho je Sprostredkovateť vo vzťahu Sprostredkovatel'a voči Prevádzkovatelbvi, ktorý má
SProstredkovateJo_m vytvorenÚ_websJránku, pretožď má Sprostredkovateť prístupové rraa;Ó ao 

"cus

1rytém.u webstránky, prípadne Prevádzkovatelivyužíva webhbstingové služby ŠprosiredkorratÉřa, pretože
dáta sú ukladané na serueroch .zabezpečovaných Sprostredkořateťom a-spiostredkovateť má k nim
PrístuP. SProstredkovateť však nikd_y nezasahuje_akoŘoťvek (svýnimkou techniclcjch zásahov nutných
Pre PoskYtovanie Služby), najmá obsahovo atechnicky do dát, 

-ktoré 
má PrevádzŘovatei umiestnené v

redakčnom systéme a/alebo na serveroch.

r, Prednretgm l9jto Znrlury.je Úprava vzájonrnýcl-r prár, apovirrrrostí Zrrlluvných strán pri spracovaníOsobrrých Údajov, ktoré Sprostredkovatel'' zísŘa v sirl,islosti s poskytovanínr .uóii.t Služieb,
SProstredkovatel'v}tvoril pre prevádzkovatel'a webstránku/y, a/alebo poŠkytu;. webhosiingové a iné
doPlrrkové služby 11 . zák]ade Zrrrlury o v}tvorerrí *.lr.tianty á poit yto"uni áo,"č,ro,.i,.t1 u
web,hostirBových s]uŽieb zo dria 43.2o2o. Rozsaň spracovatlia Sprostrectkovatelbrrr 1. p.esr" defiriovaný
v tejto Zn-rluve.

1. Prevádzkovatel'totrto zttl]ttl,oLt po_veruje s.prostledkovatel'a spracúvarrínr osobných ťrdajov:
Predmet sPracúr'ania: sprostredkovatel' lykorrárru spro"úuatiie osobných 

" írdajori prosttedtríctvotrr
autonratizovaných a neautonratizovaných prostt-iedkov spraiúvarria; ukladanió a /alebó zálohovanie a/aiebo
ob_nova dát ,,Patriacich" Prevádzkovate]'ovi a spracovávaných prostredtríctl,on webstránký na serueroch
zabezPeČovatrýclr SProstredkovatel'or"r-r, pričorrt }álolrovanió je Sprostredkoyatel'otrr r,ykorra..ané r, sú}ade



s nastavenín jednotlir,ých služieb.; spracítvattíltt sa t,ozuntie najntá r,ytvorerrie webstránky s kontaktným
fortllu]ár'onr tra zbieraliie Osobrrýcli írdajov a iclr odosielatrie tla e-trlailtlr,é adlesy Prer,ádzkovatel'a lra
setveroch zabezpeČerrých Sprostredkovatel'otl a prevátlzkor,ú nrarripuláciu sťrl,isiacej s prer,ádzkotr týclrto
selvefov. YŠetko zo strally Sprostledkovatel'a prebieha len v t,ozsalru ner,yhnutnon pre zaistenie liadrielro
poskytovarria SluŽieb. V r,árrrci oprár,neného záujrrrtr k riaclnerrru zaisteniu poskytovarria služieb je
SpI'ostredkovatel' l,ýrrirriočtre oprál,nený skerrovať tr]ožerré cláta (a to sktrtočr-re letl pt,e tecl-rnické zaisterrie
prevádzky Služby), rrapr,íklad z dóvodu korrtroly antivíruson (či obdobnýnr progl,atrrotrr), opravy práv k
sítboron, alebo irištalácií CMS systérnov. doba spracúl,atria: odo clria rradobudrrutia účinrrosti tejto ztriluvy, až
iro skonČeliie zrl-rluvtrého vzťalru trreclzi ztnluvnýrni stranarni podl'a čl. VII. tejto zrrrlulry; ukor-rčenín-r prevádzky
webstrárrky; znlazanirrl pr,ístuporllclr írdajov pre Splostredkovatel'a Prer,ádzkovatel'or-t-r;
na ÚČel: zabezpečenie vývoja, bezpečtiosti, bezproblénovóho futtgovania webovej strárrky spoločnosti;
zabezpeČeriie vykonár,at'ia plavidelnýclr záloh databázy klientov na webstránke....; pr,ípadrre ich obnor,y zo
zálohy v prípade poŠkoclenia; r5,tvot,enia webstrárrky s korrtaktnýrr-r fornrulárorrr, zabezpečeriie weblrostingr.r
ple webstr'ánku, ]<de je webstrárrka ut-tliesttrená; splostredkovatel' je oprávnerrý vykonávať nasledovné
operácie: zísltavať, zaznamenávať, zhlomažďovať, oboztratttovať sa, poskytovať, spr,ístuprlovať, uspoladťrvať,
preskupovať, prer-r-riesttlovať, korrrbirrovať, r.yhl'adár,ať, opravovať, nreniť, trclrovár,ať, kopít,ovať, korrtro]ovať,
využívať, archovivovať, likl,idovať;
kategórie clotknubých osób: fyzické osoby , návštevrríci webstrárrky, ktorí rlajú zátrjerr ]<ontaktovať
prevádzkol,at el' a cez korrtaktrlý fornrulár
tyPy a zoznam osobných údajov: metro, priezvisko, e-nrail; povaha spracúvania: na spracúvanie
osobrrých Údajov sa lyžaduje súhlas dotknutej osoby v znrysie Pravidlá ochrany osobných údajov;

IV.
povinnosti prevádzkovatel'a

r. Prevádzkovatelje pri plrrelrí tejto Znrluvy povilrrrý:
i) zaistiť, že Osobné údaje budťr spracované vžcly v súlacle s Nariaderrínr a zákononr o spracovatlí

osobných Údajov, že tieto ťrdaje budťl akttrálrre, presné a pravdivé, ako aj to, že tieto údaje buctú
odpovedať stattovenétlttt ítčelu spracovania;

ii) prijaťvlrodné opatrerria, aby poskYo1 subjektorrr ťrdajov strtrčr-rýrrr, transparentnýn-r, zrozun'itel'rrýirr
ajednoducho prístupnýrrr sp6sobor'T za použitia jasnýclr ajednoduchýcli jazykových prostriedŘov
vŠetky informácie a urobil všetky ozrrárrrerria požadované Nariaderrínr a zákonom Ó spracovaní
osobrrýcli úclajov;

iii) pri ukorrčerrí l,yužír,ania Služby znlaz.aí všetkii cláta a iclr kópie, vrátane akýclrkolvek Osobirýclr
Údajov uloŽerrýclr tra setveroclr Sprostredkovatel'a; prípadlre požiadať Sprostredkovatel'a o znrazairie,
priČorrr terrto krok nróže byt spoplatnený }rodinovott sadzbou podl'a aktuálneho cetrníka
Sprostredkovatel'a.

r. Sprostredkovatel'jepovirrný:
r. postupovať pri spracúvaní osobrrých ťrdajov podl'a všeobecne závázrlýclr právrrych predpisov a podl'a

ďalšíclr písorrrrrýclr pokynov prevádzkovatel'a;
2. inforrnovať bez zbytočriélro odkladu prevádzkovatel'a, ak trrá za to, že sa pokynorrr prevádzkovatel'a

PoluŠujír vŠeobeclre závázné právrre predpisytýkajúce sa ochrany osobných ú<lajol,; 
-

3. spt,acúvať osobné ťldaje letr rra ltrčetrý ťrčel podl'a čl. III. tejto znrluvy;
4. bfi Prevádzkovatel'ovi náponrocný pre splrienie Správcovskej povinnosti, reagovať rra žiaclosti o

r.}kon práv subjektu írdajov, ako aj pre splrrenie ďalšíclr povinností vzn.ysle Nariadenia, pričom
tento krok nróže byt spoplatnerrý hodinovor.r sadzborr podl'a aktrrálueho cenníka Sprostredkovitel'a.

5. rrePoskytovať a nesprísttrpriovať osobrré íldaje bez predclrádzajťrcelro písonrného súhlastr
Prevádzkovatel'a, okretrr prípadov, ak poskytrrutie a/alebo sprísftrpnenie je rrel,ylrrrutné na
zabezpeČenie spracítvatria osobrrýcir ťrdajov podl'a tejto zt-trluvy alebo povirrnosť poskytnutia a/alebo
sprístupnerria osobrrých íldajov vyplYva z osobitrrých právnyclr predpisov a]ebo l-ra základe
rozlrodriutia orgánu verejnej nroci;

6. Poskfirrírť sírČirrnosť preváclzkovatel'ovi vliodnýni teclrlrickýrrri a orgarrizačlrýrrri opatrenianri pri
plnerrí jeho povinnosti prijírrrať opatrerria r"ra základe žiadosti dotknutej osoby pri irplatriovaní lej
pr,áv;

7. po skorrČení tejto Zrrrlr,rvy zmazať r,šetky Osobrré údaje spracované po dobu poskytovania Služieb;
prer'ádzkovatel' je oprál,r-rerrý žiadať od sprostreclkovatel'a potvrdenie o zlikviáovar-rí osobných
Údajov, a sprostredkovatel' je povinrrý takejto požiadavke bezodklaclrre vylrovieť; týrlrto nie sír
dotktruté ustanovettia všeobecne záváztlých právrrych predpisov ukladajťrcich sprostredkovatel'ovi
povitrnosti uchovár,ania týchto osob nýcl-r úciajor,;

B, V prípade zisterria porušerrie zabezpečerria ochratry spracovávarrých osobrrýclr údajov,
neoprávneného alebo r-rálrodrrélro pr,ístupu k osobrrýnr írdajotrr, zrričer-ria či straty,
neoplávneného plenOsu, alebo iného I]eOplávnenéh0 spt,acorlania a]ebo zneužitia, je

Sprostl'edkovatel' povirrrrý bezodklaclrre itrfortrlovať Sprái,cr_t a je povirrrrý bezodklachie prijáť
opatlenia lla odstr'ánenie zál,adrrél-ro stavu. O prijatýcli opatletliac}r je Sprostledkovatel'



Povinný bezodkladne písomne a]ebo enailom alebo prostredníctvonr sms infornrovať
Správcu.

vI.
Vyhlásenie Zmlurmých strán

Prevádzkovatel'ryhlastrje, že pri výbere sprostredkovatel'a postupova] v súlade s §34 ods. r zákona o
ochratre osobných Údajor,, t. j. dbal tla odbortlít, technickít, orgarrizačrrír a personálrru spósobilosť
sprostredkovatel'a ajeho sclroprrosť poskytnúrť dostatočné zártrky na to, že sa prijnrú prinrerané technické
a organizaČné opatrenia tak, aby spracúl,atrie spÍrialo zál<onné požiadavky a aby sa zabezpečila oclrrana
prál, dotkntrtej osoby.
Sprostredkovatel'ryhlasuje, že prijal dostatočrré záruky na prijatie technických a organizačnýclr opatrerrí
tak, aby spracúvarrie sobných ťrdajov spÍrialo požiadavky podl'a tejto zr-nluvy, GDPŘ a zákona o ochrane
osobných údajov.

1.

a)
Znrlr_rvné strany sú pri plnení tejto Znrltrvy povinné:
zaviesťtechnické, organizačné, personálne a iné vhodné opatrenia v znrysle Nariadenia, aby zaistili a boli
schoPní do]ožiť, že spracovanie Osobných údajov je rykonávané v sú]ade s Nariadeníni a zákonon o
sPracovaní osobrrých Údajov tak, aby rretnohlo dójsť k neoprávnetrénru alebo náhodnému prístupu
k Osobnýnr Údajonr a k dátovýnr nosičoltr, ktoré tieto ťrdaje obsahujťr, k ich zmene) zničeniu, či .t.ui.,
rreoprávnenýn-r prenosonl, kiclr inémrt neoprávnenénru spracovaniu, ako aj kinénru zneužitiu atieto
opatrenia podl'a potreby priebežrre revidovať a aktualizovať;

PrevádzkovateL týmto udeluje sprostredkovateťovi súhlas na zapojenie ďalšieho sprostredkovatel'a do
vykonávania osobitných spracovatel'ských činností podlh tejto Zmluvy v mene prevádikovateťa.
SProstredkovateT je pwinný, pre pfipad, ak zapojí do činnosti vyplývajúcej mu z tejto Zmluvy ďalšieho
sProstredkov ate(a ( ďa|e) tiež ako ,.ďalšj=sprostredkollqte? mať so spiostredkovateLom zmluvu, z ktorejbudú wyplývaťvykonávania osobitných spracovatel'slcých činností v mene prevádzkovatel'a.
STrostredkovatel' je povinný v prípade uzatvorenia zmluvy s ďalším sprostredkovateťom v zmysle tohto
Článku Zmluvy uložiť rovnaké povinnosti aké vyplývajú Spiostredkovaieťovi z tejto Zmlirry a to
PredovŠetkým poslcytnutie dostatočných záruk na výkoninie primeraných technic"kých a organizačných
opatrení talcým spósobom, aby spracúvanie spÍňalo požiadavkýNariadeňia Ep a Radý @ú) 2Óúl679,"
V prípade ak ďalŠÍ sprostre_dkovateť nesplní svoje povinnosti ochrany osobných údajov Sprostredkovateť
zostáva voČi Prevádzkovatel'ovi plne zodpovedný za plnenie povinnoslí tohto ďalšiehó spróstredkovateťa.

b) viesť a priebeŽne revidovať a aktualizovať záznamy o spracovaní Osobných údajov v ztrrysle Nariadenia;
c) riadne a r'čas ohlasovať prípadné porušerria zabezpečerria Osobných úáajov ú,:adu p.e ochrarrr,r osobrrých

írdajov a spolupracovať s týnrio úradotr' v rrevy-hnutnotrr rozsaliu;
d) navzájon sa infornovať o všetkých okolnostiaclr výzrrarrrných pre plnenie predmetu tejto Znrlur,y;
e) zachovávať rnlčan]ivosť o_Osobných údajoch a o bezpečrrostrrýcli opatreniach, ktorých zverejnerrie by
_ olrrozilo zabezpečenie osobrrýclr írdajov, a to aj po skorrčení tejto znrlur,y;
0 PostuPovať v súlade s d'alšíni požiadavkan-ri Nariadenia azákona o spi,acovaní osobných írdajov, najmá

dodrŽovať obecrré zásady spracovania osobrrých ťrdajov, plrriť svoje infornračrré poviir'osti, irepredávať
Osobné Údaje tretím osobánr bez potrebného oprávnenia, rešpektovať práva subjektov údajov
a poskytovať v tejto súvislosti nerryhnutrrťr sírčinnosť.

l.

2.

J.

vII.

\rIII.



Ix.
Doba tn ania a zánik zmlury

Táto rn-,l

Preto okarrrihorTr zániku zrrrluvy o poskytovarlí služieb zaniká aj táto znrluva. Po ukorrčení posk|tovania služieb
týkajúcich sa spracúvania_osobných údajov je sprostledkovatel' povirrný na základe rozhodrrirtia prer,ádzkovatel'a
vYmazať osobné Údaje, alebo vrátiť ic]r ptevádzkovate]'ovi a r.yrrrarai všetky existrrjúce kópie,'ktoré obsalrujťr
osobné údaje
Zmluvu je nrožné ukorrčiť:
PÍsomnou výpoveďou doruČenou druhej znrluvnej strarre na adresu uvedenú v zmluve z akélrokol'vek dóvodu
alebo bez udania dóvodu. Výpovedná lehota je r nresiac a začina plpúť r. deri rrresiaca rrasledujúceho po nresiaci, v
ktoronr bola výpoveď doručerrá druhej zrrrluvnej strane.
Písonrnou dohodou znrluvných strán.
PÍsomnýnr odstúpením od znrluvy. Od zmluvy rnóže odstúpiť ktorákolVek zo zmluvných strárr v prípade
podstatnélro poruŠerria znrluvy druhou zntluvnou strallotl. Odstírpenie od zrrrltrvy je účirrŇ jelro doručenínr rra
adresu druhej znrluvnej strany uvedenú v znr]uve.
Ukončerrím poskytovania služieb.

x.
záverečné ustanovenia

r. Táto Ztrl]uva rradobírda platrrosť a ť}čir-rnosť okanržikorrr podpisu posiedrrej zo Zrrrluvných strán.2. Tťlto Zm]uvu trrožtlo rlierriť, dopÍriať alebo zrušiť leii pisorrrire forrr'Óu dodatkul datované
a podpísané oboma zrrrluvrrýnri strananri s poclpisrrii znrluvných strán na jednej listine.

3. ZnTluvné strariy prehlasujú, že si trávrlr tejto Znrluvy pozorne astarostlivo prečítali, že dobre
rozunrejú jeho obsahu a že ten odpovedá ich sktrtočnej vóli, tra dó]<az čoho pripájajú svoje
podpisy a uzatl,árajú tírto Znrltrvu.

4. Táto_znrltrvaje vyhotoverrá v dvoch rovnopisoclr, pričor'r každázo zrr'luvných strán obdržíjecien
z nich.

Sprostredkovateť:

iij í.)l i((j:-i!
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