
Zmluv a o spľacovaní osobných údaj ov prostľedníctvom sprostred kovatel'a

podľa ustanovenia čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu A Rady (EU)201616'79

U, /bť, . ł.Ą- Üy"- )
Zmluvné stľany

Prevádzkovatel'
obchodné meno:
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zastúpenie:

Spľostredkovateľ
obchodné meno:
Sídlo:
lČo:
DIČ:
lČ ppH:
Zźqis:

obec DunaiskáLuŹnźl
Jánošíkovská 46617, 900 42 Dunajská Luärá
00400009
2020663755
Štefan Jurčík, staľosta obce DunajskáLużná

T_MAPY, s. ľ. o.
Dvojkľížna 49,827 06 Bľatislava
43995r87
2022545096
sK2022545096
v obchodnom ľegistri vedenom okĺesným súdom Bratislava I'

odd. Sro, vložka číslo: 154488/8
Mgr. Ján Gašpárek, konatel'Zastúpenie

a

článoľ I.
Pľedmet a účel Zmluvy

l. Táto zmluva sauzatvćra v nadväznosti na Zmluvu o poskytovaní služieb č. MSD-Dunajská Lužná_Ol zo dňa 2l .l0.
2021, ktoľú mędzi sebou uzavreli Pľevádzkovateľ a Sprostredkovateľ.

2. Predmetom tejto zmluvy je poverenie Spľostredkovateľa Prevádzkovatel'om spracúvaním osobných údajov

dotknutých osôb v ľozsahu dojednaným v tejto zmluvę. Poverenie na spľacúvanie osobných údajov sa vzťahuje na

činĺosť spracúvania osobných ridajov Katastrĺilny opeľĺit'

3. Dotknutými osobami sú osoby, ktoré sú vedené ako vlastníci a spoluvlastníci nehnutelhostí v katastľálnom území

obce DunajskáLużĺá a osoby' ktorých majetkové práva k týmto nehnuteľnostiam sú zapísané v katastrálnom operáte

vedenom podl'a ustanovenia $ 8 zákona ć. 162l'1995 Z' z. y znení neskoľších pľávnych predpisov (ďalej len ,,katastľálny
zákon").

4. Účelom spracúvania je zveľejňovanie údajov katastľálneho operátu prevádzkovateľom po ich predchádzajÚcom

zverejnení Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

5.okĺuhdotknutýchosôbarozsahspľacúvanýchúdajovjeurčenýustanoveniami$7písm.c)'$8a$68ods'3
katastrálnęho zákona.

6. Sprostľedkovatel' a prevádzkovateľ sa dohodli, že sprostredkovateľ bude v mene prevádzkovatel'a vykonávať

naslędovné operácie s osobnými údajmi:

o poskýovanię technickej podpory _ migrácia a integľácia dát katastľálneho opeľátu, ktoré prevádzkovateľovi

poskýuje Úrad geodézie' kartogľafie a katastra Slovenskej ľepubliky,

o poskýovanie aplikačnej podpory - aktualizácia aplikácie moBEC'

o oboznamovanie sa so spracúvanými osobnými údajmi v rozsahu nutnom pre poskytovanię technickej podpory a

aplikačnej podpory.

7. Sprostľedkovateľje povinný spľacúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s Nariadením Euľópskeho Parlamęntu

A Rady GÚ) 20161679 a zákonom o ochľane osobných údajov v platnom znení.
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článok II.
Podmienky spľacúvania osobných údajov

Zmluvné Strany Sa dohodli na nasledujúcich podmienkach spracúvania osobných údajov:

l. Spľostredkovatel'bude spracúvať osobné údaje osobne,bezzapojenia ďalšieho spľostredkovateľa.

2. Sprostľedkovateľ je oprávnený pri spľacúvaní osobných údajov vykonávať qýlučne nasledovné opeľácie:
oboznamovať sa so spracúvanými údajmi, zveľejňovať spracrivané údaje.

3. Sprostľedkovatęl'je povinný počas spľacúvania osobných ridajov zabezpečiť đodržiavanie bezpečnostných opatľení,
t. j. technických, organizaěných a personálnych opatľení' ktoré sú poĺebné na eliminovanie a minimalizovanię hľozieb
a rizík z hl'adiska narušenia bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti.

4. Spľostredkovatel' zodpovedá za bezpečnosť spracúvaných osobných údajov tým, źe ich chľáni pred odcudzením,
stratou' poškodením, kľádeŽou, neoprávneným zničením, zneužitim, neautorizovanou zmenou, neoprávneným
prĺstupom' sprĺstupnením, poskytnutím alebo zverejnenĺm. Sprostredkovatel' je za ýmto účelom povinný prijať
primerané technické, organizačné a personálne opatľenia zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov, najmä
zabezpeč,iť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné űdaje zaviazali, že zachovajú dôveľnosť informácií.

5. Sprostľedkovateľ nie je oprávnený poskýnúť, sprístupniť ďalebo zverejniť osobné údaje dotknutých osôb tľetĺm
stranám' ak mu táto povinnosť nevyplýva z osobitného zákona.

ó. Sprostredkovatel'je povinný bez zbyočného odkladu oznámíť Prevádzkovateľovi každý prĺpad podozrenia úniku,
straty, poškodenia, krádeŽe, neoprávneného zničenia, zneužitia. neautorizovanej zmeny' neoprávneného prístupu,
sprĺstupnenia, poskytnutia alebo zveľejnenia spracúvaných osobných ridajov dotknuých osôb.

7. Prevádzkovatel'je oprávnený vykonať kontľolu u Spľostľedkovatel'a a preverovať' či Sprostľedkovatel' spľacúva
osobné údaje v súladę so zmluvou, Zétkonom o ochĺane osobných údajov v platnom znen| a ďalšími platnými
všeobecne záviiznými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ je povinný písomne oznźlmiť Sprostredkovatęľovi tęrmín
vykonania kontľoly, a to n?jmenej päť (5) pracovných dní pred plánovaným dňom vykonania kontľoly. Písomné
oznámenię o plánovanej kontrole musí obsahovať okľem termínu vykonania kontroly' tięž mená osôb, ktoľé kontrolu
vykonajú. Sprostredkovatel' je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi pri ýkone kontľolnej činnosti potľebnú
súčinnosť'

8. Sprostľedkovatel'je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi pri r"ýkone kontrolnej činnosti potrebnú súčinnosť pri
plnení povinnosti ľeagovať na žiadosti o qýkon práv dotknutej osoby.

9. Sprostredkovateľje povinný poskirtnúť Úradu na ochľanu osobných údajov Slovenskej republiky potľebnú súčinnosť
pri plnenĺjeho úloh.

l0. Sprostľedkovateľ nie je opľávnený prenášať osobné údaje do tretích kľajín, v ktorých nie je zaručená primeraná
úroveň ochľany osobných údajov.

11. Sprostredkovateľje povinný po ukončení platnosti tejto zmluvy odovzdať Prevádzkovateľovi všetky spľacúvané
osobné údaje alebo ich zlikvidovať.

Článok III.
Vyhlásenie Prevádzkovatel'a a Sprostredkovatel'a

l. Prevádzkovatel' vyhlasuje, že pri qýbeľe Sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, oľganizačnú
a personálnu spôsobilosť ajeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov v súlade so zmluvou a
Zákonom o ochľane osobných údajov vplatnom znení, atieŽ prihliadal na to, aby udelením tohto poverenia na
spracovanie osobných údajov neboli ohľozené pľáva a právom chĺánené záujmy dotknuých osôb.

2. Sprostľedkovateľ vyhlasuje, žę má odbomú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť na spracúvanie
osobných údajov dotknutých osôb a schopnosť zabezpeěiť bezpečnosť spracúvania osobných údajov dotknutých osôb
v súlade so zmluvou a Zźlkonom o ochľane osobných údajov v platnom znení. Sprostredkovateľ je povinný dbať na to'
aby pri spracúvanĺ osobných údajov neboli ohľozené pľáva a právom chĺánené záujmy dotknutých osôb.
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článok VI.
osobitné ustanovenia

l. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú; doba trvania tejto zmluvy je závislá od doby trvania Zmluvy o poskytovaní
sluŽięb č. MSD-Dunajská LuŽná_0l zo dňa 2l.10.2O2l.

2. Sprostredkovateľje oprávnený začať so spľacúvaním osobných údajov dotknutých osôb dňom nadobudnutia platnosti
a účinnosti tejto zmluvy.

článok VII.
Záverečné ustanovenia

l.Táto zmluva sauzatvára podľa ustanovenia $ 269 ods. 2 zćlkonač,.5l3ll991Zb. obchodný zákonnik vplatnom
znenĺ.

2. Tźúo zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami.

3. Túto zmluvu je możlé meniť alebo dopíňať len písomnou formou po predchádzajúcom súhlasę oboch zmluvných
stľán na zák|ade datovaných' čĺslovaných a oboma zmluvnými stranami podpĺsaných dodatkov.

4.Táto zmluva sa spravuje slovenským právnym poriadkom' Na práva a povinnosti explicitne neupravené sa vzťahujú
príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej ľepubliky, pľedovšetkým obchodného zákonníka
v platnom zneni a Ztlkona o ochľanę osobných údajov v platnom znení.

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach rovnakej pľávnej sily v slovenskom jazyku, pričom obe zmluvné
strany obdržia po jednom datovanom a podpísanom vyhotovení.

6. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, Že si zmluvu pozorne pľečítali' pochopili jej ričel, ýzl'am a obsah, pričom
zmluvné stľany záľoveň vyhlasujú, že zmluvu podpísali na zäklade vlastnej, slobodnej, vážnej, dobrovol'nej a
dostatočnę určito prejavene.jaôle, čo potvľdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi pod ňou.

ĺ,

v Dunajskej Lużlej' .2021 V dńaZl.
ZaPręvádzkovateľa:

Štefan Jurčík' starosta obce 25. ĺ0. Wn Mgr' Ján Gašpárek' konateľ

T-MAPY s, r. o.
DvojkríŽna 49

821 06 BRATISLAVA
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OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka


