Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
uzavretá v zmysle Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (General
DataProtectionRegulation /GDPR/) č.2016/679 (EÚ) a zákona č. 18/2018 Z.z.
medzi:
Obec Pochabany
IČO: 00800031
DIČ: 2021054508
So sídlom Pochabany č.24, 956 38 Šišov
V mene ktorej koná: Mária Štrbáková, starostka obce

(ďalej ako „prevádzkovateľ“)
a
ATLON BN, s.r.o.
IČO: 537 005 03
DIČ: 2121472023
so sídlom: 965 55 Dvorec 141
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro vložka číslo: 41673/R
v mene ktorej koná: Ing. Janka Polušinová,konateľ
Ing. Marián Polušin, konateľ, každý samostatne

(ďalej ako sprostredkovateľ)
Na základe tejto zmluvy prevádzkovateľ poveruje spracúvaním osobných údajov
sprostredkovateľa v kategórii spracúvania osobných údajov vykonávaných v mene
prevádzkovateľa:
Účtovné a personálne služby.
I.
Sprostredkovateľ je oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov v mene
prevádzkovateľa v zmysle GDPR od 01.01.2022
II.
Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov
zamestnanca na účel plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným
pomerom v rozsahu vedenia personálnej a mzdovej agendy, výpočet mzdy
zamestnancov a konateľov s.r.o., odvody do Sociálnej poisťovne, odvody do

Zdravotných poisťovní, odvody daní z príjmu zo závislej činnosti a dane z príjmu
fyzických osôb na Daňový úrad.

III.
Názov informačného systému: Mzdy a personálna agenda
IV.
Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje (§2 zákona, čl. 4 bol 1 nariadenia)
V.
Okruh dotknutých osôb: zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov,
vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke
osoby.
VI.
Podmienky spracúvania osobných údajov:
Sprostredkovateľ môže spracúvať osobné údaje len v rozsahu, spôsobom a za
podmienok dohodnutých s prevádzkovateľom v tejto zmluve.
Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje tak, aby nedošlo k porušeniu
základných práv a slobôd dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na
zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva
na ochranu súkromia. Pri spracúvaní osobných údajov je povinný dodržiavať:
- základné zásady spracúvania osobných údajov tak, aby nedošlo k porušeniu
základných práv a slobôd dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na
zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva
na ochranu súkromia (§ 5 ods. 1, § 6 ods. 2 písm. c) až i) a ods. 4),







informačnú povinnosť voči dotknutej osobe, ak s ňou príde do kontaktu; pri
prvom kontakte s dotknutou osobou je sprostredkovateľ povinný jej vždy
oznámiť, že spracúva jej osobné údaje v mene prevádzkovateľa na
vymedzený alebo zákonom ustanovený účel (§ 8 ods. 7),
bezpečnosť osobných údajov; na tento účel je sprostredkovateľ povinný
prijať primerané bezpečnostné opatrenia a príslušnú bezpečnostnú
dokumentáciu (§ 19 a 20),
poučiť svoje oprávnené osoby (§ 21),
zachovávať mlčanlivosť (§ 22),





dodržiavať podmienky a s tým súvisiace povinnosti pre poverenie
zodpovednej osoby, pokiaľ sa rozhodne, že výkonom dohľadu nad ochranou
osobných údajov poverí zodpovednú osobu (§ 23 až 26),
poskytovať súčinnosť úradu pri plnení jeho úloh podľa zákona o ochrane
osobných údajov.
Zoznam povolených operácií s osobnými údajmi:
- získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie,
uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie,
využívanie, poskytovanie prenosom alebo poskytovanie iným
spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie,
vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú
automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

VII.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho
odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť
zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami, ktoré sú
v súlade so smernicou GDPR.
VIII.

Prevádzkovateľ dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov
sprostredkovateľom prostredníctvom inej osoby (subdodávateľa), ak to bude
potrebné vzhľadom k odbornosti spracúvaných údajov pri zachovaní všetkých
pravidiel v zmysle smernice GDPR a zákona 18/2018 Z.z.
IX.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
V Pochabanoch dňa 2.1.2022

Prevádzkovateľ:

Sprostredkovateľ:

