
Znlluva o spracúvaní osobných údajov pľe účely využívania softvéľového produktu ,'moBEC,,
(d'alej len ,,Zmluva o mOBEC,.)

medzi

Prevádzkovatel'om

obchodné meno: obec StaŠkov
Sídlo: ul. Jozefa Kľonera 588,023 53 StaŠkov
Štarutáľny oľgán: Ing. Ladislav Šilnčisko, Starosta
lČo: 00314293
DIC: . 2020553271
Kontakt pre OOU:
(d'alej len,, Pľevątl:kĺnluĺ e l' ")

a

Spľostľedkovatel'om
obchodné mello: T-MAPY s. r' o.
Sídlo:
Štatutáľny oľgárr:
Zápis:
ICO:
lČ opH:
Kontakt pre OOU:
(d'ale.| leĺl',Spľĺl.sĺľedktlvĹlĺe ľ" )

Pľevádzkovatel'a Spľostľeclkovatel'spolu ozIračovaní aj ako,.:nlltlvné sĺľcml;',.

Spľacúvanie osobných..úctl9y !9ll.j ij ..lidĺlje") sa r,ykonáva v ľeŽĺnre pocll'a čl. 28 Naľiadellia E,uľópskelrĺl
PaľIamel1ttl a Rady (EU) 20l 61679 z2'7. apríla20l6 o oclrľalre Íýzických osôb pľi spľacĹtvaní osobných ĺdu.;ou
a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoľým sa zľušuje 

''-''leľ,-'ica 
95l46l1s (vŠeobecné naľiadenie o ochľáne

ťtda.jov)(d'alejlen,,nu'iclclenieGDPR")a$34zákonač. l8/20l8Z.z.oochľalreosobnýclrúdajovaoZlTlene
a doplnení niektoľých zákonov (d'alej len ,,Zĺikĺ;n,,).

l. Predmet a trvanie Zmluvy o SoÚ-moBEC

11 !1]uva oSoÚ-nloBEC sa uzatváľa na základe platnej znlluvy č MSD-StaŠkov-01, podpísanej
2'l.06.201'7 (d'alej len ,,zmlul,a"),lla ktoľtl d'alej odkazuje tel-lto dokumelit.

l'2' Predmetom Zmluvy 9|oU-moBEC je Ĺrpľáva vzájbmných pľáv apovinností zmluvných stľáll pľi
spľacúvaní osobných Ĺrdajov dotknutých osôb Spľostl'edkovatel'om u ,',',ó,-,. Pľeváĺlzkovatel;a a povereňie
Spľostľedkovatel'a.Pľevádzkovateĺ'olrl spľacťlvallínr osobných űdajov' ktoľé Pľevádzkovatel' spiacúva vo
svojich infoľmačných systémoch. v rozsahu a za podmienok stanovellých niŽšie.

1'3' Trvanie Zmluvy o SoÚ-moBEC a doba spľacúvania zodpoveĺĺá tľvaltitl akéhokol'vek zmluvtlého Vzt'ahu
Pľevádzkovatel'a so Spľostľedkovatel'om v oblasti vyuŽívarria soÍtvéľového pľoduktu ,,moBEC''.

2. ÚčelZmluvy o SoÚ_moBEC

2.t. Úeel pIánovaného spľacúvania osobných rlrdajov Spľostľeĺlkovatęl'otn je vynledzený vyuŽívallílłl
soŕivéľol'ého produktu .,moBEC''. ktoľý spočíva u ,ap':o.oualií a spľístupllerlĺ ĺigitĺl,-l.j ,.1'upy, ĺJatabázy
a integľácie na elektľoĺlické sluŽby katastľa'

2.2. Pręvádzkovatel' splnomoclitlje Spľacovatel'a. aby pľostľedllíctvonl softvérového pľoclLlktu ''moBEC,'spracoval osobné údaje z ISKN (integl'ácia na ESKN) za Ĺtčęloln najlrrä:
- claňové ťlčely v zĺnysle A 4 zákona č' 563/2009 Z. z' o spľáve c1anĺ'



- potreby Spoločnélro stavebného úľadu v znlysle A ll7' łi 88-96 zákolla č' 50i l976 Zb. o ťlzemĺronr
plárlovaní a stavebnotn poriadku (stavebný zákon) v znení néskoľŠích predpisov, $ 33 - územllé konanie,

- spľacovanie územného plánu v zmysle A 4 ods.3 písnl. j zákona č.369ll99O Z[r. o obecnoln zriadenív
znení neskot'ších pľedpisov,

2.3. Prevádzkovatel'splnornocňuje Spľosĺ'edkovate|'a, aby v jeho tnene ľokoval s oľgánonl veľejnej moci, ktoľý
vykonáva činnosti na úseku spľávy ĺnfoľmačného Systén1u katastľa nehnutęl'nost í, ato zaúčelonl ľealizácie
integľácie na elektľonické sluŽby katastľa Ilehnutel'ností. Ciel'om integľácie je zabezpečiť plnenie úloh
zveľených Pľevádzkovatel'ovi všeobecne záväznými pľávnymi pľeĺ1pismi u šúlud. 

' el. z bod 2'2 tejto
zrnluvy.

Ż.4. Zmltlvl'le dohodnuté spľacuvaIlie osobných údajov sa vykorlá výlučne v sídle Pľevádzkovatel'a a/alebo
Spľostľedkovatel'a, pľípadlre v ľánlci členského Štátu Euiópskej ńnie 1EÚ) alebo v ľámci členského Štátu
Euľópskeho hospodjĺľs.keho_pilestoľu (EHP). KaŽdý p'.i'os osobných údajov do Štátu' ktoľý rlie je
členským štátom EU alebo EHP alebo do medzináľodnej oľganizácią si vyzádu;e pľedchádzajú.ĺ .ĺntä,
Pľevádzkovatel'a a_vYkoná sa ĺba v prípade' ked'boli splnené osobitné podmierrký pi.norou podl'a čl. 44 a
nasl. nariadenia GDPR.

3. Rozsah osobných údajov plánovaných na spracúvanie Sprĺrstľedkĺrvatet'om

3'l' Prcclmet spľacúvania osobnýclr údajov zahŕř'la nasleclovné typyikategóľie údajov (zoznamlopís kategóľií
úda.iov):

a) ľ)eno a priezvisko,
b) dátum naľodenia.
c) adľesa bydliska,

4. Kategórie dotknutých osôb

4.1 . Do kategóľie dotknuých osôb spadajú:

a) fyzické osoby _ vlastníci nelrnutel'llostí,

5. Technické a organizačné opatľenia

5. l . Pľehlásenie Pľevádzkovatel'a:

Pľcvádzkovirtel' pľehlastrje. że na spľacúvaľrie osobnÝch úlĺla.1ov vvuŽíva lell spľĺ'lstľetlkovatel'ov posli;,tLrjĹlcich
clĺxtatoČtlé záľuky na to. Že sa pľi.inrťl pt'inleľallé technicĹé a oľganizačĺle opatľellia tak' ab.v spiaeůvanie
splrialo poŽiat1avky tclhto naľĺaĺjeniir a aby sit zabezpečila oclrľalla pľáv dotknuie.i osoby.

5.2. Pľehlásenie Spľostľedkovatel'a:

Spľostľedkovatel' pľehlasuje, Že na zaistenie oclrľany pľáv ĺlotknutých osôb pľijal pľimeľané technické
a oľganizačné opatľenia a má vypľacovanú bezpečnostnú ĺlokumęntáciu, ktoľa aeŕtaiu;e zákonné spľacúvanie
osobných údajov.
Spľostľedkovatel'záľovęň pľehlasuje. Že zavied,ol tľanspaľęntllý systćm zazI'lamęnávania bezpečnostných
incidentov a akýclrkol'vek otázok Zo Stľany dotknutej oroLy, ako aj iných osôb.

Jednotlivé infoľmácie sa môŽe dotknutá osoba dozvediet'pľianlo na webovom sídle Spľostľedkovatel,a a/aIeboje povinné infoľmovanie spľístupnellé k nahliadnutiu v sídIe SpľostľedkovateI'a.



Spľostľedkovatel'záľoveĺi pľehlasuje' Źezabezpečí llezpečnosť úĺlajov poctl'a čl. 28 ocls. 3 pístrl. c) a čl' 32
naľiadenia GDPR. llajnlä v súvislosti s čl.5 ocls. l a ods. ] naľiaderlia GDPR. Pľijínlaié opatľenia sú
opatľenian'li týkajúcinli sa bezpečnosti Ĺrdajov a opatrellialrli' ktoľé zaľučLrjú ĺrľovęň ochľány údajov
zodpoveclajúcu tnieľe ľizika poľuŠení pľi zachovávaní cĺôveľnosti, integľity. dostLlpĺlosti a oc1olnósti
systélllov. Súčasný stav spľacúvania údajov, nál<lady na iInplenrentáciu, povaha' ľozsah a účel spľacúvania,
ako aj pľavdepodobnost'v5Ískytu ľizika týkajúceho sa pľáv a slobôclÍyzických osôb vo výztlanle čl. 32 oĺls.
l nariadenia GDPR a závażnosť tohto ľizika sa ľovnako nlusia zohl'aclniť.

Spľostľedkovatel' pľehlasuje. Že jeho zatllestĺraĺrci - oprávnené osolry, ktoľé spľacĹlvajĹr clsobné Ĺlĺ1aje sú
ľiadĺre písomne poveľené a zaviazatré nltčanlivost'ou, a to aj po skolr,--ení pľacovnéh.', po,-''.r,, v znlysle $
]9 Zákolla.

6, Podmienky spľacúvania osobných údajĺlv

6.l. Pľevádzkovateĺ'sťlhlasí, aby Spľostľedkovate|'spľacúval osobIlé úc'laje v elektľonickej a papierovej ťorrne
za spl trelria nasledLlj Ĺrcich poclm ienok :

a) Spľostľedkovatel' je opľávnený spľacúvat' osobtlé ťlĺlaje výhľac1Ile na dohodnuý Ĺrčel' spôsobonr a v
ľozsalrtt Ltľčetlonr Pľevádzkovatel'om, ktoľý vyplýya Zo zaznan'ltĺ o Spľacovatel'skýcll činrrostiach
v pľísluŠnom inf'oľmačnonl systéme, najrnä získavat', zhľol-llaŽcl'ovat', zaztrameIrával', uspoľadúvat',
štľttktťtľovat', ttchovávat', vyhI'adávat', prehliadat', vyuŽívat'a llie je opľávnerlý pľerriesť tieto újaje Žiaĺ1nej
tľetej stľane. Kópie alebo dLrplikáty Ĺrclajov ĺrie je moŽné vyhotovovat' bez vec1onlia Pľeváclzkovatel'a'
okľenr záloŹ'ĺlých kópií' ktoľé su potľebné rla zabezpečenie ľiadIleho spľacúvaĺria ĺldajov' ako aj úctajov'
ktoľé sĹt poŽadované za Ĺlčelom splnenia ľegLrlačnýcll (aľchivaČných) poŽiadavi"Ř pr. Lrchóvávállie
úda.iov.

b) Spľostredkovatel' nlôŽe poveľiť spľacúvanínr osobných údajov cl'alŠieho spľostľedkovatel'a (d'alej len
,,sllbSpro,sĺl'eclkovuĺel"') iba na zákĺade osobitľrého písomIlého sĹlhlasu Pľevádzkovatel'a; pľi zapôjenĺ
d'alšieho spľostľedkovatel'a do vykonávania osobitných spľacovatel'ských činností v lnene
Pľevádzkovatel'aje nlu povinný uloŽit'ľovnaké povinnosti týkajúce sa ochľany ósobných úcĺajov'
Spľostľedkovatel'bude spľacťlvat'osobné údaje Ien Ila základe písoĺĺných pokyrrov Prcvádzkóvatel'a.
Spľostľedkovatel'je povinný vykonat' opatľenia tla zaistenie úľovne bezpeenósti spľacuvania osobných
údajov v súlade s čl. 32 naľiadenia GDPR.
Spľostľedkovatel' je povinný poskytnr|lť súčinnosĺ' Pľevádzkovatel'ovi pľi zabezpečovaní plnenia
poviĺlností v oblasti bezpečnosti osobných ťldajov v sĹllaĺle s Čl. 32 aŽ 36 ĺlaľiadenia GDPR. ako aj
súčinnost' pľi plnení povinností Pľevádzkovatel'a ľeagovat' na Žiadosti o výkon pľáv dotknutej osobý
ustanovených v kapitole III nariadenia GDPR,
Spľostľedkovatel'je poviĺrný vynlazať osobné údaje alebo vľátiť Pľevádzkovatel'ovi osobné údaje po
ukončení poskytovania sltlŽieb týkajťtcich sa spracúvania osobných úĺ1ajov na záklaĺle ľozhoĺlnutia
Pľevádzkovatel'a a vylrlazať existujĹrce kópie,
Sprostľedkovatel' je povinný poskytnút' Pľevádzkovatel'ovi inÍbľnlácie potľebrlé na pľeukázanie splnenia
zlnluvných povinností a poskytnút'súčinnosť v ľálllci auciitu ochľany osobných ĺioa;ov a kontioly zo
stľany Pľevádzkovatel'a aIebo audítoI'a. ktoľého poveľil Pľevác1zkovatel',
Spľostľedkovatel' nenlôŽe svojvol'ne opľavit', vymazať alebo obmedzit'spľacúvanie údajov spľacĹlvanýchV ĺ1]ene Pľevádzkovatel'a. môŽe tak urobit' iba na záklacĺe zdoktllllentovan11ch pokynov od
Pľevádzkovatel'a' V prípade, Že dotknutá osoba poŽiada pľialno Spľostľec1kovatel'a o op'ouu' vylnazallie.
obnledzenie spracťtvania alebo Llplatní voči Spľostľeĺlkovatel'clvi akékol'vek i'né ,uo.j. pľávo,
SpľostľedkovateI'bezodkladne posunie túto poŽiadavku ĺtotknutej osoby Pľeváclzkovatel'ovi.
Ak osobitný predpis nellstanovuje inak. po ukončení zmluvnéhô vzťáhu. najneskôľ vŠak pľi ukončení
platnosti zlnlttw. na záklacle ktoľej sa ttzatváľa ZnrĺLlva o SOÚ rnOBEC _ Spľostľedkovate!' vľáti
akékol'vek pľijaté dokumenty. pľipľavené v'ýstupy spľacúvallia a vyuzívania úclajov. ako aj súpis Ĺrdajov
týkajúcich sa znrluvllého vzťahu s Pľevádzkovatel'om. alebo ich so súhlasoni Pľevádzlĺovatel'a ztličí v
súlade s pľíslušnými ustanovenialni o ochľane údajov. To isté platí aj pľe testovacie a chybné ĺriateľiály s
Ĺrdajnli. Na poŽiadanie bude Pľevádzkovatel'ovi odovzdaný záznam o vylnazatrí údajov.

c)
d)

e)

Đ

c)

h)

i)
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l.l

Dalšie dohodnutó podmienky

Pľeváĺlzkovatel'sa so Spľostľedkovatel'on] dolroclol lla ĺrasledovĺlých podnlienkach:
a) Spľostľedkovatel' je povinný zabezpečiť osobné ťlclaje pľeĺJ oclcLlclzenítll. stľatolt, poŠkocleĺlínl.

lleopľávnerlýtll pľístupoltl. Zl1letloLl a ľozšiľovaľlírll. Na tęnto ĹlČel pľijme pľiĺneľallé technické,
oľganizačné a peľsonálne opatľeĺlia.

b) Pľevádzkovatel' je opľávrlený poŽadovat' od Spľostľedkovatę|'a preul<ázatlie vykonania všetkých
pľedpísallých bezpeČnostných opatľení tra oclrľaIru osobných úclajov.

c) v pľípade, Že Pľevádzkovatel' nlá pľe zabezpečenie ochľany pľáv ĺ1otknutých osôb uľčeĺrú zoclpovedtlĹl
osobu (,.DPo'' ), j ej kontaktné údaj e j e povi n ný poskvtnĹtt' Spľostľeclkovatel'ovi'

d) v pľípade, Že Spľostľec1kovatel'tllá pľe zabezpečenie ochratly pľáv clotknrrtých osôb uľčęlrĹl zoclpclvecllrťl
osobu (,.DPo''), je_j kolltaktné ťlda.ie je povillný posky'tllĹrt' Prevádzkovatel'ovi,

e) Spľostľec1kovatel'bez zbytoČrlého oclklacĺLl irlÍ'oľnluje Pľeváclzkovatel'a, ak jeho pokvn povaŽLlje za
poľuŠetlie pľávrlych pľedpisov o spľacovávaní ťlĺ1ajov. Spľostľeclkovatel'bLlcle V takomto pľipacle
opľávnený pozastavit'výkorr príslLtŠných pokynov. pokial'ich Pľeváclzkovatel'nepotvľdí irlebo lleznlení,

Đ d'alŠích podrnienok Llvedellých v Čl. 28 tlaľiaĺlellia GDPR.

8. Záverećnéustanovenia

8'l. TátoZtrrlltvaIladobťrclaplatnost'dňolnjejpodpisLrobolrraznlluvnýnlistľaIlatli aúčitrłrost'dliotrr
nasleclLdĹrcim po dni jej zverejtlenia tra lvebovoltr sídle Pľevádzkovatęl'a'

8.Ż' Zln|uva o SoU-moBEC sa ľiadi pľávnym poľiadkorn Slovenskej ľepubliky' Na pľávne vzt'ahy v trej
vysloverre treupľavetré sa pouŽijú pľíslušné ustatrovetria lraľiirĺlerrĺa GDPR' Zákona akcl aj v-setkycň
pl atných pľávnych pľedpisov S lovenskej ľepubl i ky..

8'3' Spoľy týkajĹtce sa ZInlLlvy o SoÚ-moBEC alebo s ňott sťtvisiacę' Sa znrltlvné stľany zaväztljŕl najpľv
vyľieŠit'clohodotl.

8.4. V pľípade, Že by sa niektoľé ttstanovenia Znrluvy o SoÚ-nlOBEC stali Ireplatnýĺlli alebo neĹlčillnýrni,
alebo ak by' sa v dôsledku legislatívnych zĺnielr dostali niektoľé z tlstalroveIrí ZnrlLlvy o SoÚ-nloBpô ĺo
ľozpoľtl s aplikovatel'ným' právnym poľiadkom. nie je týlnto dotknutá platnost' a ťlčinnost' ňstávajĹlcich
ustaIrovení Zmlĺlvy o SoU-nlOBEC.

8.5. Nanriesto nepIatného alebo nęťlčirrného ttstalrovenia platia za zmluvnę dohocllluté tie ttstanovelria
vŠeobecne záväz'tlýcll pľávnych pľedp.isov, ktoľé sa svojim zmyslorn a učelom neplatIlému alebo
neĹtčinnému ustanoveIliu Zĺnluvy o SoÚ-moBEC najviac pľibliŽujú.

8.6. Zrnluva o SoÚ-moBEC je vyliotovená v 2 ľovnopisoch v slovenskom jazyku' pľĺčom kaŽdá zmluvIlá
stľalla obclľŽí jeden ľovĺropis. Zlnluvlł o SoÚ-nloBE,C nloŽno mclrit' a ,Jtlpĺnar leri písonlllýnli doclatkami
podpísanýrni obonla zmluvnými stľanami.

8.7. Zmluvné stľany vyhlasujú a powrdzujťl. Že sa oboznámiIi so vŠetkými ustanovenialni uvedenými v tejto
Zmluve o SoÚ-nlOBEC. sťl pľe nich zľozumitel'né' ich obsahu poľozumeli. sú výsledkom ich'vzájomňej
dohody podl'a ich sIobodnej vôle. neboli dohoĺlrruté v tiesni ani za nápadne nevýlrodných podlnienóą 

';"jobsahom sťrhlasia a na znak súhlasu ju vlastl-loľučne podpisujú.

. J'ń ł."ł ę.ł e.. . . . . . . . d li a . . ? .1'', . 
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PľevádzKovatel'


