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zMLuvA o PoVERENÍ sPRAcÚvnnÍm osoBNÝcn Úoruov
Zmluva je uzavretá podlb.Nariadenia Európskeho parlame?ru q rady (EÚ 2016/679 z 27.04,2016 o ochrane fyzickych osóbpri spracúvaní osobných Údďov a o volhom pohybe takychto ya"loy idátei ai ako ,,Nariadenie GDPR,) a zákona ;.' iapub
Z,z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doptnení niektorých záronov(aáti aj ako,,Zákon).

číslo zml uvy sprostredkovatel'a tz20 18-05- 1 5jv1

číslo zmluvy prevádzkovatel'a ............

Ll14

Sprostredkovatel'

Organizácia :

Adresa :

Vzastúpení :

Bank. spoj. :

ňo:
DIč !

Ič DpH :

tel, :

email

(db lej len ako,,Sprostredkova teť')

prevádzkovatel'

Organizácia :

Adresa :

Vzastúpení :
ňo:

čtánok t
Zmluvné strany

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 23661258, 900 31 STUPAVA
štatutárny zástupca : Ing. Ján Vlček, Ing. Rastislav Vlček, konatelia
obchodné záležitosti : Ing. Rastislav Vlček
Slovenská sporitel'ňa a.s., Bratislava
IBAN: SK64 0900 0000 0050 3590 7887
46919805
2023645t62
SK2023645162
02165459 251 - Topset
02165459 256 - Ing. Ján Vlček
02l6042t 274 - Ing. Rastislav Vlček
Ing, Ján Vlček - vlcek@topset.sk
Ing. Rastislav Vlček - obchod@topset.sk

....,......0.é. €(.....k,,2(Í.Q.(.

(dblej len a ko,, Prevádzkovatel"')

článok z
Predmet zmluvy

2,I Predmetom tejto zmluvY (d'alej len ako ,,Zmluva") je poverenie Sprostredkovatel,a prevádzkovatelbm
sPracúvaním osobných Údajov (d'alej aj ako ,,OU") dotknutých fyzichých osób za podmienok a v rozsahu
dohodnutom v tejto Zmluve. Osobné údaje dotknutých osób sú súčasťou Informačných systémov -
poČÍtaČornich programov W|nCITY ,názov programu" a ich databáz (d'alej len ako ,,piogramy',)
Sprostredkovatel'a, ktoré od neho nadobudol Prevádzkovatel'.

článo* s
Doba spracúvania osobných údajov

3.1 SProstredkovatel'bude spracúvať osobné údaje na základe pokynov od prevádzkovatel,a po nevyhnutnú
dobu a len poČas platnosti tejto Zmluvy a súčasne počas platnosti zmlúv na službf informačných
technológií k Programom, ktoré má uzatvorené s Prevádzkovatelbm, a Koré obsahujú osobné údajá

,, . . . . . ...?.q.ť.. .{,{ . .., . k2 /í.0-(,. ...l /., . ....,,, ...

štatutá rny .art pru,../ ffi.:.. Iqi,.. ltpňi rj.?
.,.|It,..hx.?,..ď..7l..... 

/ /
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dotknut'ých osób, sProstredkovatel' je opŤyplý začať so spracúvaním osobných údajov dotknutich osóbdňom nadobudnutia platnosti a účinnosti teito Zmluvy

M i es to rrr" rÍ,|!íi lárr rr, ú dajo v

4'L SProstredkovatel' bude sPracúvať osobné. úd.aje vo svojom mene alebo prostredníctvom d,alšiehosProstredkovatel'a najmá, ale nielen prostrednrďvo, pouur.neno pr.iávnír!'lprostredkovatel,a buďv sídle SProstredkovatel'a s archivovanými progňmimi"áo prevaair"*t"rt, vzdialeným prístupomzo sídla SProsředkovatel'a k počítaÉom u-"p;Ó;;;", prevádzkovatel,a, alebo osobne v sídlePrevádzkovatel'a, alebo v sídle a/aiebo na pracovisku d,alšieho Sprostredkovatel,a.

účeta povaha sp:::Ív::i: osobných údajov

5'1 PrávnYm základom Pre uzatvorenie Zmluvy sú doteraz uzatvorené a platné zmluvy medziSProstredkovatelbm a Prevádzkovatel'om, v rioryin jJ*ustanovená povinnosť Sprostredkovatel,aPoslqrtovať Prevádzkovatel'ovi služby v o'blasti inioimaÉňýcn teÁnotogii-řJáí"i'r". ako ,,služby IT,)k Programom a Portálom, Koré naáobudol Prevádzr.ovatář od Sprostredkovatóla, alebo k nim získalPrístuP od SProstredkovate]'a. Programy 
, 
a.portály ,pruuiJtu obsa'hujú oráonJ-JJ.;e dotknutých osób.Uvedenými službami IT sú napr.- attrjatizáiie pág;;;"; správa á;.l;;, 'š.il., 

údňba, podpora,zverejňovanie dokumentov a údálov a pod,.

5'2 Pri Poslrytovaní sluŽieb IT Prevádzkovatel'ovi sa budú spracúvať osobné údaje, Koré tvoria v zmydeznenia § 3 ods, 1 súČasť informaČných systémov (aleú 
"Í 

uie"ne na to, aby wo.iti s,Jásť informačnýósYstémov) na základe osobitných PokYnov Preváaz*ovaú v nrogramoar a portiiloďr Bajmá, ale nie lerrPrehliadaním (Programov a portatov, s osobn,ými uoalmi), 
'Íct 

"hÁffi;'-op.awmi, úprarami,usPoriadavaním, PreskuPovaním, uchovávaním, 
"vni.a,ln"-iir, 

p*r.vto*nn pno,o*m, šřuktúrovaním,tri eden ím, modifi kova ním, zoskupova n ím, zasieia r?,rr,;";;jňáva n ím a pod..

čtáno* o
Zozna m spracúva ných osobných údajov

6,1 prevádzkovatel'je.oprávnený spracúvať nasledujúce osobné údaje dotknutých osób, ktoré sú súčasťouProgra mov (se|ektívne podl'a jednotlirných nrogra móv; :

a) meno, Priezvisko, rodné Priezvisko, akadem.ický titul pred menom a za menom, pohlavie, štátneobčianstvo, wdelanie, spósobilosť na právne úk;y, 
-- ''

" ;?[!rff|||ondátum 
a miesto narodenia a Úmftia, miesto pochovania, rodinný stav, údaje o rodinných

c) adresa trvalého a Prechodného Pobytu, korešpondenčná adresa, adresa nehnutel,ností v obci,
d) podpis, online identifikátor, lokalizačné údaje,

e) vlastníďvo nehnutel'ností,

f) adresa emailov, telefónne čísla a iné údaje o komunikačnom spojení,
g) bankové spojenie s číslom účtu,

h) údaje o poistenía poisťovniach,

i) mzda, Plat, odmenY, Poberanie prídavkov. na deti, údaje o odpracovanom čase, sumy podliehajúcernýkonu rozhodnutia nariadeným súdom aleuo spr-ávný. áiganor,
j) PeňaŽné uu'Y.^:.. PokutY, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonatel,ným rozhodnutímpríslušných orgánov,

k) nePrávom Prijaté sumY dávok sociálneho poistenia a dóchodkov starobného dóchodkového sporeniaalebo ich PreddavkY, Štátnych sociálnych oauÓ[,-o]uok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke vhmotnej núdzi, PeňaŽných'Príspevkov na kompánzáciu sociálnych'ooJ"Jr.o"'r.žkého zdravotnéhoPostihnutia, ktoré je zamestnanec povinný uietii ňi iarr.áu Wkň;iřho rozhodnutia podl,aosobitného predpisu,
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l) Údaje o Pracovnej neschopnosti, Údaje o dóležitých osobných.prekážkach v práci, údaje o zmenenej
Pracovnej schoPnosti, Údaje o b'ývalých a terajších zamestnávate;,och, pratovné zaádenie u áuůzaČiatku rnýkonu Pracovnej Činnosti,. údaje o čúpaní materskej oovotenry i-iooieovitej d*.řň;
Údaje z Potvrdenia o zamestnan[ údaje- z dokladu o bezúhonnŇi, ň;j! Ó veoeni zamestnanca vevidencii nezamestnaných obČanov, osvedčenia o absolvovaných skúŮka;ň'a wdeláva.tň uŘiuit].i., 

'

m) iné osobné Údaje dotknutých osób, ktoré sú evidované v príslušných programoch.

čtánok z
Kategóríe dotknuťých osób

7.L Kategórie dotknutých osób:

a) zamestnanci a b,ývalí zamestnanci Prevádzkovatel'a,

b) fYzické osobY.a neŽijúce osoby, Koných osobné údaje sa nachádzajú v programoch a na portáloch
nadobudnutých od Sprostredkovatel'a.

B.1

článok s
Po vi n n os ti Sp ros tred kova te lb

V zmYsle znenia § 34 ods. 3 Zákona je Sprostredkovatel' okrem povinností uvedených v d,alších článkochpovinný:

a) sPracúvať osobné Údaje len na základe písomných pokynov prevádzkovatel,a, a to aj vtedy, ak ideo.Prenos osobných Údajov do tretej krajinY alebo'medzinárodnej organizácie, Ótr.* prenosu nazáklade osobitného PredPisu alebo medzinárodn_ej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;SProstredkovatel' je pri takomto prenose povinný oznámiť prevád.Řouátór,oui-túto-Óožiaáá"ň;;;
sPracúvaním osobných Údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná ,rruu.,-ktorou je Slovenská
republika viazaná takéto oznámenie nezakazuje z dóvodov verejného ,aů:ru,-

b) zabezPeČiť, abY sa ogo.bv oprávnené spracÚvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť
o informáciách, o ktorych sa dozvedeli, ak nie sú viazané povinnosťou mřantivósii podl,a osobitného
zaKona,

c) vykonať opatrenia podl'a § 39 Zákona (Bezpečnosť osobných údajov),
d) dodržiavať podmienky zapojenia d'alšieho sprostredkovatel'a,

e) Po zohl'adnení PovahY sPracúvania osobných údajov v čo najváčšej miere postqrtnúť súčinnosť
Prevádzkovatel'ovi vhodnými .technichými a organizičnými opaireniami pri plnení leho povinnosti
Prijímať oPatrenia na základe Žiadosti dotknutej Ósoby podl'a diuhej hlavy Zákoná,

0 poslqrtnúť súčinnosť prevádzkovatel'ovi pri zabezpečovaní plnenia povinností podl,a § 39 až § 43Zákona s Prihliadnutím na povahu spracúvania osoUhýcn úbalov u irřo*e.Íu oostupné
Sprostredkovatelbvi,

g) vYmazať osobné Údaje alebo vrátiť Prevádzkovatelbvi osobné údaje po ukončení poskytovania služieb
t'ýkajúcich sa sPracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzi<ovatel.a a vymazať
existujúce kóPie, Koré obsahujú osobné ydlje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná ;;i;;;
Korou je Slovenská republika viazaná, nepožadule uchovávani'e iicntb orooňý.n ,iJ.jou,

h) PoskYtnúť Prevádzkovatel'ovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinnosti a poslqrtnúť
súČinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov á kontroly zo'strany iri.uaáixou.tel,a aleboauditora, ktorého poveril Prevádzkovatel'.

sprostredkovatel' je povinný v zmysle znenia § 34 ods. 4 zákona bez zbytočného odkladu informovať
Prevádzkovatel'a, ak má.za to, Že.sa pokynom Prevádzkovatel'a porušuje ŽaŘon, o.ooitňý predpis ateoó
medzinárodnú zmluvu, Korou je Slovenská repub|ika viazaná, Koié sa týxu;.i ggňiň;r;ónycrr ůoa;óv. 

-

SProstredkovatel' nie je bez súhlasu Prevádzkovatel'a oprávnený akýmkol,vek spósobom svojvol,ne
oPraviť, meniť, vYmazať, zniČiť, obmedziť sPracúvanie aiebo neóprávnene porrqrtnúř inému osobné
Údaje v Programoch, ku ktoným mu Prevádzkovatel'vydal pokyn na spracúvaniu'oroony.n údajov,
V PríPade, Že dotknutá .o.soba poŽiada priamo Sprostredkovatel'a o opravu/ vymazanie, obmedzenie
sPracúvania osobných rllajov, alebo uplatní voči Sprostredkovate1,ovi akékorvek iné'ruoiu piauó,
SProstredkovatel'bez meŠkania oznámi túto poŽiadavku dotknutej osoby prevádzkovatelbvi.

B.2

B.3

8.4
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B.5 Sprostredkovatel' je povinný dodrŽiavať zásadu minimalizácie uchovávania oÚ v zmysle znenia § 10
Zákona, t.j. osobné Údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej oŠoby
najneskór dovtedy, kYm je to potrebné na účel, na Koný sa osobné údaj-e spracúvajú; osobné úáaje sá
mÓŽu uchovávať dlhŠie, ak sa majú spracúvať rnýlučne na účel archivácie, na veáecký účel, na účel
historického výskumu a|ebo na štatisticXý účel na základe osobitného predpisu a ák sú dodžané
primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podl'a § 78 ods. B. Zákona,

8.6 Sprostredkovatel', ktory v. zmysle znenia § 34 ods. 8 Zákona poruší Zákon tým, že určí účel a prostriedky
spracúvania osobných Údajov sa povaŽuje v súvislosti s týmto spracúvaním osobných údajov zá
Prevádzkovatel'a; ustanovenie § 38 a § tO4až § 106 Zákona tým nie je dotknuté.

8,7 Pri spracúvaní osobných Údajov na úČel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo
na Štatisticlcý ÚČel je Prevádzkovatel' a Sprostredkovatel' v zmysle znenia § 78 ods. 8 povinný prijať
primerané záruky pre práva dotknutej osoby. Tieto zárulcy obsahujú zavedenie primeraných a účinných
technichých a organizaČných opatrenínajmá na zabezpečenie dodržiavania zásady minimalizácie údajov a
pseudonymizácie.

čtánok g
Práva a povinnosti Prevádzkovatelb

9,1 V zmysle znenia § 34 ods. 3 Zákona má Prevádzkovatel' nasledujúce práva a povinnosti:

a) vydávať písomné pokyny Sprostredkovatel'ovi na spracúvanie osobných údajov,

b) Po zohl'adnení povahy spracúvania osobných údajov vyžadovať od Sprostredkovatel'a aby v čo
najváčšej miere poslqrtol súčinnosť prevádzkovateřovi vhodnými technictcimi a organizačnými
oPatreniami pri plnení jeho povinnosti a prijímať opařenia na základe žiadosti dotknutej osob;, podía
druhej hlavy Zákona,

c) Žiadať od Sprostredkovatel'a, aby poslrytol súónnoť Prevádzkovateřovi pri zabezpďovaní Snenia
Povinností podl'a § 39 aŽ § 43 Zákona s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov
a informácie dostupné Sprostredkovatelbvi,

d) Žiadať od Sprostredkovatel'a, aby po ukončení poslqltovania služieb býkajúcich sa spracúvania
osobných Údajov vrátil Prevádzkovatelbvi osobné údaje, alebo ich vymazal,

e) Žia_dať od Sprostredkovatel'a informácie potrebné na preukázanie splnenia povinnosti a poslrytnuť
súČinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Prevádzkovateía alebo
auditora, ktorého poveril Prevádzkovatel'.

čtánok 70
Ďa tší sp rostre d kova tet'

10.1 Sprostredkovatel'móŽe vzmysle znenia § 34ods.2 Zákona poveriť spracúvaním osobných údajov aj
d'alŠieho sprostredkovatel'a (subsprostredkovatel'). Prevádzkovatel' vyhlasuje, že s tým súhlasí á vydá
Prevádzkovatel'ovi osobitné písomné súhlasy a všeobecný písomný súhlas podl'a Príloh !,2,3Zmluvy,

10.2 V prípade vŠeobecného písomného súhlasu Sprostredkovatel' bude informovať prevádzkovatel'a
o ak'ýchkol'vek zamýŠl'aných zmenách v súvislosti s pridaním alebo nahradením d'alších
sprostredkovatelbv. Prevádzkovatel' bude mať možnosť namietať voči talcýmto zmenám.

10.3 Ak Sprostredkovatel' v zmysle znenia § 34 ods. 5 Zákona zapojí do vykonávania osobitných
sPracovatel'shých Činností v mene Prevádzkovatel'a d'alŠieho sprostredkovatel'a, tomuto d'alšiemu
sprostredkovatelbvi v zmluve alebo inom právnom úkone je povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce
sa ochrany osobných Údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve alebo inom právnom úkone medzi
Prevádzkovatelbm a Sprostredkovatel'om podl'a znenia § 34 ods. 3 Zákona, a to najmá poslqtnutie
dostatoČných záruk na prijatie primeraných techniclcých a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie
osobných Údajov spiňalo požiadav}<y Zákona. Zodpovednosť voči Prevádzkovatel'ovi nesie póvodný
Sprostredkovatel', ak d'alŠÍ sprostredkovatel' nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných
údajov.

\
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článok lt
Mlčanlivosť

11,1 SProstredkovatel' je Povinný v zmysle znenia § 79 ods. 1 Zákona zachovávať mlčanlivosť o osobnýchÚdajoch, ktoré sPracúva. Povinnosť.mlČanlivosli lrvá aj po ukončení spracuvania osobných údajov.SProstredkovatel' je Povinný v zmysle znenia § 79 ods. i'zákona ,áuiurái,rĚnlivosrou '; or;b;ř.;Údajoch fYzické. 9so!Y, Koré prídu do Jtvkv s osobnými úá;i.i u pilváozrovátát, -iréň"
SProstredkovatel'a. Povinnosť mlČanlivosti podl'a výššie uvedeného musí Írvar a: po skončení prátouněňo
pomeru tejto fyzickej osoby.

IL2 Povinnosť mlČanlivosti Podl'a vyŠŠie uvedeného odseku neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdua orgánov Činných v trestnom konaní podl'a osobitného'zákbna;'w111 ňi.,o-áo*nuté ustanovenia omlčanlivosti podl'a osobitných predpisov.

11,3 SProstredkovatel't'ýmto vyhlasuje, že zaviazal mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, Koré
Prigu do stYk! s osobnými Údajmi u Prevádzkovatel'a a/alebo 

'sprosvádkovatet,a 
a zaviazal ichmlčanlivosťou, ktorá má trvať aj po skončení pracovného pomeru,

čtánok 72
Bezpečnosť osobných údajov

12.1 Prevádzkovatel' a Sprostredkovatel' v zmysle znenia § 78 ods. 11 Zákona pri prijímaní bezpečnostnýchoPatrení a Pri Posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov áórt[pii:,i pr,r"i*u- poáit
medzinárodných noriem a štandardov bezpečnosti.

I2,2 SProstredkovatel' je Povinný dodrŽiavať zásadu integrity.a dóvernosti vzmysle znenia § 11 Zákona, t,j,osobné Údaje musia bYť sPracúvané spósobgr, tgrv prostrednífior'prrmár.ný.ň te.rriir.ý"n''uorganizaČných oPatrení zaruČuje primeranú bezpečnósť osobných údajbv vrátane ochranv oredneoPrávneným sPrac.úvaním oÚ, nezákonným spracúvaním oú, ňaňoonÓ,iltr.iou-ÓÚ, ;;;;ártŮalebo poškodením OÚ.

12,3 SProstredkovatel' je 
.Povinný v zmysle, znenia § 40 ods. 3 Zákona oznámiť prevádzkovate;,ovi porušenie

ochranY osobných Údajov bez zbytočného odklaóu po tom, ako sa o ňom oozveáJ.
L2,4 SProstredkovatel' je Povinný prijať v zmysle znenia § 39 Zákona so zretelbm na najnovšie poznatky, nanákladY na vYkonanie oPatrenÍ, na povahu,.rozsah,-kontext a účel ,pr*Ůuuniu osobných údajov a nariziká s róznou PravdePodobnosťou a. závažnosťou pre práva rr"i.r"r.ň-"iou ýirn.r.né technické aorganizaČné 

_ 
oPatrenia na zaistenie Úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uveoené

opatrenia móžu zahřňať najmá:

a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,

b) zabezPeČenie trvalej dóvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných
údajov,

c) Proces obnovY.dostuPnosti osobných Údajov a prístup k nim v prípade fuzického incidentu alebotechnického incidentu,

d) Proces Pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technichých a organizačných
opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

12,5 Pri Posudzovaní Primeranej Úrovne bezpečnosti sa prihliada na riziká, Koré predstavuje spracúvanie
osobných Údajov, a to najmá náhodné _zničenie u;g59 ney'ákonné' zniÉeniá, strata, zmena aleboneoPrávnené po:lqnyle. prená.šaných oÚ, uchovávaných oÚ alebo inak .Ér.*".,iy.ln Óú; ;H;
neoprávnený prístup k talcimto OÚ,

t2.6 Sprostredkovatel' je povinný v zmysle znenia § 39 ods. 4 Zákona zabezpeči( aby fyzická osoba konajúca
za SProstredkovatel'a, Korá má prístup k osobným údajom od prevádikovatel,a'sjracúvala tiuto óroňnĚ
Údaje len na základe PokYnov Prevádzkovatel'a alebo podl'a osobitného predtisri alebo meozinárÓJne;
zmluvy, Korou je Slovenská republika viazaná.
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článok 79
Právo na náhradu škody a zodpovednosť

13.1 VzmYsle znenia § 38 Zákona kaŽdá osoba, Korej vznikla majetková ujma alebo nemajetková ujma v
dósledku poruŠenia tohto zákona, má právo na náhrádu škody od prevádzŘovatel'a alebo
Sprostredkovatel'a.

13.2 Sprostredkovatel' zodpovedá za Škodu spdsobenú spracúvaním osobných údajov, len ak nesplnil
Povinnosti podl'a § 34 aŽ § 37, § 39, § 40 ods. 3, §44, § 45, § 51 ods.3 Zákona, alebo ak konal nad
rámec alebo v rozpore s pokynmi Prevádzkovatel'a, Koré boli v súlade so Zákonom,

13.3 Sprostredkovatel'sa móŽe zbaviť zodpovednosti podl'a predchádzajúceho odseku, ak preukáže, že vznik
škody nezavinil.

13.4 Ak sa na tom istom spracúvaní osobných údajov zúčastnil viac než jeden prevádzkovatel' alebo
Sprostredkovatel' alebo Prevádzkovatel' aj Sprostredkovatel' spoločne a sú podl'a odsekov 13.2 a 13.3
zodpovední za Škodu spósobenú spracúvaním osobných údajov, za škodu zodpovedajú spoločne a
nerozdielne.

13.5 Ak Prevádzkovatel' alebo Sprostredkovatel'v súlade s odsekom 13.4 uhradil náhradu škody v plnej rnýške,
má Právo Žiadať od ostatných Prevádzkovatel'ov alebo Sprostredkovatel'ov zapojených 

'oo 
ionó iéténo

sPracúvania osobných Údajov tú Časť náhrady škody, ktorá zodpovedá ich podielu zodpovednosti za
škodu za podmienok ustanovených v odseku 13.2.

čtánok 74
Preh lá sen ie Sprostredkova telb

I4,I Sprostredkovatel't,ýmto prehlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých mób bude posfupovať
v súlade s Nariadením GDPR a v súlade so Zákonom.

čtánok ts
pre h l á se n í e prevá dzkova telb

15,1 Prevádzkovatel'týmto prehlasuje, že v zmysle znenia § 34 ods. 1 poveruje spracúvaním osobných údajov
vo svojom mene Sprostredkovatel'a, ktoný poslqrtuje dostatďné záruky na prijaťe primeraných
techniclcých a organizaČných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spínato požiadavky Zákona
a aby sa zabezpeČi|a ochrana práv dotknutej osoby. Na poverenie Sprostredkovateía spracúvaním
osobných údajov podl'a prvej vety sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.

čtánok to
Platnosť Zmluvy

16.1 Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.

t6,2 a) Zmluvné strany móžu ukončiť platnosť Zmluvy písomne obojstrannou dohodou,

b) KaŽdá zo Zmluvných strán móže vypovedať Zmluvu písomnou uipoved'ou bez udania dóvodu s 2
mesaČnou uýpovednou lehotou, zaČínajúcou pnný deň nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom
bola výpoved' doručená druhej zmluvnej strane,

16.3 Ak Sprostredkovatel' podstatne poruŠí Zmluvu, vznikne Prevádzkovatel'ovi právo na okamžité odstúpenie
od Zmluvy za podmienok daných Obchodným zákonníkom a Zmluvou. Odstúpením od Zmluvy táto
Zmluva zaniká, a to dňom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

a) Za podstatné porušenie Zmluvy Sprostredkovatel'om sa bude považovať:

. Podstatné poruŠenie povinnostÍ, koré sa zaviazal Sprostredkovatel' plniť na základe tejto Zmluvy,
aplikovatel'ného znenia Nariadenia GDPR a na základe znenia Zákona.

16,4

16.5 Po ukonČení platnosti Zmluvy vráti Sprostredkovatel' Prevádzkovatel'ovi všetky podklady a médiá, Koré
mu prevádzkovatel' poslqÁol počas trvania zmluvy a vymaže všetky elektronické súbory z počítačov

6l14
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a záloŽných médiÍ, Na PoŽiadanie Prevádzkovatel'a písomne potvrdí Sprostredkovatel, prevádzkovatelbvi,
že predmetné súbory vymazal.

16,6 Zmluva stráca Platnosť dňom zániku jednej zo zmluvných strán, ibaže by práva a povinnosti vypl,ývajúce
zo Zmluvy prewala nástupnícka organizácia.

16,7 Zmluva stráca Platnosť dňom ukonČenia platnosti poslednej zmluvy, Korou sa zaviazal Sprostredkovatel,
PoskYtovať sluŽbY IT Prevádzkovatelbvi na Programy obsahujúce osobné údaje podl,a poslednej zmluvy.

článok tz
ostatné ustanovenia

L7,I Zmluva nadobúda Platnosť a ÚČinnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán svlinimkou
nadobudnutia ÚČinnosti, ak zákon ustanovuje pre Prevádzkovatel'a povinné zverejnenie Zmluvy. potom je
zmluva účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na určenom webovom sídle prevádzkovatel,a
v zmYsle znenia § 47a) ods,1 zákona Č,40ltg64 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

17,2 Právne vzťahY zmluvných strán vyphývajúce zo Zmluvy a/alebo vzniknuté v súvislosti s jej plnením, alebo
Právne vzťahY neuvedené v Zmluve sa riadia prísluŠnými ustanoveniami Nariadenia GDPR, Zákona
a ostatnými všeobecne záváznými právnymi predpismi slovenskej republiky,

17,3 Ak bude Zmluva dotknutá v dósledku legislatívnych úprav, Zmluvné strany sa zavázujú bez zbytočného
odkladu uviesť PÍsomným dodatkom jej obsah do súladu s norným právnym stavom a to tak, aby nové
znenia ustanovení boli čo najbližšie póvodným.

t7,4 V PríPade, Že sa nieKorá Časť Zmluvy stane neplatnou bez zavinenia zmluvných strán, zmluvné stranysúhlasia, Že t'ým nebude dotknut'ý obsah ostatných častí Zmluvy (ak nesŮvisia s neplatnou časťou
ZmluvY a ak to nevYluČuje v zmYsle vŠeobecne závázných právnych pr"dpi.ou samotná povaha takéhoto
ustanovenia).

17,5 NárokY za ŠkodY a vadY v Predmete plnenia, za Škody z nedodržania závázkov podl,a Zmluvy, pokial, ich
Zmluva neuPravuje, sa riadia prísluŠnými ustanoveniami obchodného zákonníka v platnom znení,

t7,6 ZmenY a doPlnkY k Zmluve budú uplatnené zásadne po dohode zmluvných strán písomnými dodatkami,
ČÍslovanými v nepreruŠovanom ČÍselnom rade, powrdenými každou zo Zmluvny.Á ,tran.

L7,7 Prevádzkovatel'PÍsomne (listom, emailom alebo potvrdením na konci Zmluvy) oznámi/potvrdí
Sprostredkovatel'ovi kde a kedy zverejnil Zmluvu.

17,8 Zmluva je vYhotovená vo dvoch rovnopisoch, z Koných po ich obojstrannom poprdení si každá zo
Zmluvných strán ponechá jeden rovnopis.

t7,9 Zmluvné stranY vYhlasujÚ, Že túto Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, určite a zrozumitel.ne, ich zmluvná
vol'nosť nie je niČÍm obmedzená, text Zmluvy si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
podpisujú.

Príloha č.1: Osobitný súhlas prevádzkovatel'a - Dikomix s.r.o.
Príloha č.2: Osobitný súhlas prevádzkovatel'a - AWD Systems s.r.o,
Príloha č.3: Všeobecný súhlas prevádzkovatel'a

V Stupave, dňa 15. mája 2018 v..gfr.l,tl.Q u€ , anu..ď!.:.T:.l/-.....

/l /u1
lnq, lan ?n,aí,,,'b
" " 

0" 
" 
l 
"" " " " " " " ", ;" " " " ",

... s|á.n.l lw....t).h.uA
TOPSET Solutiong s.í,o.

Ho|ehc 236a'?55,,.30O 3i Stupavs
_T: 0z6$í5(,25 l, E : lol)$et@roíi§et,gk

.lco: 469,19805, tÓ opn: sK2o23645162
-í-

Ing. Ján Vlček
konatel'

Za Sprostredkovatel'a za prevádzkova
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Potvrdenie o zverejnení Zmluvy

PoWrdzujeme, že táto Zmluva bola zverejnená v zmysle znenia § 47a) zákona Č. 4011964 Zb. ObČiansky

zákonník v znení neskorších predpisov na webovom sídle Prevádzkovatelhl

,*,*.,./!(.k.:k?.?..(:.:../.lk... oo^..,,./§;.,|..".,L{...,...,.,....

ďL
za prevádzkovatel'a

ÁYTŠ,
,1,ťÁ-"ť.V_b-*\

tWt"-, 
_" _.__j,'

al14
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Sprostredkovatel'

Organizácia :

Adresa :

Vzastúpení :

Bank, spoj, :

ňo:
D{Č :

IC DPH :tel, :

článok t
Zmluvné strany

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 23661258, 900 31 STUPAVA
štatutárny zástupca : 

-Ing, 
Ján Vlček, Ing, Rastislav Vlček, konatelia

obchodné záležitosti : Ing, Rastisl.u Ýreíi
Slovenská sporitel'ňa a,s., Bratislava
IBAN: SK64 0900 0000 0050 3590 7887
46919B05
2023645l62
SK2023645162
02165459 251 - Topset
02165459 256 - Ing. Ján Vlček
02160427 274 - Ing, Rastislav VlČek
Ing. Ján Vlček - vlcek@topset.sk
Ing. Rastislav VlČek - obchod@topset.sk

email

(dblej len a ko,,9prostredkova tef)
prevádzkovatel'

Organizácia :

Adresa :

Vzastúpení :
ňo:

9l14

Príloha č.1 Osobitný súhlas prevádzkovatet'a
Súhlas je vydaný v zmysle znenia § 34 ods,2 zákona č, 18/2018 Z,z. o ochrane údajov a o zmene a doptnení
:§::f,I:i í::il1;,ť;:!J::rťůÉí:i:;;;IE:ir,:]"iiz:Í:",-,,p.,,i,uňiá iiii'rcn údajov d.,/"j i;; ;;;

číslo súhlasu sprostredkovatel'a tl2018-05-15jv1

číslo súhlasu prevádzkovatel'a

(d'a lej len a ko,, Prevádzkova te/^)

čtánok z
preambula

2'I SProstredkovatel' a Prevádzkovatel' uzavreli medzi sebou 
|ml.uriu, ktorej predmetom je poverenieSprostredkovatel'a Prevádzkovatel'om spracúvaním 

"r"ňňll.t ýdujou á"iiilÚ; fyzichých osób zaPodmienok a v rozsahu dohodnutom v Zmluve. osouhĚ ú;j'" 'd;ffitýH 
osób sú súčasťouInformačných systémov - počítačouich programov wincŇ,n azoi prúárui'u'i.n databáz (d,alej lenako,,ProgramY") SProstredkovatel'a, Koré oá nehó nuáoĚuáor prevádzkovatel,.

čtánok g
Osobitn ý sú h la s Preuá dzkova telb

3,1 Prevádzkovatel' prehlasuje, Že t,ýmto. vydáva _osobitný súhlas (d,alej len ako ,,Súhlas,,) stým, abySProstredkovatel' v zmYsle znenla § 34 ods. 2 zákoÁa a v zmysle znenia čl. 10 Zmluvy poverilsPracúvaním osobných Údajov aj d'alŠieho sprostredkovuúru ro'ur"j len akó ,,Šubiprosředkovatel^,), a tosPoloČnosť Dikomix s.r.o. so sídlom vavilovova zz, ai| ói.b-áiiJuu)'iéř"'h 3723o3, zastúpenúkonatel'om Marianom Schmidtom.
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čtáno* e
Podmienky udelenia Súhlasu

4't Ak SProstredkovatel' v zmYsle znenia § 34 ods. 5 Zákona . 1apojí do vykonávania osobitnýchsPracovatel'slcých Činností V mene Prevádzkovatel'a Subsprostredkovatel,a, tomutoSubsProstredkovatelbvi v zmluve alebo 
. 
inom právnom útóne ,je povinný uložiť rovnaké povinnostit'ýkajúce sa ochranY o_sobných Údajov, ako sú Ústanovenďv Zmluve alebo inom právnom úkone medziPrevádzkovatel'om a Sprostredkováte/om podl'a znenia § g+ ods. 3 .Zákona, a to najmá poslqÁnutiedostatoČných záruk na prijatie primeraný.cň tá.ňniiroliň a"o-rganizačných opatrení tak, aby spracúvanieosobných údajov sPÍňalo Požiadavky Z;kon;. 

';6;;*šť 
voči bre*árr,ouate1,ovi nesie póvodný

i!:;;Y'on""atel', 
ak d'alŠÍ sprostredkovatel' nespln? svoie-povinnosti týkjúie-si ocnruny osobných

5.1

čtánok s
platnosť súhlasu

SÚhlas nadobúda Platnosť a ÚČinnosť dátumom jeho podpisu prevádzkovate|,om za podmienky, žePredt'ým alebo v rovnalc,i deň nadobudla platnosť aúčinnosť'Zmluva, Ak prevádzkovatel,podpíše SúhlasPred nadobudnutím Platnosti a ÚČinnosti Zmluvy, potom sa za dátum nadobudnutia platnosti a účinnostisúhlasu bude pokladať dátum nadobudnutia platnosti a účinnosti zmtuvy.
Prevádzkovatel' móŽe svoj SÚhlas odvolať bez udania dóvodu s mesačnou tnipovednou lehotou, ktorázaČne PlYnúť od Prvého dňa nasledujúceho mesiaca, kedy prevádzkovatel, preukázatel,ne doruólSprostredkovatelbvi odvolanie Súhlasu.
Ak SProstredkovatel'nesplní podmienky podía znenia Óánru 4, udelený Súhlas nebude darrý.

5,2

5.3

v gfu/.m(a.........,., 
dňa Jrr u

//p /an ?n,aro,?
"" " v" ", /",1, 

l" "",... l,..l l.,.,, l l

" /q'o"oL aéa-z.-
(/lr)

Za Prevádzkovateřa /
/

\
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Osobltný súhlas prevádzkovatel'a

číslo súhlasu sprostredkovatel'a tl2018-05-15jv2

číslo súhlasu prevádzkovatel'a

Sprostredkovate!'

Organizácia :

Adresa z

Vzastúpení :

Bank, spoj, :

tčo :

DIč ;

tč ppn :

tel, :

čtánok t
Zmluvné strany

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 23661258, 900 31 STUPAVA
štatutárny zástupca : Ing, Ján Vlček, Ing. Rastislav Vlček, konatelia
obchodné zá|ežitosti : Ing. Rastislav Vlček
Slovenská sporitel'ňa a.s., Bratislava
IBAN: SK64 0900 0000 0050 3590 7887
46919805
2023645162
SK2023645162
02165459 251 - Topset
02165459 256 - Ing. Ján Vlček
O2l6042t 274 - íng. Rastislav VlČek
Ing. Ján Vlček - vlcek@topset.sk
Ing. Rastislav Vlček - obchod@topset.sk

email

(dblej len ako,,Sprostredkouateť')

prevádzkovatel'

Organizácia :

Adresa :

Vzastúpení ;
rčo !

tllu

Príloha č.2

SÚhlas je vYdaný v zmYsle znenia § 34 ods,2 zákona č. 1s/201s Z.z, o ochrane osobnych údajov a o zmene a doptneníniektorych zákonov (dbbj len_ako.žákon') ana áktade zriry rporěnrispracúvaním osobných údajov (dblej len ako,,zmluva") uzatvorenej medzí prevádzkovatelbm a sproďredkoraíaari,

(dblej len ako,,Prevádzkovatef')
čIánok z
Preambula

2,I SProstredkovatel' a Prevádzkovatel' uzavreli medzi sebou Zmluvu, ktorej predmetom je poverenieSProstredkovatel'a Prevádzkovatel'om spracúvaním osobných qoaj'ov áoiilnlÚ.n fyziclc,ých osób zaPodmienok a v rozsahu dohodnutom v Zmluve. osobné údď_i; ootr",uúŽň orou sú súčasťouInformačných systémov - počítačor,ných programov W|nCITY,,naroi projiá;;;'; ich databáz (d'alej lenako,,ProgramY") Sprostredkovatel'a, Koré oá neho nadobudol prevádžkořatel,,

čtánok s
Osobitný súhlas Prevádzkovatelb

3,1 Prevádzkovatel' prehlasuje, Že t,ýmto vydáva_ osobitný súhlas (dhlej len ako ,,Súhlaš,) stim abySProstredkovatel' v zmYsle znenia § 34 ods. 2 Zákona a Ú zmysle znLnia el. to zrtŮuy poveril spracúvanímosobných Údajov aj d'alŠieho sProstredkovatel'a (d'alej len áko ,,SubsprostreJtovater,1, a to spoločnosťAWD SYstems s.r.o. so sídlom Cementárska tosoltq,90o 3i stup.uá, ]Čo 3i 95B 405, zastúpenú
konatel'kou Mgr. Alenou Volnou.
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čtáno* a
Podmienky udelenia Súhtasu

4't Ak Sprostredkovatel' v zmYsle znenia § 34 ods. 5 Zákona . .z.apojí do vykonávania osobitnýchsPracovatel'shých Činností V mene Prevádzkovatel'a Subsprostredkovatel,a, tomutoSubsProstredkovatel'ovi v zmluve alebo inom právnom úkone je povinný uložiť rovnaké povinnostit'ýkajúce sa ochranY o_sobných Údajov, ako sú Ůstanovenďu zrluu" alebo inom právnom úkone medziPrevádzkovatelbm a Sprostredkovátel;om podlh znenia § 34 ods. 3 Zákona, a to najmá poslqrtnutiedostatoČných záruk na prijatie primeraný.cň tecnnřr,ýcň a'oiganizačných opatrení tak, aby spracúvanieosobných Údajov sPÍňa,lo_.požiadavky Zákona. zoOpoveánóšť voči br.uár[ou.te1,ovi nesie póvodnýSProstredkovatel', ak d'alŠÍ sprostredkovatel' nesplní svoié-povinnosti týkajúie-ia ochrany osobnýchúdajov.

5.1

čtánok s
platnosť súhlasu

SÚhlas nadobúda Platnosť a ÚČinnosť dátumom jeho podpisu prevádzkovate|,om za podmienky, že
Predt'ým alebo v rovnalc,i deň nadobudla platnosť a účinnosť Zmluva. Ak prevádzkovatel, podpíše Súhlas
Pred nadobudnutím Platnosti a ÚČinnosti Zmluvy, potom sa za dátum nadobudnutia platnosti a účinnostisúhlasu bude pokladať dátum nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy.
Prevádzkovatel' móŽe svoj SÚhlas odvolať bez udania dóvodu s mesačnou výpovednou lehotou, ktorázaČne PlYnúť od Prvého dňa nasledujúceho mesiaca, kedy prevádzkovatef preukázateřne doruělSprostredkovatelbvi odvolanie Súhlasu.
Ak sprostredkovatel'nesplní podmienky podl'a znenia Čunru 4, uddený súhlas netude plabrý.

5,2

5.3

, ,fl:q,!, /žl.(€...,....., an"*ď1*{. /í



SÚhlas je vYdaný v zmvsle 
.znenia § 34 ods,2 záko11 č. 1s/201s Z,z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení:;::l:i;::a,'ngr:::i,rl"rl;::ďi;"*ú"Íťr:-,,,p*,nu,ii,-i,ášillžn úda1,ov raaui É, iiá

číslo súhlasu sprostredkovatel'a tl2018-05- 1 5jv3
číslo súhlasu prevádzkovatel'a

Zniluua o povereníspracúvantm osobných Úclajo4 Verzia z 15, mája 2018__ rcV.00

Príloha č.3

Sprostredkovatel'

Organizácia :

Adresa !

Vzastúpení :

Bank. spoj, :

tčo :

D!č !

IC DPH :

tel, :

email

(db lej len ako,,Sprostredkoua tef')

Všeobecný sú h las prevádzkovatel'a

čtánok t
Zmluvné strany

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 23661258, 9OO 31 STUPAVA
statutárny zástupca : 

Jns. ]án Vřek, Ing. Rastislav Vlček, konateliaobchodné záležitosti : Ing. RastisluuVĚ"i 
'''

Slovenská sporitel'ňa a.s., Bratislava
IBRtt1, ,*u.0900 0000 obso ssgó iggz
46919805
2023645162
sK2023645162
02/65459 251 - Topset
02165459 256 - Ing. Ján Vlček
92/60421 274 - Ing. Rastislav Vlček
Ing. Ján Vlček - vlcek@topset.sk
Ing. Rastislav Vlček - oOcnbaóiópset.sX

L3lL4

prevádzkovatet.

Organizácia :

Adresa :

Vzastúpení :
rčo :

dá€C ?al,zor
. .,. ?Ii... y!,,, Éi?r,ll,.?/,. ..
:ilúp:ru",, 

: t 
/, 

: 7;i1 ?iirJjz, ?
(db /ej len a ko,,Prevádzkova te/^)

čtánok z
Preambula

2't SProstredkovate|' a Prevádzkovatel' uzavreli medzi sebou Zmluyu, ktorej predmetom je poverenieSProstredkovatel'a Prevádzkovat"řor^ ,pr..,iu.ň,m ;JŇ+ ,io.:bu joii.rítvir, 
ťyzickych osób zaPodmienok a v rozsahu aonoanuúm v Zmluve. osóuie 

_ooa;e dotknubióh osób sú súčasťouInformaČných sYstémov - Počítačových programóu wiňňil.,,názov programu,, a ich databáz (d,alej lenako 
"Programy") Sprostreor<ovaierá, tňore oá ň"n. ..l"ň"jol Prevádzkovatel'.

u;uo o u r, ý rítŮ !! !É ra ar*o va te l.a

3'1 Prevádzkovatel' prehlasuje, Že týmto ydáyu_vŠeobecný súhlas (d,alej len ako ,,Súhlas,,) stým, abYSProstredkovatel' v zmYŠe 
'n'ni. 

-Ě 
s1oos, z zÁŘÓÁ,a' 

-a 
v zmysle inenia čt. 10 Zmluvy poverilsPracúvaním osobných údajov a; oLtšierro ,ň;;rtr.li;;řert iotre: len ako,,Subsprostredkovatel^.).



Zmluva o poverení spracúvanim osobných údajcv, vetzia z 15. mája 2018_ rev,00 -.ffififu,
čtáno* n

Podmienky ude/enía Súhlasu

4,I

4.2

SProstredkovatel' bude PÍsomne informovať Prevádzkovatel,a o akýchkolVek zamýšl,aných zmenáchv súvislosti s PridanÍm alebo nahradením Subsprosředkovatel,ov. preváazkovatel, bude mať možnosťnamietať voči tahýmto zmenám.

Ak SProstredkovatel' v zmYsle znenia § 34 ods, 5 Zákona 1apojí do vykonávania osobitnýchsPracovatel'slcých Činností V mene Prevádzkovatel'a Subsprostredkovatel,a, tomutoSubsProstredkovatelbvi v zmluve alebo inom praunorn lixonu'l" pouinný uložiť rovnaké povinnosti
!r'iý:q sa ochranY o_sobných Údajov, ako sú Ústanovené u Žrriiu" alebo inom právnom úkone medziPrevádzkovatelbm a Spro,siredkovátefu, podl'a zneniá l s+ Óá.. 3 .Zákona, a to najmá poslqrtnutiedostatoČných záruk na Prijatie primeranýcň technicbých a-oiganiza§ných opatrení tak, aby spracúvanieosobných Údajov sPÍňalo PoŽiadavky zákona. ZodpovednoŠť voči br"uaáikou.tuřoíri"nesie póvodný

;!:fi[*'"atel', 
ak d'alŠÍ sprostredkovatel, nes6n7 ,*J;;;;;nosti týkajú;u-;; ochrany osobných

článok s
platnosť súhlasu

SÚhlas nadobúda Platnosť a ÚČinnosť dátumom jeho podpísu prevádzkovatel,om za podmienky, žePredt'ým alebo v rovnakri deň nadobudla platnosť a účinnosť Zmluva. Ak prevádzkovatel, podpíše SúhlasPred nadobudnutím Platnosti a ÚČinnosti Zmluvy, potom sa za dátum nadobudnutia platnosti a účinnostisúhlasu bude pokladať dátum nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy.
Prevádzkovatel' móŽe svoj SÚhlas odvolať bez udania dóvodu s mesačnou výpovednou lehotou, ktorázaČne PlYnúť od Prvého dňa nasledujúceho mesiaca, kedy prevádzkovatel preukázatel,ne doruólSprostredkovatelbvi odvolanie Súhlasu.

5,1

5.2

, ,P.íJlř.?r€, , dň".{/,,{,..l/-.

tfr /q2 hrrr:,Ó
' furu"rrh. 

'áťÁ./"''nn
za prevádzko"|r,u,, 

/


