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Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 

uzatvorená podľa § 34 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 

 

Prevádzkovateľ:          Mesto Bytča 
                                   So sídlom Námestie SR č.1/1 
                                   01401 Bytča 
                                   IČO:  00321192 
                                   č.ú. IBAN SK12 0200 0000 0000 2352 5432, VÚB Bratislava 
                                   štatutárny orgán: Ing.Miroslav Minárčik, primátor mesta  
                                    
                                           (ďalej aj len „prevádzkovateľ“)          
 
 
  
Sprostredkovateľ:     TEZAR, s. r. o 
                                   so sídlom: Thurzova 968/17, 014 01  Bytča  
                                   IČO:  31615333 
                                   IČ DPH:  SK2020442655                                
                                   DIČ: 2020442655        
                                   štatutárny orgán: Marián Múdry, konateľ                              
                                   č.účtu: IBAN SK64 5600 0000 0029 0031 3001  
                                   Prima banka Slovensko, a.s.                         
                                  spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina vl. č.  2212/L 
                                  (ďalej aj len „Sprostredkovateľ“) 
 

(prevádzkovateľ a sprostredkovateľ  spoločne v texte ako „zmluvné strany“) 
 

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov podľa Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. 
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej aj len „Zákon“) 
                       
                

ČL 1. 
Predmet a doba spracúvania osobných údajov 

 
1. Predmetom  tejto  zmluvy  je  úprava práv a povinností zmluvných strán pri  spracúvaní  osobných  

údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa a poverenie sprostredkovateľa 
prevádzkovateľom spracovaním osobných údajov v rozsahu a za podmienok stanovených touto 
zmluvou. 

 
2. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje podľa  platnej   mandátnej zmluvy č. 

058/2020 uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 3. 12. 2020, predmetom ktorej je zabezpečenie  
komplexnej starostlivosti o byty a nebytové priestory, nachádzajúce sa v bytových domoch súp. č.1578 a 1579 
v Bytči.  
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3. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa po dobu trvania 
mandátnej zmluvy č 058/2020 uzavretej  dňa 3. 12. 2020 a výhradne na základe písomného pokynu 
prevádzkovateľa. 

 
Čl. 2 

Povaha a účel spracúvania 
 
 

1. Účelom spracovania osobných údajov  je zabezpečenie komplexnej správy bytov, nachádzajúcich sa 
v bytových domoch súp. č.1578 a 1579 v Bytči, ktorých výlučným vlastníkom je prevádzkovateľ. 

2. Povaha spracovania osobných údajov: bežné osobné údaje 
 

Čl. 3 
Zoznam osobných údajov 

 
Zoznam osobných údajov, ktoré poskytne prevádzkovateľ sprostredkovateľovi: 
a) meno, priezvisko, akademický titul 
b) dátum narodenia, rodné číslo 
c) adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, korešpondenčná adresa 
d) telefónne číslo, e-mail  
 
 

Čl. 4 
Kategória dotknutých osôb 

 
Sprostredkovateľ bude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu podľa tejto zmluvy, ktorými 
sú: 

a) nájomcovia bytov v bytových domoch súp. č. 1578 a 1579 v Bytči, ktorých výlučným vlastníkom 
je prevádzkovateľ 

b) osoby žijúce spolu s nájomcom v bytoch uvedených v písm. a) tohto článku 
 
 

Čl. 5 
Práva a povinnosti prevádzkovateľa 

  
1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje poskytované sprostredkovateľovi na spracovanie 

získal v súlade s Nariadením.  
 

2. Prevádzkovateľ je povinný poskytovať sprostredkovateľovi na spracúvanie len zákonne získané, 
správne a aktualizované údaje. V prípade zmeny v poskytnutých údajoch oznámi prevádzkovateľ 
tieto zmeny bezodkladne sprostredkovateľovi. 

 
3. Prevádzkovateľ týmto deklaruje, že má vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu podľa zákona. 

 
4. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú technickú, 

organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvania osobných 
údajov v súlade so zákonom. 

 
5. Prevádzkovateľ berie na vedomie, že nesmie zveriť spracovanie osobných údajov 

sprostredkovateľovi, ak by tým mohli byť ohrozené práva a právom chránene záujmy dotknutých 
osôb. 
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Čl. 6 
Povinnosti sprostredkovateľa 

 
1. Sprostredkovateľ je povinný osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazať mlčanlivosťou 

zmysle § 79 zákona. Povinnosť mlčanlivosti všetkých osôb trvá aj po ukončení spracúvania 
osobných údajov. 
 

2. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti spracúvania osobných 
údajov  v zmysle čl. 32 Nariadenia a § 39 zákona.  

 

3. Sprostredkovateľ je povinný v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi 
vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia 
na základe žiadosti dotknutej osoby a vynaložiť všetko úsilie na podporu Prevádzkovateľa 
v prípade, ak prevádzkovateľ podlieha kontrole v oblasti ochrany a spracúvania osobných údajov 
súvisiacich s touto zmluvou. 

 

4. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní plnenia 
povinností oznámenia porušenia ochrany osobných údajov a pri plnení povinností posúdenia 
vplyvu na ochranu osobných údajov. 

 

5. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie 
splnenia povinností a plnú súčinnosť, prístup do svojich priestorov a k svojim informačným 
systémom s cieľom kontroly bezpečnosti spracúvania uskutočnenej prevádzkovateľom. alebo ním 
poverenou treťou stranou. V prípade, že bude mať prevádzkovateľ pochybnosti o schopnosti 
sprostredkovateľa zabezpečiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov zaväzuje si dať 
sprostredkovateľ na vlastné náklady vypracovať  bezpečnostný audit treťou stranou, ktorú 
prevádzkovateľ schváli.  

 

6. Sprostredkovateľ je povinný po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania 
osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa osobné údaje vymazať alebo vrátiť 
prevádzkovateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje. Pokiaľ dá 
prevádzkovateľ pokyn sprostredkovateľovi na vymazanie osobných údajov aj počas trvania tejto 
zmluvy je sprostredkovateľ povinný takéto vymazanie vykonať. 

 

7. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za to, 
že sa pokynom prevádzkovateľa porušuje zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, 
ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. V opačnom 
prípade berie sprostredkovateľ na vedomie, že nesie plnú zodpovednosť za porušenia zákona 
spoločne a nerozdielne s prevádzkovateľom. 

 

8. Sprostredkovateľ je povinný pri prvom kontakte s dotknutou osobou, ktorej osobné údaje 
spracúva oznámiť, že koná v mene prevádzkovateľa. Osobné údaje musí spracúvať tak, aby 
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nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb a k zásahu do ich práva na 
ochranu súkromia. 

 

9. Sprostredkovateľ je oprávnený  spracúvať len správne a úplne osobné údaje Ak ho dotknutá 
osoba alebo prevádzkovateľ upozorní na nesprávne alebo neúplne osobné údaje, je povinný bez 
odkladu zriadiť nápravu, pokiaľ je to objektívne možné. Nesprávne a neúplne osobné údaje, ako 
aj osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil, je povinný bez odkladu zlikvidovať. 

 

10. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne informovať prevádzkovateľa o kontrolách 
a opatreniach vykonaných dozorným orgánom voči sprostredkovateľovi, pokiaľ sa tieto tákajú 
tohto zmluvného vzťahu. 

 

11. Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa. 

 

12. Ak v súvislosti s porušením povinností sprostredkovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy 
a všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov vznikne 
prevádzkovateľovi akákoľvek škoda alebo iná ujma, je sprostredkovateľ povinný 
prevádzkovateľovi túto škodu alebo ujmu nahradiť v plnej výške. 

 

Čl. 8 
Iné dojednania 

 
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že sprostredkovateľ nemá právo 
na náhradu akýchkoľvek nákladov alebo odplatu spojenú s plnením povinností sprostredkovateľa 
podľa tejto zmluvy a tieto náklady a odplata sú zahrnuté v odmene dojednanej v mandátnej   zmluve 
č. 058/2020 uzavretej  dňa 3. 12. 2020  medzi zmluvnými stranami. 

 

Čl. 9 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Právne vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou a/alebo vzniknuté v súvislosti s jej 

plnením sa spravujú príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 
2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2. Túto zmluvu je  možné meniť a dopĺňať iba  písomnými a očíslovanými dodatkami na základe 
dohody zmluvných  strán. 

 

3.  Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá za následok neplatnosť alebo 
neúčinnosť jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú v takom prípade nahradiť 
neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, ktoré bude najbližšie pôvodnému zámeru alebo 
úmyslu zmluvných strán. Ustanovenia, ktoré sú ovplyvnené ustanoveniami, ktoré sa stali 
neplatnými či neúčinnými treba vykladať tak, aby bol zachovaný pôvodný zmysel a účel 
dotknutých ustanovení, ak zmluva neustanovuje inak.  
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4. Táto zmluva je  vyhotovená v dvoch  rovnocenných vyhotoveniach.,  z ktorých každá zmluvná 
strana obdrží  jedno vyhotovenie. 
 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú uzrozumené s tým, že táto zmluva je povinne zverejňovanou 
zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. 

 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť  
v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcom pod dni jej zverejnenia na 
webovom sídle prevádzkovateľa. 

 

7. Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania mandátnej zmluvy č. 058/2020 uzavretej dňa 3. 12. 2020 
medzi zmluvnými stranami. Vzájomný vzťah tejto zmluvy a mandátnej zmluvy č. 058/2020 sa 
riadi § 275 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

 

8. Táto zmluva automaticky zaniká zánikom mandátnej zmluvy č. 058/2020. 

 

9. Obe zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, prehlasujú, že zodpovedá ich 
slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu je vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 
V Bytči, dňa 17. 12. 2020      
 
 
      

................................................                                      ................................................... 
              Mesto Bytča                      TEZAR, s. r. o.  
    Ing. Miroslav Minárčik          Marián Múdry 
          primátor mesta                   konateľ spoločnosti 

 
 


