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Zmluva o spracúvaní osobných údajov pře marketingové účely
(ďalej len „Zmluva o SOU_M")

PrevádzkovateFom
Obchodné měno:
Sídlo:

Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Kontakt pre OOU:

^11^-W^-CQ'

medzi

Městská informačná kancelária Poprad

Námestie sv. Egídia 43/86 Poprad, 05801
Ing. Lucia Pitoňáková
42381193
2024097372

riaditel@visitpoprad.sk

(ďalej len „Prevádzkovatel"')

a

SprostredkovateFom
Obchodné měno:
Sídlo:

CREANET, a.s.

Štatutárny orgán:

Marek Mócik

L. Svobodu 73, 058 Ol Poprad

Zápis:

IČO:
DIČ:

1C DPH:
Kontakt pre OOU:

44813244
2022848564
SK2022848564

mocik@creanet.sk

(ďalej len „Sproslredkovatel"')

Prevádzkovatel' a Sprostredkovatel' spolu označovaní aj ako omluvné strany".

Spracúvanie osobnýcli údajov (ďalej aj „údaje") sa vykonává v režime podťa či. 28 Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochraně fyzických osob při spracúvaní osobných údajov a o
vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoiym sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochraně údajov)
(ďal
ej len „nari
adenie(ďalej
GDPR")lena„Zákon").
§ 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobných ůdajov a o změně a doplnění
niektorých
zákonov
l. Předmět a trvanie Zmluvy o SOU_M

1.1. „Z/M/Z/VO"),
Zmluva o SOU_M
sa uzatvára na základe platnej zmluvy č. MIK-2017-04 účinnej od 2.2.2017 (ďalej len
na ktorú ďalej odkazuje tento dokument.
1.2. Predmetom Zmluvy o SOU_M je úprava vzajomných práv a povinností zmluvných stráň při spracúvaní
osobných údajov dotknutýcli osob Sprostredkovatel'om v méně Prevadzkovatel'a a poverenie
Sprostredkovatel
'a Prevádzkovateťom spracúvaním osobných údajov, ktoré PrevádzkovateF spracúva vo
svojich informačnýcli systémoch, v rozsahu a za podmienok stanovených nižšie.
osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice JCO; 50 528 041

JCDPM.-SK2120357041 IBAN: SKQ5 1100000000294-034594
SWIFT: TATRSKBX Okresný sud Kosice I Oaa.: Sro Viožka č.; a •! 065/V

íe/c/s/o; 02/800 800 80
email: info@osobnyudaj.sk

www.osobnyudaj.sK
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1.3. Trvanie Zmluvy o SOU_M a doba spracúvania zodpovedá trvaniu akehokol'vek zmluvného vzťahu
Prevadzkovatel'a so Sprostredkovatel'om v oblasti poskytovania služieb marketingu a to najma: podpora
predaja -marketingové ponuky, newsletter, informácie o produktoch a novinkách.

l .4. Prevadzkovatel'je oprávněný odstúpiť od Zmluvy o SOU_M s okamžitou účinnosťou v případe:
a) porušenia
aplikovatefných právnych predpisov ohl'adom ochrany osobných údajov, najma nariadenia
GDPR alebo Zákona,
b) porušenia zmluvných ustanovení o ochraně údajov obsiahnutých v Zmluve o SOU_M alebo v zmluve,
c) porušenia
technických a organizačných opatření schválených Prevadzkovatel'om podl'a bodu 5 Zmluvy
o SOU _M,
d) ukončenia zmluvy, bez ohl'adu na dóvod, spósob a připadnu spornosť ukončenia,

e) ak Sprostredkovatel' nechce alebo nieje schopný vykonat' opodstatněné pokyny Prevádzkovatela.
2. Účel Zmluvy o SOŮ_M

2.1. Účel plánovaného spracúvania osobných údajov Sprostredkovatel'om je vymedzený poskytováním služieb
v oblasti marketingu, najma podpora predaja - marketingové ponuky, newsletter, informácie o produktoch
a novinkách a pod. Spracúvanie sa realizuje na plnenie zmluvy uvedenej v bode 1.1. tejto zmluvy.
2.2. Zmluvne dohodnuté spracúvanie osobných údajov sa vykoná výlučné v sídle Prevádzkovateťa a/atebo
Sprostredkovatel'a, připadne v rámci členského státu Európskej unie (EU) alebo v rámci členského státu
Európskeho hospodářského priestoru (EHP). Každý přenos osobných údajov do státu, ktoi-ý nie je členským
štátom EU alebo EHP alebo do medzinárodnej organizácie, si vyžaduje predchádzajúci súhlas
Prevádzkovateťa a vykoná sa iba v případe, keď bolí splněné osobitné podmienky prenosov podl'a či. 44 a
naši. nariadenia GDPR.
3. Rozsah osobných údajov plánovaných na spracúvanie Sprostredkovatel'om

3.1. Předmět
spracúvania osobných údajov zahrňa následovně typy/kategórie údajov (zoznam/opis kategorií
údajov):
a) e-mailová adresa,

4. Kategorie dotknutých osob

4.1. Do kategorie dotknutých osob spadajú:
a) zákazníci Prevadzkovatel'a,
b) klienti Prevadzkovatel'a,

c) iné fyzické osoby, ktoré móžu byť dotknuté marketingom.
5. Technické a organizačně opatrenia
5.1. Prehlásenie Prevadzkovatel'a:

Prevádzko vatel' přehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osob přijal primerané technické
aorganizačné
opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou Osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú
dokumentáciii, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov.
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8.1. Ak Sprostredkovatel' poruší Zmluvu o SOU_M a sám určí prostriedky a účely spracúvania osobnýcli údajov,
ktoré mu boli poskytnuté ako Sprostredkovateťovi, považuje sa vo vzťahu ktakémuto spracúvaniu za
prevadzkovatel'a a výhradné nesie zodpovědnost' za takéto spracúvanie.

8.2. Za akekol'vek porušenie povinností ohl'adom ochrany osobných údajov vyplývajúcich zo Zmluvy o SOU_M
alebo nariadenia GDPR či Zákona zo strany Sprostredkovatel'ovych subSprostredkovatel'ov zodpovedá
výhradné Sprostredkovatef.

8.3. Ak PrevádzkovateP v súvislosti s preukázateFným porušením povinností Sprostredkovatel'a (alebo jeho
subSprosti-edkovatel'a) podl'a Zmluvy o SOU_M dostane pokutu, zavazuje sa nahradit' vzniknutu škodu, či
poskytnut' primerané (peňažné) zadosťučinenie. Sprostredkovatel' sa zároveň zavazuje v súlade s § 725
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, odškodnit' Prevadzkovatel'a v plnej výške udelenej pokuty,
uložené) náhrady škody či primeraného (peňažného) zadosťučinenia.
9. Závěrečné ustanovenia

9. l. Zmluva o SOU_M nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnost' dna 25.5.2018 alebo dňom jej podpisu,
akje datum podpisu neskorší aká 25.5.2018.

9.2. Zmluva o SOU_M sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na právně vzťahy v něj vyslovené
neupravené sa použiji! příslušné ustanovenia nariadenia GDPR, Zákona ako aj všetkých platných právnych
predpisov Slovenskej republiky.

9.3. Spory týkajúce sa Zmluvy o SOU_M alebo s nou súvisiace, sa zmluvné strany zavázujú najprv vyriešiť
dohodou.

9.4. V případe, že by sa niektoré ustanovenia Zmluvy o SOU_M stali neplatnými alebo neúčinnými, alebo ak by
sa v dósledku legislatívnych zmien dostali niektoré z ustanovení Zmluvy o SOUM do rozporu s
aplikovatel'nym právnym poriadkom, nie je týmto dotknutá platnost' a účinnost' zostávajúcich ustanovení
Zmluvy o SOU_M.

9.5. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia platia za zmluvne dohodnuté tie ustanovenia všeobecné
závazných právnych predpisov, ktoré sa svojim zmyslom a účelom neplatnému alebo neúčinnému
ustanoveniu Zmluvy o SOU_M najviac približujú.
9.6. Zmluva o SOU_M je vyhotovená v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá zmluvná strana
obdrží jeden rovnopis. Zmluvu o SOU_M možno měnit' a doplňať len písomnými dodatkami podpísanými
oboma zmluvnými stranami.

9.7. Zmluvné strany vyhlašuji) a potvrdzujú, že sa oboznámili so všetkými ustanoveniami uvedenými v tejto
Zmluve o SOU_M, sú pře nich zrozumitel'ne, ich obsahu porozuměli. sú výsledkom ich vzájomnej dohody
podl'a ich slobodnej vole, neboli dohodnuté v tiesni ani za nápadné nevýhodných podmienok, s jej obsahám
súhlasia a na znak súhlasu ju vlastnoručně podpisuji!.
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Prevádzkovatel'

osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice ÍČO; 50 528 041

Sprostredkovatel'

ÍC DPH: SK21 20357041 IBAN: SKOS 11000000002941034594

te/ c7s/o: 02/ 800 800 80
email: info@osobnyudaj.sk

SWIFT: TATRSKBX Okresný sud Košice I Odd.: Srč Viozka č.: 41065/v

www.osobnyudaj.sk

