Ev. číslo:

SOD-20-4-201 9-SK

Zmluva o vytvorení webového sídla

uzatvorená podľa ustanovenia ~ 536 a nasi. zákona Č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník a
zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
Galileo Corporation s.r.o.
so sídlom: Cierna Voda 468, 925 06 Cierna Voda
IČO: 41192941
DIČ: 2023788745
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vlč.: 37937/T
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. účtu: 2928896173/1100
za ktorú koná Eva Klímová, na základe plnej moci zo dňa 24. 3. 2016
(‚fale] v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ‘9
a
Obec Lozorno
so sídlom Hlavná 1, 900 55 Lozorno
IČO: 00304905
zastúpená: Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta
kontaktná e-mailová adresa: obec~lozorno.sk
Korešpondenčná adresa: Hlavná 1, 90055 Lozorno
(‚fale] v texte zmluvy len ako „objednávateľ“)
uzatvárajú túto zmluvu
1. Predmet pinenia
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotovitel‘a vykonať na svoje náklady a nebezpečenstvo
pre objednávateľa nižšie špecifikované dielo
webové sídlo s prezentáciou
www.Iozorno.sk (ďalej len „sídlo) a záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť za neho
stanovenú cenu. Predmetom zmluvy je tiež dodanie redakčného systému zhotoviteľom
objednávatel‘ovi.
—

2. Špecifikácia stránok
2.1. Sídlo funguje na základe redakčného systému zhotoviteľa. RedakČný systém je softvér,
ktorý je určený na spravovanie sídla objednávateľom, a to bez nároku na špecifické
softvérové vybavenie.
2.2. Zdrojový kód redakčného systému zhotoviteľa podlieha ochrane podľa príslušných
ustanovení autorského zákona a predstavuje obchodné tajomstvo zhotoviteľa.
Zhotovitel‘ neposkytuje zdrojový kód ani inú súČinnosť objednávatel‘ovi, za úČelom
sprevádzkovania sídla na mom serveri ako serveri zhotoviteľa.
2.3. Návrh grafického spracovania sídla (grafické prvky a štruktúra) pripraví zhotoviteľ na
základe pokynov objednávateľa. V cene dohodnutej touto zmluvou je zahrnutý jeden
grafický návrh sídla pre zhotovitel‘a a jeho bežné úpravy. Ak požiadavky objednávatel‘a
presiahnu bežný rámec úprav, je zhotoviteľ povinný na toto objednávateľa upozorniť a
predložiť mu na schválenie cenovú kalkuláciu.
2.4. Redakčný systém sídla bude vo verzii Profi obsahovať nasledovné funkcionality:

Strana I (celkom 6)

Základné moduly:
Názov:
Struktúra sídla (Editor menu)
Uradná tabuľa
Zmluvy, faktúry, objednávky
Dátum poslednej aktualizácie
Fotogaléria 2

Kalendár akcii 2

Mapa stránok
Textový editor
Kontaktný formulár
Predpoveď počasia

Statistiky

Správy 2
Grafické rázcestie

Opis:
Modul umožňujúci dynamickú tvorbu štruktúry
webu.
Modul umožňujúci vyvesovať na úradnej tabuli
obsah podlä platnej legislativy, spósobom
umožňujúcim vzdialený prístup.
Moduly zobrazujúci prehľadnou formou
informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o
slobodnom prístupe k informáciam
Modul
zobrazujúci
automaticky dátum
poslednej aktualizácie stránok.
Modul umožňujúci jednotne aj hromadne
vkladať,
pomenovávať
a
organizovať
fotografie.
Umožňuje
nastaviť
spösob
zaraďovania a zobrazovania jednotlivých
galérií individuálne.
Modul zobrazujúci prehľadnou formou a
pomocou filtrov prehľad kultúrnych alebo
športových
podujati
usporiadaných
chronologicky.
Modul umožní zobraziť kompletnú štruktúru v
podobe dynamickej mapy (stromu) všetkých
položiek menu.
Základný modul umožňujúci písanie a
formátovanie textov, vkladanie obrázkov,
súborov.
Modul umožňujúci zaslanie otázky správcovi
stránok bez nutnosti použitia vlastného e
mailového účtu.
Modul zobrazuje aktuálny stav počasia a
lokálnu predpoveď na 3 dni dopredu pomocou
grafického symbolu a krátkeho textového
opisu.
Modul umožňujúci zobrazovať štatistiky
prístupov jednotlivých návštevníkov v grafickej
podobe. Medzi sledovanými parametrami sú
napríklad denná,
mesačná aj ročná
návštevnosť unikátnych aj opakujúcich
návštevníkov,
najčastejšie navštevované
sekcie webu, priemerná dlžka návštevy,
pristupy fulltextových robotov, prichádzajúca
URL, frekvencia hl‘adaných fráz, početnosť
internetových prehliadačov.
Modul zobrazujúci informácie formou výpisu so
sprievodnou fotografiou, anotáciou a hlavnou
informáciou.
Modul
umožňujúci
veľmi
prehľadným
spösobom rozčleniť položky menu v podobe
fotografií zobrazených v hlavnej obsahovej
časti stránky.
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Abecední katalog

Katalóg subjektov s možnosťou fotografie a
príloh, ktorý je abecedne zoradený. Modul je
doplnený vyhľadávanim.

Ankety

Modul umožňujúci administráciu anketových
otázok a plánovanie ich zobrazenia.
Modul umožňuje do stránky vložiť aktuálny
dátum a čas.
Modul umožňujúci fulltextové vyhľadávanie v
obsahu www stránok (obsah zadávaný do
edítora WYSIWYG, nie prílohy, DOC, PDF).
Modul umožňuje čiastočný výpis štruktúry
všetkých podmenu danej položky menu.
Modul umožňujúci vloženie priameho odkazu
na www adresu do menu stránok.
Modul umožňujúci export záhlavia správ a
noviniek na ľubovolné servery, či RSS čítačky.
Modul podporuje formáty 0.91 FEED, 1.0
FEED, 2.0 FEED a 1.0 ATOM.
Modul umožňujúcí prehľadným spósobom
vytvárať úložisko súborov s röznymi typmi
radenia. Je vhodný napr. pre sťahovanie
formulářov, či róznych dokumentov.
Modul umožňujúci podľa platnej legislatívy
zverejňovať
informácie
o
verejnom
obstarávaní.
Modul vytvárajúci rázcestník podpoložiek
menu za pomoci záložiek.
Modul umožňujúcí zostaviť stránku z röznych
častí (textový editor, správy, novinky, akcie...)
a ľubovoľne usporiadať rozloženie jednotlivých
častí na stránke. Vhodné predovšetkým pre
titulnú stranu webu.
Lokalizácia www stránok, vrátane všetkých
podporných a navigačných prvkov do
príslušného jazyka a pridanie zodpovedajúcej
vlajky pre danú jazykovú mutáciu. Nepójde o
preklad obsahu, ale o systém a ovládacie
prvky.

Dátum a čas
Fulltextové vyhľadávanie
Stromová štruktúra
URL link
RSS Output

Súborový depozitár

Verejné obstarávanie
Záložky
Multistránka

Jazyková mutácia (Eng.)

Dopinkové moduly:
Názov:
Vstupné školenie pomocou
správy
Prevod textového obsahu
Preregistrácia domény
Multiužívateľská administrácia
Univerzálny formulár

vzdialenej

Opis:
Skolenia
poverených
pracovníkov
prostredníctvom vzdialenej správy.
Prevod aktuálneho obsahu z pövodných stránok.
Preregistrácia domény www.lozorno.sk
Modul umožňuje spravovať obsah webového
sídla viacerým užívateľom s odlišnými
užívateľskými právami.
Modul umožňujúci zostavenie ľubovolného
formulára za použitia aktivnych prvkov (Výber,
zaškrtávacie políčko, vynutené zadanie tel. čísla,
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Tlač stránky
Sociálne siete
Animovaná hlavička
Seniori
Responzívny design
SSL certifikát

emailu apod.) a odoslanie na zvolenú emailovú
adresu.
Modul umožní užívateľovi tlač stránky bez
zbytočných grafických prvkov a menu.
Modul umožňujúce zdieľanie dát na sociálnych
siet‘ach, rozširuje funkčnosť ostatných modulov o
možnosť zdieľania informácií cez sociálne siete.
Modul umožňujúci animovať různými efektami
hornů grafickú časť webového sídla.
Modul prispósobený obsahovo aj formou
zobrazenia pre jednoduchšie čítanie a orientáciu
v texte.
Responzivny design
SSL certifikát pre prevádzku webových stránok
nad protokolom HTTPS
šifrovaný I
zabezpečený prenos dát medzi serverom a
návštevníkom stránok.
-

3. Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1. Zhotoviteľ vykoná dieto samostatne, s potrebnou odbornou starostlivosťou a najneskór
v lehote dohodnutej v čI. 4 tejto zmluvy.
3.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi nutnú súčinnosť potrebnú na
zhotovenie sídla podľa tejto zmluvy, najmä je objednávateľ povinný poskytnúť
zhotovitelovi bezodkladne všetky podklady, ktoré majú byt‘ použité pri zhotovení
grafického návrhu sídla (napr. grafický materiál, fotografie, logá) a súhlasí s ich použitím
Zhotoviteľom výlučne pre účely zhotovenia diela podľa tejto zmluvy.
3.3. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody zo zhotovitel‘a na objednávatel‘a
nastáva okamihom odovzdania a prevzatia diela.
3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať sídlo podľa aktuálne platných právnych predpisov SR,
najmä zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení
neskorších predpisov, platného výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o
štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, zákona 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu působnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a podia zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobode informácií. Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za validitu kódu dodávaného sídla.
4. Lehota plnenia, odovzdanie diela
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Lehota na spracovanie grafického návrhu sídla je 6 týždňov odo dňa, kedy objednávateľ
poskytne zhotovitelovi k tomuto všetky pokyny a podklady, zhotovitel je povinný
bezodkladne potvrdiť objednávatel‘ovi, že disponuje všetkými potrebnými pokynmi
a podkladmi pre zhotovenie diela. V prípade zásadných úprav grafického návrhu sa
lehota na jeho dokončenie primerane predlžuje.
Lehota na dokončenie testovacej verzie sídla a jej sprístupnenie na dočasnej adrese činí
6 týždňov od schválenia grafického návrhu objednávateľom.
Sídlo jev okamihu ich vytvorenia umiestnené na dočasnej adrese na serveri zhotoviteľa.
Zhotoviteľ bezodkladne potom pošle objednávateľovi na kontaktný e-mail adresu a
prístupové údaje do testovacej verzie sídla. Pomocou nich objednávateľ vstupuje do
redakčného systému, testuje funkčnosť sídla, školí sa v práci s redakčným systémom a
může uplatňovať svoje výhrady k plneniu predmetu zmluvy.
Funkčnosť rodakčného systému predvedie zhotoviteľ objednávateľovi pri zaškolení,
ktoré prebieha, ak sa nedohodnú strany tejto zmluvy inak, prostredníctvom telefonického
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4.6.
4.7.

4.8.
4.9.
4.10.

spojenia s využitím tzv. vzdialenej správy. Vzdialenou správou sa rozumie ovládanie
počítača objednávatel‘a zamestnancom zhotoviteľa cez internet, prostredn íctvom
špecializovaného softvéru, so súhlasom objednávateľa, objednávateľ má po celú dobu
prebiehajúceho spojenia možnosť sledovať všetku činnosť pripojeného zamestnanca.
Objednávateľje povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú na realizáciu
zaškolenia podľa tejto zmluvy. Zaškolenie objednávateľa je službou zahrnutou v celkovej
cene za zhotovenie sídla. Testovanie sídla a redakčného systému prebieha minimálne
30 dní.
V prípade, že predrrietom zmluvy je aj prevod dát, teda prevod obsahu póvodného sídla,
prevádza sa tento obsah výhradne pred ostrým spustením sídla.
Všetky výhrady k dielu je objednávatel‘ povinný uplatníť v priebehu testovacieho režimu
a zhotoviteľ vytknuté vady a nedostatky diela odstráni v lehote, ktorá bude medzi
zmiuvnými stranami osobitne dohodnutá. Uvedeným nie je vylúčené právo a nároky
objednávateľa vo vzťahu k tým vadám alebo nedostatkom dlela, ktoré nebolo možné ani
pri vynaložení primeraného úsiiia zistiť počas trvania testovacieho režimu.
Spustenie sídla podľa bodu 4.9 ďalej podlieha písomnému súhlasu objednávateľa.
Spustením sídla na internetovej doméne určenej objednávateľom, na serveri zhotoviteľa,
je dlelo považované zo strany zhotoviteľa za dokončené a odovzdané. Prevzatie diela
objednávateľom je potvrdené jeho súhlasom na spustenie sídla do ostrej prevádzky.
Zhotovitel‘ zodpovedá Po celú dobu užívania dlela za jeho funkčnosť
a prevádzkyschopnosť mínimálne v rozsahu, v akom dielo tieto atribúty splňa pri jeho
spusteni do ostrej prevádzky.

5. Cena a jej splatnosť
5.1. Celková cena podľatejto zmluvy je 1500,- Eur + DPH (k uvedenej čiastke sa pripočita
DPH podIa platných právnych predpisov). Celkovú cenu za zhotovenie sídla tvoria:
.
základné moduly
1500,- Eur + DPH,
.
dopInkové moduly
0,- Eur + DPH (t. j. zhotoviteľ ich poskytne
objednávateľovi bezodplatne)
5.2. Objednávatel‘ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú celkovú cenu na základe
faktúry so splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia, ktorú je zhotoviteľ oprávnený
vystaviť najskór ku dňu spustenia internetových stránok v ostrej prevádzke na
objednávateľom určenej doméne. Faktúru zašle zhotoviteľ objednávateľovi elektronicky
na kontaktnú emailovú adresu.
6. Záverečné ustanovenia
6.1. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom podpisu oboma zmiuvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcom Po dni jej zverejnenia v súlade s osobitným predpisom.
6.2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
po jednom vyhotovení.
6.3. Zmeny a dopinky tejto zmluvy je možné vykonávať po dohode zmluvných strán vo forme
písomného dodatku.
6.4. Táto zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa nadia právnym poriadkom Slovenskej
republiky.
V Čiernej Vode dňa 7.5.2019

V

~

dňa
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Ev. číslo: ZS-20-4-201 9-SK

ZMLUVA O SPRACOVANI OSOBNÝCH ÚDAJOV
(ďalej len »Zmluva“)
ZMLUVNÉ STRANY
Názov

Obec Lozorno

Sídlo

Hlavná 1, 90055 Lozorno

IČO

00304905

DiČ

2020643669

IČDPH
Osoba oprávnená
konať

Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta

Webové sídlo

www.lozorno.sk

ďalej len „Prevádzkovatel“
a
Obchodná firma

Galileo Corporation s.r.o.

Sídlo

Čierna Voda 468, Čierna Voda 925 06, okres Galanta

iČo

47192941

DIČ

2023788745

lČ DPH

SK 2023788745

Zápis v obchodnom
registri

Zapisané

Osoba oprávnená
konať

za ktorú koná Eva Klímová, na základe plnej moci zo dňa 24.3. 2016

V

obchodnom registre Okresného súdu Trnava, vložka číslo 37937/T

d‘alej len „SprostredkovateV“
(Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ spoiočne d‘alej len ‚Strany a každý samostatne „Strana“)
VZHĽADOM NA TO, ŽE:
(A)

Prevádzkovateí využiva služby Sprostredkovateľa, v rámci ktorých Sprostredkovateľ poskytuje
Prevádzkovateľovi platformu na prevádzku internetových stránok Prevádzkovatel‘a,
prevádzkovaných na webovom sídle identifikovanom v záhlaví tejto Zmluvy (ďalej len
‚Platforma“). Sprostredkovateľ na tieto účely poskytuje na základe osobitnej zmluvy
O prevádzke internetovej prezentácie či inej obdobnej zmluvy na prevádzku Platformy (ďalej len
„Prevádzková zmluva“) služby spočívajúce v prevádzkovaní poskytovania Platformy a ďalej sa
skladajúce z čiastkových modulov zabezpečujúcich celkovú prevádzku internetových stránok a
redakčného systému, pomocou ktorého Prevádzkovateľ spravuje obsah vlastných internetových
stránok na webovom sídle uvedenom vyššie (ďalej len „Služby‘);

(B)

Platforma, na ktorej sa Služby poskytujú, umožňuje využívať redakčný systém a jednotlivé
moduly v rámci tohto redakčného systému. Podmienky využívania jednotlivých modulov
stanovujú príslušné produktové listy, ktoré si móže Prevádzkovateľ pri využívaní Služieb zvoliť.
Produktové listy, ktoré si Prevádzkovater zvolí, vymedzujú presný rozsah poskytovaných Služieb
podľa voľby Prevádzkovateľa;

(C)

Využivanie Služieb Prevádzkovatel‘om zahtňa aktivity, pri ktorých mbže Sprostredkovatel‘
spracúvať osobně údaje. ide najmá o prípady, keď Prevádzkovateľ v rámci obsahu
umiestňovaného na svoje internetové stránky nahrá na Platformu (a teda aj na internetové
stránky) osobně údaje, alalebo o pripady, ked‘ návštevníci internetových stránok posielajú svoje
osobné údaje Prevádzkovateľovi prostrednictvom Platformy;

rozhodli sa Zmluvné strany uzavrieť túto zmluvu
I

O

spracovani osobných údajov (ďalej Jen „Zmluva“):

PREDMET ZMLUVY

1 .1

Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Strán pri spracovaní osobných
údajov, ktoré Prevádzkovatef poskytuje Sprostredkovatel‘ovi v súvislosti s Prevádzkovou zmluvou pri
využívaní Služieb.

1.2

Prevádzkovateľ je pri využívaní Služieb v postavení správcu osobných údajov. Sprostredkovateľ pri
poskytovaní Služieb spracováva poskytnuté osobně údaje na základe pokynov Prevádzkovatel‘a a
tejto Zmluvy, a to iba v rámci poskytovania Platformy. Sprostredkovateľ je na tieto účely v postavení
sprostredkovateľa osobných údajov.

1.3

Táto Zmluva predstavuje zmluvu o spracovaní osobných údajov v súlade s nariadenim Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. aprlla 2016, všeobecné narladenle O ochrane údajov (ďalej
len „nariadenie“), ktorú sú správca (Prevádzkovatel‘ )a sprostredkovateľ (Sprostredkovateľ) povinní
uzavriet‘, a to v pisomnej forme.

1.4

Sprostredkovateľ poskytuje Služby v súlade a prislušnými produktovými listami, ktoré si
Prevádzkovatel‘ zvolí, a na základe samostatnej Prevádzkovej zmluvy. Účelom tejto Zmluvy je
zabezpečenie ochrany osobných údajov pri ich spracovaní v rámci poskytovania Služieb na základe
Prevádzkovej zmluvy.

1 .5

Sprostredkovateľ spracováva osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov
Prevádzkovatel‘a. Táto Zmluva predstavuje spoločne s Prevádzkovou zmluvou úplné a konečné
pokyny Prevádzkovateľa Sprostredkovatel~vi na spracovanie osobných údajov. Všetky dodatočné
alebo upravené pokyny musí Prevádzkovateľ vydať pisomne.

1 .6

Sprostredkovateľ bude Prevádzkovatel‘a informovať v pripade, že podra názoru Sprostredkovateľa
porušuje určitý pokyn ustanovenia nariadenia alebo mých predpisov o ochrane osobných údajov,
ktoré sa vzt‘ahujú na Sprostredkovatel‘a ako sprostredkovateľa údajov. Sprostredkovateľ nemá
povinnosť robiť komplexný právny prieskum ani plniť pokyny v rozpore s právnymi predpismi.

2

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV A KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÓB

2.1

Spracovanim osobných údajov v zmysle tejto Zmluvy sa rozumie najmé ich zhromažďovanie,
ukladanie na technické nosiče, používanie, triedenie alebo kombinovanie v rámci Platformy,
v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie riadneho poskytovania Služieb.

2.2

Osobnými údajmi v zmysle tejto Zmluvy sa rozumejú osobné údaje v zmysle nariadenia, teda také
údaje, ktoré identifikujú alebo möžu identifikovať fyzickú osobu. Sprostredkovateľ spracováva len
také osobně údaje, ktoré Prevádzkovatel‘ nahrá na Platformu, a d‘alej údaje, ktoré móžu návštevníci
internetových stránok sami nahrať či posielať prostrednictvom Platformy. Rozsah kategórii osobných
údajov, ktoré Platforma všeobecne umožňuje spracovávať, je stanovený v produktovom liste modulu
Služieb, ktorý si Prevádzkovateľ zvoli v rámci použivateľského rozhrania Platformy, prístupného tu:
https ://www.igalileo.sk/gdpr/.

2.3

Sprostredkovatel‘ je oprávnený meniť a aktualizovať znenie produktových listov, a tak umožniť
Prevádzkovateľovi a/alebo návštevnikom internetových stránok Prevádzkovatel‘a zadávať ďalšie
osobné údaje.

2.4

Sprostredkovatel‘ spracováva v rámci Služieb osobné údaje všetkých osób (dotknutých osób) ktorých
oaobné údaje sa budú prostrednictvom platformy poskytovať. Ide najmá o zamestnancov

Prevádzkovatera, riávštevnikov internetových stránok a ďalšie osoby, ktorých údaje měžu byt‘
Sprostredkovateľovi sprístupnené.
2.5

3

V pripade, že Prevádzkovatel‘ poskytne Sprostredkovatel‘ovi osobně údaje alebo Sprostredkovatol‘ovi
budú v súvislosti s poskytovanim Služieb prostrednictvom Platformy sprístupnené Ině osobné údaje,
je Sprostredkovateľ povinný spracovávat a primerane chrániť aj tieto osobné údaje v súlade
s požiadavkami vyplývajúcimi z tejto Zmluvy.
VÝKON PRÁV DOTKNUTÝCH OSÓB

3.1

Sprostredkovatel‘ v rámci Služieb nevybavuje žiadne žiadosti dotknutých osób ani nezabezpečuje iný
výkon ich práv, a to ani v súvislosti s osobnými údajmi spracovávanými prostredníctvom Platformy.
Výkon všetkých žiadostí dotknutých osób súvisiacich s osobnými údajmi spracovávanými
prostrednictvom Platformy vybavuje Prevádzkovatel‘ sám.

3.2

Na vybavenie žiadosti a uplatnenie práv dotknutých osób mčže Prevádzkovateľ využit‘ funkcionality
poskytované Sprostredkovatelom v rámci Platformy.

3.3

V prípade, že Prevádzkovateľ vyžaduje d‘alšiu súčinnost Sprostredkovatel‘a nad rámec
poskytovaných nástrojov, Sprostredkovater sa zaväzuje na základe jeho písomnej žiadosti poskytnúť
Prevádzkovatel‘ovi potrebnú súčinnost. Súčinnosť Sprostredkovatel‘ pri výkone práv dotknutých osób
a plnení dalších povinnosti Prevádzkovateľa poskytne Sprostredkovateľ za úhradu podľa aktuálneho
cenníka Sprostredkovateľa, který je dostupný tu: https://www.igalileo.sklgdpr/ (d‘alej len „Cenník“).

3.4

V pripade, že sa na zabezpečenie súčinnosti Sprostredkovatel‘a bude vyžadovat súčinnost dalších
strán (napr. dalších sprostredkovatel‘ov), Strany sa písomne dohodnú na výške pripadných
dodatočných nákladov pred poskytnutím takejto súčinnosti. Prevádzkovateľ nie je povinný hrad«
žiadne náklady, ktoré vopred neodsúhlasil.

3.5

V prípade, že sa dotknutá osoba obrátí so svojou žiadostou o uplatnenie svojich práv na
Sprostredkovatel‘a, Sprostredkovatel‘ sa zaväzuje túto žiadost bez zbytočného odkladu odovzdat
Prevádzkovatel‘ovi. Sprostredkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho žiadost bola
odovzdaná Prevádzkovateľovi, a Prevádzkovatel‘ s ním bude ďalej komunikovať priamo.

4

SÚČINNOSt SPROSTREDKOVATEĽA A VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1

Sprostredkovatel‘ sa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovatel‘ovi potrebnú súčinnost pri zabezpečovaní
povinností podľa článkov 32 až 36 nariadenia. Sprostredkovatel‘ sa najmä zavázuje prijat‘ vhodné
technické a organizačně opatrenia podľa článku 5 tejto Zmluvy.

4.2

Sprostredkovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Prevádzkovateľovi porušenie
zabezpečenia osobných údajov na strane Sprostredkovateľa, a ak je to možné, poskytnút mu
potrebné informácie o takomto bezpečnostnom incidente (vrátane opisu charakteru daného pripadu
porušenia zabezpečenia, kategórie a približného počtu dotknutých subjektov).

4.3

Sprostredkovateľ sa ďalej zaväzuje na požiadanie dodat Prevádzkovateľovi podklady potrebné na
posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov podľa článku 35 nariadenia pri spracovani
vykonávanom prostredníctvom diela v štruktúre stanovenej dozorným orgánom, najmá vrátane
podkladov podľa článku 35 ods. 7 písm. d) nariadenia. Za poskytnutie podkladov, ktoré si
Prevádzkovatel‘ vyžiada na tieto účely, je Sprostredkovatel‘ oprávnený vyžadovat úhradu v súlade
s Cennikom.

4.4

Na základe rozhodnutia Prevádzkovatel‘a sa Po skončení poskytovania služieb súvisiacich so
spracovanim osobných údajov všetky osobné údaje Prevádzkovatel‘a vymažú alebo vrátia.
Sprostredkovatel‘ sa týmto zaväzuje, že najneskór do 30 dni Po ukončeni tejto Zmluvy ako dósledku
ukončenia Prevádzkovej zmluvy sa všetky osobné údaje Prevádzkovatel‘a vymažú (vrátane prípadnej
anonymizácie). Sprostredkovateľ vyhotoví o vymazaní záznam.

4.5

S

V pripade, že Prevádzkovatel‘ bude vyžadovat‘ d‘alšiu súčinnost‘
Sprostredkovateľ oprávnený požadovat‘ úhradu v súlade s Cenníkom.

Sprostredkovatel‘a,

je

MLČANLIVOSt A ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDA.JOV

5.1

Sprostredkovater sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracovávaných
osobných údajov tak, aby neumožnil neoprávnený ani náhodný prístup k údajom, ich zmene, zničeniu
či strate, neoprávneným prenosom, ich inéniu neoprávnenému spracovaniu, ako ani mému zneužitiu
a aby bolí personálne a organizačne neustále počas spracovávania údajov zabezpečené všetky
povinnosti Sprostredkovatel‘a.

5.2

Sprostredkovatel‘ sa zavázuje, že spracovávanie osobných údajov zabezpečí najmä nasledujúcim
spösobom:
a.

osobné údaje Sa budú uchovávať v primerane zabezpečených objektoch a miestnostiach, do
ktorých budú mat‘ pristup len oprávnené osoby Sprostredkovateľa alebo jeho dodávatel‘ov
(subdodávateľov, poddodávateľov);

b.

Sprostredkovateľ zaručuje, že zamestnanci, pripadne mé oprávnené osoby Sprostredkovatel‘a,
ktoré spracovávajú osobné údaje podIa tejto Zmluvy, sú povinné zachovávať mlčanlivosť
o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich
zabezpečenie. Sprostredkovateľ zaistí ich preukázateľné zaviazanie sa k tejto povinnosti;

c.

osobné údaje v elektronickej podobe sa budú uchovávať na zabezpečených serveroch alebo
nosičoch údajov, ku ktorým budú mať prístup len poverené osoby na základe prístupových kódov
alebo hesiel;

d.

osobné údaje sa budú pravidelne zálohovať a bude zabezpečená schopnosť včasnej obnovy ich
dostupnosti a pristup k nim v prípade bezpečnostných incidentov prostrednictvom vhodných
technických prostriedkov;

e. zabezpečí sa pravidelné testovanie účinnosti zavedených technických a organizačných opatreni
na zaistenie bezpečnosti spracovania vrátane penetračných a mých potrebných testov na
overenie bezpečnosti siete.
5.3

6

Osobné údaje spracovávané formou umiestnenia na internetové stránky sa móžu zo svojej podstaty
spristupniť verejnosti na internetových stránkach Prevádzkovatel‘a. Takéto zverejnenie osobných
údajov nepredstavuje porušenie povinností Sprostredkovatel‘a zabezpečiť osobné údaje podľa tohto
článku 5.
POSKYTOVANIE ÚDAJOV ĎALŠÍM OSOBÁM

6.1

Sprostredkovatel‘ sa zaväzuje zaistiť dodržiavanie všetkých požiadaviek na ochranu osobných údajov
podIa tejto Zmluvy všetkými ďalšimi sprostredkovateľmi, ktorých Sprostredkovater zapojí do
sprostredkovateľských činností pri poskytovaní Služieb.

6.2

Sprostredkovateľ móže poskytovat‘ osobné údaje ďalším sprostredkovaterom osobných údajov, ktori
Sprostredkovateľovi poskytujú servisné a d‘alšie podporné služby. Aktuálny zoznam dalších
sprostredkovatel‘ov, s ktorých zapojením do sprostredkovateíských činností týmto Prevádzkovateľ
súhlasí, je dostupný tu: https://www.igalileo.sk/gdpr/.

6.3

Sprostredkovatel‘ zapojí dalších sprostredkovatel‘ov len na účely vykonávania konkrétnych činností
v rámci spracovania osobných údajov pre Prevádzkovatel‘a, ktoré móžu spočivať najmä
v poskytovani servisných a dalších podporných služieb. Títo ďalši sprostredkovatelia móžu
spracovávať osobné údaje len na účely vykonávania činností, na ktoré sa tieto osobné údaje
Sprostredkovatel‘ovi poskytli, a nesmú spracovávať osobné údaje na žiadne ďalšie účely.

6.4

Zapojenie alebo nahradenie ďalšieho sprostredkovateľa sa bude považovať za schválené, ak
Sprostredkovatel‘ o takomto zapojeni alebo nahradeni Prevádzkovatel‘a vopred informuje a

Prevádzkovatel‘ nevznesie voči Sprostredkovateľovi žiadnu pĺsomnú námietku vrátane elektronickej
formy do tridsiatich (30) pracovných dni od poskytnutia takejto informácie.
6.5

Sprostredkovatei nebude poskytovat osobné údaje Prevádzkovateľa mimo územia Európskej únie
ani Európskeho hospodárskeho priestoru bez predchádzajúceho pisomného súhlasu
Prevádzkovateľa.

6.6

Ak by Sprostredkovateľ poskytoval osobné údaje mimo územia Európskej únie alebo Európskeho
hospodárskeho priestoru, zavázuje sa tak konat len na základe dostatočných záruk a v súlade
s mechanizmami nariadenia na poskytovanie osobných údajov do tretích krajin, napr.
prostrednictvom štandardných zmluvných doložiek podta rozhodnutia Európskej komisie 2010/87/EÚ
alebo štandardných ochranných doložiek podľa článku 46 („štandardné doložky o ochrane osobných
údajov“). V takom prĺpade Prevádzkovatel‘ týmto oprávňuje Sprostredkovatel‘a, aby uzavrel také
štandardné doložky o ochrane osobných údajov (prípadne iný obdobný dokument zabezpečujúci
zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov), a to v mene Prevádzkovateľa a na jeho účet.

6.7

V pripade, že Sprostredkovatel‘ bude poskytovat‘ osobně údaje Prevádzkovatel‘a mimo územia
Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru podľa článku 6.6, musí Sprostredkovateľ
o takom poskytovaní vopred informovat‘. Prevádzkovatel‘ má právo vzniest proti takémuto
poskytovaniu písomné námietky (vrátane elektronickej formy), a to do tridsiatich (30) pracovných dní
Od poskytnutia takejto informácie.

6.8

V prípade námietok zo strany Prevádzkovateľa podľa článku 6.4 alebo podľa článku 6.7 bude
Prevádzkovateľ Sprostredkovateľa podrobne informovat o dóvodoch týchto námietok. po námietke
móže Sprostredkovateí podľa vlastného uváženia

6.9
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a.

navrhnúť mého sprostredkovateFa namiesto odmietnutého ďalšieho sprostredkovateľa alebo

b.

urobit‘ kroky potrebné na vyriešenie obáv vyjadrených Prevádzkovatel‘om, ktorými sa odstránia
námietky Prevádzkovateľa.

V prípade, že možnosti podľa článku 6.8 nie sú primerane k dispozicfl ani že sa námietka nevyriešila
inak a požiadavky Prevádzkovatef stažia alebo znemožnia Sprostredkovatel‘ovi plnit jeho zmluvné
záväzky, móže Sprostredkovatel‘ ukončit túto Zmluvu a zároveň Prevádzkovú zmluvu, na základe
ktorej sa poskytujú Služby na prevádzku webových stránok prevádzkovaných na webovom sidle
identifikovanom V záhlaví tejto Zmluvy úplne alebo sčasti, a to bez výpovednej lehoty.
PRÁVO NA INFORMÁCIE A AUDIT

7.1

S ohladom na spracovávanie osobných údajov podľa Prevádzkovej zmluvy sprístupni
Sprostredkovatet Prevádzkovateľovi na základe jeho písomnej požiadavky všetky informácie
potrebné na preukázanie dodržiavania povinnosti stanovených v článku 28 GDPR.

7.2

Na základe písomnej žiadosti Prevádzkovateľa o vykonanie auditu Sprostredkovateía hude
vymenovaný nezávislý auditor podľa vzájomnej dohody Strán, ktorý bude zaviazaný povinnostou
mlčanlivosti. Na základe vykonaného auditu dostane Prevádzkovateľ vyhotovenú auditorskú správu.
Náklady na vykonanie auditu a vyhotovenie auditorskej správy uhradí Sprostredkovateľ.

8

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

8.1

Sprostredkovatel‘ nezodpovedá za nemajetkovú ujmu ani ušlý zisk, stratu na výnosoch, za
obmedzenie výroby, stratu obchodných príležitostí, stratu spočívajúcu v znižení hodnoty, za ujmu na
dobrom mene, stratu spočívajúcu v premeškanom čase, stratu spočivajúcu v prerušeni podnikania,
za stratu spósobenú sankciou udelenou zákazníkovi ani za žiadnu ďalšiu nepriamu ani následnú
ujmu nárokovanú Prevádzkovatelom v súvislosti so spracovanim osobných údajov pri poskytovaní
Služieb podIa tejto Zmluvy.

8.2

Uhrnná ujma (škoda), ktorá by mohla Prevádzkovateľovi vzniknút‘ v dóslodku porušenia povinností
daných Zmluvou, neprekroči sumu uhradenú alebo splatnú Prevádzkovatel‘ovi za Služby podia

Prevádzkovej zmluvy (na základe ktorej sa Prevádzkovateľovi poskytujú služby na prevádzku
webových stránok prevádzkovaných na webovom sídle identifikovanom V záhlaví tejto Zmluvy),
poskytnuté Sprostredkovaterom počas dvanástich (12) mesiacov bezprostredne predchádzajúcich
vzniku Škody.
8.3
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Obmedzenie podra tohto článku 8 neobmedzuje povinnosť Strán nahradiť ujmu spósobenú úmyselne
alebo hrubou nedbanlivosťou.
OBDOB1E TRVANIA ZMLUV“

9.1

Osobně údaje sa budú spracovávať počas obdobia poskytovania Služieb.

9.2

Ukončením Prevádzkovej zmluvy bez ďalšieho zaniká aj táto Zmluva. Ukončením Zmluvy nezanikajú
povinnosti Sprostredkovatefa, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany osobných údajov, až do
okamihu ich úplného vymazania podľa článku 4.4 tejto Zmluvy.

10
10.1

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Strany sa dohodli, že sav súvislosti 5 uzavretim Zmluvy neposkytuje žiadna odmena a že sa vŠetky
platby za poskytovanie Služieb poskytujú na základe Prevádzkovej zmluvy.

10.2 V pripade, že Sprostredkovateí bude požadovat‘ poskytnutie ďalších služieb nad rámec tejto Zmiuvy
(vrátane poskytnutia ďalšej súčinnosti či podkladov), bude sa poskytovanie takýchto Služieb
Sprostredkovatel‘a riadiť Cennikom.
10.3 Právne vzťahy, záväzky, práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, ako aj dodatky k nej a jej
výklad a vzťahy medzi Stranami, neupravené touto Zmluvou sa nadia právnym poniadkom Slovenskej
repubhky, najmä zákonom Č. 47/1992 Zb., Občianskyzákonník, v znení neskorších predpisov.
10.4 Akékol‘vek dopinky alebo zmeny tejto Zmluvy sa musia vykonat‘ formou vzostupne očíslovaných
písomných dodatkov podpisaných oprávnenými zástupcami oboch Strán.
10.5 Táto Zmluva je vyhotovená a podpísaná v dvoch (2) zhodných vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
pričom každá Strana dostane jedno vyhotovenie.

;&a/b‘~ňa
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‚&1/q

___________

PrevádzkovateF

V Čiernej Vode

7.5.2019

Šprostredkovater

