
ACCRUAL, s.r.o.
Odbojárov 1958/14

026 01 Dolný Kubín
IČO: 446 610 45, DIČ: 2022775678

Sprostredkovateľská zmluva č. 1604
(ďalej len „Zmluva")

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín
IČO: 36145262, DIČ: 2021433612
ako prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej len „mandant")

a

ACCRUAL, s.r.o.,
Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín,
IČO: 44661045, DIČ: 2022775678
ako sprostredkovateľ pri spracovávaní osobných údajov (ďalej len „mandatár")

uzavreli podľa Obchodného zákonníka túto Sprostredkovateľskú zmluvu

Článok I
Predmet dodatku

1. Mandatár vykonáva pre mandanta zdravotný dohľad bezpečnostnotechnickou službou v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a ďalších zákonných ustanovení vzťahujúcich sa
k predmetu vykonávanej činnosti.

2. Pri vypracovaní analýzy dochádza k spracovávaniu osobných údajov zamestnancov Oravskej knižnice Antona Habovštiaka.

Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Mandatár je povinný postupovať pri výkone činností so spracovaním údajov zamestnancov s odbornou starostlivosťou
a podľa pokynov mandanta, v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať, v súlade s účelom, ktorý má
byť zriadením činnosti dosiahnutý a ktorý je mandatárovi známy.

2. Mandant je povinný poskytnúť súčinnosť mandatárovi pri výkone jeho činností, je povinný poskytovať mu včas potrebné
podklady, veci a informácie súvisiace s predmetom tejto zmluvy, inak mandatár nenesie plnú zodpovednosť za riadne
a včasné plnenie zmluvy.
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Článok III
Spracovanie osobných údajov

1. Mandatár môže v mene mandanta pri zabezpečovaní výkonu zmluvných činností spracúvať tieto osobné údaje mandanta
ajeho zamestnancov a ich rodinných príslušníkov (len v minimálnom potrebnom rozsahu) odo dňa 29.2.2016: meno,
priezvisko, rodné priezvisko a titul, dátum narodenia, osobné číslo, pohlavie, pracovisko, doba trvania pracovného
pomeru, skončenie pracovného pomeru, druh vykonávaných prác, profesia a pracovné zaradenie a deň začiatku
výkonu práce alebo pracovnej činnosti,

2. Spracúvanie osobných údajov zahŕňa vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, napr. ich
získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie
preskupovanie, kombinovanie, využívanie, uchovávanie, likvidácia, ich prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo
zverejňovanie ( § 4 zákona 122/2013 Z.z. v znení neskorších noviel)

3. Mandant sa zaväzuje, že zabezpečí osobné údaje proti náhodnému a nezákonnému poškodeniu a zničeniu, ich odcudzeniu,
strate, neoprávnenému prístupu k nim, zmene a rozširovaniu a inými neprípustnými formami spracúvania. Na tento účel
prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. (§ 19, 122/2013 Z. z.)

4. Osobné údaje spracúvané mandatárom môžu byť na základe osobitných predpisov poskytnuté oprávneným subjektom.

5. Mandatár sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu tejto zmluvy a pri spracovávaní osobných údajov vytvárať a
dodržiavať podmienky Zákona č. 122/2013 Z.z.

Článok IV
Záverečné a rozširujúce ustanovenia

1. Mandant môže Zmluvu alebo jej časť kedykoľvek okamžite vypovedať, ak sa dôvodne domnieva, že so spracovávanými
osobnými údajmi nie je nakladané v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z.. Výpoveď má písomnú formu s uvedením dôvodu.

2. Mandatár prehlasuje, že v čase podpisu tohto dodatku nie sú na jeho strane technické, organizačné a personálne nedostatky,
ktoré by bránili spracovávať získané osobné údaje v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo je
predpokladom uzatvorenia tohto dodatku. Mandant toto prehlásenie berie na vedomie.

3. Táto zmluva sa vyhotovuje na dobu platnosti Zmluvy v 2 vyhotoveniach, 1 pre mandanta a 1 pre mandatára. Zároveň
zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak dôkazu ho podpisujú.

V Dolnom Kubíne, dňa 29.2.2016

mandant mandatár
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