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ZMLUVA O POVERENÍ NA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 (ˇdalej len „Zmluva“) 

ČASŤ (A) - ZMLUVNÉ STRANY 

(1) FIRMA (USPORIADATEĽ)  Obec Žaškov 

IČO: 00315052, zo sídlom na adrese Hlavná 112/106, 027 21  Žaškov  

zastupuje: MILAN PAVLOVČÍK, STAROSTA 

(„Prevádzkovateľ“) 

a 

 (2)   Ing. František TOMAN  EF - DATA  

         Hlavná 600/107, 033 01 Podtureň  
          IČO: 43 673 678 

          DIČ: 1021624967 

zastupuje: 
František Toman, Jakub Toman a Elena Tomanová 

(„Sprostredkovateľ“) 

 

ČASŤ (B) - ÚVODNÉ USTANOVENIE ZMLUVY 

PREAMBULA 

a) Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ spolu uzavreli dňa ……………. Rámcovú zmluvu o poverení 
sprostredkovateľa na zbieranie, spracovávanie a ochranu osobných údajov, priamo 
súvisiacich s organizovaním športového podujatia Žaškovský minimaratón – 47. ročník konaného 
v Žaškove dňa: 01.07.2018 organizovaného Prevádzkovateľom. 

b) Plnenie predmetu  tejto zmluvy zahrňuje činnosti, pri ktorých dochádza k spracovaniu osobných 
údajov Sprostredkovateľom pre Prevádzkovateľa. 

c) Na základe všeobecne záväzných právnych predpisov je Prevádzkovateľ povinný uzavrierť so 
Sprostredkovateľom písomnú zmluvu o poverení k spracovávaniu osobných údajov. 

d) Vzhľadom k vyššie uvedenému Strany uzavrely túto Zmluvu a dohodli sa v nej na nižšie 
uvedených pravidlách a podmienkach práce s osobnými údajmi, ktoré sa zaväzujú dodržovať.. 

e) Po ukončení činnosti Sprostredkovateľa pre Prevádzkovateľa, resp. po ukončení poskytovania služieb 
spojených so spracovaním na základe požiadaviek Prevádzkovateľa, nezanikajú povinnosti 
Sprostredkovateľa k zabezpečeniu a ochrane osobných údajov v súlade so znením nového ZoOÚ 18/2018 
Z.z 
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ÚČEL ZMLUVY 

Zmluvné strany sa  dohodli, že Sprostredkovateľ pre Prevádzkovateľa zabezpečí činnosti, pri kterých 

dochádza k spracovávaniu osobných údajov dotknutých osôb („Osobné údaje“) súvisiacich 
s organizovaním dohodnutého podujatia. Účelom tejto Zmluvy je zabezpečiť ochranu Osobných údajov pri 
ich spracovávaní v rámci plnenia ostatných dohodnutých činností pri zabezpečovaní dohodnutého 
podujatia. 

PREDMET ZMLUVY 

Predmetom tejto Zmluvy je vymedzenie vzájomných práv a povinností pri spracovávaní Osobných údajov, 
ku ktorému dochádza v dôsledku výkonu činností spojených so zabezpečením dohodnutého podujatia. 

DOTKNUTÁ OSOBA 
 
Dotknutou osobou sa stáva každá fyzická osoba, ktorá prejavý záujem o absolvovanie daného podujatie 
pri akceptovaní pravidiel a podmienok stanovených Prevádzkovateľom. Dotknutá osoba zároveň 
potvrdením svojej registrácie na toto podujatie dáva súhlas so spracovaní svojich osobných údajov 
v rosahu registračného formulára. 

 
ČÁST (C) – VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

SPOSOBY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Sprostredkovateľ zbiera, spracováva a ukladá Osobné údaje na základe doložených pokynov 
Prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ v súlade s rozhodnutím Prevádzkovateľa všetky Osobné údaje 
súvisiace s organizovaním preteku spracuje a do troch dní po ukončení podujatia vymaže alebo inak 
technicky odstráni zo svojich zariadení. 

PRAVIDLÁ PRE OSOBY PODIEĽAJÚCE SE NA ZPRACOVANÍ 

Akákoľvek osoba, ktorá jedná z poverenia Sprostredkovateľa a má prístup k Osobným údajom, môže tieto 
Osobné údaje spracovávať len na pokyn Prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ prijme opatrenia pre 
zajistenie týchto požiadaviek. 

Sprostredkovateľ je oprávnený poveriť spracovaním další subjekt len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom Prevádzkovateľa. Ak Sprostredkovateľ zapojí dalšieho spracovateľa, aby menom 
Prevádzkovateľa spracoval Osobné údaje, musia byť tomuto ďalšiemu spracovateľovi uložené rovnaké 
povinnosti na ochranu Osobných údajov na základe zmluvy alebo iného právneho aktu, aké sú dohodnuté 
medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom, a to najmä poskytnutie dostatečných záruk, pokiaľ ide o 
zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby spracovanie Osobných údajov 
splňovalo požiadavky právnych predpisov a pravidlá a podmienky práce s osobnými údajmy, ktoré sa 
strany zaviazali dodržovať.  

ZÁRUKY O TECHNICKOM A ORGANIZAČNOM ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Sprostredkovateľ sa zaväzuje použiť vhodné technické a organizačné opatrenia k zaisteniu úrovne 
zabezpečenia OÚ odpovedajúcej danému riziku, podľa povahy včítane:  

a) šifrovania Osobných údajov;  
b) schopnosti zaistiť neustálu dôvernosť, integritu, dostupnost a odolnost systému a služieb 

spracovania Osobných údajov; 
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c) schopnosti zabezpečiť vymazania OÚ na základe vyslovenia požadavky dotknutej osoby; 
d) zabezpečenia prístupu k databázam na pokyn Prevádzkovateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy 

Sprostredkovateľ zohľadní riziká, ktoré predstavuje spracovanie Osobných údajov, najmä náhodné alebo 
protiprávne zničenie, straty, pozmeňovanie, neoprávnené sprístupnenie odovzdávaných, uložených alebo 
inak spracovávaných Osobných údajov, alebo neoprávnený prístup k nim. 

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
Prevádzkovateľ určí rozsah spracovávaných osobných údajov vydaním Rozpisu pratekov, ktorého 
obsahom musí byť aj štruktúra a kategorizácia triedenia údajov pre správne vyhodnotenie pretekov. 
Sprostredkovateľ na základe pokynov Prevádzkovateľa pripravý  registračný formulár tak, aby bol svojím 
obsahom dostatočný pre správne vyhodnotenie športového podujatia, pričom dbá na zásadu minimality. 

 
 

ČÁST (D) – SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

ZODPOVEDNOSŤ SPROSTREDKOVATEĽA PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ak Sprostredkovateľ poruší tuto Zmluvu tým, že sám určí účely a prostriedky spracovania Osobných 
údajov, považuje sa vo vzťahu k takémuto spracovaniu za Prevádzkovateľa zo všetkými z toho 
vyplývajúcimi dôsledkami. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaj na základe tejto Zmluvy odo dňa nadobudnutia jej 
účinnosti. Tento deň sa zároveň považuje za deň, kedy Sprostredkovateľ môže osobné údaje dotknutých 
osôb spracúvať.  
 
Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená.  
 
Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená za nevýhodných podmienok, alebo v tiesni, 
že si ju riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje 
vlastnoručné podpisy.  
 
 
Táto Zmluva môže byť doplnená a zmenená len písomným dodatkom podpísaným oboma Zmluvnými 
stranami.  
 
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá so Zmluvných strán dostane po jednom 
rovnopise. 
 
 
V Lipt.Mikuláši  dňa ................. 
 
 
 
 za Prevádzkovateľa : ............................. 
 
 
 
 
 za Sprostredkovateľa : ............................ 
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PŘÍLOHA Č. 1 - SPECIFICKÉ PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

TATO PŘÍLOHA BUDE VYGENEROVÁNA Z PDR (CELOU STRANU NAHRADIT VÝSTUPEM Z PDR) 

 

 

 


