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Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov  
 
uzatvorená podľa ustanovenia § 8 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov 

 
I.  

Zmluvné strany. 
Prevádzkovateľ:   Obec Kynceľová 

Sídlo: Kynceľová č. 39,  974 01 Kynceľová 
    IČO: 00 647 659 
    DIČ: 2021108914 

IČ DPH: nie je platiteľ DPH 
Konajúci prostredníctvom: Ing. Martina Kubišová, PhD. starostka  
Bankové spojenie:  
číslo účtu IBAN:  
E-mail: starosta@kyncelova.sk,  
ďalej len „prevádzkovateľ“ 

a 
Sprostredkovateľ:  TOPSET Solutions s.r.o. 
  Sídlo:   Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava 
  IČO: 46 919 805 
  DIČ: 2023645162 
  Konajúci prostredníctvom: Ing. Ján Vlček, konateľ 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: 
Sro, Vložka číslo: 85599/B 

 Bankové spojenie:  
 Číslo účtu IBAN:  
 E-mail:  
 ďalej len „sprostredkovateľ“ 
 

II. 
Predmet zmluvy. 

Predmetom tejto zmluvy je poverenie sprostredkovateľa prevádzkovateľom, spracúvaním 
osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa a dohodnutie podmienok spracúvania 
osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

 
sprostredkovateľom každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za 

podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve podľa § 8 a v súlade s týmto 
zákonom, 

 
III. 

Podmienky spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom. 
1. Dátum začiatku platnosti poverenia na spracúvanie osobných údajov. 

Za deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený začať so spracúvaním osobných 
údajov v mene prevádzkovateľa sa považuje deň 16.10.2017. 

2. Názov informačného systému, v ktorom je sprostredkovateľ oprávnený spracúvať osobné 
údaje. 
01 WinCITY Evidencia obyvateľov – Agenda evidencie obyvateľstva, volieb 
Účel spracúvania osobných údajov 

mailto:starosta@kyncelova.sk
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Osobné údaje sú spracúvané na základe zák.  č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov 
Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien 
a predpisov - evidencia obyvateľov, voličské zoznamy. 
Spracovanie  voličských zoznamov. 
-  Zákon č. 490/1991 Zb. o spôsobe vykonávania referenda, 
-  Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 
-  Zákon č. 564/1992 Zb.  o spôsobe vykonávania referenda, 
- Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy, 
-  Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR, 
-  Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, 
-  Zákon č. 46/1999 Z. z.   o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní, 
-  Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách  do Európskeho parlamentu. 

 
Zoznam osobných údajov, ktoré bude sprostredkovateľ spracúvať 
1. Rodné číslo 
2. Priezvisko 
3. Meno 
4. Dátum narodenia 
5. Štátna príslušnosť 
6. Osobný stav 
7. Adresa 

 
Okruh dotknutých osôb 
Občania a fyzické osoby prihlásené na trvalý a  prechodný pobyt v obci. 

 
02 WinCITY Dane, WinCITY Odpady - Agenda miestnych daní a poplatkov 
Účel spracúvania osobných údajov 
Osobné údaje slúžia pre potreby vystavenia rozhodnutí, platobného výmeru, atď.: 
- Daň z nehnuteľností, 
- Daň za psa, 
- Komunálny odpad, 
- Verejné užívanie priestranstva, resp. iné miestne poplatky 

 
Zoznam osobných údajov, ktoré bude sprostredkovateľ spracúvať 
1. Rodné číslo 
2. Priezvisko 
3. Meno 
4. Dátum narodenia 
5. Telefónne číslo 
6. Trvalé bydlisko 

 
Okruh dotknutých osôb. 
Občania obce, občania a organizácie vlastniaci v obci nehnuteľnosť 

 
03 WinCITY Kataster - Agenda katastra nehnuteľností, životného prostredia 
Účel spracúvania osobných údajov 
Osobné údaje sú spracúvané pre potreby evidencie žiadostí a udeľovanie povolení, rozhodnutí, 
súhlasov  a prešetrovania priestupkov  v zmysle nižšie uvedených zákonov a preneseného 
výkonu štátnej správy. 
-  Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce 

    a na vyššie územné celky,  
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-  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, 
-  Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, 
-  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, 
-  Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, 
-  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

 
Zoznam osobných údajov, ktoré bude sprostredkovateľ spracúvať 
1. Rodné číslo 
2. Priezvisko 
3. Meno 
4. Adresa 
5. Dátum narodenia 

 
Okruh dotknutých osôb. 
Fyzické osoby. 

IV.  
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Sprostredkovateľ je povinný podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov poučiť všetky osoby, ktoré majú alebo môžu mať prístup 
k informačnému systému, aby nedochádzalo k chybám pri spracúvaní osobných údajov. 
Poučenie vykonáva osoba poverená dohľadom nad ochranou osobných údajov alebo iná 
sprostredkovateľom poverená osoba. O poučení sa vykonáva písomný záznam, ktorý je treba 
uchovať, ako doklad o vykonaní poučenia. Záznam musí podpísať osoba, ktorá poučenie 
vykonala aj osoba, ktorá bola poučená.  

2. Sprostredkovateľ je povinný prijať primerané technické organizačné a personálne opatrenia na 
zabezpečenie dôvernosti, dostupnosti a integrity spracúvaných osobných údajov. 

3. Sprostredkovateľ je povinný prevádzkovateľovi kedykoľvek o to požiada preukázať rozsah 
prijatých organizačných a personálnych opatrení. 

4. Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do 
styku, povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj pre jeho oprávnené osoby. 

5. Sprostredkovateľ je povinný oznamovať prevádzkovateľovi bezpečnostné incidenty, ktoré 
spôsobili narušenie dôvernosti, dostupnosti a integrity spracúvaných osobných údajov. 
Oznámenie je povinný sprostredkovateľ vykonať písomnou formou. 

6. Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi, ak by z akéhokoľvek dôvodu malo dôjsť 
k porušeniu povinností ustanovených zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
V. 

Záverečné ustanovenia. 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Zmluvu je možné vypovedať písomne bez udania dôvodu ktoroukoľvek zo zmluvných strán a to 

písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane. Zmluvný vzťah končí dňom doručenia 
písomného oznámenia o výpovedi. Účinky doručenia sú splnené aj vtedy, ak príjemca výpovede 
túto nevyzdvihol v odbernej lehote alebo prevzatie bezdôvodne odmietol. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.1 „ Vyhlásenie prevádzkovateľa“. 
4. Táto zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne 
zverejňovaná. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zmluvnou stranou. V 
zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

5. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné 
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 
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6. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len na základe dohody zmluvných strán 
písomnými dodatkami k zmluve.  

7. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo 
neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných 
ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier 
sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a 
účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

8. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva je uzatvorená na základe ich vôle, ktorá bola 
prejavená slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne. Zmluvné strany svojím vlastnoručným 
podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad 
s ňou súhlasia. 

9. Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť 
originálu, s určením jedno vyhotovenia pre prevádzkovateľa a jedno vyhotovenie pre 
sprostredkovateľa. 

 
 

 
V Kynceľovej,                               V Stupave, dňa ..............................  
 
Za prevádzkovateľa: Za sprostredkovateľa: 
 
 
 
 
 
 
......................................................... ............................................ 
Ing. Martina Kubišová, PhD., starosta Ing. Ján Vlček, konateľ 
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Príloha č. 1:   
 
 
 

Vyhlásenie prevádzkovateľa 
 
 

Prevádzkovateľ:   Obec Kynceľová 
Sídlo: Kynceľová č. 39,  974 01 Kynceľová 

    IČO: 00 647 659 
    DIČ: 2021108914 

IČ DPH: nie je platiteľ DPH 
Konajúci prostredníctvom: Ing. Martina Kubišová, PhD. starostka  

 
vyhlasuje 

 
že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu 
spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatím 
primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení (ďalej len „bezpečnostné 
opatrenia“) zodpovedajúcich spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom musí zobrať do úvahy 
najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako 
aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného 
systému (viď § 19 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov) - vypracovanie bezpečnostného projektu alebo bezpečnostných smerníc na 
ochranu osobných údajov. 

 
 
 

V Kynceľovej, dňa  ............................................. 
               Ing. Martina Kubišová, PhD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


