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Znluvá

o abezpečení ochnny o§obDých údajov
spřacúvaných sprostredkoyatel'oD

(uatv(Má v mysle ustúovenia § 8 ods, 3 zájom NR sR č, 12220l] Z, z.
o ochEne osbnýcn údajov a o múe a doplnú' niekloďcn zákonov)

čL1
zmlúué §l..ny

Ná&Ý. pÁúa fomď zákl.dná umcl..ká škol! Holič
Adresa sidlá: Bcmotákov, 3. 908 51 rtolíč
lčo: 378382182
zatipai€: Pct r KoYÁrik! Dis. .rl.(ritdit l'školy)

(d'alcj len ,n.€vódzkovaié l'')

obclbdné boo: s€úzio 3.r,o.
Adresa niesla pod.ikmia: vel&é Uhcrc€ 137, 958 41 vcl'lé Uh€rc€
lčo:

(dhlci len.,sD@stcdkovateť')

č1.2
Prcdmcl zmlllT

PEdneton lejto an-luvyje úpEva práv a povimosli mluvnýcn sllrán pn zbezFčmi octtdy
osobných údajov v sjLlade s prislušnýbi ustmovaimi zátom NR sR č, 122201] z, z,
o ocnťme osbných údajov a o znďe a doplneni nieldorych zákoíoÝ (d'a]€j l€n .,z'ton').

čL3
z iárok 3pr..úvánh o.obíých ,t.ltjoÝ

sproskdkova1€l jc opiáuený Zčai' so spncúÝeim ósóbných údajov v no€
pFvádztovatela dnon 01.09.2016



r
č|.a

účel spncúÝanin o§obných údájov

U!šl .p,,!úval,J osobl\!t idJo\, J|:eni flP\'/l\oLJ|e]'on, J. /fuomro'o\anie
n ucnovávanie osobnýcn údajov dolknuiých osób sPrcstredkóvatelbm v menc
píevád7kovalel'a, prc účclt i

> ledenia škokkej natriky žiakov Zikladncj uneleckej školy v Piogťane izuŠ
(Riadiaci a inlbmačný systém základných umeleckýcb škól) n! jnlmetoYej adrese

č1.5
Nízov iníorm!čnóho systénu

Spfusl€dkovatel' je opúuený spracúvai'osobné údaje vnene prcvádzkovalel'a vlomlo
iĎlonnačnon systéme (ďal€j len .,Is):

Is žiacke leci _ vedenie školskej mairiky žiakov zikladnej unelectej školy Y Pog.ame izuŠ

čl6
zo,naD spracúv.ných o§obných údajov

Vlq /Jďe \n, \ťJenie sloh{c frďnk) 
'h.o. 

/a,lJdrei úelec(el škól) ťPlosr4e
ižUs §a búL]ú \|íacu\ heioo$bnéUdare

> o.obne Udlje polebne na \eoen|e .lok(P. rJ1,, 7lJto\ /át]adnej

"{ol) \ lrcgnme ,7UŠ. qU,oL eré qfuAlUlou luhloplojld, J,

Go. amosob j.h úllaja| Je nahrc.lerý rozýllfu asab"ých |1.1di.l pol1lh § ]0 ods.1zákoha-)

č1.1
okřuh doiknutých osób

ol@h dotknutých osób pri spracúvai1 osobiých údajov v Is ži.ct€ veci v€doie školskej
mah^) llolo\ áL,adF] uíelell.|nolr \ DrglJne l/U<:

> žiaci p€v|idzkovaleLa a ich zákomi záslupcovia,
> zneslnaóciprevádzkovateta

čl8
Určenig podni€nok spr.cúvmin ú§obný.t lidtjo!

UrčcDic podmi€nok spracúvmia osobných údajov vútane 7oznaíu povolených opďácii

l , sPrúslredkovltel' móžc }Tkonávať Y n.ft prevádzkolitel'l ibá činnosli doiodnuté



2, Roz§ln polorcných opriÝícni ! opcrn.n s osobnými údajni dotknulýcb bzických
osóbj pie oprávn€né osoby sprcsllcdkovatcl'a:

spř.cúvnnicNobnýchú.lajoY sPrcstrcdkovalelnóžc!!koná!aťoP.ráoieaiebo
súbor opďúcii s osobnýni údailni yýltadóe v rozsanu:
zhřon,rd'ov, í ie a ! chovnvanie,

3. Podmienky spr,.úYuia o§obnýcn údljov s prcstr.dkoví iel' j e poYil ný:

b)

d)

f)

n)

l]

j)
k)

sprlcúvať oso bné údaj c lcn nn zákldc podnienók dojednlných l lejto 7I|uvc
ualvorcncj s prc!ádzkolatelbm podl'! § 8 ods,l zikona,
spř'cúut'o,obnó údaje ib. Ý PřosraDe izuŠ, klorý př€vádzkuj€ výhmdnc
špro§trcdkovatel' n! iniernetovej.dřesc rrtvN.ilu§,sk
spncúÝatlosobné údije Y sú|,d. s dob.inri nmvni a komI' spósobon. klorý

osobft úd.j€ dotknútých íyzických ošób sprlcúÝ.ť tak, aby trcbolo
obm€dz.né p rávo doikn U tej Boby us t, n olen é zákonoD.
Do llřUkt'iry Píos.lnu i7,UŠ z,r!ďoYať iba o§ob údajc určcnó výlučňc na
lymedzeíý atebo ustanovený účel| jc ncpripusiné ziskdvať osobné údaje tod
zjnienkou iného úěetu spracú! ia alebo inc.jčinnosli.
§!r.ctiv!i'l.n táké osobné údaje. ktoré svojim fuzsanom a óbsahoí zodFvedljú
účelu ich spncúvmia a sú nevyhnutné najcho dosiahnulie.
zhron!žd.né osobné údaje spracúvii' vo lóme uirožňujúccj idcntitikáciu
dotknulýclr osób počas doby nic dlhš.j, ako je nevyhnutné na dosiahnutic účclu

Poča8 inmi9 p6!odí.určOíóho úč.lu spřlcúvania osobných údajov ako nj Po
jeho skoíč.íije prípustné zb(mazdené osobné údaje spmcúlať v revynnuhom
oTanu na nislorický výskun, vedecký výskum a aiaoj álebo Da účely štatistiky,
io sJ nepo\"/uIe 2 ne/ U-i,e'|,e"!U\ndn)m,,/.lom,pl.cúvJn.J
sPmcúv,t' osobné údáj€ b.ž súhlNu dotknulcj osoby lcn Y súl,ílc
s uslanoy€danú § 10 zákon.,
Dodžiauť pniv! dotknulcj osoby uslanovcné Y § 23 zíkona,
cbrániť spr..úv"íé o§úbíé úd,jť prgd ich poškodenim. zničeninr, st6tou,
7íenou, neoprálnenýn pristupom a spristupncunn, posk}tnutnn .lcbo
aďejnenim ako aj pred akýmikol'v€k inýni ncpdtustnými spósobmi spracúvania,
zlil§idovli'tic fiobnó úd!jc,ktorých účclspr.cúvania sn skončili po skoDčcni
účelu spncúunia možno osobné údaje ďalej spEcúv.t' len za podnienok
nstanoveiých v § 6 ods, 5 zákoM,

4. oprÁnenú osob! u sprcsř.dkovntcl'. j€ povinní:

a) z,chováv ' úlčanlivosť o osobných údíjoch, |ttoíé oprÁví.íá o§oba
sprácúÝa. Povimost' nlčadivosti naá ai po ukončcni spncúvaíia osobných
údajov, opúvncní osobajc povimá zacho!ával' m lč an li vost' o osobných údajoch,
s ktorjmi prid€ do styk\ iř nesnie !!užiť.ni pre osob|ú poirebu a bcz síl asu
prcvídzkovatcla iťh ncsmio ZvmjDiť a nikomu poskýnút' ani sPíisiupnit',
Povinnost' nlčanlivosli 1ň,á aj po znnitu fuDkcic oprávócncj osoby, j.j loÝclcni!
alebo mmdálu, po skoněenijcj pracovnoprávĎéno vztnhu,

b) PoYinnosť mlč,nlivosli neplJtí, a( jc to n€vybnuhé na plnenie úloh súdu
a oraróov čiiný.h v lr*tnon konaní podl'a osobitnóho zákona: lýn nic sú dollnuú



ťitlivé a chúnené údaje prevádzko],alel'a,
e) Dodži.v!ť ust nol€nia ,,sneřnice určtrjúccj pNlup

bťzncčno9ttróho incidcnlu Y Dodnieú.ch DreÝádzkotát€t'.",

l€chnickéznbezpeč€nje prenosu inle.ň.loh,2hroh!žd'oÝani! ! uložcni! Nobný.h
údojov doiknúlý.h os6b Pfuvádzko! elb proti ncoprávncnómu pristupu k týmto
údajoú je spťo§trcdkov.tgl'on z,b.zp.čené nlsl€dorným spósobom:

d)

ó, spřNlr€dkolítel' ne§ni€ Poskytov.l', sprí§tupňot.('. ,.r.jňoral' ani vykoí|ívll'
.€zhrnnilný Prťnos ZhmnnžďoÝ.ných . uchovnvnných osobných liddóv
dótknúý.h N6b, kiořó šprlcúva v nen e p revá dzkov.lel'a,

č1.9
vy h l ú§.nj é pr€vód2kova1.I'a

vyd|isenic prcvádzkolalcl'a žc pri výbere sprostíedkovatela Poslupo!ál podla § 8 odseku 2

l Naúkhd § 10 ?áLoD NáIodngj Gdy slNo\kli 4ubliky č, 5 6ó1 199' zb o Námdrej ba.ie sloEĎb y 4@l
nsko;ili pRdpiý,{ § 2] /!kDa Ni!úd,r] ndy §Ň skej rcpubliky č,46/ls9] z. z dslótiskej

Ustanovenia o nlčadivosli Fodla ósobjlných ltdpisoý,l)
zBlenic Mrušgnia práv , 8lobód dorknuÝ.h osób prcd ačalin spŘcúvmia
al ebo poN šenia ákon nýcn lslanolcni ý prieb elru spmcúlani a o sob nýcn údajov j e
opráhená ósóba s]rŤosiŤed*ov eťa povimá bcz 2briočného odliladu o2ninil'
spíostíedkolatel'ovi ajeho prosirednictvon p€vád2tovaleťóvi álebó ?ódpóvednej
d$be nrevádzkoviiel'n (at tanúlo osobu prcvád7kovaFl ná Po!eIú]i),
Dúdřžjlvrl' bgzl,€čnostnó opltrenia (lechnické. organizačné á pe6onálne
opaiEnia) zodpovcddúce spósobu spracúvmia osobnýct údijov Ustmovcné
v..Búpečnoslnún přojckte infomďíých §ysténov Dreváil7&ov!t€l'a'.,
určcných ía spúcltvanie inlbmácii obsalruiúcicn osobné údlie dotknutých osób.

K osobnýn údajon žialo viZUŠ má prisrup iba sfu.ohý prihlásený učilel', od
počiiača neodchádza bezloho, aby s. so sysiénu odhlásil na dobu, pokýn bude
nnno pracoliska srejho počilač3, v tomto piiJ,adc sposftdkovalcl' garantujej že
Ýšeiky spúcováVaDé údaje v systéne ajenu povolených p.islupoch vidi a úóže
Ýraco!ávdť ibalrieduy učitel' ajeho uadriad€ni.
všelky spraco!ávané úddje sú ši]iované v najbezpďnejšej podobe ssl, šifrcýrniá,
ktoré po!živajú všelky blnky a seriózne iĎteúe|oÝé Po,lály, sltúika ntQsr/ pri
inlcmctových prehliadačoch.

zálohovgnédáia sú ukladánéna sn€mch kl.ré vo dne v ndci írážj be7ftčnosiňá

Bežné beslá najú,l haky, Prhfup do iZLrŠ qžaduje kombináciu uživ el\kého
mea a hesla. kioré nusi mat'minnnólne 8 znakoy, Jeho prelomenie by fialo
niekolko rokov a aj v pripadc snahy o taký1o úlok, by spostredkovale| vedé] včas

a adckvánrc Prcii nďu akrcčil'.
l),ili ni dvrkrái dcnne 7álohouné na dloch úlóžiskách súčasne,



Pr€ýídzkovat€l' lyhlasuj., žc pri
odbomú. tcclúickú. oícani,ačnú
bezpečnosl' spmcú v Mých osobných

2.

l.

Ýýbere spro§redkovalcln dbal
apcBonáiňu spósobilosť a

údajóv opifuc ani Dodl'a § l9

v Znrysle zákona nr jelro
jcno schopnosť zaručiť

čl10
Povinnosti slro§rrťdkoYat€t!á

sprcslredkovltel' jc opťivn.ný spracúvanic osobných údajo! lykonáVal iba y rczsanu
v akon ho v t€jio phóňnej znnuvc s prc!ádzkoýalelbm dohodol. za podmicnok, kloF
súusianolcnévt.jtoznluvcamúčel,ktorýje!zInlu!€slanovenýisptíredkovltljc
lolinný poýUpoval' !ždy v súlade so zákono,n,

Pol i n nosti spro§ lrcd kovat.ljn:

v iinrci výkonu kontoly spracúvMi osobnýclr údajo! uDožniť koótólnénru
orgánu _ Uladu na ocbmnl osobiých údajo! sR (dbkj t ..úmd.) !sl!pov!ť na
jebo pozenky, do jeho budoy alebo ,niNtnos|i prryádzok a zariadcni ado
infomačnéno systému až do úrovnc správcu syslénu,
dodžiavai'povinňosti ustanoveIlé prcladzko!5lel'oyi v § 5 ods, l, § ó ods,2lhm,
c) až i), § 6 ods. 4, § 19 .ž 26 Zikona, ak zákon néus|mowjc núk, zbezPcčit
bezpcčnost' sPracúvania osobnýcb údajov Pijíinr Prinďaných bc7reúnostných
opat&ói. póučn'svoje .právncné osobr, dodťžilvať mlčmli!óí'! nal'zodpolcdnú
ósóbu, !k spl.i lodúieDky na ]€j polercnic

b)

Y pdpadc aN ú.ád zisii porušenic pláv Daýlhovale]'a, fyzickcj osoby v konlni bez
na\rhl lebo ne.p ne n! F ,,l|,o§,i p,, .o,4, !J I o-ob, )l t do{U\ J lJno\c,}.l
/j*onom. Jlo/ ,,hodnLtil pmJ,eJtiljc'oLi dó . ll:elei elolc v)(n1 l
opatEnia naodslíánenic zisicnýťh ncdoslatkov a pričin iťh vzniku.
úrad jc fu oPftivnený uložit'opafenii. klorý,ni:

> Alrc "p, rJ\áfu e (Jc| o..ó1\,, jda|o\, 1,o|\t, \pl4cu!al,e |! \, r'N,,
s usiano!€niaDi tonto zálona

> 2aiťc spracúvanic, kioíé je v Dzporc s u§lmoleniami tohlo 7ál0na.> nťildiodslránl,nic alebo likvidácfuosóbnýchúdajol v určenej lehole. al sú
llebo boli néopniyncnc spracúýanó.

spřosrr€dkoutel' jc v zíUjnc zaclroYani! bczp.čnoslj Dři §nncúYali osohnÝ.h

a) Zdbezpcčolať svoju odbornú. iechnickú, orgMiainú a peBonálno spósobilosl'
a schopĎost'zaručit'bezpečnost'spracúlanýcb osobných údnjDv,

b) vykoMvat' spúclivanie osobný.h údajov osobnc. alebo proslrcduictvon inoJ
osoby, lj, prcstEdniclýom subdodávalcl'n, 0} je to s plevádzko v.lc l'o ó v tejto
Znluve alebo v dod3tkóch knej výslov.c dohodnuté| ak s0 ro2bodic prc rúro
nóžnosť lal subdodáÝalel' spŘcúva osbné údaje azabc7-pcčUje ich ochílnn n!
Zodpovcd.oý'spDstEdkovalel'ai ak spíácúlinic rlkonáva su bdo dávatel'. li k únd
na ncho n!bli!d!.to na šprostredkoval€l'a;

c) pri podozeni 2 lorušenia povimosli uložcných zákonom nóže byf úradonr pri
výkonc dozoru nad odMnou osobnich úrlnjov prcdrcllDý za účelom podania

Povinnfut\mi sprosb€dkoť!lcl'a Yoči úridU sú:

h)



\-

> u]oži povinnosť pnjať lcchnické, oraanizačné ! peNonálóc opltrenia
?,dpovcdajú@ spósobu sprx.úvanin,

> uloži aóvinnosť zabc7i.čit' vypncolanie alebo doplncni. dokumenrácie
l lcb o bezpečnó ínéh o p roj cktu v súllde s týnto ákonón,

> uloži prc!ádzkolalelbli povinnósl' znrenil' sproslFdkovalelh v učenej
lehoic, alr prevádzkolatcl vr,(onáva spracúvanie osobných údajov
proýrcdnic llom spmstredkó vaIek I spó strcdko v a lel je poli nnÝ in lom ovať
,lrad o splneni uložcný.h opatreni v úradoň uÉenej lebolc,

c) úmd mu móže uložil' pokutu apriadkoý! pokntu vpripadocb stmovoýcn

5, 
^k 

Ťúsíedkovarel zisli, že prevádzkolatcl' sa pri splacúvani osobnýcb údajov dopustil
?javnélro porušciia zákona, jc povinný ho na 1o pisoňňc upo2omit' a do \rykonmia
náprary lytdn]ť len talé opcíácic s osobnýnri údajni. Irtíé neznesú odklad,

6, Ak po stončeni tohlo 2nluvnébo vztnhu (na lónci školského mka) ncbude predpoklad
ualvoFnia obdobného znrluuébo vzinhu na nasledujú.i školský rok. je povimý
splosltdkovaiel! na Základc pkonnej žiadosti pEvádzkovaiel.a bez odkladu zlikvidovai
vo svojon ,plikaónonr a progranovoh Vybavqi \,šetky dsobné údaje. kloé sFacúval
zhronažďolal a ucbov|ilal, v mene pE!ádzkolalcl'a.

čL ]1
Dob! tnnni, zmluYy,skončenicznllr!

l, Táló znluv! si uz.tÝámn! dobuod 01.09,2016 do 31,t2.2016

znluÝné strany sa dohodli, že závnzkovo_prá$, vzt'ah založ€ný louio zmluvou íóž!
skonč ii' 3j pred upl ylutin doby. na k loó b ola táto zm luva uzaivorená, a 1ó j

pisnnou výFvednu hluvnej slrany, ktorá musi b!ť dorudeni druhej Zduvnej

v pisóňndj dohodeozániku (Ukončení) zmluvy saWediedeň, ku ktorémn sa áv;i2kovo_
púÝn} vzl'ahskonči. Znluuýýzl',h sa konói dnom uvedenýn v bodc I tohlo článk! 2a
podmielky. že koríkolvek zo zmluvných stdn donti ! lenóiejednéno (] ) n6ilca pred
dňom ukončeniá jej platuosli. drulej zmluliej Ýaňe pisohné oznánenie. že nctNá na
predlženi 2mluhého !Ť'aht na dobu neuÉilú. v Fípade. že tatélo oaámenie nebude
doru..r. ál n J JLl.m_,,cL} p,edl/ú|c 1, d _U t li.lj, Po predi/.rl zrluweho
vzťaho na dobu neurčilú platia pre ukončenic zduvy podDielrky uledené vďalšich
ushDoveniach 1ohto článku,

vypoledai'túto znlulu móžu obc nlulné strm! tedykol vek a to !j bez uderia dóvodu.
výpoveď sa Polažuje za doručeDú jci lrev7adfu adíesálom alebo v pripadc jcj
ncprevz,la mámyn uplyjlutfu jcj úložnej lcholy na pošle, za pEdpokladu. že bola
dóručouná nB adlesu uýedcnú v tejto mluve, v aŤíPade výpovcde sa skoněi záv§zkovo_
právny vzl'ah ziložcný touto hnlÝou uplynulim viljovednej doby. krorá je dlojnesaěná
a začina Dlynúi'prvýn dňoh kalendámeh. mesinci mslcdLúúccho po ncsiaci. v któróm
výpovcď bola drubcj sirane doručená



2.

4.

5.

PHádz*olarerje oprávnený odsitpiť od zí !r,]" at sprc$redkoEteť Dorušl atl*oi\et

poviúNf vrTlýsjúo z 1ejto zDlulT,

čl12
zóÝer€čné úst,nol,lh

lŘ-xffi n"f; lť,sJ;fl*#,rruk;Ťj;,:.nť,,",;x
poÁ*"ii u * -"t ,ltl*" t,it, vlatnmčn, podpulll,

*fl 1řIffi :,.*'j.ir*T,""!;*.Tifi :l,íT,flH:,i-.'i ji;*#fr
do.taŇot m62e pÉdrkdal hoftikorEk & @]Unýcb §nú,

PiÉúe vzťány v t€jto zúluÝeÝhloue@upr4vmé sariadia,lanovdiúi obcnodnéůo

láLo dluv. D@tLadá tráíol na odmeíu 4 po,k}b,ďie služřb "prcsFedlovalela,
áiřáJ'i.ir.lř.r,"t-y řp*anerom sos,lnei qublitrDenej d ury na použí\úle

7hlM ie !"ýno@voÁ v dvoch vyboroHiacll j,d@ !'yhotovde dostlE

friá-"*,'iÁ" "rt,*"ie 
itcrae sTmstÉdlo'*l


