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3,1

(d'alejV tejto zm]uve len ,,UžíVatel"')

POS KYTOVATE ť

Vema, a, s,
Plynárenská 7/c, 821 09 Bratislava
lng, Peter Vilem, konatel'
31355374
okresným súdom Bratislava l, oddiel: slo, vložka č,
5495/B

(d'alejV tejto zm uve len ,,Poskytovatel"').

Nižšie uvedeného dňa, mesiaca a .oku uzavleli zmluvné strany tento dodatok k Zmluve o
poskyiovaní §lUž]eb Vema V4 cloud č, 2015laa2 Gaíe] len ,,Dodatok"):

Poskytovatel' poskytuje UžíVatel'ovi na základe Zrnluvy služby cloudu, ktoré
zahrňa.L spracovanie osooných úda]oV,

Predmetom tohto Dodatku je Vymedzenie Vzájomných práV a povinností pri
spracovaníosobných údajoV, ku ktorému dochádza v dós|edku poskylovania
služieb c oUdu Poskytovatel'orn,

PREDMET DODATKU 1

Zrnluvné strany sa dohodli, že čl, 9 ZmIuvy, sa nahrádza nasledujúcim znením:

ocHŘ§NA DÁT lJžiVATďLA-

Poskytovatel' sa zaýázuje UžíVatel'ovi k ion,]u, že bude dbat' o to, aby pri
poskytovaní služieb cloudu podl'a tejto zmluvy nedošlo k neopráVnenému aebo

Doonrox K zMLUvE o posxytovnruí
sLužlee

VenaR V4 Ct-ouo

ZMLUV.NÉ STRA

UžíVATE ť

organi2áciaI

zastúpená|

lčoI

prideIené číslo licencie:

spoločnost'I
sidloi
za§túpená|

lóo:
zapísaná:

c. 20,151082

základná umelecká ško]a
Bernolákova 3,908 5,1 Holíč 1
Peter KoVárik, Dis, art., riadite] školy
37a3a4a2

13542

9.1



9.2

náhodnému prístupu tretích osób k osobným údajom UžíVatel'a, ktolé použíVajú
ochranu podl'a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane
fyzických osób V súVislosti so §pracovaním osobných údajov a o Vol'nom pohybe
týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov, d'alej |en ,,GDPR") a podl'a Zákona 1al2018 z.z. o ochrane
osobných údaioV,

Užívatel', ako Prevádzkovatel' osobných údajov V zmysle čl, 4 bod 7) GDPR,
a splostredkovatel', ako spracovatel' osobných údajov V zrnysle čl, 4 bod 8) GDPR,
uzatvárajú súčasne s touto zmluvou d'alej Uvedené zmluvné dojednanie za účelom
§plnenia povinnosti podl'a čl, 28 ods, 3 GDPR k uzatvoreniu zmluvy o §pracovani
osobných údajov, ktoré zostane V účinnosti po dobu účinnosii tejto zmluvy, takto:

9.2.1 UžívaIe|' týmto poveruje po dobu trvania tejto zmluvy Poskytovatel'a
spracovaním nasledujúcich kategórií osobných údajov Vo Vzťahu k nižšie
uvedeným opráVneným osobám a účelom:

o p.e účely po§kytovania personálneho softwaru formou služieb
c]oudu. identifikačných a kontaktných údajoV, údajov súVisiacich

s odrneňovaním a povinnými odvodmi a d'alších údajov
súvisiacich s Výkonom práce (Vrátane údajov o zdravotnom
stave a údajov o členstve V odborovej organizácii) a
bezpečnostných a sysiémových informácii Vo Vzt'ahu
k zamestnancom Užívatel'a, príp, zan,]e§tnancom tretích strán,
pre ktoré UžíVate|'Vedje mzdoVú agendu,. jdentifikačných údajov a údajov súvisiacich s povinným]
odvodmi vo ýzťahu k rodinným prístušníkom zamestnancov
UžíVatel'a, plíp, rodinným prislušnikom zamestnancov tretich
strán, pre ktoré Užívatel'vedie mzdovú agendU,. identiíikačných a kontaktných údajov, údajoV súVisiacich §
Výkonom práce a údajov na posúdeníé Vhodno§ti Vo Vzťahu
k uchádzačom o zamestnanie u UžíVatel'a, prip, tretích st.án,
pre ktoré UžíVaie'Vedie per§onálnu agendu;

o pre účely poskytovania ekonornického softWaru formou služieb
cloudu identifikačných údajov, kontaktných údajov a úda]oV
súVisiacich s ekonomickými transakciami Vo vzt'ahu
k zarnestnancom a obchodným partnerom lJžívatel'a alebo jeho
zákazníkov.

9.2,2 Poskytovatel'je povínný spracováVat' osobné údaje iba na základe pokynoV
UžíVate]'a udelených V tejto zmluve alebo prostredníctvom centra Služieb
Vema, Poskytovatel sa zaýázuje, že bude osobné údaje spracováVať iba
na územi Eulópskej únie, Bez pokynu UžíVatel'a nie je Poskytovatel'
opráVnený odovzdat'osobné údaje do tretej klajiny lebo medzinárodnej
organizácii. Bez pokynu UžíVaiel'a je Poskytovatel' oprávnený spracovat'
osobné údaje iba pokial'rnu toto spracovanie ukladajú práVne predpisy,
ktoré sa na Poskytovatel'a vzťahujú; V takom prípade Poskyiovatel'
Uživatel'a informUje o takejto právnej požiadavke pred spracovaním, ibaže
by práVne predpisy toto infoínovanie zakazaýali z dó|ežitých dóvodov
Verejného záujmu,



9,2,3 Poskytovatel' zaručuje Uživatelovi, že technické riešenie služieb cloudu
poskytuje také technické a organizačné zabezpečenie ochrany osobných
údajov, ktoré zamedzi)e neoplávnenému alebo náhodnému prístupu

treiích osób k dátam Užívatel'a, Vrátane osobných údajov, ich zmene,
zničeniU, strate či jnému zneužitiu, Bjižšie podmienky technického
a organizačného zabezpečenia sú Vymedzené prílohou č, 2 tejto zmluvy,

9,2,4 V prípade, že sa Poskytovatel po dobu účinnosti tejto zrnluvy dozvie o

porušení zabezpečenia osobných údajov spracováVaných
Poskytovatel'om na základe tejto zmluvy, je Poskytovatel' povinný ohlásiť
Užívatel'ovi, že došlo k porušeniu zabezpečenia osobných údajov bez
zbytočného odkladu potom, kedy sa o ňom dozvedel. ohlásenie
sprostledkovateJ' vykoná zaslaním e-mailu na kontaktnú adresU Užívatel'a
zusholic@ston jine,sk, Následne bez Zbytočného odk]adu od okamihu,
kedy sa Poskytovatel' dozvedel o pripade porušenia zabezpečenie
osobných údajoV, je Poskytovatel' povinný t]živate|'ovi rovnakým
spósobom ohlásjť popis povahy daného prípadu porušenia zabezpečenia
o§obných údajov Vrátane, pokial je to možné, kategórií a približného
počtu dotknutých osób a kategórii a približného množstva dotknutých
záznamoV osobných údajov a popis pravdepodobných dós|edkov
porušenia zabezpečenia osobných údajov,

9.2.5 Plístup k osobným údajom zo stlany Poskytovatel'a je možný len so

§úhlasom UžíVatel'a, pličom zamestnanci Poskytovatel'a §ú ple takýto
prípad Viazaní Po§kytovatel'om k povlnnosti mlčanlivosti, Plípadné
použitje osobných údajov zo strany Poskytovate]'a je možné len p.e

nevyhnutný servisný úkon v cloude a prístup je možný len v nevyhnutne
nutnom rozsahu,

9,2,6 UžíVatel' súhlasí so zapojením d'alších splostredkovatel'ov do splacovania
osobných údajoV podl'a tejto Zmluvy, Poskytovatel' má povinnost'

informovať Uživate|'a V primeranom predstihu o zámere zapojit' do

splacovania osobných údajov podl'a tohto dodatku d'alšieho

splostredkovatel'a vrátane konkrétnej identifikácie tohto d'alšieho

§prostredkovatel'a a umožniť Uživatelovi Vzniesť proti zapojeniu iohio
sprostredkoVatel'a námietku,

g.2.7 Pokial Poskytovaiel zapojí do spracovania osobných údajov podl'a tohto

dodatku d'alšjeho sprostredkovatela, musí Poskytovatel' tohto d'alšieho

§prostredkovatel'a zmjuvne zaviazať k dodřiavaniu rovnakých povinností

na ochranu osobných údajov, ako sú dohodnuté medzi Užívatel'om a
Poskytovatel'om Vtomto článkU, a to hlavne zavedenie vhodných
technických a organizačných opatrení,

g-2.8 7a ýybaýoýa|ie žiadosii o uplatnenie práV dotknutých osób Vo Vzt'ahu k

osobným údajom, ktoré na základe tejio zmluvy spracováva Poskytovate|',

zodpovedá V plnom rozsahu UžíVatel',

9,2,9 Poskytovatel umožní UžíVateLoVj vykonať audit technických a

organ]začných opatrení zavedených Poskytovatel'om k ochrane osobných
údajoV po oznámeni za§janom cestou centla služieb Vema s predstihom

najmenej desať (10) pracovných dní,



9.3

32

9 2,1o Zmluvné strany sa zavázujú poskytnút sl Vzajomne všetl,u daLslu potíebnú

súčinnosť a;odklady pre plnenje svo]ich povlnnosti podla tohto článku,

hlavne p,i plre"]l oovlnl"ostl VyplýVajúc ch píe Už,Varela zo zabezpecen,a

.pr.""ou"ni" osobných údajov, pri vykonavant .":d|1 1il !:::!:"]
vplyvu na ochranu osobných údajov, pl predchádzajuce] konzL]líacll s

alJorni,m ,-iraoom a pri p|nenížiadosti o uplatnenie práv dot!|"jy:h,:"ób

súčinn;st' Poskytovate]'a ]e možné Vyžiadat cestou centía Služieb Vema

a je spoptatnená podta cennika služieb Poskytovate|'a, Po_skyto. atel'

zoÁladňu;e prispracovaní osobných údajoV povahu tohto spracovan]a,

9 2,11 Poskytovatel' je povinný po ukončení te]to zmluvy odovzdať UžíVatel'ovi
' - 

"S"iXy, 
l"t,," áátá umieitnené v Cloude, a to za podmienok uvedených v čl,

t l tejiá zmtuvy; tieto dáta nie je nadale] opráVnený 
_uchováVat' 

ani inak s

n]mi áisponovat s Výn!nrkou likvidácie podl'a ods, 11,6,

UživateI' je rovnako opráVnený sa v prípade akéhokol'Vek zneužltia dát zo strany

Poskytovatela domáhať od Poskytovatel'a náhrady škody,

ZmluVné strany sa dohodli, že čl, 11 Zmluvy, sa nahrádza nasledUjúcin,] znením:

_l 1 io'řovýD§li'r l p ii e Ý z l r t í D;\ T, '; § l ' §,"

11,1 Po Ukončení tejto zmluvy je Poskytovatel' povinný Vyzvat ljživatel'a k prevzatiu

;jJá, oo,"r."z umiestnených v Cláude, a to v lehote do 1o dni od doručenia takto

'"vx"""""l 
"v^v 

Vydanie dát Poskytovatel'om a ich prevzatje UžíVatelom bude

u'"xutoin"ná ná adrese sidla Poskylovatela L]Vedene] V te]io zmluve a tleto dáta

5]]L j:l asi.3né ra cD a 3ro objobnych ncslcoch an sa iedonodnú zmiuvné

stlany preukázatelne inak,

11,2NanosjčibudúrovnakoumiestnenéinŠtalačnésúboryverziíaplikáciíVema,ktolé
ulivatet, uzival a tzv Licenčná karta oplávňu]úca užívatel,a používat,tieto aplikácie

V období. V ktolom využíVaI služby cloudu,

11'3Ustanovenieodstavca,]1'2neoprávňujeUŽíVatel'akuŽíVaniuapljkáciepre
spracovanie dát po skončeni platnostite]to Zmluvy,

11 4 výzýa k prevzatiu dát sa považuje za doručenú na adresu UžíVate]'a Uvedenú V

tejto zmtuve prevzatím doporučenej Zásielky Uživatelom,

1'1'5okamihomomeškaniaUŽíVateLasprevzaiímtýchtodátsú'časnezanikáVšetka' --- 
)axonra óizmluvná zodpovednost, poskytovatel,a k náhrade škody v prípade straty

čizničenia týchto dát,

1 1 6 Po márnom Uplynutí lehoty k Vyzdvihnutiu dát je Poskytovatel' povinný tieto dáta do

30 dnízIikvjdovať,



Tento Dodatokje uzatvolený v dvoch (2) rovnopisoch, z Korých k aždá slrana
obdží po jednom (1) Vyhotovení.

v Ho|íči dňa J l l, u/? V Bratislave dňa 30.05.2019
/

základná umelecká škola
Peter KoVárik, DiS, aň,


