Zmluva o spracovaní osobných údajov
Zmluva uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom na základe článku 28
odst. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických
osôb prii spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov, ktorým sa ruší smernica
95/46/ES (ďalej len „GDPR“) znie následovne:
Prevádzkovateľ:
Užívateľ webovej aplikácie Turbofaktúra
(ďalej „Prevádzkovateľ“)
Sprostredkovateľ:
Názov firmy:
IČO:
DIČ:
Sídlo firmy:

1.

MRP-Informatics, spol. s r.o.
46900675
CZ46900675
Na Stráni 532, 76315 Slušovice
registrovaná na registrovom súde v Brně a vedená pod spisovou
značkou C. 5692.
(ďalej „Sprostredkovateľ“)

Úvod

Sprostredkovateľ poskytuje Prevádzkovateľovi na základe uzavretých licenčných podmienok
právo používať programové vybavenie webovej aplikácie Turbofaktúra (ďalej „Turbofaktúra“).
V rámci udelenej licencie Sprostredkovateľ môže uskutočňovať servis dát uložených
Prevádzkovateľom do Turbofaktúry, tiež môže Sprostredkovateľ získať i prístup k osobným údajom
uložených v Turbofaktúre. Táto Zmluva upravuje podmienky spracovania osobných údajov
Sprostredkovateľom v zmysle GDPR.

2.

Poverenie na spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ týmto udeľuje súhlas Sprostredkovateľovi na uskutočňovanie servisu dát uložených
Prevádzkovateľom do Turbofaktúry.
Sprostredkovateľ se zaväzuje spracovať osobné údaje len v rozsahu, za podmienok a na účel
dojednaný s Prevádzkovateľom v tejto Zmluve a spôsobom stanoveným podľa GDPR.
3.

Spracovanie osobných údajov

Predmet a doba spracovania
- Sprostredkovateľ vykonáva spracovanie osobných údajov uložených Prevádzkovateľom v
Turbofaktúre výhradne z dôvodu udržania technickej funkčnosti Turbofaktúry.
- Sprostredkovateľ spracováva osobné údaje uložené Prevádzkovateľom v Turbofaktúre iba po
dobu trvania užívateľského účtu, ktorý si Prevádzkovateľ v Turbofaktúre založil. Po zrušení
užívateľského účtu ich Sprostredkovateľ zmaže do 30 dní aj zo všetkých záloh.

Povaha a účel spracovania
- Sprostredkovateľ počas servisu dát v Turbofaktúre principiálne nezasahuje do dát uložených
Prevádzkovateľom do Turbofaktúry, výnimka môže nastať iba v tom prípade, že dáta uložené
Prevádzkovateľom v Turbofaktúre nejakým spôsobom bránia spoľahlivému chodu aplikácie
Turbofaktúra.
- Sprostredkovateľ uskutočňuje iba aktualizácie programového vybavenia aplikácie Turbofaktúra a
zálohovanie uložených dát, ktoré vložil Prevádzkovateľ.
Povinnosti a práva Sprostredkovateľa a Prevádzkovateľ
- Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov implementovaním a
zdokumentovaním primeraných technických a organizačných bezpečnostných opatrení v súlade s čl.
28 odst. 3 písm. c), a čl. 32 GDPR vo spojení s čl. 5 odst. 1 a odst. 2 GDPR
- Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť splnenie požiadaviek stanovených v podmienkach čl. 28
až 33 GDPR.
- Sprostredkovateľ je povinný dodržiavať mlčanlivosť a dôvernosť ohľadne spracovaných osobných
údajov a je povinný poučiť o povinnosti dodržiavať nariadenia tohoto článku i svojich
zamestnancov, ktorí prídu do styku s týmito osobnými údajmi a v rovnakom rozsahu ich zaviazať
mlčanlivosťou a dôvernosťou. Tento záväzok mlčanlivosti bude trvať i po ukončení spracovania
osobných údajov a po ukončení pracovnej zmluvy zamestnanca.
- Sprostredkovateľ se zaväzuje, že spravované osobné údaje neposkytne tretej osobe a rovnako, tak
ich Sprostredkovateľ nepoužije pre vlastnú potrebu. Sprostredkovateľ je povinný v rovnakom
rozsahu zaviazať i svojich zamestnancov.
- Sprostredkovateľ môže zapojiť i ďalšieho Sprostredkovateľa do svojich činností v zmysle tejto
Zmluvy, avšak ďalší Sprostredkovateľ musí zabezpečiť ochranu osobných údajov uložených v
aplikácii Turbofaktúra podľa predchádzajúcich bodov.
- Sprostredkovateľ má právo informovať Prevádzkovateľa na jeho kontaktnej e-mailovej adrese o
skutočnostiach súvisiacich s činnosťou Turbofaktúry. Prevádzkovateľ je povinný patrične reagovať
na takéto e-mailové informácie.
- Prevádzkovateľ berie na vedomie, že má plnú zodpovednosť za údaje, ktoré do Turbofaktúry
doplňuje. Pri ich zhromažďovaní a spracovaní nesie plnú zodpovednosť za dodržiavanie platných
zákonov Slovenskej republiky a Nariadení Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679.
- Prevádzkovateľ do Turbofaktúry doplňuje osobné údaje o svojich obchodných partneroch v
rozsahu: meno, priezvisko, fakturačná adresa, IČ DPH a DIČ, štát, e-mail, číslo bankového účtu,
telefón, predmet plnenia a cenu, prípadne ďalšie údaje, ktoré mu obchodní partneri poskytnú.
- Prevádzkovateľ prehlasuje, že do Turbofaktúry nebude vkladať žiadne zvláštne kategórie
osobných údajov uvedených v článku 9, odst. 1 nariadenia EU 2016/679.
4.

Trvanie Zmluvy

- Zmluva se uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť i účinnosť dňom odsúhlasenia oboma
zmluvnými stranami.
- Zmluva končí zrušením účtu v Turbofaktúre, ktorý si založil Prevádzkovateľ.
5.

Záverečné ustanovenia

- Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení povinností
vyplývajúcich z tejto Zmluvy a navzájom sa budú informovať bez zbytočného odkladu o všetkých
skutočnostiach potrebných pre splnenie povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- Ak budú alebo sa stanú jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy celkom alebo čiastočne neplatné
alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení
Zmluvy alebo Zmluvy ako celku. Zmluvné strany sú povinné neplatné alebo nevykonateľné
ustanovenie nahradiť takým ustanovením, ktoré sa podľa možnosti čo najviac približuje
hospodárskemu účelu neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia
- Vzťahy v Zmluve neupravené sa spravujú nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“) ako aj príslušnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej odsúhlasením prečítali, jej obsahu
porozumeli, obsah Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, Zmluvu neodsúhlasili v tiesni,
za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú :
Sprostredkovateľ, firma MRP - Informatics, spol. s r.o., s touto Zmluvou súhlasí.

