
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 

podľa § 34 a nasl. zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva“)

TÁTO ZMLUVA (ďalej len „Zmluva“) je uzatvorená nižšie uvedeného dňa medzi:

Prevádzkovateľ:
Obec Pohronský Ruskov
Hlavná 92/74
935 62 Pohronský Ruskov
IČO: 00 307 394
DIČ:2021023675
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK51 5600 0000 0071 1448 9002 
zastúpený: Ing. Ľudovít Nagy, starosta obce.

(ďalej len„prevádzkovate)

Sprostredkovateľ:

LEGAL HELP int., a.s.
Rybné námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02

zapísaná na Okresnom súde Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č. 6734/B
IČO: 51 400 847

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa,
Číslo účtu IBAN: SK47 0900 0000 0051 4199 9906 
zastúpený: JUDr. Martin Brna, predseda predstavenstva.

(ďalej len „sprostredkovateľ“)
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Vzhľadom k tomu, že;

(A) Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných 
údajov a inými osobitnými predpismi;

(B) Prevádzkovateľ so Sprostredkovateľom uzavreli Mandátnu zmluvu dňa 08.02.2021, 
predmetom ktorej je vymáhanie pohľadávok pre Prevádzkovateľa ako mandanta a to 
Sprostredkovateľom ako mandatárom (ďalej len „Mandátnazmluva“)',

(C) podľa § 34 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov má Prevádzkovateľa povinnosť 
uzatvoriť so Sprostredkovateľom Zmluvu pred začatím spracúvania Osobných údajov 
najneskôr v deň začatia týchto spracúvania Osobných údajov; a

(D) Zmluvné strany majú záujem upraviť si vzájomné práva a povinnosti, ktoré im 
vyplývajú zo Zákona o ochrane osobných údajov v súvislosti s Mandátnou zmluvou;

DOHODLO SA nasledovné:

1 Definície a interpretácia zmluvných ustanovení

1.1 Pokiaľ nebude ďalej uvedené inak, výrazy použité v Zmluve s veľkými 
začiatočnými písmenami budú mať nasledovný význam:

(a) Dlžník znamená fyzická alebo právnická osoba, voči ktorej má Prevádzkovateľ 
Pohľadávku, resp. viacero Pohľadávok a je dotknutou osobou v zmysle Zákona 
o ochrane osobných údajov; pojem Dlžník vymedzuje okruh dotknutých osôb v 
zmysle Zákona o ochrane osobných údajov;

(b) Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov;

(c) Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov;

(d) Oprávnená osoba znamená fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s Osobnými 
údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho alebo obdobného zmluvného vzťahu 
so Sprostredkovateľom alebo Prevádzkovateľom, a ktorá spracúva Osobné údaje 
v rozsahu a spôsobom určeným v poučení v súlade so Zákonom o ochrane 
osobných údajov;

(e) Osobné údaje znamená údaje týkajúce sa Dlžníkov, ktoré súvisia s 
Pohľadávkami, spĺňajú náležitosti podľa § 2 Zákona o ochrane osobných údajov;

(f) Pohľadávka znamená peňažný nárok Prevádzkovateľa v súvislosti s jeho 
obchodnou činnosťou, ktorý má Prevádzkovateľ ako veriteľ voči Dlžníkovi;

(g) Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
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1.2 Okrem definovaných pojmov uvedených v článku 1 bode 1.1 Zmluvy, ak je ďalej v 
Zmluve použitý definovaný pojem, v Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu 
je priradený v príslušnej časti Zmluvy, kde je definovaný.

1.3 V Zmluve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer,

(b) každý odkaz na Zmluvnú stranu zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj 
postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, vyplývajúcich zo Zmluvy;

(c) každý odkaz na Zmluvu alebo iný dokument znamená Zmluvu alebo iný 
dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane novácií;

(d) prílohy Zmluvy predstavujú jej neoddeliteľné súčasti a správny výklad 
ustanovení Zmluvy je možný len s prihliadnutím na ich obsah. Nadpisy častí, 
článkov a príloh slúžia výlučne pre uľahčenie orientácie a pri výklade Zmluvy 
sa nepoužijú;

(e) každý odkaz na „článok“ alebo „prílohu“ znamená odkaz na príslušný článok 
alebo prílohu Zmluvy; a

(f) výrazy definované v jednotnom čísle alebo v základnom gramatickom tvare 
majú v Zmluve rovnaký význam, keď sú použité v množnom čísle a inom 
gramatickom tvare a naopak.

2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy je poverenie Sprostredkovateľa spracúvaním Osobných údajov po
dobu neurčitú, ktoré zhromažďuje Prevádzkovateľ za podmienok a v rozsahu 
dohodnutom v Zmluve.

3 VYHLÁSENIA

3.1 Sprostredkovateľ má v rámci Zmluvy postavenie sprostredkovateľa v zmysle Zákona o 
ochrane osobných údajov. Odborná, technická, organizačná a personálna spôsobilosť 
Sprostredkovateľa a jeho povinnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov 
je zakotvená v Zmluve.

3.2 Sprostredkovateľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že prijal všetky potrebné opatrenia, 
ktoré sú požadované v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

4 ROZSAH A ÚČEL POSKYTOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať Osobné údaje v rozsahu údajov, t. j. titul, 
meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, príp. 
iného dokladu totožnosti Dlžníkov, v prípade neplnoletého Dlžníka meno a priezvisko 
zákonného zástupcu.
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4.2 Prevádzkovateľ Zmluvou poveruje Sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov na 
účely uvedené v Mandátnej zmluve.

5 PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať Osobné údaje len v rozsahu a za účelom 
uvedeným v Zmluve a na základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovateľa, v 
súlade s dobrými mravmi a spôsobom ktorý neodporuje osobitným predpisom a ani ich 
neobchádza.

5.2 Sprostredkovateľ sa zaväzuje umožniť prístup k Osobným údajom len Oprávneným 
osobám. Sprostredkovateľ je povinný poučiť všetky Oprávnené osoby o právach a 
povinnostiach ustanovených Zákonom o ochrane osobných údajov. Poučenie vykoná 
Sprostredkovateľ pred vydaním prvého pokynu Oprávnenej osobe na vykonanie 
akejkoľvek spracovateľskej operácie s Osobnými údajmi. Oprávnená osoba poučenie 
potvrdí svojím podpisom; o poučení je Sprostredkovateľ povinný viesť písomný 
záznam.

5.3 Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ sú povinní zabezpečiť ochranu Osobných údajov v 
súlade s osobitnými predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

5.4 Sprostredkovateľ je na plnenie svojich povinností pri spracúvaní Osobných údajov 
povinný prijať primerané bezpečnostné, technické, organizačné a personálne opatrenia, 
ktoré sú v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

5.5 Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od Sprostredkovateľa preukázanie vykonania 
všetkých opatrení na ochranu Osobných údajov predpísaných Zákonom o ochrane 
osobných údajov.

5.6 Sprostredkovateľ zodpovedá za bezpečnosť Osobných údajov a je povinný chrániť ich 
pred poškodením, zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a 
sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania.

5.7 Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ sú povinní spracúvať len správne, úplné a podľa 
potreby aktualizované Osobné údaje. Nesprávne a neúplné Osobné údaje sú 
Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ povinní blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť 
alebo doplniť. O prípadnej nesprávnosti alebo neaktuálnosti Osobných údajov sa 
Prevádzkovateľ zaväzuje bezodkladne informovať Sprostredkovateľa, ktorý' vykoná 
potrebné kroky vo svojich systémoch.

5.8 Sprostredkovateľ je povinný Prevádzkovateľa informovať o akýchkoľvek zmenách v 
súvislosti so spracúvaním Osobných údajov, zmene písomného poverenia Zodpovednej 
osoby, zmenách v bezpečnostnom projekte na ochranu osobných údajov za 
predpokladu, že sa uvedená zmena dotkne Osobných údajov spracúvaných na základe 
Zmluvy.

5.9 Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ spracúvajú Osobné údaje v automatizovanej a 
neautomatizovanej forme.
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5.10 Sprostredkovateľ po skončení účelu spracúvania Osobných údajov, najneskôr 
však pred ukončením platnosti Zmluvy, bezodkladne odovzdá Prevádzkovateľovi 
všetky Osobné údaje a doklady súvisiace s ich spracúvaním, ktoré mu boli poskytnuté 
Prevádzkovateľom, a to aj v prístupnej elektronickej forme, ak taká existuje. Ak to nie 
je možné, zabezpečí bezodkladnú likvidáciu Osobných údajov. Prevádzkovateľ po 
skončení účelu spracúvania Osobných údajov zabezpečí úschovu a ochranu Osobných 
údajov v súlade s osobitnými predpismi.

5.11 Sprostredkovateľ je oprávnený pri spracúvaní osobných údajov podľa tejto 
Zmluvy vykonávať najmä nasledujúce operácie s osobnými údajmi:

(a) usporadúvanie;

(b) vyhľadávanie;

(c) prehliadanie;

(d) uchovávanie;

(e) poskytovanie; a

(f) likvidácia.

5.12 Ak Sprostredkovateľ zabezpečuje súčasne obdobnú činnosť pre inú tretiu osobu, 
a to i v prípade, ak je na výkon takejto činnosti uzatvorená medzi Sprostredkovateľom 
a treťou osobou iná zmluva, je Sprostredkovateľ povinný zabezpečiť oddelenú správu 
Osobných údajov.

6 SÚHLAS PREVÁDZKOVATEĽA SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
PROSTREDNÍCTVOM SUBDODÁVATEĽA

6.1 Prevádzkovateľ dáva súhlas Sprostredkovateľovi, aby v prípade potreby využíval pri 
spracúvaní osobných údajov pre Prevádzkovateľa tretie osoby, resp. subdodávateľov v 
zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Sprostredkovateľ za spracúvanie osobných 
údajov prostredníctvom tretej osoby, resp. subdodávateľa, zodpovedá tak, akoby 
spracúval osobné údaje sám.

7 POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI

7.1 Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých Osobných údajoch 
získaných od Prevádzkovateľa, ktoré bude spracúvať.

7.2 Povinnosť mlčanlivosti Sprostredkovateľa trvá aj po skončení platnosti Mandátnej 
zmluvy a Zmluvy. O tejto skutočnosti je Sprostredkovateľ povinný poučiť aj svojich 
zamestnancov, resp. ostatné Oprávnené osoby, ktoré prostredníctvom neho prídu do 
styku s Osobnými údajmi.

8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
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8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, najdlhšie však po dobu platnosti Mandátnej 
zmluvy. Platnosť a účinnosť nadobúda Zmluva dňom podpisu oboma Zmluvnými 
stranami.

8.2 Meniť a dopĺňať Zmluvu je možné len formou písomných dodatkov podpísaných oboma 
Zmluvnými stranami.

8.3 V prípade, ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, 
nemá takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť niektorého z ustanovení Zmluvy vplyv 
na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú v 
takomto prípade povinné bez zbytočného odkladu uzatvoriť dodatok k Zmluve, ktorý 
nahradí neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré ho 
v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje tak, aby bola vôľa Zmluvných 
strán vyjadrená v nahrádzaných ustanoveniach Zmluvy zachovaná.

8.4 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Zmluvu riadne prečítali, (ii) v plnom 
rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že 
táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a (iv) že táto nebola 
uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre 
ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú.

8.5 Zmluva bola vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, z toho 1 (jeden) rovnopis pre 
Prevádzkovateľa a 1 (jeden) rovnopis pre Sprostredkovateľa.

V Bratislave dňa 08.02.2021

LEGAL HELP INT.. a.S. 
Rybné né""s»io 1 
Bratislav

í

LEGAL HE
JUDr. M^ŕtmíBma 
pred^dUj^fedstavenstva 
Sprostredkovateľ
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