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Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti zberu, odvozu a 
spracovania zmesového komunálneho odpadu 

(�alej len „Zmluva o SOÚ_ODPAD“) 

medzi 

Prevádzkovate�om

Obec:  Obec Zborov 
Sídlo obecného úradu:  Lesná 415/10, 086 33 Zborov, Slovakia 

I�O: 00322741 DI�: 2020624804  I� DPH:  
Zatúpený/starosta:  Mgr. Ján Šurkala, PhD. 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s., pobo�ka Bardejov 
IBAN:  SK51 5600 0000 0036 0537 5001 
Kontakt pre ochranu 
osobných údajov:

Telefón: 0948 212 206, E-mail: jan.surkala@gmail.com 

(�alej len „Prevádzkovate�“) 
a 

Sprostredkovate�om  

Obchodné meno:  KOSIT a.s. 

Sídlo:  Rastislavova 98 043 46 Košice  
Zapísaná v: Obch. reg. OS Košice I, Odd.: Sa, Vl. �.: 1169/V 

I�O: 36 205 214         DI�: 202006146          I� DPH: SK2020061461 

Zastúpený:  Ing. Lucia Šprinc a Ing. Renáta Rabatinová – na základe plnej moci 
Kontakt pre ochranu 
osobných údajov:

pravne@kosit.sk

(�alej len „Sprostredkovate�“)

Prevádzkovate� a Sprostredkovate� spolu ozna�ovaní aj ako „zmluvné strany“. 
  
Spracúvanie osobných údajov (�alej aj „údaje“) sa vykonáva v režime pod�a �l. 28 Nariadenia Európskeho 
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o vo�nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (�alej len „nariadenie GDPR“) a § 34 zákona �. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (�alej len  „Zákon“). 

1. Predmet a trvanie Zmluvy o SOÚ_ODPAD 

1.1. Zmluva o SOÚ_ODPAD sa uzatvára na základe platnej zmluvy �. 513/1991 (�alej len „zmluva“), 
na ktorú �alej odkazuje tento dokument. 

1.2. Predmetom Zmluvy o SOÚ_ODPAD je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán  pri 
spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb Sprostredkovate�om v mene Prevádzkovate�a 
a poverenie Sprostredkovate�a Prevádzkovate�om spracúvaním osobných údajov, ktoré 
Prevádzkovate�  spracúva vo svojich informa�ných systémoch, v rozsahu a za podmienok 
stanovených nižšie. 

1.3. Trvanie Zmluvy o SOÚ_ODPAD a doba spracúvania zodpovedá trvaniu akéhoko�vek zmluvného 
vz�ahu Prevádzkovate�a so Sprostredkovate�om v oblasti zberu, odvozu a spracovania zmesového 
komunálneho odpadu. 

1.4. Prevádzkovate� je oprávnený odstúpi� od Zmluvy o SOÚ_ODPAD s okamžitou ú�innos�ou 
v prípade:  

a) porušenia aplikovate�ných právnych predpisov oh�adom ochrany osobných údajov, najmä 
nariadenia GDPR alebo Zákona, 

b) porušenia zmluvných ustanovení o ochrane údajov obsiahnutých v Zmluve o SOÚ_ODPAD 
alebo v zmluve, 

c) porušenia technických a organiza�ných opatrení schválených Prevádzkovate�om pod�a bodu 
5 Zmluvy o SOÚ_ODPAD, 

d) ukon�enia zmluvy, bez oh�adu na dôvod, spôsob a prípadnú spornos� ukon�enia,  
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e) ak Sprostredkovate� nechce alebo nie je schopný vykona� opodstatnené pokyny 
Prevádzkovate�a. 

2. Ú�el Zmluvy o SOÚ_ODPAD 

2.1.  Ú�el plánovaného spracúvania osobných údajov Sprostredkovate�om je vymedzený poskytovaním 
služieb v oblasti v oblasti zberu, odvozu a spracovania zmesového komunálneho odpadu, a to 
v zmysle pokynov a na plnenie zmluvy uvedenej v bode 1.1. tejto zmluvy. 

2.2. Zmluvne dohodnuté spracúvanie osobných údajov sa vykoná výlu�ne v sídle Prevádzkovate�a 
a/alebo Sprostredkovate�a, prípadne v rámci �lenského štátu Európskej únie (EÚ) alebo v rámci 
�lenského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Každý prenos osobných údajov do 
štátu, ktorý nie je �lenským štátom EÚ alebo EHP alebo do medzinárodnej organizácie, si vyžaduje 
predchádzajúci súhlas Prevádzkovate�a a vykoná sa iba v prípade, ke� boli splnené osobitné 
podmienky prenosov pod�a �l. 44 a nasl. nariadenia GDPR. 

3. Rozsah osobných údajov plánovaných na spracúvanie Sprostredkovate�om 

3.1.  Predmet spracúvania osobných údajov zah��a nasledovné typy/kategórie údajov (zoznam/opis 
kategórií údajov): 

a) priezvisko, meno, titul,  
b) PS�, obec, ulica, popisné �íslo,  
c) druh odpadu,  
d) typ nádoby,  
e) ID nádoby,  
f) �íslo RFID �ipu. 

4. Kategórie dotknutých osôb

4.1.  Do kategórie dotknutých osôb spadajú: 

a) obyvatelia obce.  

5. Technické a organiza�né opatrenia

5.1. Prehlásenie Sprostredkovate�a:  

Sprostredkovate� prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané 
technické a organiza�né opatrenia a nechal si  vypracova� spolo�nos�ou osobnyudaj.sk, s.r.o.
bezpe�nostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov.  
Sprostredkovate� zárove� prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania 
bezpe�nostných incidentov a akýchko�vek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.  

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedie� priamo na webovom sídle 
Sprostredkovate�a a/alebo je povinné informovanie sprístupnené k nahliadnutiu v sídle 
Sprostredkovate�a. 

5.2. Prehlásenie Prevádzkovate�a: 

Prevádzkovate� prehlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb postupuje v súlade 
s nariadením GDPR a so Zákonom a na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané 
technické a organiza�né opatrenia a to tak, aby nedošlo k porušeniu práv dotknutých osôb.  

  
Prevádzkovate� zárove� prehlasuje, že zabezpe�í bezpe�nos� údajov pod�a �l. 28 ods. 3 písm. c) a 
�l. 32 nariadenia GDPR, najmä v súvislosti s �l. 5 ods. 1 a ods. 2 nariadenia GDPR. Prijímané 
opatrenia sú opatreniami týkajúcimi sa bezpe�nosti údajov a opatreniami, ktoré zaru�ujú úrove�
ochrany údajov zodpovedajúcu miere rizika porušení pri zachovávaní dôvernosti, integrity, 
dostupnosti a odolnosti systémov. Sú�asný stav spracúvania údajov, náklady na implementáciu, 
povaha, rozsah a ú�el spracúvania, ako aj pravdepodobnos� výskytu rizika týkajúceho sa práv a 
slobôd fyzických osôb vo význame �l. 32 ods. 1 nariadenia GDPR a závažnos� tohto rizika sa 
rovnako musia zoh�adni�. 
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Prevádzkovate� prehlasuje, že jeho zamestnanci - oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje 
sú riadne písomne poverené a zaviazané ml�anlivos�ou, a to aj po skon�ení pracovného pomeru 
v zmysle § 79 Zákona. 

6. Podmienky spracúvania osobných údajov

6.1. Prevádzkovate� súhlasí, aby Sprostredkovate� spracúval osobné údaje v elektronickej forme, za 
splnenia nasledujúcich podmienok: 

a) Sprostredkovate� je oprávnený spracúva� osobné údaje výhradne na dohodnutý ú�el, 
spôsobom a v rozsahu ur�enom Prevádzkovate�om, ktorý vyplýva zo záznamu 
o spracovate�ských �innostiach v príslušnom informa�nom systéme (najmä získava�, 
zhromaž�ova�, zaznamenáva�, usporadúva�, štruktúrova�, uchováva�, prepracúva� alebo 
meni�, vyh�adáva�, prehliada�, využíva�, poskytova� prenosom, šírením alebo poskytova�
iným spôsobom, preskupova� alebo kombinova�, obmedzi�, vymaza� alebo likvidova�), a nie 
je oprávnený prenies� tieto údaje žiadnej tretej strane. Kópie alebo duplikáty údajov nie je 
možné vyhotovova� bez vedomia Prevádzkovate�a, okrem záložných kópií, ktoré sú potrebné 
na zabezpe�enie riadneho spracúvania údajov, ako aj údajov, ktoré sú požadované za ú�elom 
splnenia regula�ných (archiva�ných) požiadaviek pre uchovávanie údajov, 

b) Prevádzkovate� súhlasí, aby Sprostredkovate� poveril spracúvaním osobných údajov �alšieho 
sprostredkovate�a (�alej len ,,subSprostredkovate�“), ato spolo�nos� WAMA environmental 
solutions s.r.o., so sídlom Ra�ianska 88 B 831 02 Bratislava, I�O: 45914052 – spolo�nos�
poskytujúca informa�ný systém; pri zapojení �alšieho sprostredkovate�a do vykonávania 
osobitných spracovate�ských �inností v mene Prevádzkovate�a je mu povinný uloži� rovnaké 
povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov,  

c) Sprostredkovate� bude spracúva� osobné údaje len na základe písomných pokynov 
Prevádzkovate�a,  

d) Sprostredkovate� je povinný vykona� opatrenia na zaistenie úrovne bezpe�nosti spracúvania 
osobných údajov v súlade s �l. 32 nariadenia GDPR, 

e) Sprostredkovate� je povinný poskytnú� sú�innos� Prevádzkovate�ovi pri zabezpe�ovaní 
plnenia povinností v oblasti bezpe�nosti osobných údajov v súlade s �l. 32 až 36 nariadenia 
GDPR, ako aj sú�innos� pri plnení povinností Prevádzkovate�a reagova� na žiadosti o výkon 
práv dotknutej osoby ustanovených v kapitole III nariadenia GDPR, 

f) Sprostredkovate� je  povinný vymaza� osobné údaje alebo vráti� Prevádzkovate�ovi osobné 
údaje po ukon�ení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na 
základe rozhodnutia Prevádzkovate�a a vymaza� existujúce kópie,   

g) Sprostredkovate� je povinný poskytnú� Prevádzkovate�ovi informácie potrebné na 
preukázanie splnenia zmluvných povinností a poskytnú� sú�innos� v rámci auditu ochrany 
osobných údajov a kontroly zo strany Prevádzkovate�a alebo audítora, ktorého poveril 
Prevádzkovate�, 

h) Sprostredkovate� nemôže svojvo�ne opravi�, vymaza� alebo obmedzi� spracúvanie údajov 
spracúvaných v mene Prevádzkovate�a, môže tak urobi� iba na základe zdokumentovaných 
pokynov od Prevádzkovate�a. V prípade, že dotknutá osoba požiada priamo Sprostredkovate�a 
o opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo uplatní vo�i Sprostredkovate�ovi 
akéko�vek iné svoje právo, Sprostredkovate� bezodkladne posunie túto požiadavku dotknutej 
osoby Prevádzkovate�ovi, 

i) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, po ukon�ení zmluvného vz�ahu, najneskôr však pri 
ukon�ení platnosti zmluvy, na základe ktorej sa uzatvára Zmluva o SOÚ_ODPAD - 
Sprostredkovate� vráti akéko�vek prijaté dokumenty, pripravené výstupy spracúvania a 
využívania údajov, ako aj súpis údajov týkajúcich sa zmluvného vz�ahu s Prevádzkovate�om, 
alebo ich so súhlasom Prevádzkovate�a zni�í v súlade s príslušnými ustanoveniami o ochrane 
údajov. To isté platí aj pre testovacie a chybné materiály s údajmi. Na požiadanie bude 
Prevádzkovate�ovi odovzdaný záznam o vymazaní údajov. 

7. �alšie dohodnuté podmienky 

7.1. Prevádzkovate� sa so Sprostredkovate�om dohodol na nasledovných podmienkach: 

a) Sprostredkovate� je povinný zabezpe�i� osobné údaje pred odcudzením, stratou, poškodením, 
neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. Na tento ú�el prijme primerané technické, 
organiza�né a personálne opatrenia, 
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b) Prevádzkovate� je oprávnený požadova� od Sprostredkovate�a preukázanie vykonania 
všetkých predpísaných bezpe�nostných opatrení na ochranu osobných údajov, 

c) v prípade, že Prevádzkovate� má pre zabezpe�enie ochrany práv dotknutých osôb ur�enú 
zodpovednú osobu (,,DPO“), jej kontaktné údaje je povinný poskytnú� Sprostredkovate�ovi, 

d) v prípade, že Sprostredkovate� má pre zabezpe�enie ochrany práv dotknutých osôb ur�enú 
zodpovednú osobu (,,DPO“), jej kontaktné údaje je povinný poskytnú� Prevádzkovate�ovi, 

e) Sprostredkovate� bez zbyto�ného odkladu informuje Prevádzkovate�a, ak jeho pokyn 
považuje za porušenie právnych predpisov o spracovávaní údajov. Sprostredkovate� bude v 
takomto prípade oprávnený pozastavi� výkon príslušných pokynov, pokia� ich 
Prevádzkovate� nepotvrdí alebo nezmení, 

f) �alších podmienok uvedených v �l. 28 nariadenia GDPR. 

8. Zodpovednos� Sprostredkovate�a

8.1 Ak Sprostredkovate� poruší Zmluvu o SOÚ_ODPAD a sám ur�í prostriedky a ú�ely spracúvania 
osobných údajov, ktoré mu boli poskytnuté ako Sprostredkovate�ovi, považuje sa vo vz�ahu 
k takémuto spracúvaniu za prevádzkovate�a a výhradne nesie zodpovednos� za takéto spracúvanie. 
Za akéko�vek porušenie povinností oh�adom ochrany osobných údajov vyplývajúcich zo Zmluvy 
o SOÚ_ODPAD alebo nariadenia GDPR �i Zákona zo strany Sprostredkovate�ových 
subSprostredkovate�ov zodpovedá výhradne Sprostredkovate�. 

9.  Závere�né ustanovenia

9.1.  Táto zmluva o SOÚ_ODPAD nadobúda a rovnako stráca platnos� a ú�innos� v rovnaký de� ako 
hlavná zmluva uvedená v �l. 1. ods. 1.1 tejto zmluvy. 

9.2. Zmluva o SOÚ_ODPAD sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na právne vz�ahy v 
nej vyslovene neupravené sa použijú príslušné ustanovenia nariadenia GDPR, Zákona ako aj 
všetkých platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

9.3. Spory týkajúce sa Zmluvy o SOÚ_ODPAD alebo s �ou súvisiace, sa zmluvné strany zaväzujú 
najprv vyrieši� dohodou.  

9.4. V prípade, že by sa niektoré ustanovenia Zmluvy o SOÚ_ODPAD stali neplatnými alebo 
neú�innými, alebo ak by sa v dôsledku legislatívnych zmien dostali niektoré z ustanovení Zmluvy 
o SOÚ_ODPAD do rozporu s aplikovate�ným právnym poriadkom, nie je týmto dotknutá platnos�
a ú�innos� zostávajúcich ustanovení Zmluvy o SOÚ_ODPAD.  

9.5. Namiesto neplatného alebo neú�inného ustanovenia platia za zmluvne dohodnuté tie ustanovenia 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa svojim zmyslom a ú�elom neplatnému alebo 
neú�innému ustanoveniu Zmluvy o SOÚ_ODPAD najviac približujú. 

9.6. Zmluva o SOÚ_ODPAD je vyhotovená v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku, pri�om každá 
zmluvná strana obdrží jeden rovnopis. Zmluvu o SOÚ_ODPAD možno meni� a dop��a� len 
písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.  

9.7. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že sa oboznámili so všetkými ustanoveniami uvedenými 
v tejto Zmluve o SOÚ_ODPAD, sú pre nich zrozumite�né, ich obsahu porozumeli, sú výsledkom 
ich vzájomnej dohody pod�a ich slobodnej vôle, neboli dohodnuté v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, s jej obsahom súhlasia a na znak súhlasu ju vlastnoru�ne podpisujú. 

V Zborove, d�a 12.05.2021    V Košiciach, d�a 11.05.2021 

_______________________    _______________________ 
          Prevádzkovate�                         Sprostredkovate�



�

�

Informovanie dotknutej osoby o informáciách potrebných k spracúvaniu osobných údajov pod�a �lánku 14 
GDPR v súvislosti so zberom, odvozom a spracovaním zmesového komunálneho odpadu 

Sprostredkovate�:     KOSIT a.s. 
Adresa sprostredkovate�a:    Rastislavova 98 043 46 Košice 
I�O:      36205214 
Zodpovedná osoba:     osobnyudaj.sk, s.r.o., 02/800 800 80, info@osobnyudaj.sk
Sídlo:      DUETT Business Residence, Námestie oslobodite�ov 3/A,  

040 01 Košice

Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, PS�, obec, ulica, popisné �íslo, druh odpadu, typ 
nádoby, ID nádoby, �íslo RFID �ipu 

Ú�el spracúvania: spracovanie osobných údajov obyvate�ov obce v súvislosti so 
zberom, odvozom a spracovaním zmesového komunálneho odpadu 

Kategórie dotknutých osôb:   obyvatelia obce 

Právny základ spracúvania: �l. 6 ods. 1 písm. e) v spojení s písm. c) všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov; zákon �. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, všeobecne záväzné nariadenie obce 

Doba uchovávania:  osobné údaje sa po skon�ení spolupráce medzi obcou a    
prevádzkovate�om uchovávajú v anonymizovanej podobe 

Príjemcovia: WAMA environmental solutions s.r.o., so sídlom�Ra�ianska 88 B 
831 02 Bratislava, I�O: 45914052 – spolo�nos� poskytujúca 
informa�ný systém 

Cezhrani�ný prenos:     neuskuto��uje sa 

Automatizované rozhodovanie  
vrátane profilovania:     neuskuto��uje sa 
�

Práva dotknutej osoby: právo požadova� od prevádzkovate�a prístup k osobným údajom 
týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie, 
alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na 
prenosnos� osobných údajov, právo poda� s�ažnos� alebo návrh na 
za�atie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu 
osobných údajov�

�


