Zmluva o určení zodpovednej osoby
uzatvorená v zmysle § 44 ods. 7 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
medzi zmluvnými stranami:
Prevádzkovateľ: Obec Veľké Uherce
Zastúpený: Ing. Alena Chalupová – starostka obce
Sídlo: 958 41 Veľké Uherce 360
IČO: 00311 294
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
a
Zodpovedná osoba:
Lýdia Korcová
Zastúpená:
Sídlo:
(ďalej len „zodpovedná osoba“)
I. Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je vymedzenie úloh zodpovednej osoby, ktoré pozostávajú z:
a) poskytovanie informácií a poradenstva prevádzkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú
spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných predpisov
alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany
osobných údajov,
b) monitorovanie súladu s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami,
ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane
rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do
spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,
c) poskytovanie na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42 zákona,
d) spolupracovanie s úradom pri plnení svojich úloh,
e) plnenie úloh kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania
osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 zákona a podľa potreby aj
konzultácie v iných veciach.
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II. Doba trvania funkcie zodpovednej osoby
Vykonávanie úloh zodpovednej osoby je po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu.
.Prevádzkovateľ a zodpovedná osoba môžu odstúpiť od zmluvy s výpovednou lehotou 2 mesiace.
III. Záverečné ustanovenia
Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy bude možné len po vzájomnej dohode formou
písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jeden
výtlačok.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpísali.

Vo Veľkých Uherciach, dňa 24.05.2018
Za prevádzkovateľa:

Za zodpovednú osobu:

......................

......................

Strana 1 z 1

