
Dohoda o spolupráci pri ochrane osobných údajov
uzavrená medzi

Datamation s.r.o. so sídlom v Košiciach 04012, Amurská 1394/3
zastúpená konateľom spoločnosti Ing. Elenou Kováčovou
IČO: 36 819 921, IČ DPH: SK 2022 431 158,
zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiehSro, vložka čís!o20248/V
mail: dá tam ation@datamatlon.sk
(ďalej len Datamation,s.r.o.)

a

Školský poľnohospodársky podnik, n.o.

Hlavná 94, 076 64 Zemplínska Teplica

zastúpený;Ing. Ivanom Šenkom - riaditeľ

IČO: 31256481

DIČ: 2021710592

IČ-DPH: SK2021710592
E-mail: spp.teplica@slovanet.sk
Zapísaný: Register neziskových organizácií Obvodný úrad

v Košiciach č.OVVS/62/2002-NO.č.živnostenského registra 870-11096
(ďalej len partner)

1.
Užívateľ zhromažďuje pre svoju potrebu alebo pre potrebu iných subjektov (ďalej
označovaných ako partneri) osobné údaje fyzických osôb ako sú zamestnanci, zákazníci
prípadne ďalšie osobné údaje a tieto údaje spracováva. Spracovanie osobných údajov je nutné,
lebo užívateľ alebo jeho partneri potrebujú osobné údaje svojich zamestnancov k plneniu
svojich zákonných povinností vyplývajúcich predovšetkým z daňových predpisov a predpisov
o sociálnom zabezpečení a zdravotnom poistení. Spracovanie ostatných osobných údajov sa
robí buď na základe zákona, alebo je nutné pre plnenie právnych povinností, ktoré sa na
užívateľa, alebo jeho partnerov vzťahujú (napr. vedenie účtovníctva), či spracovanie je
potrebné pre účely oprávneného záujmu užívateľa či partnera napr. z dôvodu identifikácie
účastníka obchodného vzťahu.

2.
Zmluvné strany sú si vedomé zodpovednosti za ochranu osobných údajov zamestnancov
užívateľa a partnerov. Preto sa dohodli na pravidlách spolupráce pri ochrane osobných
údajov.

3.
Datamation,s.r.o. sa len výnimočne dostáva do kontaktu s osobnými údajmi, ktoré spracováva
užívateľ. Je to len v tých prípadoch, keď Datamation.s.r.o. v rámci servisných služieb pre
užívateľa robí analýzy alebo testovanie algoritmov na konkrétnych dátach vybavenia SIDUS.
Do súborov osobných údajov zasahuje Datamation,s.r.o. len v tých prípadoch, kedy je
potrebné dáta opraviť tak, aby zodpovedali skutočnosti.

Stránka l z 2



4.
Niekedy je potrebné, aby Datamation,s.r.o. pri poskytovaní servisných služieb spolupracoval s
ďalšími autormi programového vybavenia SIDUS a vtedy poskytuje osobné údaje tiež týmto
autorom, a to zabezpečeným spôsobom, ako je popísané nižšie.

5.
Užívateľ ako správca osobných údajov dáva firme Datamation,s.r.o. súhlas s tým, aby osobné
údaje pre účely poskytnutia servisných služieb, v rámci ktorých dochádza ku spracovaniu
osobných dát, poskytol spoluautorom programového vybavenia SIDUS.
Pokiaľ užívateľ spracováva osobné údaje pre svojich partnerov zaväzuje sa užívateľ opatriť si
od nich písomný súhlas k poskytnutiu dát firme Datamation,s.r.o. a ďalším spracovateľom,
ktorí sú spoluautormi programového vybavenia SIDUS.

6.
Aby Datamation,s.r.o. mohol užívateľovi poskytovať servisné služby so súbormi osobných
údajov pripravené užívateľom, musí mať tieto súbory k dispozícií. Užívateľ ich firme
Datamation,s.r.o. dáva výlučne elektronicky tzv. vzdialeným prenosom alebo prostredníctvom
zabezpečeného ftp serveru. Nie je dovolené posielať dáta bežnou elektronickou poštou (e-
mailom). Dáta sú odovzdávané v internom programovom formáte, ktorý je nečitateľný
bežnými prostriedkami, a ktorý je známy len firme Datamation,s.r.o. spoluautorom programu
a užívateľovi. Pred odoslaním súborov dát si ich užívateľ zálohuje.

7.
Po prevedení servisných úkonov firmou Datamation,s.r.o. sa súbory so skontrolovanými a
prípadne opravenými dátami vracajú späť užívateľovi rovnako zabezpečeným spôsobom, ako
je popísané v predchádzajúcom článku. Datamation,s.r.o. si nerobí kópie súborov dát a dáta
odstraňuje zo všetkých svojich záznamových prostriedkov.

8.
Datamation,s.r.o. a partner svojich zamestnancov priebežne školí o tom, čo sú osobné údaje,
čo znamená ich ochrana a o tom, že sú povinní tieto dáta chrániť, že sa majú vyvarovať inému
spôsobu predávania dát a o tom, ako majú so záznamami dát s osobnými údajmi nakladať,
zvlášť, že nesmú robiť kópie týchto dát, alebo umožniť sprístupnenie týchto dát tretím
(nepovolaným osobám), že dáta nesmú byť stratené a že nesmú byť iným spôsobom porušené
práva na ochranu osobných údajov.

9.
Ďalším spolupracovníkom firmy Datamation.s.r.o. je firma:

Ing.Katarína Muslová -KMSoft, Helsinská 17, 0403 Košice
IČO:37518631, IČ DPH:SK1020550124
zapísaná v Živnostenskom registri ObU Košice 802-13215

ktorá spolupracuje pri aplikácii softvéru SIDUS u užívateľov.

Datamatkm, s.r.o.
Amurská 1394/3,04012 KoSice
IČO: 36 819921 DIČ: 2022431158

Ing. Elena Kováčova
konateľka spoločnosti Dátam at i on, s. r. o.
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Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
a)ná 339, Zemplínska Teplica, 076 64

CO: 31256481 CD DIČ : 2021710592


