
Zmluva o spolupráci
a o spracúvaní osobných úcJajov

uzavretá v súlade § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka po dohode zmluvných strán pod[a § 262 ods. 1

obchodného zákonníka
podl'a Článku 28 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27. apríla 2a,J,6

o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov
(vŠe,:becné naiiadetrie ů ůůřlřólle úeiajovi a potii'a § 34 oLis. 3 a oris.5 zákona č, filza].'l7. z. v achrarie

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(d'alej len,,Zmluva"}

Článok l.
Zmluvné stran!,

],. Obchodné meno: TransData s.r.o.
Sídlo : lvt, R. Štefánika 139

O10 01 Zilina
lčo: 35741236
lč opt-l: sK2o2az4z763
Štatutárny orgán: lng. Branislav Jurčišin, splnomocnenÝ zástupca
Bankové spojenie: Tatra banka, a, s., účet č.: 262519O579/1J,aa
Obchodný register: Okresný súd Žilina, oddiel: 5ro, vložka č. 69535/L
(d'alej len,,Trans Data")

a

2. stredná odborná škola hotelová
Sídlo : Horný Smokovec 26, a620L Vysoké Tatry
tČo: 00893552

DlČ: 2123,357998
Zastúpená: RNDr. Peter Slančo, riaditel'školy
Bankové spojenie: SK9B BlB0 0000 0070 0051 5380

(d'alej len ,,Škola";
{spolu d'alej ako ..Zmluvné stranv"}

Óánok ll.
Definícia poimov

Okrem pojmov defi novaných
v ostatných ustanoveniach tejto Zmluvy, pojmy s velkým začiatočným písmenom použité v tejto Zmluve
majú pre účely tejto Zmluvy nasledovný uýznam:
1. ,,Pr€ukal žiakan' je multifunkěným preukazom žiaka Štory, vydaný vo forme bezkontaktnej čipovej

karty podťa normy lSO 14443 s pamáťou a možnosťou zápisu pre Aplikácie čipu, ktoný oprávňuje žiaka
qyuŽÍvať práva a ťhceiy vypi,ývajúce z jeho siatusu žiaka a súčasne nahrátiza papierové potvrdenie
a návšteve školy. Je vyjadrením právneho statusu žiaka dennej formy štúdia.

Z. ,,Aplikácie čipu" Preukazu žiaka sú elektronické informácie zapísané v památi čipu Preukazu žiaka a
zamestnanca, potrebné pre mimoŠkclské (externé} funkcionality (možnosti použitia} Preukazu žiaka a
zamestnanca, zabezpeČované alebo sprostredkované spoločnosťou TransData. Externé funkcionality
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čipu preukazu tvorí najmá použitie preukazov v podnikoch Slovenskej autobus:,e. :::,3.. dalej
SAD) vcelej SR, v Dopravných podnikoch, Železničnej spoločnosti Slovensko, 3,s, ,. :::::.acn
FaxCopy,vovybranýchknižniciachaud'alšíchzmluvnýchposkytovatelbvTransData.re5;.:-::-_:.:
ktoré zastupuje. Aktivované Aplikácie oprávňujú Držitel'a preukazu na jeho použttre -:- _, -,:-
partnerov v Systéme akceptácie.

3, ,,Platnosť preukazu" žiaka je jeden školský rok a znamená, že je ako platný identifikač:, ]3, ::
použitel'ný vo všetkých aktuálnych školských imimoškolských Aplikáciách, Podrobná infc:^-:: :

o Platnostt Preukazu Je uvedena na Portalt,
4. ,,Platnosť Aplikácií" preukazu žiaka je na obdobie počas jedného školského roka a nakolkc ,=

potvrdením o návšteve školy, je potrebné Aplikácie čipu najneskór pred začiatkom d'alšieho školske|,c
roka prolongovať, Bez prolongácie /predíženia platnosti nie je rnožné Preukaz používať vžiadnycn
aktuálnych mimoškolských Aplikáciách.

E Dralnnn4riq" ia alalzlraa'tnlrá n.or]í3nnia nl:*nac}i nraltbal,t :il!- ^ iaha Ánlilz4nií řih,, V+arÁ |a
,r. l vrvll69vr9 J9 Ltgl\li Pt !v|49! ll! Jltlu -lP,llrg!ír 

gll,g, l\!vl g Jg

realizované prostredníctvom Terminálu (priložením preukazu).
6, ,,Terminál" je špecializované HW zariadenie vo vlastníctve spoločnosti TransData určené prioritne na

elektronickú prolongáciu Aplikáciíčipu preukazu Školy a aktiváciu externých Aplikácií preukazu žiaka
v Slovenskej republike. Zároveň slúži pre informáciu o stave Aplikácií preukazu a na testovanie
fu nkčnosti.

7. ,,Systém akceptácie" je súhrn právnych, organizačných, technických a ekonomických prostriedkov,
ktoré umožňujú použitie kompatibilnej bezkontaktnej čipovej karty v aplikáciách externých
poskytovatelbv, ktorí na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou TransData pristúpili do systému
akceptácie, prijali definované pravidlá umožňujúce vzájomnú akceptáciu čipových kariet/preukazov a

kompatibilitu medzi identifikačnými systémami vydavatelbv kariet/preukazov a poskytovatelbv
siužieb.

8" ,,aSc Agenda" je softvér na kompletnú administráciu školy,
9. ,,Škola" je akákoívek stredná alebo základná škola zriadená podla zákon a č.245l2aa8Z, z. o výchove

a vzdelávaní iškolský zákon} a o zmene niektorých zákonov.
10. ,,Preukaz zame§tnanca" je preukazom zamestnanca školy, vydávaný vo forme bezkontaktnej čipovej

kart,; pod!'a no!"mi/ Sa 14443 s peméťcu a rncžncsťcu zápisu pre aplikácie čipu,
1J.. ,,Držitel' Preukazu" je fyzická osoba s konkrétnym právnym vzťahom ku Škole, ktorá jej Preukaz žiaka

alebo Preukaz zamestnanca vydala, a od ktorej ho osoba prevzala a je oprávneným držitelbm
Preukazu, Je to bud'žiak Školy alebo zamestnanec Školy.

12. ,,GDPR" je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady {ÉÚt 203,6/679 o ochrane fuzických osób pri
spracúvaní osobných údajov a o voťnom pohybe takýchto údajov.

L3.,,7r}aÚ' je zákon č.18/2a§ Z.z. aochrane osobných údajov aozmene adoplnení niektorých
zákonov, ktorý upravuje práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní Osobných údajov fyzických
osób.

1"4. ,,Dotknutá o§oba" je každá fyzická osoba, ktorej Osobné údaje sa spracúvajú. Dotknutou osobou je aj
Žiadatelo vydanie Preukazu žiaka, žiadatel'o vydanie Preukazu zamestnanca školy a Držitel'Preukazu.

15. ,,osobné údaje" su uda.;e poskytnute prevadzkovateíom opisane v Čl. x ods. 4 a všetky dalšte osobne
Údaje spracúvané Sprostredkovatelbm v mene Prevádzkovatel'a podl'a alebo v spojení s touto
Zmluvou.

1"6. ,,PrevádzkovatÉl"'v zmysle ustanovenia § 5 písm. o} ZOOÚ je spoločnosť TransData, ktorá vymedzi|a
úČel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva Osobné údaje Doiknutých osób vo
rrllcinnm mana

17. ,,Sprostredkovatel"'vzmysle ustanovenia § 5 písm, p) ZOOÚ je Škola, ktorá spracúva osobné údaje
Dotknutých osób v mene TransData ako Prevádzkovatel'a, v rozsahu a za podmienok dojednaných
s Prevádzkovatelbm v zmysle tejto Zmluvy o spolupráci a v súlade s GDPR aZOOÚ,

18. ,,Portál" je webová stránka www.preukazziaka.sk prevádzkovaná spoločnosťou TransData,
obsahujúca inforrnácie o Preukaze žiaka,
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Článok lll.
predmet zrnluw

Predmetom tejto Zmluvy je:

a} spolupráca Zmluvných strán pri vydávaní, prolongovaní a reálnom využívaní Preukazu žiaka
alebo zamestnanca a Aplikácií čipu, ako i riešenia všetkých mimoriadnych udalostí v prípade
nefunkčnosti, poškodenia, odcudzenia alebo inej formy nemožnosti Preukaz riadne používať;

b) spolupraca lmluvnych stran pri tntormovant Drzitetov Preukazu žlaka o novinkach v Aplikacrach
čipu a možnostíaktivácie Aplikáciíčipu pre využitie v externom prostredí;

c) dohoda Zmluvných strán o poverení Školy ako Sprostredkovatela zo strany TransData ako
Prevádzkcvatel'a spracovaním Osobných údajov Dotknutých osób a určenie s tým súvisiacich
vzájomných práv a povinností pri spracúvaní Osobných údajov v súlade s platným znením GDPR
a7aaÚ;

d) spolupráca pri výbere poplatkov pre TransData za čipovú kartu a pri výbere ročného poplatku za
Aplikácie čipu pri vydaní Preukazu.

Funkčnosť Preukazu žiaka alebo zamestnanca a Aplikácií čipu bude zabezpečená spoluprácou
Zmluvných strán počas trvania tejto Zmluvy, prostredníctvom činnostía služieb nasledovne:
a) prevádzka, údržba, servis a správa Terminálu;
b) kontrola celistvosti zaslaných údajov a databázy;
c} kontrola a prípadná oprava databázového súboru;
d) distribúcia a redistribúcia dát medzijednotlivými zapojenými subjektmi;
e) dodatočná úprava v databáze na základe písomnej požiadavky Školy inapr. dodatočná

prolongácia/ zmena priezviska, zmena trvalého bydliska);
f) aktualizacta uda.;ov v Terminali v pripade dodatocnej prolongacle v prlebehu roka alebo ak 1e

potrebné vykonať zmenu zapísaných údajov;

c) spracovávanie a archivácia dát definovaných touto Zmluvou na definovaný účel a definovanú
dobu v súlade s platným znením GDPR a ZOOÚ.

Preukazy žiaka alebo zamestnanca budú v zmysle tejto Zrnluvy a podl'a následne vystavenej
špecifikove nej cb.led návt<.l Škot,; dodáva n é vc vyhotoven í :

a) po stránke elektronickej - aktuálny čip elektronicky inicializovaný, personalizovaný a testovaný.
b) po stránke vizuálnej/grafickej

i. v dizajne lSlC/EURO<26 alebo lTlC, akceptovanom ako medzinárodný identifikačný Preukaz
Žiaka a Preukaz učitel'a. Grafická podoba tohto dizajnu, ako aj definovanie podmienok a výhod
z neho plynúcich je výlučne predmetom dohody medzi Školou a Združením CKM SYTS;

ii. vo vizuálnom/grafickom vyhotovení iného ako združenia CKM SYTS. Zadanie - grafický
podklad pre tlač kariet bude dodaný Školou vo formáte ,,jpg" s rozlíšením aspoň 300 dpi;

iii. ako čisté biele čipové karty dodané v podobe a obsahu objednávky;
iv. v prípade, že bude zadanie nepresné, neúplné alebo inak znemožňujúce jasnú, presnú

a graficky i obsahovo očakávanú tlač, je TransData oprávnená výrobu takýchto kariet zastaviť
a bez d?išieho zdrzanta (do 2 pracovnych dnl) rokovanlm so Škoiou vykonat kroky, ktore budú
viesť k výrobe korektných grafických podkladov pre tlač Preukazov.

SÚČasťou vizualizácie Preukazu bude aj identifikačné jedinečné sériové číslo čipu preukazu vytlačené
na lícnej strane preukazu spravidla pod fotografiou Držitel'a preukazu, názov školy a logo systémového
integrátora, zabezpečujúceho multifunkčné použitie preukazu v externých systémoch, vytlačené na
:'tIhor"rpi ct!'=np nrér,r.kzzll §Ár,iarlá řícln řinrl hllrla rrrrtla}aná r, haŤnai Xiarnai flrl,ra a rlal'lznr*iirl 99l\9.vl i !i-a-ai- i ýúaiicj 9i;i ii§j ;ai gv v

umožňujúcej jeho štandardnú čitatel'nosť.

Článok tv.
Práva a povinnosti TransData

TransData na základe doručenej objednávky vystavenej v zmysle tejto Zmluvy vykoná inicializáciu,
testovanie a personalizáciu objednaných Preukazov žiaka a Preukazov zamestnanca. Hotové preukazy
budú následne dodané Škole podl'a podmienok definovanýcrr v Čt, Vt.

4.

]..
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2, TransData zodpovedá zato,Že ním dodané Preukazy žiaka a Preukazy zamestnanca vyhovujú všetkým
platným normám a predpisom týkajúcich sa bezkontaktných čipových kariet,

3, TransData sa zavázuje, že každý ňou dodaný Preukaz žiaka alebo Preukaz zamestnanca umožní jeho
multifunkčné použitie v subsystémoch uvedených vČl. ttods.2, Rozsah ponúkaných možností
pouŽitia Preukazov bude zverejňovaný v aktuálnych predajných materiáloch a na portáli,

4. TransData zodpovedá za kompatibilitu dodávaných Preukazov žiaka a Preukazov zamestnanca
v Systéme akceptácie,

5. Tran§Data žiadnym spósobom nezodpovedá za čipove karty dodane tným dodavatelom ako je
TransData a následne ani za funkčnosť a spol'ahlivosť takýchto kariet v interných a externych
identifikačných systémoch.

6. TransData nevyrobí žiadny Preukaz žiaka alebo Preukaz zamestnanca skór, ako mu Škola doca
databázu Údajov vpríslušnom formáte. Ak TransData pri výrobe kariet zistí, že dodané údaje pre
alablranlaUl1 *arannalil4nilt nia.i, V^?^V+6Á :!lhn e!u ánáan4 Áa*lh4ll ,i..la;^l. nia ia rn,hn+lr!.Jviiqii.-Liú iii- }u ňUiUí\i;i§/ úiúijv <iír uvud;;ú uaLěuúíé uur-jv'' iiič jĚ VýiiUrUV.jiij ,

dohodnutej dátovej a obsahovej štruktúre, je povinná výrobu objednaných Preukazov žraka
a Preukazov zamestnanca uvedenou databázou dotknutých údajov bez omeškania zastaviť a Školu o
vzniknutej situácii brániacej výrobe bezodkladne {do 1 pracovného dňa) informovať,

7. TransData sa zavázuje, že bude Škole počas trvania tejto Zmluvy zabezpečovať funkčnosť Preukazu
Žiaka a Preukazu zamestnanca prostredníctvom činností a služieb, a to správou a aktualizáciou dát
v Termináloch v zmysle Čt. ttt oas. z1,

8. TransData sa zavázuje použiť údaje dodané Školou len pre účely a počas doby definovanej v Súhlase
s poskytnutím Osobných údajov, ktorý je Škola povinná predložiť na podpis žiakovi alebo jeho
zákonnému zástupcovi, resp, zamestnancovi. S cielbm zabezpečiť multifunkčnosť Preukazov žiaka
a Preukazov zamestnanva a ich pouŽitie v externom prostredí móže TransData poskytnúť tieto údaje
tretím stranám, resp. lnym poskytovatel'om služieb pri splnenipožiadavtek GDPR a ZooÚ. podmlenky
spracúvania Osobných údajov sú definované v Čl. X tejto Zmluvy.

9. TransData najneskór do dvoch triždňov od doručenia prvej objednávky na Preukazy žiaka a Preukazy
zamestnanca {s aktívnymi Aplikáciami čipu} bezodplatne poskytne k dispozícii Škole Terminál
s príslušenstvom a poskytne potrebnú súčinnosť s jeho uvedením do prevádzky,

1{l Tr:nc§=ta ca latt4111ia nrinaqlyAr macilr nraq| z=řllim maŤnnct-i n,nlannn,,-l Anlilr{-io Xihlt i^,F^ř*^,,-lJ9tlúj.i.-i\vi tii!fiúLPiUijéúLi;iiiiiii;Uéiiii5i;ij;Uiijíi8UYrji.Aijiií\di;iULiiju;iiiVi;iivv<;L

školu o spósobe platby za Aplikácie čipu na príslušný školský rok.
].].. TransData najneskór do 2 pracovných dní spracuje databázu pokračujúcich žiakov pre potreby

Prolongácie Aplikácií čipu Preukazu žiaka od doručenia správnej a kompletnej databázy.

ňánokv.
Práva a povinnosti Škoty

1. Škola je oprávnená Preukaz žiaka alebo Preukaz zamestnanca vydať len žiadateťovi, ktor,í:
a) riadne vyplní Žiadosť o vydanie preukazu žiaka alebo preukazu zamestnanca, alebo za ktorého

riadne vyplní žiadosť o vydanie Preukazu žiaka jeho zákonný zástupca;
b) je riadnym denným žiakom Štoty, pričom túto skutočnosť potvrdí Škola v Žiadosti o vydanie

Preukazu žiaka iPríioha č. 2|;
alebo
je riadnym zamestnancom ŠkoY pričom túto skutočnosť potvrdí Škola vŽiadosti ovydanie
Preukazu zamestnanca {Príloha č. 3};

c} vlastnoruČným podpisom alebo podpisom zákonného zástupcu vyjadrí Súhlas so spracúvaním
lFlcnhnrinh r'rdriarlugqJv Ý .

?. Škola je povinná bezodkladne písornne oznámiť spoločnostiTransData predčasné ukončenie štúdia
Žiaka do 7 pracovných dní, od dátumu, ku ktorému je žiak vyradený zo štúdia. TransData následne
vykoná činnosti definované v Čl. x ods. 12.2.

3. Škola zodpovedá za overenie totožnosti žiadateťa o vydanie Preukazu žiaka alebo Preukazu
zamestnanca.

c}ř.n5 á, l'



I
/

Škola sa zavázuje prevziať od Držiteía Preukazu poplatok za čipovú kartu a ročný poplatok za Aplikácie
Čipu Preukazu žiaka alebo Preukazu zamestnanca {pri vydaní preukazu) a poukázať ho na účet
TransData na základe faktúry vystavenej TransData. Škola;e oprávnená vyberať poplatok za vydanie
Preukazu Žiaka alebo Preukazu zamestnanca pre TransData od každého žiadateťa pri podaní každej
Žiadosti o vydanie Preukaeu žiaka alebo Preukazu zamestnanca, ak sa Zmluvné strany nedohodnú
písomne inak.
Škola sa zavázuje najneskór na začiatku každého školského roka informovať Držiteťov Preukazu
o moŽnosti aktivácie Aplikácií čipu (využitie preukazu v externých aplikáciách, napr. §AD, dopravné
podniky} na príslušný školský rok.
Škola sa zavázuje informovať Držitetov Preukazu o spósobe platby za Áplikácie čipu na príslušný
školský rok.

7, Škola sa zavázuje, že bude počas trvania tejto Zmluvy uhrádzaťv lehote splatnosti všetky vystavené
í-l-L"'.-."-,-^l_Y--_.:7--,__ň*e_*_,._^!:-_---- ,-:.L--._.^.-__l.,:l-.,.,---^..-l_ět rrrrL-:L^a.-^l...,.ldK[uay 5l.rUl(JL'lu§ll ! ldr15Ucttd íd lť(lllzvv<rítť a(JVdíy d 5'uZUy v ZíTlyric ii. vii-!ejaú Ziniijvy,

8, Škola zodpovedá za správnosť a úplnosť spracovávaných Osobných údajov, ktoré odovzdáva
TransData.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že Osobné údaje, ktoré Škola odovzdáva TransData je povinná odovzdávať
v elektronickej podobe v požadovanej štruktúre. Škola móže využiť aSc Agendu alebo program
Microsoft Excel. oričom vzorovú štruktúru databázv poskvtne TransData Škole na vvžiadanie,

tO. Škola je povinná zabezpečiť podpis ,,Súhlasu so spracovaním Osobných údajov" {d'alej len ,,Súhlas")
najneskór pri objednaní Preukazu žiaka alebo Preukazu zamestnanca. Škola je povinná zabezpečiť
archiváciu všetkých Súhlasov odo dňa ich podpisu Držitelbm Preukazu žiaka alebo jeho zákonným
zástupcom po dobu platnosti právneho vzťahu medzi Školou a Držiteťom preukazu a počas tejto doby
je povinná umožniť zástupcom TransData nahliadnuť do nich.

tt. Škola berie na vedomie skutočnosť, že Platnosť preukazu {elektronická a vizuálnai plní úlohu
potvrdenia o návšteve Školy pre tretie osoby vybavené kompatibilnou technológiou a je preto
nevyhnutné každý školský rok elektronicky prolongovať Aplikácie čipu žiakov pokračujúcich v štúdiu,
ktorí o ne prejavia záujem. Súčasne Škola berie na vedomie, že všetci žiaci, ktorí nespíňaiú podmienku
pokračovania v štúdiu a nespíňa.lú právny status žiak denného štúdia, nemajú na takéto potvrdenie
-l_n..|-, -i-|. 4,^l1l.:.,-|__ !,-., -1:._l* L..l J__l.+!.,^,.^-: ^ -^^Y,^_^r';_L -.-..::!:- ,,^".-l:**_L _,.t^_*,,,-LlldlUÁ d lLít 

'aírllÁdLlš 
LlPu tllu)lcl íJyt uEdŇliýUvdile d aiiLiiiiosL aaů poiJzilia v5ysIemůCn exleínyci-i

poskytovatelbv za blokova ná.
12. Škola pre účely možnosti prolongácie Aplikáciíčipu odovzdá elektronicky (pomocou aSc Agendy alebo

v programe Microsoft Excel) do TransData najnesk6r do 25,5. aktuálneho školského roka databázu
tých Žiakov, ktorí sú jeho držitel'mi a ktorí budú pokračovať v štúdiu aj d'alší školský rok.

tg, Škola umožní prístup Držitelbm Preukazu k Terminálu za účelom predíženia/kontroly platnosti
Aplikáciíčipu.

Óánokvl.
Termíny a miesto plnenia

TransData sa zavázuje dodať objednané Preukazy žiaka alebo Preukazy zamestnanca na adresu Školy
a osobe urČenej najneskór do 30 kalendárnych dní od doručenia písomnej objednávky Školy,
vystavenej na základe tejto Zmluvy. Kratšia lehota vybavenia objednávky podlieha osobitnej písomnej
dohode.
V objednávke Školy bude uvedené: presný názov objednávateía a platiteťa, adre§a doručenia, dátum
vystavenia objerinávky, oprávnená osoba na prevzatie objerinaných preukazov aj s uveciením
telefonického kontaktu. V prípade, ak Škola používa a§c Agendu, nie je potrebné tieto údaje vypÍRať,
Preukazy móžu byť dodávané aj postupne v čiastkornfch dodaniach, pokiať je to uvedené v písomnej
objednávke Školy. Pokial'v písomnej objednávke nie je požadované čiastkové dodanie, plnenie bude
uskutočnené jednou dodávkou.
Duplikát Preukazu žiaka alebo zamestnanca TransData vyexpeduje Držitefovi preukazu alebo Škole do
troch pracovných dní od doručenia správnej a úplnej dávky dát, v ktorej Držiteř preukazu alebo Škola
poŽiada o vydanie duplikátu preukazu, pričom deň zaslania žiadosti sa do uvedeného limitu

1.

2.

3.

4.

stíEna 5 z 14

dí-



5.

nezapoČÍtava. Pre vydávanie duplikátov Preukazov žiaka a]ebo Preukazov zamestnanca platí
nasledovné:
a} interné funkcionality obnovuje a nastavuje Škola;
b} externé funkcionality sije žiak povinný návštevou príslušn,ých pracovísk sám aktivovať na základe

vydaného Potvrdenia o vydaní duplikátu čipovej karty.
Preukazy budú držiteťovi Preukazu alebo Škole doručované prostredníctvom doporučenej poštovej
zásielky. V prípade, že duplikát Preukazu bude zaslaný držiteťovi Preukazu na súkromnú adresu, Škole
bude doručená iniormácia o Wstaveni clupiikátu konkrétneho Preukazu žiaka.
Funkčnosť Preukazu žiaka a Aplikácií čipu bude zabezpečená počas celého školského roka
prostredníctvom Terminálu na Škole alebo sieťou verejných terminálov.

ÓánokVtl.
Cena a platobné podmienk_v

Cena Preukazu žiaka alebo Preukazu zamestnanca zahřňajúca cenu čipovej kafi (inicializáciu čipu,
prípravu podkladov pre tlač a personalizáciu, samotnú grafickú a elektronickú personalizáciu
preukazu} a ročný poplatok za Aplikácie čipu (pri vydaní Preukazu}, je uvedená v Prílohe č. 1 tejto
Zmluvy.
Na dociané Preukazy žiaka aiebo Preukazy zamestnanca a ročný popiatok za Apiikácie čipu pri vydani
Preukazu {tovary a služby} vystaví TransData faktúru do 14 dní od dňa zdaniteíného plnenia
(posledného dňa v mesiaci). §platnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia; ak vo
faktúre nie je uvedený iný deň splatnosti.
Faktúra vystavená TransData musíobsahovať údaje podfa § 74 zákona o DPH.
7rrnpntt í-pnník:r ttr,ror{cnáha rr Drílahg i í ca onnlařnncť Trrací\r*a zarriztria }rar rhrrlaináhn ar.lL]lrlrr!. 4 J9 JyJrýrilýJa a i -aiaúglg aqvEavjE wE4 aMiavlaaGaav vuíai-uÝ

písomne {poštou alebo e-mailom} oznámiť Škole, vždy najneskór do 31.3. kalendárneho roka, pričom
nový Cenník bude platný od prvého dňa nasledujúceho školského roka bez potreby podpísania
dodatku k tejto Zmluve. V prípade nesúhlasu zo strany Školy s norným Cenníkom, je škola oprávnená
od Zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dóvodu najneskór do 31.4 kalendárneho roka, v ktorom bol
Cenník zo strany TransData doručený Škole.

5. Poplatky za vydanie Preukazu žiaka alebo Preukazu zamestnanca a ročný poplatok za Aplikácie čipu
{pri vydaní preukazu) uhradí Škola alebo iná organizácia zriadená a registrovaná pri Škole alebo iný
platitel'poverený Školou na bankový účet TransData. Platitelbm bude: Stredná odborná škota hotelová,

Poplatok za ročnú prolongáciu dopravných funkcionalít uhradí Držiter preukazu zaslaním SMS
iv požaciovanom warei na čísio 88&i aiebo iným vopreci eiohodnudm spósobom.
Ak nebude niektorá dodávka Preukazov žiaka a Prekazov zamestnanca uhradená p<l lehote splatnosti,
je TransData oprávnená pozastaviť ďalšie plnenia až do vyrovnania dlžnej sumy. Od tohto kroku móže
TransData upustiť po písomnom potvrdení Štoty o dóvode meškania s platbou a termine, do ktorého
dlžnú sumu uhradí.
Zmluvné strany sa dohodli, že peňažné plnenia sa považujú za splnené dňom pripísania jednotliv,ých
platieb na účet TransData.

ÓánokVlll.
Zodpovednosťza vady a spósob reklamačného konania

Zmluvné strany sa dohodli, že pre nároky zodpovednosti za vady platia ustanovenia § 422 a nasl.
Obchodného zákonníka. TransData poskytuje na dodané preukazy záruku 24 mesiacov odo dňa ich
prevzatia Škobu alebo Držiteíom, ktorá sa však nevzťahuje na mechanické, magnetické, elektronické
alebo akékaívek iné poškodenie vzniknuté po termíne prevzatia Preukazov žiaka alebo Preukazov
zamestnancov.

L.

z.
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V záručnej dobe sa TransData zavázuje vykonať posúdenie oprávnenosti reklamácie a rozhodnúť

o oprávnenosti reklamácie do 30 pracovných dní od doručenia reklamovaného Preukazu žiaka alebo
preukazu zamestnanca,
V prípade neuznania reklamácie bude Škola o tejto skutočnosti písomne informovaná a požiadaná

o zaslanie objednávky na vrirobu duplikátu Preukazu žiaka alebo Preukazu zamestnanca, ktorý bude

spoplatnený v zmysle Prílohy č.1- Cenník. Rk Škola nebude mať záujem o vydanie duplikátu Preukazu

žiaka alebo Preukazu zamestnanca, túto skutočnosť obratom písomne oznámi TransData a Preukaz

žiaka alebo Preukaz zamestnanca bude škole vrátený.

Vlastníctvo k Preukazu žiaka alebo Preukazu zamestnanca prechádza na Školu aŽ uhradením

fakturovanej sumy a jej pripísaním na bankoW účet TransData, pričom riziko spojené s konkrétnYm
preukazorn, napríklad jeho poškodenie, odcudzenie, zneužitie a podobne prechádza na Školu

momentom protokolárneho prevzatia konkrétneho Preukazu žiaka alebo Preukazu zamestnanca,

Óánok lx.
ochrana informácií

Ak Zmluvná strana sprístupní drr"lhej Zmluvnej strane informáciu, ktorá nie je verejne známou a ktorú

písomne označí ako dóvernú (d'alej "dóverná informácia"}, druhá Zmluvná strana použije takúto

informáciu výlučne na účel, na ktoryi jej bola sprístupnená a inej osobe ju popri sprístupnení

nevyhnutnom pre potreby plnenia závázkov z tejto Zmluvy bez súhlasu druhej Zmluvnej strany

sprístupní iba v prípade povinnosti vyplývajúcej jej zo zákona alebo z vykonatel'ného rozhodnutia
príslušného orgánu.
Zmluvné strany budú ochraňovať dóverné informácie druhej Zmluvnej strany, a to s rovnakou

starostlivostou ako ochranuju Vlastne intormácie rovnakeho druhu, VZdy však najmeneJ v rozsahu

pri meranej odbornej sta rostlivosti.
V zmysle etického postupu ,,čo nie je tajné, je verejné" a ,,prevažujúci verejný záujem nad obchodnými

a ekonomickými záujmami osób" na základe dobrovol'nosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom

o slobode informácií, súhlasí TransData so zverejnením všetkých informácií, ktoré sa získali za verejné
finannia llahn e- +{fuaiil nnrlřírlania llazaia{trÁ f!^rnr!í :!phn n:r!z!rrl::ni:> q ryl=ia|ka?,a\Jl"r ř}4}rr mac}a
;i;iú;iLiťdi=ijv]dLýilújui)i-;uLivéiiiú T=iUjiiYL;iiiiidiiLiirdicúviidí\iúuúii;ú jiiiúJgii\UiiiÝý!|J!gl9,

alebo iného subjektu za účelom zvyšovania transparentnosti a kontroly verejných financií obČanmi

a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp, jej prípadných

dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu {obsah, náležitosti, identifikácia
zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, atd'.}, na internetovej stránke

Školy za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií

občanmi.

Óánokx.
§pracúvanie osobnÝch údajov

Podmienky spracúvania Osobných údajov
r.t. Škola ako Sprostredkovateť spracúva Osobné údaje v mene Prevádzkovateřa podía podmienok

tejto Zmluvy. Sprostredkovateťsúhlasís dodržiavaním ustanoveníZmluvyŤýkajúcich sa Osobných
údajov spracúvaných v mene Prevádzkovateťa.

1.2. TransData ako Prevádzkovateí je aprávnená spracúvať Osobné údaje poČas doby trvania
právneho vztbhu mecizi Škoiou a Dotknutou osobou a počas cioby nevyhnutnej na rieŠenie

prípadných reklamácií, max. však 5 mesiacov po skončenítohto právneho vzťahu" Po uplynutí

tejto doby je prevádzkovatel' povinný tieto údaje bezpečným spósobom zlikvidovať a vytvoriť

o tom protokol. Protokol musí obsahovať min. rozsah likvidovaných osobných Údajov, dátum

a spósob likvidácie a meno a podpis osoby, ktorá likvidáciu vykonala,
1.3. prevádzkovateť a Sprostredkovateť sa zavázujú pri spracúvaní Osobných údajov prijať vŠetky

potrebné technické a organizačné opatrenia pre splnenie požiadaviek GDPR a ZOOÚ.

Doba spracúvania Osobných údajov

3.

z.
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5.

2.].. Dátum, od ktorého je Sprostredkovatel' oprávnený začať spracúvať Osobné údaje v mene
Prevádzkovateťa je dátum nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

2,2, Zmluvné strany sa dohodli, že spracúvanie Osobných údajov sa automaticky ukončí po ukončení
platnosti tejto Zml uvy.

Účel spracúvania Osobných údajov
3.1, Účelom spracúvania Osobných údajov podl'a tejto Zmluvv je:

a) získavanie a spracúvanie Osobných údajov Dotknutých osób za účelom Výroby a Prolongácie
Preukazu žiaka alebo Preukazu zamestnanca ako bezkontaktnej čipovej karty emitovanej
školou;

b) získavanie a spracúvanie Osobných údajov Dotknutých osób v Systéme akceptácie
dopravných kariet, ktorý umožňuje overenie nároku na zíavu pri použití Preukazu žiaka v
rámci dopravných funkcionalít zmluvným partnerom spoločnosti TransData, ktorých
1l,+,,],16,, ^__L,{,J-_ ,.,^L^..j,^L -+.4^l,-^L .^^|^X-^.+; -Frataňr+lgNLqqllllí 4v4tlqlll Jo tlqLllqu4q tlq vvgpvvr!lI JltqrlNo!ll JPvlv!||9Jtl l lgrlJýqLo

www.preukazziaka,sk
c) získavanie a spracúvanie Osobných údajov Dotknutých osób za účelom zasielania

marketingových správ formou elektronickej pošty, telefonicky alebo formou služieb krátkych
SMS alebo MMS správ iba so súhlasom Dotknutej osoby.

3.2. Sprostredkovateí'získava a spracúva Osobné údaje Dotknutých osób prostredníctvom svojich
informačných systémov a technických prostriedkov, a vo svojich priestoroch.

Zoznamy Osobných údajov
4,1. Zaznam Osobných údajov spracúvaných za účelom výroby a prolongácie Preukazu žiaka alebo

preukazu zamestnanca:
titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt (u!ica, číslo domu, obec, PSČ, štdt),
prechodny pobyt (ultca, clslo domu, obec, P5Č), e-mall, ngvstevovdna skola, rocnr(, osobne člslo,

fotografia, 5NR karty, podpis
osobné údaje zákonného zástupcu (pre žiaka do 16 rokov):
meno, priezvisko, trvalý pobyt {ulica, číslo domu, obec, PSČ), e-mai!, podpis

4.2. Zoznam Osobných údajov spracúvaných za účelom Systému akceptácie dopravných kariet:
tillt nl|ana nric,zrJicka r,!áfttrn nrlradania fn2alr1 na|l'ttf /ltlirn žirla Áamtt nhon DCř ě*Á+l

prechodný pobyt (ulica, čísío domu. obec, PSČ), e-mai!, navšťevovanó škola, ročník, fotografio,
SNR karty.

4,3. Zoznam Osobných údajov spracúvaných za účelom zasielania marketingových správ:
meno] priezvisko, e-mail, telefón, SNR karty.

Kategórie Dotknutých osób
5.1. Dotknuté osoby podla tejto Zmluvy pre účely výroby a prolongácie Preukazu žiaka alebo Preukazu

zamestnanca sú žiaci školy a zamestnanci školy.
5.2. Dotknuté osoby podl'a tejto Zmluvy pre účely Systému akceptácie dopravných kariet sú žiaci

a zamestnanci školy.
5.3. Dotknuté osoby podl'a tejto Zmluvy pre účely zasielania marketingových správ sú žiaci

a zamestnanci školy,
Spracúvanie Osobných údajov
6,1". Sprostredkovateť získava Osobné údaje Dotknutých osób v mene Prevádzkovateťa len na účely

vyplývajúce z tejto Zmluvy,
6.2. Sprostredkovatel'získava a archivuje súhlasy Dotknutých osób (resp. ich zákonných zástupcov)so

4n77-1-1i:11ní:4 íltnhnrlrh lir,|:linrl ,r !nfnrarřnt14|: nlctAm^.h čL^l., tt a.l-áa. }^,,ř^ 7^|,,,tn,,í.lqvi!r9ii Jífaaiiiviii JňU;Y U iuiúua 3 aÝuaÝ aiiiiuÝýu
a v súlade s platnou legislatívou, Formuláre pre súhlasy Dotknutých osób sú uvedené v prílohách
tejto Zmluvy.
a} Príloha č. 2 - formulár ,,Súhlas so spracúvaním osobných údajov" pre žiaka školy.
b) Príloha č. 3 - formulár ,,Súhlas so spracúvaním osobných údajov" pre zamestnanca školy.

6.3. Prevádzkovatel'a Sprostredkovatel'sa dohodli na nasledujúcom prenose Osobných údajov:
a} podklady na výrobu Preukazu žiaka a Preukazu zamestnanca budú zasielane z informačného

systému aSc Agenda zabezpečeným protokolom https technológiou webových služieb.
alebo

6.
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b) formou vypísanej tabul'ky z programu Microsoft Excel v zašifrovanom súbore.
7, Spol'ahlivosť spracúvania Osobných údajov

7.1. Sprostredkovatel'musí zabezpečiť, aby všetky osoby, ktoré budú získavať a spracúvať Osobné
údaje v mene Prevádzkovateía:
a} boli informované o dóvernej povahe osobných údajov Dotknutých osób a sú si vedomé

povinnostívyplývajúcich z tejto Zmluvy a účelu spracúvania Osobných údajov;
b) boli poučené:

i. o rozsahu opravnenl prl spracuvanych Osobnych uda.lov;
ii. o účeloch spracúvania Osobných údajov;
iii. o povinnosti zachovávať m[čanlivosť;
iv, o svojich povinnostiach;
v. o možných san kciách, ktoré im hrozia v prípade porušenia G DPR a ZOaÚ pri spracúvaní

Oscbných úda.jcv.
8. Bezpečnosť Osobných údajov

8.1. Vzhíadom na súčasný stav techniky, náklady na realizáciu a povahu, rozsah, kontext a účely
spracúvania, ako aj riziko meniacej sa pravdepodobnosti a závažnosti práv a slobód fyzických
osób, Sprostredkovatel' príjme príslušné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie
Úrovne bezpeČnosti osobných údajov Dotknutých osób zodpovedajúce riziku vrátane, ale nielen:
a) schopnosti zabezpečiť nepretržitú dóvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a

služieb spracúvania;
b) schopnosti obnoviť dostupnosť a prístup k osobným údajom Prevádzkovatel'a včas v prípade

fyzickej alebo technickej udalosti;
c) procesu pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických

a organizacnych opatreni na zabezpečenie bezpečnosti spracúvania.
8.2. Pri posudzovaní primeranej úrovne bezpečnosti Sprostredkovatel' zohl'adní najmá riziká

smerujúce k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému
zverejneniu alebo neoprávnenému prístupu k Osobným údajom spracúvaným v mene
Prevádzkovatel'a.

O Drárrt l-tnfl,nl rtrirh acAh

9.1". Sprostredkovatel' bezodkladne oznámi Prevádzkovatelovi všetky žiadosti Dotknutých osób,
Úradu na ochranu osobných údajov SR a/alebo iného príslušného orgánu podl'a platného GDPR
a ZOOÚ, pokial'ide o osobné údaje Dotknutých osób.

9.2. Sprostredkovatel'zabezpečí súčinnosť Prevádzkovatelbvi pri uplatňovaní práv Dotknutých osób
podl'a GDPR a ZOOÚ v súvislosti s Osobnými údajmi Dotknutrich osób, ktorá zahrňuje:
a) poskytnutie všetkých údajov požadovaných Prevádzkovatelbm do 3 pracovných dní vrátane

Úplných podrobností a kópií sťažnosti, komunikácie alebo žiadosti a všetkých osobných
údajov, ktoré má vo vzťahu k Dotknutej osobe;

b) v prípade potreby poskytnutie takej pomoci, ktorú Prevádzkovateť požaduje, aby mohol
vyhovieť príslušnej žiadostiv časových lehotách predpísaných GDPR aZaaÚ;

c} zavadzanie axychkoívek dodatocnych technlckych a organtzacnych opatrenl, aby umoznll
Prevádzkovatelbvi účinne reagovať na príslušné sťažnosti, oznámenia alebo požiadavky.

].0. Porušenie ochrany Osobných údajov
10,1. Sprostredkovatel'oznámi Prevádzkovatelbvi bez zbytočného odkladu alebo do 24 hodín

PoruŠenia ochrany osobných údajov. Sprostredkovatel'poskytne Prevádzkovatelbvi dostatočné
i.nf nrl irio V+n"Á ,,m^l nir Drn,l4á:Ll.,rrto!'nrr! "n!^iť l,řo+l,rr nnlrinnno+i kl4cania ^nrr,řanialtrrvr!.iqL,97 LÝúv.^vi-i.iUÝi jPiiiii v}uaí\y ýUviiiiiU:,Li iiiú}€ii;n ýv;ijiciiid
ochrany Osobných údajov podl'a GDPR aZaOÚ. Pri oznámeníminimálne:
a} popíŠe povahu poruŠenia ochrany Osobných údajov, kategórie a počty dotknutých osób a

kategórie a počty príslušných záznamov o Osobných údajoch;
b) oznámi kontaktné údaje zodpovednej osoby 5prostredkovatel'a alebo iný kontakt, od ktorého

je možné získať viac informácií;
c} popíše odhadované riziko a pravdepodobné dósledky porušenia ochrany Osobných údajov;
d} opíŠe opatrenia prijaté alebo navrhnuté na riešenie porušenia ochrany Osobných údajov.

strana 9 z 14

ó(



1,0,2. Sprostredkovatel' spolupracuje s Prevádzkovatelom pri vyšetrovaní, zmierňovaní a
náprave každého porušenia ochrany Osobných údajov.

].].. Hodnotenie vplyvu ochrany údajov a predchádzajúce konzultácie
1I"1. Sprostredkovatel'poskytne Prevádzkovateťovi primeranú pomoc s posúdením vplyvu na

ochranu Osobných Údajov, ktoré sa vyžadujú vzmysle článku 35 GDPR a predchádzajúce
konzultácie s dozorným orgánom dohťadu Prevádzkovatela, ktoré sa vyžadujú podta článku 36
GDPR (Predchádzajúca konzultáciai, a to vždy len vo vzťahu spracúvania Osobných údajov
5prostredkovatelom v mene Prevadzkovatela a charakteru spracuvanla, ktore ma
Sprostredkovatel' k dispozícii,

12. Likvidácia alebo vrátenie Osobných údajov Prevádzkovateťovi
12,7. Po ukončení tejto Zmluvy odovzdá Sprostredkovatel' Prevádzkovateíovi v čase platné

súhlasy od Dotknutých osób, ktoré získal v mene Prevádzkovatel'a podl'a Čl. X ods. 6. ostatné
sú h!as,; ;!iP.vlC u;c ska rtova nírn a Iebo :pá ! en ím.

13, Výkon auditu
13.].. Sprostredkovatel'poskytne Prevádzkovatelbvi na požiadanie všetky informácie potrebné

na preukázanie súladu s touto Zmluvou a umožní audítorovi poverenému Prevádzkovatelbm
vstup do priestorov, v ktorých dochádza k spracúvaniu Osobných údajov v mene
Prevádzkovatel'a.

L3.2, Sprostredkovatel umožní Prevádzkovatelbvi alebo poverenému audítorovi kontrolovať,
auditovaťa kopírovaťvšetky príslušné záznamy, procesya systémy, aby sa Prevádzkovatel'mohol
ubezpečid že sú dodržané ustanovenia tejto Zmluvy,

13.3. Sprostredkovatel' poskytne Prevádzkovatelbvi plnú spoluprácu v súvislosti s takýmto
auditom a na poŽiadanie Prevádzkovatel'a poskytne Prevádzkovatelbvi dókaz o tom, že dodržiava
svo1e povinnostl podIa tejto Zmluvy.

Článok xl.
záverečné ustanovenia

i. TÚio Zmiuvu je možné rneniť a ciopíňať ien po vzájomnej ciohocie Zmiuvných strán a io výhracine
formou písomných dodatkov,

2. Kontaktná osoba a adresa za spoločnosť TransData bude vo veciach predmetu tejto Zmluvy:
preukazziaka@transdata.sk, alebo príslušný obchodný zástupca pre Školu. Kontaktná osoba za Školu

TransData móŽe od tejto Zm|uriry odstúpiť v prípade, že Škoh je v omeškaní s úhradou faktúry podl'a
predmetných Článkov alebo iným následne dohodnudm spósobom za dodané Produkty a Služby po
dobu dlhŠiu ako 30 dníod uplynutia splatnosti faktúry. TransData nie je povinná reatizovať plnenie
podra tejto Zmluvy v pripade, Že Šroia do Času pinenia dohodnutého v tejto Zmiuve alebo inym
následne dohodnutým spósobom neuhradila TransData celú fakturovanú sumu zodpovedajúcu
realizovanlým Produktom a §lužbám.
Škola móŽe od tejta Zmluvy odstúpiť v prípade, že Preukaz žiaka alebo Preukaz zamestnanca nebude
moŽné pouŽiť v Systéme akceptácie a akceptácia nebude obnovená, prípadne nebude podaná
rele';antná ir:fcrmácia o rlešení do 30 kalendér"n,ich dní od jej písomného nah|ásenia Držitelbm
preukazu, resp, školou.
Prípadné ukončenie platnosti tohto zmluvného vzťahu nemá vplyv na povinnosť Zmluvných strán
vzájomne si vyrovnať svoje vzájomné závázky a pohíadávky.
Táto Zmluva móže zaniknúťaj na základe písomnej dohody Zmluvných strán, pričom táto dohoda musí
obsahovať dátum, od ktorého Zmluvným stranám zanikajú povinnosti podía tejto Zmluvy, spósob a
formu vzájomného vysporiadania všetlaých závázkov. Povinnosti a závázky Zmluvných strán voči

5.

6.

stťana 10 z 14

bude vo veciach predmetu tejto Zmluvy:
meno: lng, Juraj Weszter



DrŽiteIom Preukazu žiaka alebo zamestnanca zanikajú až po skončení platnosti Preukazu žiaka alebo
zamestnanca.
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktonich každá Zmluvná strana dostane po
jednom vyhotovení a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami.
Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a
súvisiacich platných právnych predpisov.
Prípadná neplatnosť jednotlivrích ustanovení zmluvy a jej dodatkov nemá za následok ich celkovú
nepiatnosť, pokiaí z povahy tejto Zmluvy aiebo z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktoúch ciošlo k jej
uzavretiu, nevyplýva, že tieto ustanovenia nemožno oddeliť od ostatného obsahu. Neplatné alebo
nevymáhatelné ustanovenie sa rnusí podťa potreby zmeniť a doplni{ aby sa zabezpečila.ieho platnosť
a vynútiteťnosť.
Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto Zmluvy zhodne porozumeli, čo do obsahu i rozsahu,
tiain 'ariedrtlili irl^- elnha.,l^r', a tt4žall rrAťlr narru arrrali ill rr }iae ni lr n4na.{na nalnlhatlntlr}r narlmiannlztlglv YíJgu.uJu rlrl J.vývqllg g 9q-.lu -Ý.q, i.-vaqÝa-ii Jg v ai--i,a aF aigPduiii ii-vriiuuairLii Pvuiiii€iiUň
alebo v rozpore s dobnfmi mravmi, súhlasia s ustanoveniami Zmluvy a zavázujú sa ich dobrovoťne
plniť, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Prílohy:
príloha č. 1- cenník preukazu žiaka alebo zamestnanca
Príloha č. 2 -formulár,,Súhlas so spracúvaním osobných údajov" pre žiaka školy.
Príloha č. 3 -formulár.Súhlas so spracúvaním osobných údajov'pre zamestnanca školy.

Dátum: 15,10.2018.
jtredná oóornii il€h hoteloyá

Za TransD;

;i. l, 3,a ^ ,

53 -_]--.)a
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