SÚHLAS K ZMLUVE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV SPROSTREDKOVATEĽOM
uzavretá podľa § 34 ods. 3 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Prevádzkovateľ:

Obec Lechnica, Lechnica 92, 059 06 Lechnica
v zastúpení:
Jozef Musala – starosta obce
bankové spojenie:
OTP Banka
č.ú.:
SK40 5200 0000 0000 0877 9485
IČO:
00696293
DIČ:
2020703300
(ďalej „prevádzkovateľ“)

1.2. Sprostredkovateľ:

LIVONEC SK, s.r.o., odštepný závod Hviezdoslavova 26,06401, Stará
Ľubovňa
v zastúpení:
Rastislav Strakula – vedúci odštepného závodu
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa a.s.
č.ú.:
5070299952/0900
IČO :
48121347
DIČ:
2120060910
IČ DPH :
SK2120060910
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 103804/B
(ďalej „sprostredkovateľ“)

2. PREDMET SÚHLASU
1. Prevádzkovateľ súhlasí, s poverením ďalšieho sprostredkovateľa (sprostredkovateľ sprostredkovateľa) do
zapojenia vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene prevádzkovateľa podľa § 34 ods. 5
zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. v zmysle článku 3.4 uzatvorenej Zmluvy o spracúvaní osobných údajov
sprostredkovateľom.
2. Poverený sprostredkovateľ sprostredkovateľa:
- Bc. Varchol Jozef
- Ing. Daniel Kaleta
- Rastislav Strakula
3. POVINNOSTI A PRÁVA SPROSTREDKOVATEĽA SPROSTREDKOVATEĽA
1. Sprostredkovateľ sprostredkovateľa má povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov prevádzkovateľa ako
sú ustanovené v zmluve alebo v inom právnom úkone medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa
uzatvorenej Zmluvy o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom, a to najmä tým, že poskytuje
dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie
osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona.
2. Zodpovednosť voči prevádzkovateľovi nesie pôvodný sprostredkovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní
svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tento súhlas je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jeden výtlačok.
2. Zmluvné strany si súhlas prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne
podpísali.
3. Tento súhlas nadobúda účinnosť dňa 24.05.2018 a uzatvára sa na dobu neurčitú.

Za prevádzkovateľa dňa 24.05.2018

Za sprostredkovateľa dňa 24.05.2018

podpísané
.............................................
Jozef Musala, starosta obce

podpísané
…..............................................
Rastislav Strakula, vedúci OZ
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