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Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov 

uzavretá podľa ustanovenia § 43a zákona č. Zákon č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, medzi 

 
Názov: 
Sídlo: 
Zapísaná: 
Zastúpená: 
IČO:       DIČ: 
Bankovné spojenie: 
Číslo účtu: 
Kontaktné údaje: 
(ďalej tiež „Správca osobných údajov“ alebo len „Správca“) 

a 

SOCIOKLIMA, s.r.o. 
Adresa: Francouzská 55/52, 110 00 Praha 10 
Zapísaná: v obchodním rejstříku vedeném na Městském soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 172369 
Zastúpená: Mgr. Milenou Mikulkovou, konateľkou spoločnosti 
IČO: 24763683      DIČ: CZ24763683 
Bankové spojenie: FIO banka, a.s. 
Číslo účtu: 2602068925/2010 
IBAN: CZ22 2010 0000 0026 0206 8925 
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX 
Kontaktné údaje: tel. +420 605 011 336, e-mail: info@socioklima.eu, 
ID dátovej schránky: 2awv266 
(ďalej tiež „Spracovateľ osobných údajov“ alebo len „Spracovateľ“) 

 

Preambula 

Správca osobných údajov sa rozhodol využiť služby ponúkané spoločnosťou SOCIOKLIMA, s.r.o., pri realizácii 

ktorých vystupuje táto spoločnosť ako Správcom poverený Spracovateľ osobných údajov. Keďže sa obe 

zmluvné strany snažia dodržiavať čo najvyšší štandard ochrany osobných údajov, rozhodli sa vzájomné práva a 

povinnosti pri správe a spracovaní osobných údajov podrobne upraviť touto zmluvou o zabezpečení ochrany 

osobných údajov (ďalej len „Zmluva“). 

I. 

1. Správca osobných údajov a Spracovateľ osobných údajov sa v súvislosti s poskytovaním/využívaním služieb 

spoločnosti SOCIOKLIMA, sro, zaväzujú postupovať v súlade s Všeobecným nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 (ďalej len „ GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Zb. o ochrane 

osobních údajov v znení neskorších predpisov. 

2. Cieľom tejto Zmluvy je zabezpečiť, aby nedošlo k akémukoľvek nezákonnému spracovaniu osobných údajov 

a ani k ich neoprávnenému odovzdaniu do rúk tretej strany. Zmluvné strany sa nižšie dohodli na podmienkach 

zabezpečenia zodpovedajúcich opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov, ako aj ochrane základných 

práv a slobôd subjektov údajov pri spracovaní osobných údajov Spracovateľom. 

3. Správca prehlasuje, že prijal všetky potrebné opatrenia podľa GDPR pre ním realizované procesy, postupy, 

používané evidencie, aplikácie, všetok softvér a informačné systémy, v ktorých vedie akékoľvek osobné údaje. 

Správca ďalej vyhlasuje, že dodržiava zásady spracovania osobných údajov, ktoré vždy vykonáva iba na základe 

existencie riadneho právneho dôvodu pre takéto spracovanie, a súčasne zaisťuje náležité zabezpečenie 

osobných údajov. 
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II. 

1. Pri poskytovaní služieb spoločnosťou SOCIOKLIMA, sro, dochádza k spracovávaniu osobných údajov 

Spracovateľom vždy na základe uzatvorenej zmluvy so Správcom, na základe ktorej poskytuje Správcovi tam 

špecifikovanú službu, a to iba za účelom realizácie tejto konkrétnej služby, ako aj s ňou priamo súvisiacich 

činností ( ďalej len „Zmluva o poskytovaní služieb“). Spracovateľ nie je oprávnený spracovávať osobné údaje 

za akýmkoľvek iným účelom. 

2. Správca Zmluvou poveruje Spracovateľa na spracovávanie osobných údajov v súvislosti s využívaním služieb 

z ponuky spoločnosti SOCIOKLIMA, s.r.o. Medzi tieto služby patrí: online diagnostika, priama práca so žiakmi, 

vzdelávanie pedagógov a práca s rodičmi. Povaha a rozsah spracovania osobných údajov je pre každú službu 

špecifický a bude realizovaný v konkrétnej podobe v nadväznosti na obsah Zmluvy o poskytovaní služieb. 

2.1 Predmet, povaha a účel spracovania osobných údajov, typy osobných údajov a kategórie subjektov 

údajov: 

Online diagnostika – detailné parametre služby (vrátane ich rôznych variantov) sú uvedené na internetovej 

adrese www.socioklima.eu (odkaz „Služby“ a pododkaz „Online diagnostika triedy“). V prípade využitia tejto 

služby môžu byť u uvedených subjektov Spracovateľom spracovávané nasledujúce údaje: 

a) žiak (študent): 
- meno a priezvisko, údaj o pohlaví osoby, údaj o navštevovanej škole a triede 
b) učiteľ: 
- meno a priezvisko, škola (zamestnávateľ), emailová adresa, telefónne číslo 
c) kontaktná osoba: 
- meno a priezvisko, škola (zamestnávateľ), emailová adresa, telefónne číslo 
d) expert: 
- meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo 
e) administrátor: 
- meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo 

 

Vzdelávanie pedagógov – detailné parametre služby (vrátane ich rôznych variantov) sú uvedené na 

internetovej adrese www.socioklima.eu (odkaz „Služby“ a pododkaz „Vzdelávanie pedagógov“). V prípade 

využitia tejto služby môžu byť u pedagógov Spracovateľom spracovávané nasledujúce údaje: 

- meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo 

3. Správca osobných údajov prehlasuje, že sa detailne oboznámil s parametrami ním požadovanej služby, je 

plne oprávnený spracovávať všetky osobné údaje, ktoré sú pre túto službu relevantné a sú zároveň uvedené v 

ods. 2.1 tejto Zmluvy. Správcovia súčasne nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mu bránili spracovaním 

týchto osobných údajov poveriť Spracovateľa. 

4. Spracovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje podľa tejto Zmluvy iba do doby naplnenia účelu Zmluvy 

o poskytovaní služieb, ktorej predmetom je úplná realizácia konkrétnej služby podľa ods. 2.1 tejto Zmluvy 

Spracovateľom, a to vrátane odovzdania prípadných výstupov tejto služby Správcovi. 

III. 

1. Spracovateľ je povinný sa pri spracovaní osobných údajov riadiť výslovnými pokynmi Správcu, ak mu budú 

také udelené písomnou formou. Za písomnú formu sa na tento účel považuje aj elektronická komunikácia, 

vrátane emailu. 

2. Spracovateľ vyhlasuje, že všetky osoby, ktoré poveria k účasti na poskytovaní a realizácii služieb 

spoločnosťou SOCIOKLIMA, s.r.o., budú viazané povinnosťou mlčanlivosti vo vzťahu ku všetkým osobným 

údajom, ku ktorým budú mať prístup alebo s ktorými prídu akokoľvek do styku. 
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3. Spracovateľ ďalej vyhlasuje, že v zmysle článku 32 GDPR prijal – s ohľadom na stav techniky, náklady na 

vykonanie, povahu, rozsah, kontext a účely spracovania aj na rôzne pravdepodobné a rôzne závažné riziká pre 

práva a slobody fyzických osôb – vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zaistil úroveň zabezpečenia 

zodpovedajúcu danému riziku. Spracovateľ najmä osobné údaje zabezpečil voči náhodnému či nezákonnému 

zničeniu, strate, zmene, sprístupneniu neoprávneným stranám, zneužitiu či inému spôsobu spracovania v 

rozpore s GDPR. 

4. Spracovateľ sa zaväzuje Správcovi bezodkladne oznámiť (písomne alebo prostriedky elektronickej 

komunikácie) akékoľvek podozrenie na porušenie alebo skutočné porušenie bezpečnosti spracovania 

osobných údajov podľa ustanovení tejto Zmluvy, ktorým by mohlo dôjsť k úprave alebo zmene zabezpečenia 

alebo spracovania osobných údajov, podozreniu z porušenia dôvernosti, z náhodného či nezákonného 

zničenia, straty, zmeny, sprístupnenia neoprávneným stranám, zneužitia či iného spôsobu spracovania 

osobných údajov v rozpore s GDPR alebo Zmluvou. 

5. Spracovateľ je povinný a zaväzuje sa k všetkej súčinnosti so Správcom, o ktorú bude požiadaný v súvislosti 

so spracovaním osobných údajov, alebo ktorá pre neho priamo vyplýva z GDPR. 

IV. 

1. Zmluva je uzatváraná na dobu neurčitú a je možné ju ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo 

jednostrannou výpoveďou bez uvedenia výpovedného dôvodu. V prípade ukončenia Zmluvy výpoveďou je 

výpovedná lehota 1 mesiac a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď Zmluvy doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď je možné urobiť písomnou formou alebo 

prostredníctvom dátovej schránky. Emailovou správou účinnú výpoveď zmluvy urobiť nemožno. 

2. Správca ďalej berie na vedomie, že v situácii, keď doteraz nedisponuje oprávnením na spracovanie 

relevantných osobných údajov v zmysle čl. II. ods. 3 zmluvy, môže ho získať okrem iného prostredníctvom tzv. 

informovaného súhlasu dotknutej osoby. Na tento účel tvorí prílohu č. 1 Zmluvy nezáväzný a iba ilustratívny 

vzor formulára pre informovaný súhlas, ktorý je potrebné upraviť a vždy prispôsobiť podmienkam konkrétnej 

poskytovanej služby, a to predovšetkým s ohľadom na typy osobných údajov, s ktorými táto služba pracuje 

(pozri čl. II. odsek 2.1 zmluvy). Informovaný súhlas musí predstavovať slobodný, konkrétny, informovaný a 

jednoznačný prejav vôle, ktorý subjekt údajov robí dobrovoľne a nesmie k nemu byť akokoľvek nútený. 

Udelenie súhlasu je právom, nie povinnosťou dotknutej osoby. 

3. Správca vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto Zmluvy dôkladne oboznámil s jej prílohou č. 1 a opätovne 

preveril svoje oprávnenie spracovávať osobné údaje v súvislosti s čerpaním konkrétnej služby na základe 

Zmluvy o poskytovaní služieb v zmysle čl. II. ods. 1 a ods. 2.1 zmluvy. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali, všetkým jej ustanoveniam bezo zvyšku 

porozumeli, a že vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu. 

5. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch vyhotoveniach dostane každá zo zmluvných 

strán, a nadobúda účinnosť ku dňu svojho podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Príloha č. 1: Vzor formulára pre informovaný súhlas 

Za Správcu (el. podpis):              Za Spracovateľa: (el.podpis) 
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Príloha č. 1 Zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov  

Odporúčaný text 

INFORMOVANÝ SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA 

(zaisťuje a archivuje škola ako správca osobných údajov dieťaťa/žiaka) 

Vážení rodičia, 

na žiadosť školy bude v triednom kolektíve Vášho syna/dcéry realizovaný preventívny program 

zameraný na podporu zdravých vzťahov v triede a predchádzanie rizikovému správaniu žiakov. Táto 

akcia bude prebiehať v rámci vyučovania. 

Súčasťou programu je dotazníkové šetrenie v programe SOCIOKLIMA, v ktorom by mali žiaci o sebe 

uvádzať tieto osobné údaje: meno a priezvisko, pohlavie, škola, trieda. V rámci dotazníka vyjadruje 

žiak prostredníctvom obrázkov alebo tvrdení popis vlastného správania, správania spolužiakov a 

názor na preferované a odmietané správanie žiakov a učiteľov (neadresne). 

Žiak sa môže programu, najmä dotazníkového vyšetrovania, zúčastniť iba so súhlasom (zákonného 

zástupcu). Preto Vás týmto žiadame o súhlas s účasťou Vášho dieťaťa na programoch, ktoré smerujú 

tak k zmapovaniu situácie v triede, ako aj k následnej práci so zistenými skutočnosťami av anonymnej 

podobe na vedecké účely. 

Správcom osobných údajov žiakov je škola, spracovateľom osobných údajov bude zmluvný partner 

SOCIOKLIMA, s.r.o. (www.socioklima.eu), a to iba po nevyhnutne potrebný čas na realizáciu programu 

SOCIOKLIMA a odovzdanie jeho výstupov našej škole. 

V rámci preventívneho programu máte právo na informácie týkajúce sa Vášho dieťaťa, prípadne na 

informácie o triede ako celku. 

Škola/organizácia: 

Kontaktná osoba: 

Kontakt: 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------- 

SÚHLASÍM / NESÚHLASÍM* s účasťou môjho syna/dcéry …………………….………………….…………, 

škola………………………………….trieda……… , šk. rok ………. v preventívnych programoch, vrátane 

dotazníkového vyšetrovania v programe SOCIOKLIMA a vyhlasujem, že som bol/a poučený/á o svojich 

právac, vrátane práva tento mnou udelený súhlas odvolať. Súhlas poskytujem na dobu nevyhnutne 

nutnú pre úplnú realizáciu programu SOCIOKLIMA a vyhodnotenie jeho výstupov. 

* Nehodiace sa prečiarknite 

 

V…………………………, dňa ………………….……. Podpis rodiča ………………………………………………………… 

 


