
Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
{zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

Článok 1
Zmluvné strany

CKM združenie pre študentov, mládež a učitel'ov
obČianske združenie registrované v registri združení vedenom MV SR pod č. WS/1-900/90,
11747
Vysoká 32, 811 06 Bratislava
31 768 164

2a2lua442
SK2021 01 0442

Konajúce prostredníc{vom: Mgr. Michal Bučko, orezident združenia

Názov:

Sídlo:
tčO:
DlČ:
tč opH:

kontaktná osoba:
E mail, tel. číslo:

Názov:
§ídlo:
lčo:
D!Č:

lč optt:

čtsio raupncE iA§el:

Mgr. Jozef §kvarek
jskvarek@ckmsyls.sk 0908 964 055

stredná odbomá škola hotelová
Horný Smokovec 26, 06201 Vysoké Tatry

00893552

2021 35 7998

sO§-smOkOVec

(d'alej v texte len ,,CKM SYTS" v príslušnom gramatickom tvare)

a

Konajúcaprostredníďvom: RNDr,PeterSlančo,riaditel'školy
kontaktná osoba: lng. jurajWeszter

E mail, tel. číslo: 05214422865, hotelovatatry@mail,telekom,sk
(d'alej v texte len ,,ŠKOLA- v príslušnom gramatickom fuare)

sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o spolupráci
(d'alej len ,,Zmluva" v pdslušnom gramatickom tvare) v nasledovnom znení:

článot z
Úvodné ustanovenia, vyhlásenia a deŤinície

2.i, KonŠiaiuje sa, Že CKivi SYTS je práviiická osoba - ol,čianske združenie, kioi"é Ltoio zi,iarjené zakiatjaiei§kou
listinou zo dňa 27, 06,1996 a vzniklo registráciou v registri združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky dňa 12,07,1996 pod č. WS/l-900í9a-lfi47,
CKM SYTS ako "Exclusive Representative" pre celé územie Slovenskej republiky má na základe zmluvy
s organizáciou lSlC Association (lntemational Sťudenť ldenttty Card Ássociation) aorganizáciou EYCA
(European Youth Card Association} yýhradné právo používať logo lSlC, lTlC, |YTC a EUR0<26 na území
Slovenskej republiky a zabezpečiť vystavovanie, propagáciu a rozvoj miest pre využitie preukazov typu lSlC,
lTlC, |YTC a EURO<26 v Slovenskej republike, Cielbm CKM SYT§ je prepojiť a zabezpečiť v záujme
Študentov, Žiakov a učitelbv §lovenska celosvetové íormy informačných servisov, ako aj ui'ahčiť a sprístupniť im
rÓzne formy mobility. Pre naplnenie tohto účelu vydáva CKM SYTS členské preukazy - medzinárodné
identiíikaČné preukazy lSlClEUR0<26 určené žiakom dennej íormy štúdia a medzinárodné identiíikačné
preLtkazy lTlC Ltrčené učite|bm škó| a vzrlelávacích inštitúcií akleclitovaných Ministenivom školstva .qR, po
predloŽení ktoných im budú poskytované v jednotlivých zariadeniach zl'avy, resp, zmluvne stanovené výhody na
území Slovenskej republiky ako aj v ostatných krajinách sveta,

2.2. KonŠtatuje sa, že SKOLA v zmysle zákona č, 245l2a08 Z.z, o vlchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení
neskorŠÍch predpisov (d'alej len ,,Škobky zákon") je výchovnovzdeláyacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje výchovu
a vzdelávanie žiakov pod|a Školského zákona prostredníctvom vzdelávacích programov a odborov vzdeiávania
"_^_t..,*, i...-|-L -^^ ll}__ -^l.,:-,,!.'._^ .!..*.-^ .._)^|^^|^ Ť_,^^,, *_--]__,--)A ^| *_,-.L-..a_a ^^L..^L^ .-r..:-^^|-
IJU§t\yfuJuUlUll lla §eud llduvdZUJuUe §tupllB VZuYldlllct. lUfíiu Zúúijúvéúd q iigÝyíiaiuTia pu-tleDa Vyivaiaiiia
organizaČných, technických a ekonomických podmienok pre všestranné využívanie zákonných práv žiakov
vrátane podpory programov smerujúcich k rozvíjaniu medzinárodných kontaktov žiakov slovenských škól v
celosvetovom meradle, k čomu je predmetná zmluva spósobilá eíektivne napomáhať.

ď



2,3.

2.4.

lSlC je medzinárodný študentský preukaz určený študentom a žiakom de^-= ':-, .,_: j EURO<26 je
medzinárodná karta mládeže vydávaná mladým i'ud'om do 27 rokov. lSlC/EtJi-<_: ; .__,z^::vý preukaz,
určený žiakom denného štúdia ŠKOLY. lTlC je medzinárodný učitelský p,g_.,- _::- _,:iel,om škól
a vzdelávacích inštitúcií akreditovaných Ministerstvom školsfua SR,
Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto zmluvy použijú nasledovné definície, ktcŤ -:, _ , ,: , 2- _,:Jený v
tomto článku:

2.4.1. ,,Preukazžiaka\S\C/EIJRO<26" (ďalejten,,PŽ"l1e identifikačným preukazom žial,ai" _ _ = __:1-: 9

aj medzinárodným študentským nreukazom lSlC a kaňou mládeže EURO<26 oo dol, -c:- +,-. ,"1.::, 
?,

čienskáho príspevku združeniu irU SYTS. PŽ je multifunkčnýčipový preukaz s logc- .- __ :_ -_:.
byť vydaný len Oprávnenej osobe, ktorá spíňa podmienky podl'a bodu 2,4,3, tohto Čta-._ :- _,, :_ 

=

platný vždy najskór od prvého dňa príslušného školského roka, resp, kedykolvek po tornlc ..- -: _- : : -
jeho platnosť končí vždy 30, septembra nasledujúceho školského roka. PŽ je možné vystav : : r:-, | , ,:l
počas doby ako je uvedená v predchádzajúcej vete, pričom v takom prípade sa doba jeho pia:, :; _ j, "3_ _ :
a ,,{ ,:r!.ll,,t,', A^r,,,l/,, nX,, ;^h4 ll..^1^t,^-;_ n!^+^^^+' nž ^^ ^^^t,^,,ana al^.ll},,ia ?^Á*l,^,, Ic -rJv4uplrtiu{"Uuvuu^uulíUJ§llUYr§(9Y§,llo.ílct(í|(J§tr4ěoúp(1i\úÝ(1iiúýicuiéujřriiciiiiÁVtitr.llu l _ -f_:
neprediženia platnosti PŽ Známkou lSlC prestáva byť PŽ platný ako medzinároóný študentský pre-. ,- : _

a kaňa mládeže EURO<26 (d'alej ,,platnosť |S|C/EUR0<26"}. Platný PŽ je zároveň členským pÉ-.:..:-
združenia CKM SYTS,

2.4.2, ,,Preukaz uéitel'a lTlC" {v d'alšom texte PU) je identiíikačným preukazom učitel'a ŠXO|-Y a súčasne .: =

medzinárodným učitelským preukazom lTlC po dobu riadneho uhradenia členského príspevku zdnlže^ _
CKM SYT§. PU je multiíunkčny čipový preukaz s log_om Št<oly. PU móže byt vydaný len oprávnele.
osobe, ktorá spiňa podmienky podl'a bodu 2.4.3, tohto Čtánru Zmluvy. PU je platný vždy najskór od prvenc
dňa príslušného školského roka, resp, kedykolVek po tomto termíne, pričom jeho platnosť končí vždy 31

decembra nasledujůceho školského roka, PU je možné vystaviť aj kedykolvek počas doby akoje uvedená v
predchádzajúcej vete, pričom v takom prípade sa doba jeho platnosti skracuje o už uplynutů dobu ku dňu
jeho vystavenia. platnosť pu sa opakovane predlžuie známkou lTlc. v prípade neprediženia platnosti pu

Známkou lTlC prestáva byt PU platný ako medzinárodný učitelský preukaz lTlC id'alej ,,platnosť lTlC").
Platný PUje zároveň členským preukazom združenia CKM SYTS,

2.4.3. ,,aprávnená osaba" pre PŽ je fyzická osoba, ktorá dovfšila 5 rokov svojho veku a súčasne v deň podania
,,PrihláŠky za člena - evidenčného listu" {d'alej len ,,Žiadosť o vydanie PŽ"; alebo požiadania o známku lSlC,
je žiakom ŠXO|-Y v dennejforme štůdia, ,,Oprávnená osoba"pre PU je fyzická osoba, ktorá v deň podania
Prih!áškv zač|o*ne-erlirlpnčnÁhn liqtt t" frl'aloi lqn žíarlaeť ntrrrrlnnia Pl l'!'\ elohn nniietlanian známktr lTlClvlr,rruuuúi ý |r'Juiaiq u jaiarv ťvaiq!}iiiqUa;iqiiiiiv iiiÝ,

je pedagogickým pracovníkom (učitel', majster odbornej výchovy, vychovávatel', pedagogický asistent,
zahraniČný lektor, tréner športovej škoiy alebo športovej řiedy, korepetítor, vedúci pedagogický
zamestnanec), ktoný má pracovný úvázok zahiňajúci priamu alebo nepriamu pedagogickú činnosť, ktorá
súvisi so vzdelávanim a výučbou, Takýto pracovný úvázok musí mať pedagogický pracovník na škole, ktorá
je oficiálne akreditovaná MŠ SR, pričom musia byť splnené nasledovné podmienxy:
i. pracovník je v hiavnom pracovRom pomere s pracovným úvázkom v rozsahu minimáine i8 hociín

týždenne alebo,
ii. pracovnik je na dóchodku s prmovným ůvázkom v rozsahu minimálne ,t 

hodina týždenne alebo,
iii, pracovník je na materskej dovolenke, resp, rodičovskej dovolenke, pričom pred odchodom na

matersků/rodičovskú dovolenku spiňal podmienky uvedené v bode i.

2.4.4. ,,Dňiteť Preukazu žiaka lSlClElJRO<26" (d'atej ten ,,Dňiteť PŽ",}je Oprávnená osoba podl'a bodu 2,4.3.
tohto Článku Zmluvy, ktorg bol vydaný PŽa jesúčasne členom združenia CKM SyTs.

2.4.5. ,,,Dňiteť Preukazu učitel'a lTlC" (d'alej len ,,DĚiteť P|J"} je Oprávnená osoba podl'a bodu 2,4.3. tohto
ČtánXu Zmíuvy, ktorg bol vydaný PU a je súčasne členom združenia CKM SYTS.

2.4.6. ,,asobné Údaje" sú údaje i}kajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identiíikovatelhej íyzickej o§Oby,
ktorú moŽno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmá na základe všeobecne použitelhého identifikátora,
iného identlflkátora, akc je napíklad meno, priezvisko, ldentlfikačné číslg, lckaliz3cné údaje, alebo online
identifikáíor, alebo na základe jednej alebo viacerych charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú
identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu,
kultúmu identitu alebo sociálnu identitu.

Pod pojmom Osobné údaje sa na účely tejto Zmluvy rozumie: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia,
bydlisko (trvalý pobyt, prechodný pobyt), emailová adresa, telefónne číslo, škola, ročnik štúdia, podpis,
sériové výrobné čísio preukazu (čipu) PŽaiebo PU, jedinečné irjentiíikačné čísio ?Žaiebg Ptj, kiorého je
Oprávnená osoba džitelbm.

2.4.7. ,,Zákonom o achrane osabných údajoÝ' je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorych zákonov



3,1.

2.4,S. ,,SprosťeďřovateT je ŠXOn ako osoba v zmysle ustanovenia § 5 písm, p} Zákona o ochrane osobných
údajov. ktorá spracúva Osobné údaje Opnavnených osób v mene CKM SYTS ako Prevádzkovatel'a,
v rozsahu a za podmienok dojednaných s CKM SYT§ alo Prevádzkovatel'om v tejto Zmluve a v súlade so
Zákonom o ochrane osobných údajov a ostatnými píslušnými všeobecne záviznými právnymi predpismi.

2.4.9. ,,Preváďzkavaťel"' je CKM §YT§ ako o§Oba, ktorá sama alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky
spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkováel'alebo konkrétne
požiadavky na jeho uňenie móžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve,
L|l_alr ia Q!a._ll,ul,á laarrklilyl +ia-anÁ +|t 4+|t!4a n.a.lnia a}at+n aÁ+a =ňh\ň r,atanarlria !'tx^l 

^ 
Fh-íj^..lllt.

'\ruluu J§' úlvvt ltonťt ll'puvl'Ao vlaz'anlo, dn tcln}ílv yl§ulrl§ 4'9íjU ici(ú aiiiiuvd uc(diiuvujý uuťi ci ijiv5iiiuuiiI
§pra§ůvania o§obný§h údajov .

2.4.{0. ,,tlensky pňspevok"ie príspevok uhradený Oprávnenou osobou, úhradou ktorého:
a} sa Oprávnená osoba stáva členom združenia CKM SYTS,
b} si DĚiteť PZ/PU predlžuje platnosť PŽ1PU a členstvo v združení CKM §YTS.
Povinnosť a podmienky úhnady Čbnských príspevkov Opriávnenej osobe vyplývajú z Podrnienok členstva
v združeni CKM SYT§ podla §tanoy združenia CKM §YTS, Podmienky tvoria súčasť Žiaoosti 0 vydanie
PŽPU. Po úhrade Čbnského prispevku bude Oprávnenej osobe vystavený PŽiPU atetro vydaná Známka
lslC/lTlc.

2.4.11. *Známka l§lC" je nálepková známka na PŽ soznačením kalendámeho mesima aroka, do ktorÉho sa
súčasne predlžuje členstvo DĚitel'a PŽ v združení CKM SYTS ako aj platnosť PŽ,

2.4.12. oZaámka ITIC" je nálenková známka na PU s označením kalendámeho mesiaca a roka. do ktorého sa
súčasne predEuje členstvo Držiteťa PU v združení CKM SYT§ ako aj platnosť PU,

?.4.13, ,,Da*nutá osoóa" ja každá Opravnená osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
?.4.14. ,,Psan6onymízácia" je spracúvanie osobných údajov spósobcm, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej

dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácii, ak sa takéto dodatďná infonrrácie uchovávajú
oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje
na}.+|a mniaA nripaiiť ir.lanlifiLavaaai &,=i^b^i annha alnha iáanliíiyatla*al'nai {,-inl,ai naakaílgwtv rlív4í19 Plílcruil lu€,ll(lll^t,íall€r, lJíáílh§J 9DUr-r§, cllgrv lulilí(lllA{Jťo(l'lll('J íJíélul\gj vovulř,

2.4.15, 
"§úňlas 

so spracovaním asobnýct, údajov" je akýkolVek vážny a §lobodne daný, konkrétny,
informovaný a jednoznačný prejav vóle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného
polvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,

2.4.16. ,,Síťrovaníe" je transformáaia osobných údajov spósobom, ktorým opátovné spracúvanie je možné len po
zadaní zvoleného parametra, ako je kl'úč alebo heslo,

2.4.1T. ,Štandmlnou ochranou osobných údalov" sa rozumie ochrana, ktorá spočiva v prijatí primeraných
technických a oryanizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny
účel, minimalizárie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a
dostupnosti osobných údajov. Prev&lzkavateť a sprostredkovatel sú povinní zabezpečit, aby osobne údaje
neboli bez zásahu ťyzickej osoby štandardne prístupné neobmedzenému počtu fyzických osób.

2.4.18. ,,Špeciťtckou ochranau asabných údajov'i sa rozumie ochrana osobných údajov,-ktorá spočíva v prijatí
pdmeraných technických a organizačných opatrení, najmá vo forme pseudonymizácie, na ůčinné zavedenie
primeraných záruk ochrany osobných údajov a dodĚiavanie základných zásad spracovania osobných
údajov, Prevádzkovatel'a sprostrcdkovatel sú povinní pri špeciíicky navrhnutej mhrane osobných ůdajov
zohťadniť najnovšie poenatky ochíany osobných ůdajov, nákldy na vykonaníe opatrení, povahu, rozsah,
kontext a účel spracůvania osobných údajov a riziká spracúvania osobných údajov s óznou
nrarrrlonnrlnhnncťntl l závažnncťnll klnr& cnrenítrranip ncnhnr?nh írrlainrr ntor{cllrrtlia nra nrárla rlníknlríaiv, l..91v vř|*v!g...Ý ýýýú..l-il ýú*jr. ý.Ýýaú.úrý ť.ý Piuiu uviiiiiuavj

osoby,

článok 3
Predmet zmluvy

Predmetam tejto zmluvy je:

s.i,i. spoiupráca zmiuvnych strán pri vyriávaní PŽ vo vizuáe iS|CEURú<26, PU vo vizuáie iTiů a pri vytiávaní
Znárnok l$l0 a lTlC Opravnenýrn mobám,

3.1.2. spolupráca zmluvných strán pri zabezpďení registrénie DĚitelov PŽ7PU a Známok lSlC/lTlC
v informačnom systéme združenia CKM SYTS,

3.í.3, spolupráca zmluvných strán pri výbere Čbnských príspevkov pre združenie CKM SYTS na príslušné
obdobie,

3.í.4. dohoda zmluvných strán o povereni ŠXOI-Y ako §prusředkovateťa zo sťany CKM §YTS ako
Prevádzkovateťa spracúvanim Osobných údajov OprÉxnených osób, ako aj o rozsahu, spósobe,
podmienkach a účele spracúvania o§obných údajov v súlade s ustanovenim § 34 a nasl. Zákona 0 ochrane
osobných údajov.

Jť



3,2,

3.3.

Zmluvné strany sa podpisom tejto Zmluvy zavázqú spolupracovať vzmysle ct,:. :' :]rto Čtántu Zmluvy

a poskytovať si vzájomnú súčinnosť a všetky iníormácie potrebné pre riadne a včx^e : -., e svojich povinnosti,

ktoré im vyplývajú z tejto Zmluvy.

Zmluvné sťany sa dohodli, že si budú poskytovať p9trebnú súčinnosť pri realzac ,::.:-:eho prepojenia

internetovej stránky CKM SYTS a internetovej stránky SKOLY, a to najmá za účelon za:=::ež:^ a čo najlepŠej

úrovne informovanosti Oprávnených osób o PZ/PU a o výhodách s nimi spojených,

Zmlurlné strany sa zároveň osobitne dohodli, ie Št<.OL,q bude informc,rlať Džlte!'orl a p.:.,:: --:^ ]žite|orl PŽ

a PU o oprávneniach a výhodách vyplývajúcich z Preukazu žiaka lSlC/EURO<26 alebo Pre-.3:- -č|ieia lTlC,

alebo poskytne združeniu CKM SYTS k tomu potrebnú súčinnosť,

ČÉnot 4
Práva a povinnosti ŠXOly

4.i. Za účeiorrr plttenia predrneii: Zrltiuvy podía Čiáirku S sa ŠXOin podpisorn tejio zrrríuvy zavřztip,b O.ld-e r"
združenie CKM SYTS v jeho mene a na jeho účet vykonávať všetky úkony súvisiace s vydávafm PZ, PU

a vydávaním Známok lSlC/lTlC, a to najmál

a) predkladanie Žiadostí o vydanie PilPU záujemcom o členstvo v CKM SYTS,
b} prijímanie Ziadostí o vydanie PZ/PU o_d Opravnených osób, .

ci vY,ioou, resp, zabezpeEenie qýroby PŽIPU atebo duplikátu PŽIPU,

d) odovzdanie PŽ/PU a Známok lSlC/lTlC, resp, vytvorenie podmienok na ich odovzdanie Opá,reným
osobám,

e) qýber Óenských príspevkov a hh úhradu združeniu CKM §YTS alebo poskytnutie infonnácií o s@be
úhrady Čbnských pdspevkov záujem o členstvo v CKM SYTS,

í) prijímánie žiadosti o prevydanie' PZIPU (o vydanie duplikátu PŽIPU), odovzdanie duplikátov PŽtrU
Oprálvnenýn o§Obám,

g) spracúvanie osobných ůdajov Oprávnených osób,

a to spósobom a za podmienok podta tejto Zmluvy.

4.2. Šxon je povinná všetky svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy, s výnimkou povinnosti podl'a článku 4,1 písm. c),

vykonávať osobne. Št<Onie oprávnená použiť na plnenie povinností podl'a predošlej vety tohto bodu Zmluvy inú

osobu len po predchádzajúcej písomnejdohode (formou elektronickej pošty) so združením CKM SYTS.
4.3. ŠxOin je povinrrá pri zariaribvarrí záiežiiostí podi'a iejio Zriiiuvy posiupovať s vynaioŽerlíni od[rornej

starostlivosti. Ak ŠKOLA nebude plniť svoje povinnosti riadne a včas tak, ako je medzi zmluvnými sťanami v tejto

Zmluve dohodnuté, Št<om zodpovedá zá škodu, ktorá tým CKM SYTS vznikne, Rovnako ŠrOrn zodpovedá za
škodu na veciach preluatých od CKM SYTS za účelom splnenia povinností podl'a tejto Zmluvy, ako ajza Škodu

na veciach prevzatých od CKM §YTS za účelom plnenia povinností prevzatých inou osobou, ktoré od CKM, SYTS
prevzali tretie osoby za účelom splnenia závázkov ŠXOIY podl'a bodu 4,2 tohto článku zmluvy, ibaŽe ŠKOLA
túto škodu nemohla odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

4.4, Šxou sa zavázuie vydávať pŽpu alateuo Známku lSlC/lTlC len Oprávnenej osobe, ktorá:

a) spiňa podmienky podl'a bodu 2,4,3. Čtánru 2 _tejto Zmluvy,

bi riadne vyplni Žiadosť o vydanie rŽlru 1vzor Žiadosti o vydanie PŽlpU oooa ŠXOir združenie CKM SYT§),
c) vlastnoručným podpisom, alebo podpisom zákonného zástupcu v pdpade, ak Oprávnená osoba nie je

spósobi|á na právne úkony v ce|om r^ozsahu, na Žiadosti o v,vdanie pž uyjilrí svoj súh|as s podmienkami

člensfua v združení CKM SYTS a so spracovaním svojich osobných Osobných údajov v zdruŽení CKM
SYTS na účely uvedené v predmetnej Žiadosti o vydanie PŽ, pre účely Známky lTlC a lSlC pre kaŽdý

školský rok (d'alej len ,,§úhlas"),
d) uhradila Čbnský príspevok.

ŠrOn zodpovedá-za overenie totožnosti OpŘnenej osoby, ktorá žiada ovydanie PaPU alebo Známky

i3iciiTiC,
4.5. ŠrOn je povinná zabezpečiť archiváciu všetkých Súhlasov odo dňa ich podpisu po dobu trvania štúdia daného

držitel'a PŽ abbo po dobu trvania pracovnóho pomeru dĚiteťa PU a následne 10 rokov po ukončeníjeho Štúdia

resp. pracovného pomeru. Pďas tejto doby je povinná umožniť zástupcom CKM SYTS nahliadnuť do Súhlasov,

resp, poskytnúť CKM $YTS kópiu Súhlasov, Po uplynutí tejto doby je Škola povinná odovzdať všetky §úhlasy

cKM SYTS,
4,6. ŠKOLA sa zavázuje počas doby platnosti tejto Zmluvy zabezpečiť výrobu PŽlP|J,._pričom pred zadaním výroby

výrobcovi je povinná objeQnať si sériu jedinečných licenčných čisel pre vystavenie PŽt?U od združenia CKM SYTS
(vzor onjóaňávky dodá Šrom zdruÍenie.CKM syTs). Šrom je povinná prideliť každému PŽ7PU len jedno

ieoineene licenčn"é číslo zo série, ktorá boh ŠKOLE prideíená, ŽiaOná už r:az použité jedinďné licenčné čisn ŠrOm
nie je oprávnená bez predchádzajúceho pisomného súhlasu združenia CKM §YT§ použiť druhýkrát, s výnimkou

pdpádov pod|'a bodLr 4.,!4, tohto Čtánt<u Zm|r_lvy. V príBade, ie ŠXOU využíva program a§c agenda, jedinečné



licenČné ČÍsla pridelí program a§c agenda automaticky. ŠxOn §a zavázup vydávať pž
Žiakom ŠXPt-v, ktorí oň prejavia áujem nalneslór gd í6.10.20íd aZ co konca platnosti tejío zmluvy, Za ým
ŮČelom sa ŠXůtl3oqy].e.spg; roznoOnutim o prijatí fyzickej osoby na štúdium dóručiť jej i spnewny'iist o pŽ a
Žiadosť o vydanie PŽ, CKM SYTS sa zavázuje na zákpde žiaóosfi Šxoly bezodplatne áúar šxorr sprievodná
listy a ziadostio vydanie pz.

ŠXOm sa zavázuje vydávať PU učitel'om ŠKOLY, ktod oň preiavia záujem najneskór 0d 1§.10.201 8 ú do

['J3?,ť:*rjjj:'.::',?.'o1P;,.," ;: d{{.=l..+a nnr.|ni^nLaai r{ahautn'.'.j.ah =n!rprnl..mi a*ranaxi rr laita ?nlrrrrarLlrw l,uut' l]ruoťollE vriuuiiú v bui(juc § ijijuiiii§iiÁaiiii uUíicaiiuiícii zíiiiuvfiíííji §iíanaíiii v iejio žíniu'fG, íG§p. v
Prílohiich tejto Zmluvy.

4.7. SKOLA sa zavázuje pri plnení svojich povinností podl'a tejto Zmluvy dodřiavať dizajnovó špmiíikrcie pŽlpu, ako
aj podmienky ich výroby, ktorÉ spolu s plnofarebným vzorom dizajnu oboch strán PaPU tvoria Prílohu č. 1 tejto
Zmluvy, AkákolVek zmena dizajnor4ých prvkov ŠKOLY, ktoré sú vyobrazené na PŽFU, 1'e možná len po
predchadzajúcej písomnej dohode zmluvných sťán.

4.E. §KOLA sa zaruČuje, Že tretia osoba p,overená plnenim povinností §úvislachh s výrobou alebo prevýronou pŽtpu

- výrobca PUPU bude pri výrobe PŽIPU postupovať v súlade s pdmienkami cfueonanými zmtuvnYmi stranarni
v teito Zrnluve a pd ochrane osobných údajcv bude postupovať oMobne ako tomu vyp|ý\,a pre Školu z tejto
zmluvy. V pdpde porušenia tejto povinnos§ treibu osobou - qýrokom PZJPI), ŠxOin zodpovedá CKM §yTs
za škodu, kiorá by tým CKM SYT$ vznikla.

4.9. ŠXOn zodpovedá za úplnosť vyplnenia Žiadosti o vydanie PŽIPU, ako aj za správnosť, úplnosť a aktuálnosť
Osobných Údajov Oprávnenej o§oty. ŠXOLA zabezpe_cí sumarizáciu Osobných údajov o všeilrých oprávnených
osobách, ktorým bol vydaný PŽIPU, prevydaný PÍPU s predíženou platnostbu alebg Známka l§lcflŤlc
a sumarizfoiu o počte vydaných kusov:
a} formou zápisu 1rdajov o vydaní Pa?U alebo Známky lSlC/lTlC príslušnej Oprárvnenej osobe v prqgrame

a§c agenda (zápis bude uskutočnený v deň vydania pŽpu alebo Známky lSlC/lTlC}, alebo ak škom
n!'nn!"em a§r anpnda npnnlržíve lek,lvřgv-l ig, Mi

b) formou osobitnejdatabázy, sprmovanej v programe MS Excel, ktorej štruktúru dodá Št<on združenie CKM
SYT§.

ŠKOLA zabezp,eČÍ doruČenie Osobných ůdajov o všetkých Opravnených osobfuh, ktor,ým vydala paPU ateuo
Známku lSlCllTlC, združeniu CKM §YTS vo forme osobitnej databázy v progíame MS Excel podla písm. b)
prvého odseku tohto bodu Zmluvy vždy najneskór do troch pracovných dní od vydania pŽlPU ahno Známký
iSiCjiTiC. V pípacie, že SKOLA vykonáva sumarizáciu ůsabných údajov Oprávnených osób porii'a písm, a)
prvého odseku tohto bodu Zmluvy, doručenie Osobných údajov Opravnených osób do CKM sYT§ prebieha
autcmaticky do 24 hodín. SKOLA zodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť Osobných údajov doručených
do CKM SYT$,

4.fi. ŠXOn sa zavázuje najneskór na začiatku kazdého školského roka informovať Držitelbv papu o možnosti
zakúpenia Známky lSlCllTlC (ako podmienky prediženía platnosti PZúPU a člensfua v združení CKM §yTS} na
pdsluŠný Školský rok, a to priamo v ŠXOrc abbo na inom mieste a spósobom uňeným cKM SyT§. št<olÁ za
Úcelom prcdlžovania PŽJPU Známkami lSlCllTlC objedná u združenia CKM SYTS príslušný počet Známok
lSlCllTlC, SKOLA je pri vydávani Známok lSlC/lTlC povinná postupovať spósobom podfa bodu 4,4. a 4.9. tohto
ČÉnru Zmluvy. V prípadq ak ŠKOIA nebude z organizačnýin, technicrýirr, penonilnych atefu iných dóvodov
schopná osobne vydávať Známky lSlCllTlC DĚitel'om PZIPU, zavázuje sa poskytnůť združeniu CKM syTS
vŠet*u ptlebnú súČinnosť r.azabzr,ešenie rr;ldávania Znám,at lSlC/lTlC Držitel'gm ?z!?|J v prlestonch Št<.olv

$apr. poskytttutím priestorov, §t0l0v, stoličiek a pod.}
4,11. SKOLA sa zavázuje Woriť stály informďný priestor {napr. nástenka, informďný monitor atď.) za účelom

informovania DŽitel'ov PaPU o využití PWU a o iných aktualitach týkajr.cich sa pŽpu.
4.12. ŠXOU zabezpďí privydávaní PŽl?U,vydávaníZnámok l§lC/lTlC á priprevycávaní pžpU:

a) Že vŠetky osobné údaje Oprávnených osób vytlačená na PŽPU sú zhodné s osobnými údajmi doručenými
zcjruženiu CKM §YT§,

b) prc združenie C§!ll._9YT§ 
3 qbrryg! partnerov 

_CíM §YTS oprávnenie čítať údaje z čipu pžpU týkajúce
sa vydavateIa PZIPU, džitela ?Ž!PlJ, s!9tuse štúdia dĚite|a PŽtpU, platnosti pŽlPU a to za ůčelom
kontroly statusu Držitela PŽ/PU ako žiaka Št<ot_y.

4,13. ŠXOn sa zavázuje aktivovať podstránku o PŽ na stránkach intemetovej žiackej knižky generovanej programom
a§c agenda {pokial'tento program Št<Om používa) a poskytnúť združeniu CKM SYTŠ priestor na webovskei
stránke ŠrOlY {podstránku, link, banner) určený na umiestnenie iníormácií o zl'avách a výhodach platných pre
DĚitel'ov PŽ. ŠXOm poskytne združeniu CKM SYTS potrebnú súčinnosť pri obnove iníórmacií ná webovstte;
sťánke Šxot_y.

4.14. ŠXOn sa zavžuje v prípade odcudzenia, sťaty, zničenia, poškodenia alebo inej podobnej udalr§ti, ktorá urobí
PŽIPU pre Oprávnenú osobu neupotrebitelhým, na základe podania žiadosti 

'o'prevydánie 
PŽpU prevydať

JJ



-PŽ\PU dřitelbvi RŽRu výrrradne s rovnakým licenčným číslom a s rovnakým dátumom platnosti, ako boldátum
nlatnosti oóvodného PŽl?U, Zmluvné strany sa dohodli, že za takto orewóaný pZpU nie ie Šxom oorávnená
vyberať od Oprávnenej osoby Čbnský príspevok a pouiazouat ho záružóniu Óxnr sÝiŠ, Ú piipáo., ió ŠxciLn
prevydá Oprávnenej osobe PŽIPU s iným dátumom platnosti, ako bol dátum na póvodnom'pŽlp}, zmluvné
gtrlny sa dohodli na výbere Členského príspevku zo strany ŠXOt-y od oprávnenej osoby v plnej výške. pre
SKOLU tak vznikne povinnosť poukázať hodnotu Clenského príspevku na účet CKM SYTS, v lehote a spósobom
podl'a 4.19, tohto Článku Zmluvy.

llR ětZnt a ^^ ,^ll.,, li^ á^ ,l^ A^i ^á^ áň. .lltrXaall ^í^^ňň^; ,.,i-,.,,,,r.,,+^ai- ól/Át o\/Tc. ,,ň^;^j+,-Á^+. 16^^!,iŤ, lý, 9l\VL^ ěa LatolujÉ uU i+ viii Uijú tjiid íjúiiiutiiiiaj íji§Oíiiíiej výZv! zaiuzenia Uiiii; ůi ii, |jíil0znii Zá§iUpCi;vi
CKM SYTS nahliadnuť do dokladov súvisiacich s objednávkou, výrobou, vydaním a prevydávaním PŽ/PU a v
pripade poťeby vyhotovit'kópiu takýchto_dokladov pre združenie CKM SYTS, Zmluvné strany sa taktiež dohodli
na vykonaní roČnej skladovej konťoly PŽIPU a Známok lSlCllTlC vydaných v príslušnom Šxotsxom roku, a to
vŽdy najneskÓr do 60 kalendárnych dni po skončení príslušného školského roka. O vykonanej ročnej skladovej
kontrole zmluvné strany vyhotovia písomnú správu (móže byt' aj vo íorme elektronickej pošty), ktorá musí byt
oboma zmluvnými stranami odsuhlasena. V prlpade, ak zmluvne strany zistia nezrovnalost medzr poctom
vydaných PŽ|PU aZnámok lSlC/lTiC a výškou Členských príspevkov pouŘazanýcn na účet CKM SyTS. vzniká
povinnej zmluvnej strane závázok uhradiť oprávnenej zmluvnej strane pohl'adávku, ktorá jej tým vznikla a to

1ajneskór do 1§ dni odo dňa, ku ktorému došlo k zisteniu podl'a tohto bodu Zmluvy.
4.16. ŠXOm je povinná vyberať od Oprávnených osób Čtenské príspevky na piístušny školský rok vo výške

ustanovenei združením ckM syTs nasledovne:
a) Čtenit6, príspevok vo výške 10,- EUR za každý vydaný PŽ s aktuálne vyznačenou platnostou

(predtlačenou alebo vyznačenou na Známke lSlC),
b) Čbnský príspevok vo výške 10,. EUR zakaždúvydanú Známku lSlC.
c) Čbnský príspevok vo výške 10,- EUR za XaOy vydaný PU s aktuálne vyznačenou platnostbu

(predtlačenou alebo vyznačenou na Známke lTlC),

^\ 
ílanal,!, n:.icnarlnL ,:n ,.1,1čLa ,!4 trl lEt -- L^iAl', ,^A^^,', 7^Afrl/ll lTlr\wl vlgí'§^Jl Fll§yoťvn vv Yro^ú lv," Évir aq 

^cizuu vjUcii iú .liuillňi/ iil'v.
V prípade, Že oprávnená osoba pre PŽ/PU má v čase vydaniapŽtp|J platný iný preukaz Združenia CKM SYTS,
Členský príspevok PZPU sa poniži o pomernú časť podl'a doby platnosii inéňo preukazu Združenia CKM syTs,

4.17. Zmluvné sťany sa dohodli, Ze ŠrOn je povinná vyberať Čtenské príspevky od každej Oprávnenej osoby pri
podaní Žiadosti o vydanie PŽiPU atebo pred vydaním Známky lSlÓ/ÍTiC, pokial' sa zmluvné strany písomne
nedohodnú inak.

4,18. CKM SYT§ je opravnene Jednostranne meniť v}šku Čtensrycn Pnspevkov uvedenu v bode 4.16. tonto Čtanru
Zmluvy. Zmenu výŠky Čbnského prispevku je CKM SY_TS povinné oznámiť ŠKOLE, a to vždy najneskór do 31.
marca prísluŠného kalendárneho roka. Zmenená výška Členského príspevku je platná pre všetky pŽlpu, Známky
lSlcilTlC, ktoré budú mať platnosť aj po 1, januári nasledujúceho kalendámeho roka.

4,19. CKM SYTS si urobí súhrnné mesačné vyúčtovanie na základe qdajov opočte vydaných PŽIP|J, prevydaných
pžpu sprediženou platnostbu aznámór lslc/lTlc wdaných Šxorou. wstaví taitúru aooruei iu'šxolr
elektronickou formou. ŠXOm sa zavázuje poukázať na-banko,,ný účet združenia CKM SyTS uvedený na faktúre
Čbnské prispevky na základe takto vystávenej faktúry v 15-dňovej lehote splatnosti, ktorá začne pryňfi odo dňa
doruČenia predmetnej faktúry ŠXOlr, Pre vylúčenie pochybností §lati, že povinnosť Šxot_y podl'a iohto bodu sa
povaŽuje za splnenÚ okamihom pripísania celej íakturovanej sumy na bankov! účet združenia CKM SyTS.
Zmluvné strany §a dohodli, že v prípade, ak o to ŠXOLA združenie cKM SYTS požiada, budú faktúry podl'a
nrnrllh4r!.r!"rn|,n nlqfllrr tnhla ř|4n|r, ?n|ltrl tltalattattaai nq. §lrn.lná náhnmá ilrnlt hafalnrlá L_lnrnr'rP|9vullqq4qjuvÝitw Wůqnu (viiaú violií\ú &iiiiiiúJr !rbiúVijvdiiú iiú, ůi.iv\iiici vijúviiid břrriici iiUiijiUvci, fiUiii);
§mokovec 26, 06201 Vysoké Tatry, lČo:00893552.

4.20, Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade, att ŠXOn nepoukáže CKM SYTS íakturované Čbnské príspevky podl'a
tejto Zmluvy v lehote splatnosti, CKM SYTS je oprávnené za porušenie tejto povinnosti vyfakturovať škole úroky
z omeŠkania vo výŠke 0,05o/o z fakturovanej sumy a to za každý začaty deň omeškania a ŠxOLn je ich povinná
zaplatiť.

4,Z1. l,mluvne strany sa donodll, ze okrem Čtensxeno prlspevku p Šnuu po vzaJomnej dohode s0 zdruzenlm UKM
SYTS oprávnená vo svojom mene a na svoj účet vyberat' od Oprávnenej osoby osobitný poplatok za vydanie
PZ|PU, odliŠný od Clenského príspevku, Tento poplatok ŠKOLA nepoukazuje združeniu CKM §YTs,

4,22. SKOLA je povinná bezodkladne, na.ineskór však v lehote 30 dní odo dňa:
a) zániku tejto Zmluvy a

b) po unlynutí nlatnosti všetkých vydaných PŽ|PU.

zabezpečiť likvidáciu všetkých vyrobených neplatných a vyrobených nepersonalizovaných PŽ7PU skartovanim
(d'alej len ,,likvidácia"). O likvidácii podl'a predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy je ŠKOLA povinná vyhotoviť
písomný skafiaČný protokol, ktoný je povinná bezodkladne po likvidácii doručiť na adresu sidla CKM SYTS.

§



4.23.

4,24,

5,1,

5,2.

5.3.

5.4.

5,5.

6.1,

6.2.

6.3.

7.1,

T.2.

7.3,

a)

b)

ŠXOm sa zavázuje informovať združenie CKM SYTS o nových funkciách využitia pŽlpu na Šxolr
bezodk.|adne, najneskór, 10 kalendár,nych dní pr"ed ich zarledeninn, ŠK,OLA sazaváz\e zxat, vr!ťavanie pŽpu
najneskór v školskom roku 2018/2019.

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že plmha na PŽPU móže byť predmetom reklamy zmluvných parlnerov

združenia CKM SYTS, a to bez potreby predchádza]úceho súhlasu ŠXOIY,

Čtánox s
práva a oovinnosti ckM §yTs

CKM SYTS je povinné odovzdať ŠXOlr riádne a včas všetky pořebné veci a poskytnúť informacie, ktoré sú
nevyhnutné na plnenie povinností podl'a tejto Zmluvy, najmá sa zavázuje Št<Olr bezplatne poskfinúť formuláre
Žiadosti o vydanie PŽ)PU ainých tlačív poťebných na plnenie povinnosti podl'a tejto Zmluvy.
CKM SYTS sa zaviizuje zabezpďovať informačný servis o nových zl'avách a qihodách spojených s členstvom
v CKM SYTS pre všetkých členov CKM SYTS prostredníctvom internetovej sŤánky www,studentskypreukaz.sk,
,,lllly ilir :\ llcl {l,rtlt r 4|al,!7aaia|al! ^^Xl, ^l^h^ {^.m^l ! ;6{^.fi^Xňl'.^h m^+^.iÁ|^,, -^^i^r^^",^h ňrnl r: '7^llYíY!,1l|v.§^J l@P, lvítllvu §lír^[lvlllt/n§;j pvo(Jí cllvuv lv|ltlvu líllUlillúUlíJítýl, tIlcl(vílcllvY 4o§l$lúltyuil ui\VLL, ...t

účelom plnenia iníormačnej povinnosti podl'a predchádzajúcel vety tohto bodu Zmluvy sa ŠKOLR zauázule
poskytnúť CKM SYTS súčinnosť potrebnú na to, aby sa iníormmné materiály dostali k Oprávneným o§Obám.
CKM SYTS sa zavázuje na základe údajov ziskaných oO ŠXO|-Y zaregistrovať a následne evidovať Džitelbv
PŽPU vo svojom informačnom systéme ako členov združenia CKM SYTŠ, ab zaúčelom spracúvania osobných
údajov Oprávnených osób, s ktorým sú Oprávnené osoby oboznámené najneskór pri podávaníŽiadosti opŽtpv
a na ktore udelili svoj suhlas,
CKM SYTS sa zavázuje zabezpečiť použitel'nosť PŽ|PU v sieti zmluvne zabezpečených zliav v Slovenskej
republike, ako aj rozširovať ponuku zliav adhod na územi Slovenskej republiky,

Zmluvné strany sa dohodli, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri realizácii vzájomného prepojenia

internetovej stránky CKM SYTS a internetove.i stránky ŠKOLY, a to najmá za účelom zabezpďenia čo najlepšej

úrovne informovanostiůprávnených osób oPŽiPu a o výnooách s nim spojenýcn.

Čtánor 6
Duševné ťastníctvo a povinnost' mlčanlivosti

ŠXOin sa podpisom tejto Zmluvy zavázuje, že nebude použivať žiadny názov ani obchodnú značku, ktorú

I'QltŽÍva alalelro kforá patri |SlC Assocíation ale|ro EYCA na !ná r'tčely než na ítče|y sítvisiace s vyr:lávaním
PŽtPtl avydávania Známok lSlC a lTlC,
VŠetky dokumenty a technická dokumentácia týkajúce sa lS|CIEURO<26, lTlC, ktoré jedna zo zmluvných sťán
zverí druhej strane za úČelom plnenia povinností podl'a tejto Zmluvy, patria lSlC Association a EYCA, budú
v prípade skonČenia platnosti tejto Zmluvy vrátené združeniu CKM SYT§ ako zástupcovi l§lC Association a
EYCA vSlovenskej republike, ato najneskór v posledný deň jej platnosti, Technická dokumentácia alebo iné
r^^L-:^1-1 :-I^-:^:- l-*+.+1- -'.r|.^.!n;_J_^ -É __1!,,.,-.:.h l4r4l ll!-.,r.í. L_- _í^^*_iL^ ^,'.Ll__.. l^a^ 

^^_^^lá+l^_ ^[cLlllllLl\ti llllUllllclLl9) ntu'ú ai§ndia jÉúiia Z0 Ziiiiuvrlycíi silall, íie0ijúij oez pisoříneno sijnia§ij ibiu As§oaiaiiún a
EYCA zo strany ŠXOLY použité pre žiadn_e iné účeiy, než pre účely ustanovené v tejto Zmluve.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, Ze ŠrOm je povinná zachovávať mlčanlivosi o obsahu tejto Zmluvy, a to
tak pocas trvania tohto zmluvného vzťahu, ako aj po jeho zániku, a neposkytovať informácie tretím stranám,
s výnimkou výrobcu PŽIP|J, a tých subjektov, ktoré sú určené všeobecne záváznýmprávnym predpisom.

Článon l
Ochrana osobných údajov

Zmluvnó sřany sa podpisom tejto Zmluvy dohodli, že CKM SYTS ako Prevádzkovaiel'poveruje ŠxOtu aro
Sprostredkovatel'a spracúvaním osobných ůdajov Oprávnených osób, a to v rozsahu, za podmienok a na účel
podl'a ustanovení tejto zmluvy a spósobom podl'a zákona o ochrane osobných údajov.

CKM SYTS ako Prevádzkovatel' poveruje §kolu ako Sprostredkovatel'a, aby v mene a na účet CKM SYT§
spracúvala Osobné údaje Oprávnených osób, a to v rozsahu vymedzenom v Článku 2 bod 2.4.6 tejto Zmluvy, a

to na účely riadneho výkonu všetkých závázkov podťa Článku 3. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že
predmetom spracovania sú osobné údaje oprávnených osób, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy

dobou spracovania osobných údajov sa rozumie doba štůdia alebo pracovného pomerulobdobného
pracovnoprávneho vzťahu Oprávnenej osoby a následne 10 rokov po ukončení posledného štúdia resp,
posledného pracovného pomerulobdobného pracovnoprávneho vzťahu,

Jr



c) ÚČelom spracovania osobných ůdajov je plnenie si povinností a prijímanie pr:av vyptývajrrcich z členstva
oprávnenej osoby v zdruŽení zo strany CKM SYTS, na účely identifikacie oprávnenej osoby ako čbna CKM SYTS
a uŽÍvatela beneíitov spojených s člensfuom v CKM SYTS, na ůčely zasielania informárcii súvbiaiďr s členstvom
a o moŽnostiach a rozsahu pouŽívania členskěho preukazu, ktore móžu mať aj charakter markeťrpu a pripadne

reklamy zmluvných partnerov súvisiaich s posk$ovaním výhod vyplývajúcich z členstva v Cl(M §YT§, na účety

súvisime s činnostbu CKM §YTS podl'a jejstanov a na účely štatistiky, zdokumentovania a evidernie
d) kategóriou dotknutej osoby je Oorávnená osoba

7,4. CKM SYTS ako Prevádzkovatef a v jeho mene ŠXOm ako sprostredkovatel' spracuváva osobné udaje v rozsahu
podla tejto zmluvy.

7.5. Zmluvné str:any sa dohodli, Ze ŠrOlq ako §prostredkovateť spracúva osobné ůdaje Opravnených osob na účely
podl'a tejto Zmluvy pre CKM SYTS v rozsahu spracovatel§kých operacií, ktoré sú nevyhnutné na plnenie účelu

ich soracúvania podl'a tejto Zmluvy, a to najmá:

a) získavanie Osobných údajov Opnivnených osób pre CKM §YT§ prostrednícfuom Prihlášky za člena -
evidenčného listu,

b) zhromažďovanie, ovemvanie, zaznamenávanie, premiestňovanie, prcskupovanie, kombinovanie a uspordúvanie
osobných údajov Oprávnených osób,

c} overovanie pravdivosti osobných údajov Oprávnených osób,

d) zmena alebo aktualizácia osobných údajov Oprávnených osób spracúvaných pre CKltl SYT§, z ktorých sú
zasielané edruženiu CKM §YTS,

e) vyuŽívanie osobných údaix Opravnených osób v súlade s účelom @řa bdu 7,?a7,3tohto ČÉnnu Zmluvy,

CI archivácia §úhlasov Oprávnených osób (resp, ich zákonných zástupcov) s podmienkami členstva v CKM SYTS
a so spl*úvanim osobnýeh údajov prc CKM SYTS v sůlade s touto Zmluvou a v súlade s platnou legislatívou.

g) likvidácia osobných údajov Opánených Ňb tak, aby sa likvidované osobné údaje už nedali spnacúvať, a to

bezodkldne p splnení účelu ich spracúvania,
h) poskytovanie osobných údajov Opnivnených mób inej o§Obe - výrobcovi PŽIPU, ktoý ich d'alej spracúva

v zmysle Čtánttu 4 bod 4,1. a bori 4,9. tejto Zmluvy.

7=7 osobitné rxrdmienkv soracúvania osobnÝch údaiov onrávnenúeh osón Šrntoll akn snrnslrcrlknvaleínm nre

CKM SYT§ ako Prevádzkovateťa, a to najmá vo yzťahu k zabezpčeniu doručenia zosumaňzovaných osobných
Údajov OpŘnených osób združeniu CKM §YT§ a umožneniu nahlidať do dokladov súvisiacich s objednávkou,
qýrobou, vydávaním PŽIPU a Známky l§lC/lTlC a prevydávanim pŽpu a oprávnením združenia CKM syTs
vyhotovovať si kópie týchto dokladoy, sú zmluvnými stranami výslovne dohodnuté v ČHnku 4 tejto Zmluvy,

7.8 7mluvnó stranv sa dohadli. ze Šrol-A ie novinná onrárrnenti osobu oboznárniť so skutočnosťnu žeiei os.olrnéi ry řÝ-litltu vrtu-iiv;iu v9UUu Ui6liigiiiii J9 Ji\Uigviiv-i'Ju1 LC irj !'JU!i.v

Údaje sprmúva aj ako §prostredkováeř v mene CKM SYT§ ako Prevádzkovatel'a. lnformďnú povinnosť podl'a

predchtrzajúcej vety si ŠXOn s$ni doručením Žiadosti o vydanie PU?U. Zmluvné strany sa pdpisom tejto

Zmluvy dahodli, ie ŠXOLq je sposobom podťa predchádzajúcej vety tohto bodu Zmlurry ako §prostredkovatel'
povinná plniť povinnosti CKM SYT$ ako Prevádzkovateía v rozsahu podl'a ustanovení §39 Zákona o ochrane
osobných Údajov a poskytnůť súčinnosť prevádzkovatelbvi pri zabezpďovaní plnenia povinností podťa §39 až 43
Zákona o ochrane osobných údajov s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie

dostupné sprostredkovatel'oví. ŠKCILA je povinná viesť záznamy o sprmovatetskýeh činnosťach v zmysle ust,

§37 ods. 2 Zákona o ochnane osobných údajov. Zmluvné strany sa zárcveň dohodli, Ze ŠXOn je oprÉrvnená

spracúvať osobné Údaje Opráxnených osób v mene CKM SYT§ naiskór odo dňa uzavretia tejto Zmluvy.

7.9 ŠXOLA je zo stmny CKM SYTS poverená spracúvať Osobné údaje Oprávnených osób len za podmienok
podťa prisluŠných ustanovení tejto Zmluvy, podl'a ustanovení Zákona o mhrane osobných ůda},,ov a iných

vŠeobecne závázných pravnych predpisov. Št<Om sa zavázuje dodĚiavať všetky pvinnosti súvisirce so
spracúvaním Osobných údajov Opravnenýah osób, ktoré jej vyplývajú z tejto Zmluvy, zo Zákona o ochrane

osobných údajov a iných všeobecne záváizných právnych predpisov.

?.10 Zmluvné strany sa dohodli. ie ŠrOU spracúva osobné údaje Opravnených osób osobne, s Snimkou
spracúvania csobných údajov Opravnených osób pri plnení povinnosti Št<OtY zabezpečť výrobu PŽIPU atebo

zabezpďiť pre výrobu PŽJPU (yýrobu duptikátov PŽfl]U}, kedy je Šxot_* oprávnená spracúvanie osobných

údajov Oprávnených osób vykonávať výírčne pre tieto ůčely prostredníctvom inej osoby - výrobcu preukazov



Vvrolca preukazov spracúva osobné údaje Oprávnených osób a zabezpečuje ich ochranu na zodpovednosťx,^ ,,
Ď4,JLY,

7,11 CKM SYTS móže poveriť ŠKOLU ako Sprosťedkovatel'a len, ak poskytuje dostatočné záruky na prijatie
pnmeraných technických a organizaČných opatreni tak, aby spracúvanie osobných údajov spíňato požiadavky
Zákanao ochrane osobných údajov, a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby

7,12 ŠrOm zodpovedá za bezpečnosť spracúvania osobných údajov Oprávnených osób, je povinná chrániť ich pred

ich oc|curlzením, §tratotl, zn!čením, poškocienim, neqrprávneným pri5|xpqm, 7men01_1 či royširrrvanlm ŠXOta P
povinná na plnenie svojich povinnosti podl'a tejto Zmluvy prijať v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane
osobných Údajov primerané technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré zodpovedajú spósobu
spracúvania osobných Údajov podl'a tejto Zmluvy. Sprosředkovatel' je povinný zaviesť špeciŤicky navrhnutú a
štandardnú ochranu osobných údajov.

7,13 Všeobecné zásadv soracovania osobných údajov si zmluvné strany dohodli nasledovne

a) každá zo zmluvných strán pri elektronickom spracovaní osobných údajov bude používať počítač zo zabezpečenou
softwérovou ochranou (fi rewall, antivírusou/ prog ram)

b} pri spracovatel'ských operáciách, pri ktorých hrozí zvýšené riziko pre práva a oprávnené záujmy Oprávnených
osÓb kaŽdá zo zmluvných strán použije podla technickej dostupnosti napr. šiťrovanie, alebo pseudonymizáciu

osobných údajov. zabezoečené webové rozhranie íhttns), alebo logovanie,

c) pri zasielaní osobných údajov prosředníctvom mailu tieto musia byť zašiírované, prípadne musí byť zašiírovaný
maií spolu s prílohami

d) zmluvnó sřany sú povinné zabezpďiť, aby v pripade logovania bolo pristupové heslo dosiatďne chránené a

silné a za týmto účelom si prístupové heslá pravidelne menia, nezasielajú si ich mailom a heslá sú dostatočne
silné

e) ŠXOm zabezpeČÍ proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade íyzického incidentu

alebo technického incidentu,

0 ŠXOm zabezpeČÍ proces pravidelnáho testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a
organizaČných opatreni na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov,

g) *ŠKO|*A zabezpeČÍ, aby jej zamestnanc! alebo osolty, ktoré pr"ídrr dc,stvkrr s osobnými i:tla]miDr:tlnltvth osóLr

zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorych sa dozvedeli,

h) ŠXOU po zohl'adnení povahy spracůvania osobných údajov v čo najváčšej miere poskytne súčinnosť CKM
SYTS vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plneníjeho povinnosti prijímať opaťenia na základe
žiadosti dotknutej osoby podl'a zákona o ochrane osobných údajov

i) ŠKOl A ,qa zavžzt4e poskytnťrť preváciukovate|bvi informácie potreLlné na preukázan|e splnenia povlnností a
poskytnúť súČinnosť v rámci auditu ochrany ostlbných údajov a konťoly zo strany prevádzkovatel'a alebo audítora,
ktorého poveríl prevádzkovatel'.

ji ŠrOm sa zavázuje vymazať osobné údaje alebo vrátiť prevádzkovatelbvi osobné údaje po ukončeni
poskytovania sluŽieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov podl'a tejto zmluvy

k) ŠXOtn je povinná pcrskytnťrť Cl{M §YT§ iníonlácie potr"e|rné n4 prq_lkázanie splnenla povinností a poskýnťrť

súČinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a konřoly zo strany CKM SYTS alebo audítora, ktorého poveril

CKM SYTS.

l) ŠKOLA je povinná spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov prevádzkovatel'a, a to aj vtedy, ak
ide o prenos osobných Údajov do tretej kratiny alebo medzinárodnej organizácii okrem prenosu na základe
osobitného predpisu alebo medzinárodnejzmluvy. ktorou ie Slovenská renublika uiazaná {sprostr"edkovatel'ie ori

takom prenose povinný oznámiť prevádzkovatelbvi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údapv).
7,14 Vprípade, ar ŠnOn poruší svoje povinnosti, ktoré jej ako Sprostredkovatelbvi vyplývajú ztejto Zmluvy, zo

Zákana oochrane osobných údajov alebo iných všeobecne závázných právnych predpisov, zodpovedá CKM
SYTS ako Prevádzkovatelbvi za škodu, ktorá mu týmto porušením vznikne.

článok 8
Doba trvania Zmluvy

Zmluvné sřany sa dohodli, že táto Zmlwa sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu možno zrušiť:

8.í.
8.2.

,]r
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8.3.

8.4.

a) písomnou dohodou Zmluvných strán, ktorá musí obsahovať:

. Qznaňenie zmlLtvných s!rán,

r dátum a miesto uzavretia dohody,

r vlslovnú dohodu zmluvných strán o zrušeni Zmluvy,

l dátum, ku ktorému zanikajú všetky práva a povinností zmluvných strán z tejto Zmluvy,

r spósob vzájomného vysporiadania všetkých záuázkou medzi zmluvnými stranami vzniknutých

z tejto Zmluw,

. podpisy zmluvných strán

b) písomnou výpovedbu,

Zmluvné sřany sa dohodli, že Zmluvu móže v zmysle bodu 8,2 písm, bi tohto Článku zmluvy písomne vypovedať

ktorákol'vek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dóvodu výpovede, Pre dižku a plynutie výpovednej lehoty

platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
Zmluvné strany sa_zároveň dohodli, že ich závizky voči Oprávneným osobám z tejto Zmluvy zanikajú aŽ po

uplynuti platnosti PZIPU Oprávnenej osoby.

Článor 9
záverečné ustanovenia

Ak je ŠKOLA vzmysle zákona č. 211/2000 Z,z. oslobodnom pdstupe kinformáciám vzneni neskorších

predpisov id'alej len ,,Zákon o slobode informácií") povinná zverejniť tůto Zmluvu, vzťahujů sa na túto Zmluvu aj

ustanovenia bodov 9.2 až 9.5 nižšie. lnak sa ustanovenia bodov 9.2 až 9.5 na túto Zmluvu nevzťahujú.

9.2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zrnluvnými §tranami a účinnosť deň nasledujúci po dni

jej zverejnenia na webovom sídle ŠXOI-Y ako povinnej osoby, V prfpade, ar ŠrOn ako povinná osoba nemá

§voie vťeboyé sidlo, Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jei zvereinenia na webovom sídle

zriad'ovatel'a Šroly. Zmluvné §tťany §a dohodli, že ak je Zmluva zverejňovaná aj na webovom sídle ŠXOLV, aj

na webvom sídle jej zriad'ovateťa, z hfadiska nadobudnutia účinnosti Zmluvy je rozhodujúce lej prué zverejnenie,

9,3. Šxolg je povinná bezodkladne po uzavleti te§o Zmluvy zverejniť ju na svojom urlebovom sídle, V pilpade, ak

ŠxOn nemá svoje webové sídlo, je povinná zabezpečiť jej bezodkladné zverejnenie na webovom sídle

zriad'ovatefa ŠxOt-v. O zverejnení Zmluv_v na svojom webovom sídle alebg na webovom sídle svojho

zriad'ovateta je ŠXOn povinná združenie CKM §YT§ informovať bezodkladne, najneskór však do siedmich dní

odo dňa jej uzavrďia.

9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle ustanovenia §5a ods. 4 Zákona o slobode informmií nebudú zverejňovať

Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

9.§, V pípade, ak v dósledku porušenia povinnosti ŠrcOlOU alebo jej zriaďovatel'om podla bodu 9.3. tohto Čtánku

Zmluvy a podl'a ustanovení Zákona o slobode informácií nebude Zmluva zverejnená da 3 mesiacov od jej

uzavrctia, uuCe ŠXOLA zodpovedať za škodu, ktorá v súvislosti s tým združeniu CKM §YT§ vznikne.

9.6. Tůto zmluvu možno rneniť len formou písomných a ocíslovaných dodatkov k tejto Zmluve pfrpisaných oboma

zmluvnými stranami, ak nie je v zmluve dohodnutá inak.

9.7. Príloha č, 1 tvori neoddelitelhú súčasť tejto Zmluvy, Zmluvné strany sa {ýslovne dohodli, Že akúkol'vek zmenu

obsahu Pílohy č. 1, rcsp, doplnenie Príloh ktejto Zmluve móže združenie CKM §YT§ uskutgčniť bez poťeby

uzavretia osobitného dodatku so ŠXOLOU podl'a bodu 9,6, teito Zmluvy.

9,8. Táto Zmluva !e vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ioho je jeden učený pre ŠKOLU, jeden pre CKM §YTS.
9,9. Zmluvné strany sa podpisom tejto Zmluvy dohodli, že pdpadné nezhody týkajuce sa závázkov z tejto Zmluvy

budů riešiť pldnostne dohodou, Ak nedójde k dohode, zmluvné sťany sa dohodli, že všetky spory, ktoré z tejto

Zmluvy vzniknú, vnátane sporov o jej platnosť, výklad aleho zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom

§lovenskej okhodnej a priemyselnej komory v Bratislave podra jeho vnútomých predpisov, Zmluvné strany sa
podrobia nozhodnutiu tohto súdu, ktorého rozhodnutie bude pre zmluvné strany závázné.

9,10. Zmluvné sťany sa dohodli, že ku dňu nadabudnutia účinnosti teřo sťfuajů platnosť a účinnosť a v plnom

rozsahu sa nahrádzajú touto Zmluvou všetky predchádzajůce zmluvy o spolupráci, uzavreté medzi zdruŽenim

cKM SyTs a ŠKCILoU, Sltajúce sa predmetu zmluv,v totožnáho s pre*dmetom tejto Zmlrrvy, |j. spolupr,áca pri

vydávaní PŽ vo vizuále l§lClEURO<z§, PU vo vizuále lTlC a pri vydávani Známok lSlC a lTlC Opravneným

osobám.

9.1,
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9.í1. ZmlmÉ stary sa v zmysle ustanovenia §262 zákona č. 513/í99í Zb. Obcťulný z*oínik v zrni íEskďšich
redrĚnv (ďdej len 

"Obchodný 
zákonníkJ dohodli, že táo Zíílrva, do ít yš€frry vtíůt z rci vyf,ýv{ice sa

spíay,íi ptíslušnými ustanoveniani ObcMr€ho zákonníka
9.12. Zrrmé súary pehlmujú, že Zmluw uzď\ruíili na z*lde ih sbhr§ Éb, Zrrru § rĚH,ll Ňlr

í@írrii a naznak súhlau ju bez dďúkolvd( yýH podí§iú

Pňbl$
Píibha 1 PffibtB výúďy obocr, súál PZfiJ, bcrri:ré $ec-iř a ffiyrÉffiĚ
, -:-:-:-.:.:,- -:^.:.^ ^,.:

':
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