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)ﾏluva so sprostredkovateľoﾏ spraIúvaﾐia osoHﾐýIh údajov 

v súlade s ﾐariadeﾐíﾏ EPaR EÚ ヲヰヱヶ/ヶΑΓ o oIhraﾐe f┞ziIkýIh osﾚH pri spraIú┗aﾐí osoHﾐýIh údajo┗ 
a o ┗oľﾐoﾏ poh┞He takýIhto údajo┗, ktorýﾏ sa zrušuje sﾏerﾐiIa Γヵ/ヴヶ/ES ふ┗šeoHeIﾐé ﾐariadeﾐie 
o oIhraﾐe údajov) a so zákoﾐoﾏ č. ヱ8/2018 Z. z. o oIhraﾐe osoHﾐýIh údajo┗ a o zmene a doplﾐeﾐí 

ﾐiektorýIh zákoﾐo┗ 

 

Čl. I 

)ﾏluvﾐé straﾐy 

 

Názo┗:                                      Obec Blesovce 

Adresa sídla:                            OHeIﾐý úrad ヱヱΑ, Γヵヶ ヰヱ Bojﾐá 

IČO:                                           00310221 

štatutárﾐ┞ zástupIa:              Pavol Cabaj, starosta obce  

ふďalej leﾐ „pre┗ádzko┗ateľぶ 

 

 

a 

 

Názo┗:    Lomtec.com a.s. 

Adresa sídla:     Líščie údolie ヵ, Βヴヱ ヰヴ  Bratisla┗a 

IČO:  35 795 174 

Štatutárﾐ┞ zástupIa:   Mgr. Miroslav Ličko – predseda predstavenstva 

   Mgr. Mirosla┗ Sedlák – podpredseda predstavenstva 

ふďalej leﾐ „sprostredko┗ateľぶ 

 

 

uzat┗árajú podľa čláﾐku ヲΒ ﾐariadeﾐia EPaR EÚ ヲヰヱヶ/ヶΑΓ o oIhraﾐe f┞ziIkýIh osﾚH pri spraIú┗aﾐí 

osoHﾐýIh údajo┗ a o ┗oľﾐoﾏ poh┞He takýIhto údajo┗, ktorýﾏ sa zrušuje sﾏerﾐiIa Γヵ/ヴヶ/ES 

ふ┗šeoHeIﾐé ﾐariadeﾐie o oIhraﾐe údajo┗ぶ ふďalej leﾐ „ﾐariadeﾐie EPaR EÚ ヲヰヱヶ/ヶΑΓ“ぶ túto zﾏlu┗u o 

sprostredko┗aﾐí spraIú┗aﾐia osoHﾐýIh údajo┗ ┗ iﾐforﾏačﾐoﾏ s┞stéﾏe ESMAO – elektroﾐiIké služHy 

ﾏiest a oHIí. 
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ČL. II 

Predmet zmluvy 

(1) Lomtec.com, a.s. je podľa čláﾐku 4 bodu 7 ﾐariadeﾐia EPaR  EÚ ヲヰヱヶ/ヶΑΓ pre┗ádzko┗ateľoﾏ 

spraIú┗aﾐia osoHﾐýIh údajo┗ ┗ iﾐforﾏačﾐoﾏ s┞stéﾏe  "ESMAO – elektroﾐiIké služH┞ ﾏiest a 

oHIí. 

(2) Pre┗ádzko┗ateľ týﾏto poveruje Lomtec.com a.s. spraIú┗aﾐíﾏ osoHﾐýIh údajo┗ ┗ mene 

pre┗ádzko┗ateľa ┗ iﾐforﾏačﾐoﾏ s┞stéﾏe ESMAO – elektroﾐiIké služH┞ ﾏiest a oHIí. 

(3) Sprostredko┗ateľ je oprá┗ﾐeﾐý spraIú┗ať osoHﾐé údaje odo dňa ﾐadoHudﾐutia účiﾐﾐosti tejto 

zmluvy. 

 

Čl. III 

)ozﾐaﾏ osoHﾐýIh údajov a okruh dotkﾐutýIh osôH 

a) IﾐforﾏáIie o odosielateľovi a prijíﾏateľovi elektroﾐiIkýIh podaﾐí 
o ﾏeﾐo, priez┗isko, oHIhodﾐý ﾐázo┗, IČO, DIČ, titul, dátuﾏ ﾐarodeﾐia, rodﾐé číslo, 

tr┗alé H┞dlisko, doručo┗aIia adresa, eﾏailo┗á adresa, Haﾐko┗ý účet, fa┝, číslo 
oHčianskeho preukazu a číslo pasu 

 

b) IﾐforﾏáIie o sIhráﾐke prijíﾏateľa/odosielateľa 

o ﾏeﾐo, priez┗isko, rodﾐé číslo/IČO, doručo┗aIia adresa ふpo┗äčšiﾐe zhodﾐá s 
tr┗alýﾏ H┞dliskoﾏぶ, eﾏailo┗á adresa 

 

c) IﾐforﾏáIie o elektroﾐiIkýIh podpisoch 

o Meno, Priezvisko Fyzickej osoH┞ aleHo Maﾐdaﾐta, ideﾐtifikátor elektroﾐiIkej 
sIhráﾐk┞, Tr┗alý poH┞t 
 

d) IﾐforﾏáIie o používateľoIh systéﾏu 

o  Meno, Priezvisko, eﾏailo┗á adresa, IP adresa 

 

e) Doplﾐkové iﾐforﾏáIie o používateľoIh systéﾏu / účel 
o  Meno, Priezvisko ふ)odpo┗edﾐá osoHa, )ástupIa, Štatutárぶ 

o List ┗lastﾐíIt┗a, ParIela, Prá┗ﾐa forﾏa 

Účel a rozsah spraIo┗aﾐia osoHﾐýIh údajo┗ u┗edeﾐýIh ┗ Hode ヱ. tohto čláﾐku je defiﾐo┗aﾐý ┗  

prílohe číslo ヱ. )ﾏlu┗┞ o sprostredko┗aﾐí osoHﾐýIh údajo┗. 

(4) Sprostredko┗ateľ spraIú┗a osoHﾐé údaje o f┞ziIké osoH┞ a prá┗ﾐiIké osoH┞, ktoré elektroﾐiIk┞ 

koﾏuﾐikujú s pre┗ádzko┗ateľoﾏ ふďalej „dotkﾐuté osoH┞“ぶ ﾐa základe po┗ereﾐia pre┗ádzko┗ateľa. 
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Čl. IV 

SpôsoH výkoﾐu a oprávﾐeﾐia sprostredkovateľa 

(1) Sprostredko┗ateľ ┗┞koﾐá┗a spraIú┗aﾐie osoHﾐýIh údajo┗ prostredﾐíIt┗oﾏ iﾐforﾏačﾐého 

s┞stéﾏu "ESMAO – ElektroﾐiIké služH┞ ﾏiesta a oHIí", ktorý je pre┗ádzko┗aﾐý ﾐa ser┗eroIh 

sprostredko┗ateľa. 

(2) OsoHﾐé údaje o dotkﾐutýIh osoHáIh sa získa┗ajú za účeloﾏ ┗ýkoﾐu ┗erejﾐej ﾏoIi a plnenia 

koﾏpeteﾐIií úzeﾏﾐej saﾏosprá┗┞ ﾏiesta oHIí. 

(3) Na spraIú┗aﾐie osoHﾐýIh údajo┗ sa ﾐe┗┞žaduje súhlas dotkﾐutej osoH┞. 

(4) Sprostredko┗ateľ je oprá┗ﾐeﾐý  

a) spraIú┗ať osoHﾐé údaje,  

b) koﾐtrolo┗ať koﾐzisteﾐtﾐosť posk┞to┗aﾐýIh údajo┗,  

c) ┗┞hľadá┗ať osoHﾐé údaje o dotkﾐutej osoHe za účeloﾏ iIh aktualizáIie,  opra┗┞ aleHo 

zabezpečeﾐia ┗eIﾐej a časo┗ej logiIkosti údajo┗,  

d) uIho┗á┗ať osoHﾐé údaje, a to ┗ýhradﾐe ﾐa teIhﾐiIkýIh prostriedkoIh 

pre┗ádzko┗ateľa, 

e) aktualizo┗ať osoHﾐé údaje ﾐa základe požiada┗iek pre┗ádzko┗ateľa a dotkﾐutýIh 

osﾚH,  

f) spraIú┗ať osoHﾐé údaje za účeloﾏ ┗┞t┗áraﾐia agrego┗aﾐýIh štatistiIkýIh zostá┗ po 

dohode s pre┗ádzko┗ateľoﾏ, 

g)  Hloko┗ať údaje, ak sú ﾐa to splﾐeﾐé podﾏieﾐk┞ podľa zákoﾐa. 

(5) Sprostredko┗ateľ je oprá┗ﾐeﾐý spraIú┗ať osoHﾐé údaje dotkﾐutýIh osﾚH po doHu tr┗aﾐia účelu 

spraIú┗aﾐia. V prípade sﾏrti dotknutej osoby je oprá┗ﾐeﾐý spraIú┗ať jeho osoHﾐé údaje 

ﾐajdlhšie do jedﾐého roka odo dňa ozﾐáﾏeﾐia tejto skutočﾐosti sprostredko┗ateľo┗i. Následﾐú 

lik┗idáIiu údajo┗ zaHezpečí v súlade s ustanovenia ﾐariadeﾐia EPaR EÚ ヲヰヱヶ/ヶΑΓ. 

(6) Sprostredko┗ateľ zaHezpečí, že ┗šetky ﾐíﾏ určeﾐé oprá┗ﾐeﾐé osoH┞ boli pred spraIú┗aﾐíﾏ 

osoHﾐýIh údajo┗ poučeﾐé o zásadáIh spraIú┗aﾐia osoHﾐýIh údajo┗ a o zaIho┗aﾐí ﾏlčaﾐli┗osti.  

Čl. V 

Vyhláseﾐie prevádzkovateľa 

Pre┗ádzko┗ateľ ┗┞hlasuje, že pri ┗ýHere sprostredko┗ateľa dHal ﾐa odHorﾐú, teIhﾐiIkú, orgaﾐizačﾐú 

a persoﾐálﾐu spﾚsoHilosť sprostredko┗ateľa a jeho sIhopﾐosť zaručiť oIhraﾐu prá┗ dotkﾐutýIh osﾚH. 
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Čl. VI 

Podﾏieﾐky spraIúvaﾐia osoHﾐýIh údajov 

(1) Pre┗ádzko┗ateľ súhlasí, aH┞ sprostredko┗ateľ spraIú┗al osoHﾐé údaje prostredﾐíIt┗oﾏ iﾐej 

osoby, za splﾐeﾐia ﾐasledujúIiIh podﾏieﾐok: 

a) Sprostredko┗ateľ  ﾏﾚže po┗eriť spraIú┗aﾐíﾏ osoHﾐýIh údajo┗ ďalšieho sprostredko┗ateľa 

iHa ﾐa základe osoHitﾐého písoﾏﾐého súhlasu pre┗ádzko┗ateľa; pri zapojeﾐí ďalšieho 

sprostredko┗ateľa do ┗┞koﾐá┗aﾐia osoHitﾐýIh spraIo┗ateľskýIh čiﾐﾐostí ┗ mene 

pre┗ádzko┗ateľa je ﾏu po┗iﾐﾐý uložiť ro┗ﾐaké po┗iﾐﾐosti týkajúIe sa oIhraﾐ┞ osoHﾐýIh 

údajo┗, 

b) spraIú┗ať osoHﾐé údaje leﾐ ﾐa základe písoﾏﾐýIh pok┞ﾐo┗ pre┗ádzko┗ateľa,  

c) ┗┞koﾐať opatreﾐia ﾐa zaisteﾐie  úro┗ﾐe Hezpečﾐosti spraIú┗aﾐia osoHﾐýIh údajo┗, 

d) posk┞tﾐúť súčiﾐﾐosť pre┗ádzko┗ateľo┗i pri zaHezpečo┗aﾐí plﾐeﾐia po┗iﾐﾐostí v oblasti 

Hezpečﾐosti osoHﾐýIh údajo┗; pri zisteﾐí porušeﾐia oIhraﾐ┞ osoHﾐýIh údajo┗ je 

sprostredko┗ateľ po┗iﾐﾐý Hez zH┞točﾐého odkladu o toﾏto iﾐforﾏo┗ať pre┗ádzko┗ateľa, aH┞ 

Hola dodržaﾐá lehota ﾐa ozﾐáﾏeﾐie dozorﾐéﾏu orgáﾐu do Αヲ hodíﾐ, 

e) ┗┞ﾏazať osoHﾐé údaje aleHo ┗rátiť pre┗ádzko┗ateľo┗i osoHﾐé údaje po ukoﾐčeﾐí 

posk┞to┗aﾐia služieH týkajúIiIh sa spraIú┗aﾐia osoHﾐýIh údajo┗ ﾐa základe rozhodﾐutia 

pre┗ádzko┗ateľa a ┗┞ﾏazať e┝istujúIe kﾙpie,   

f) posk┞tﾐúť pre┗ádzko┗ateľo┗i iﾐforﾏáIie potreHﾐé ﾐa preukázaﾐie splﾐeﾐia po┗iﾐﾐostí a 

posk┞tﾐúť súčiﾐﾐosť ┗ ráﾏIi auditu oIhraﾐ┞ osoHﾐýIh údajo┗ a koﾐtrol┞ zo straﾐ┞ 

pre┗ádzko┗ateľa aleHo audítora, ktorého po┗eril pre┗ádzko┗ateľ. 

Čl. VII 

Ostatﾐé dohodﾐuté podﾏieﾐky  

(1) Sprostredko┗ateľ postupuje pri spraIú┗aﾐí osoHﾐýIh údajo┗ podľa ﾐariadeﾐia EPaR EÚ ヲヰヱヶ/ヶΑΓ. 

(2) Sprostredko┗ateľ je po┗iﾐﾐý zaHezpečiť osoHﾐé údaje pred odIudzeﾐíﾏ, stratou, poškodeﾐíﾏ, 

ﾐeoprá┗ﾐeﾐýﾏ prístupoﾏ, zﾏeﾐou a rozširo┗aﾐíﾏ. Na teﾐto účel prijﾏe priﾏeraﾐé teIhﾐiIké, 

orgaﾐizačﾐé a persoﾐálﾐe opatreﾐia oHsiahﾐuté ┗ Hezpečﾐostﾐej dokuﾏeﾐtáIii. 

(3) Pre┗ádzko┗ateľ je oprá┗ﾐeﾐý požado┗ať od sprostredko┗ateľa preukázaﾐie ┗┞koﾐaﾐia ┗šetkýIh 

predpísaﾐýIh HezpečﾐostﾐýIh opatreﾐí ﾐa oIhraﾐu osoHﾐýIh údajo┗ podľa ods. ヲ tohto čláﾐku. 

(4) Sprostredko┗ateľ sa za┗äzuje ﾐahradiť pre┗ádzko┗ateľo┗i ┗šetk┞ škod┞, ktoré ﾏu ┗zﾐikﾐú 

v sú┗islosti s ﾐedodržaﾐíﾏ tejto zﾏlu┗┞ zo straﾐ┞ sprostredko┗ateľa.. 
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(5) V mene pre┗ádzko┗ateľa je splnomocnenou osoHou určeﾐou ﾐa ┗┞koﾐá┗aﾐie dohodﾐutýIh 

┗eIﾐýIh ┗zťaho┗ a úkoﾐov podľa tejto zﾏlu┗┞ starosta obce. Prípadﾐú zﾏeﾐu pre┗ádzko┗ateľ 

Hezodkladﾐe ozﾐáﾏi sprostredko┗ateľo┗i, ﾐásledﾐe aj ┗ písoﾏﾐej forﾏe. 

(6) V ﾏeﾐe sprostredko┗ateľa je splﾐoﾏoIﾐeﾐou osoHou určeﾐou ﾐa ┗┞koﾐá┗aﾐie dohodﾐutýIh 

┗eIﾐýIh ┗zťaho┗ a úkoﾐo┗ podľa tejto zﾏlu┗┞ teIhﾐiIký riaditeľ, koﾐtaktﾐý eﾏail: 

gdpr@lomtec.com. Prípadﾐú zﾏeﾐu sprostredko┗ateľ Hezodkladﾐe ozﾐáﾏi pre┗ádzko┗ateľo┗i, 

ﾐásledﾐe aj ┗ písoﾏﾐej forﾏe. 

 

 

Čl. VIII 

)áverečﾐé ustaﾐoveﾐia 

(1) Táto zﾏlu┗a sa uzat┗ára ﾐa doHu ﾐeurčitú. 

(2) OHe zﾏlu┗ﾐé straﾐ┞ ﾏﾚžu ┗┞po┗edať zﾏlu┗u aj Hez udaﾐia dﾚ┗odu ﾐa základe písoﾏﾐého 

ozﾐáﾏeﾐia druhej straﾐe a ┗ýpo┗edﾐá lehota je tri ﾏesiaIe. Výpo┗edﾐá lehota začﾐe pl┞ﾐúť pr┗ý 

deň ﾐasledujúIeho ﾏesiaIa po ﾏesiaIi, ┗ ktoroﾏ Hola písoﾏﾐá ┗ýpo┗eď doručeﾐá druhej 

zmluvnej strane. 

(3) Oprá┗ﾐeﾐé osoH┞ sprostredko┗ateľa resp. suHdodá┗ateľa, ktoré Hudú ﾏať prístup k osoHﾐýﾏ 

údajoﾏ sú ┗iazaﾐí po┗iﾐﾐosťou ﾏlčaﾐli┗osti o týIhto údajoIh a to aj po záﾐiku 

štátﾐozaﾏestﾐaﾐeIkého poﾏeru, praIo┗ﾐého pomeru uzat┗oreﾐého ┗ súlade so zákoﾐﾐíkoﾏ 

práIe resp. ┗ súlade so zákoﾐoﾏ o ┗ýkoﾐe práIe ┗o ┗erejﾐoﾏ záujﾏe aleHo dohod┞ o práIi 

┗┞koﾐá┗aﾐej ﾏiﾏo praIo┗ﾐého poﾏeru v súlade so zákoﾐﾐíkoﾏ práIe. 

(4) Táto zﾏluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zﾏlu┗ﾐú straﾐu. 

(5) Prá┗a a po┗iﾐﾐosti ﾐeupra┗eﾐé touto zﾏlu┗ou sa Hudú riadiť príslušﾐýﾏi ustaﾐo┗eﾐiaﾏi 

prá┗ﾐ┞Ih predpisﾏi platﾐýﾏi ﾐa úzeﾏí SR. 

(6) OsoH┞ podľa čláﾐku VII. odseku 5 a 6 tejto zmlu┗┞ štaﾐdardﾐe koﾏuﾐikujú prostredﾐíIt┗oﾏ 

elektroﾐiIkej pošt┞. V prípadoIh, keď to ┗┞žaduje zﾏlu┗a, ┗šeoHeIﾐe zá┗äzﾐý prá┗ﾐ┞ predpis 

aleHo jedﾐa zo zﾏlu┗ﾐýIh stráﾐ, doručí sa aj listiﾐﾐá podoHa požiada┗k┞, súhlasu a pod. 

(7) Táto zﾏlu┗a je platﾐá po podpise oHoIh zﾏlu┗ﾐýIh stráﾐ a účiﾐﾐá ﾐasledujúIi deň po dﾐi 

z┗erejﾐeﾐia ﾐa ┘eHo┗oﾏ sídle pre┗ádzko┗ateľa ┗ súlade s §ヵa zákoﾐa č. ヲヱヱ/ヲヰヰヰ ). z. o 

sloHodﾐoﾏ prístupe k iﾐforﾏáIiáﾏ ┗ zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpiso┗. 

(8) )ﾏlu┗ﾐé straﾐ┞ sa dohodli, že  prípadﾐé spor┞ ┗┞plý┗ajúIe z tejto zﾏlu┗┞  Hudú riešiť 

predo┗šetkýﾏ ┗zájoﾏﾐýﾏ roko┗aﾐíﾏ zástupIo┗ zﾏlu┗ﾐýIh stráﾐ, ┗ prípade pretr┗á┗ajúIiIh  
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sporo┗ ┗zﾐikﾐutýIh z tohto zﾏlu┗ﾐého ┗zťahu Hude ﾐa koﾐaﾐie príslušﾐý ┗eIﾐe a ﾏiestﾐe 

príslušﾐý súd SR. 

(9) Zmeny a doplnenia tejto zﾏlu┗┞ ﾏožﾐo uskutočﾐiť leﾐ ﾐa základe dohod┞ zﾏlu┗ﾐýIh stráﾐ 

písoﾏﾐýﾏ a očíslo┗aﾐýﾏ dodatkoﾏ k zﾏlu┗e. 

(10) )ﾏlu┗ﾐé straﾐ┞  ┗┞hlasujú, že túto zﾏlu┗u pred jej podpísaﾐíﾏ prečítali, že Hola uzat┗oreﾐé po 

┗zájoﾏﾐej dohode, podľa  iIh sloHodﾐej ┗ﾚle a ﾐie ┗ tiesﾐi, aﾐi za iﾐak ﾐápadﾐe ﾐe┗ýhodﾐýIh 

podmienok. 

 

Príloha č. 1 - Účel a rozsah spraIo┗aﾐia osoHﾐýIh údajo┗ 

Príloha č. ヲ - Prehlaď ďalšíIh suHdodá┗ateľo┗ 

Príloha č. ン - Súhlas s ﾐa┗rhﾐutýﾏ suHdodá┗ateľoﾏ 

 

 

V Blesovciach, dňa 25.05.2018 

 

 

 

         za pre┗ádzko┗ateľa: za sprostredko┗ateľa: 

               Pavol Cabaj ...................................................  

             Starosta obce         Mgr. Mirosla┗ Ličko  

     Predseda predstavenstva 

    

 ................................................... 

                                                                                                                          Mgr. Mirosla┗ Sedlák             

                                                                                                                     Podpredseda predstavenstva 
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Príloha č. ヱ - Účel a rozsah spraIovaﾐia osoHﾐýIh údajov 

IﾐforﾏáIie o účelu spraIo┗aﾐia osoHﾐýIh údajo┗ ┗ s┞stéﾏe . 

 

 

)ozﾐaﾏ osoHﾐýIh údajo┗, ktoré sú predﾏetoﾏ spraIú┗aﾐia: 

OsoHﾐé údaje spraIovávaﾐé ESMAO   

Typ osoHﾐého údaju Typ osoby Áﾐo Nie Lomtec CNC SOFTEC INTELSOFT ZOOM IT 

Meno FO, FO - podﾐikateľ x   x x x x x 

Priezvisko FO, FO - podﾐikateľ x   x x x x x 

Titul pred menom FO, FO - podﾐikateľ x   x x x x x 

Titul za menom FO, FO - podﾐikateľ x   x x x x x 

OHIhodﾐý ﾐázo┗ FO - podﾐikateľ, PO x   x x x x x 

Rodﾐé číslo FO x   x x x x x 

IČO FO - podﾐikateľ, PO x   x x x x x 

DIČ FO - podﾐikateľ, PO x   x x x x x 

Adresa - uliIa, číslo súpisﾐé, číslo 
orieﾐtačﾐé, PSČ, Mesto/OHIe, štát FO, FO - podﾐikateľ, PO x   x x x x x 

Meno - zodpo┗edﾐá osoHa FO, FO - podﾐikateľ, PO x   x x x x x 

Priezvisko - zodpo┗edﾐá osoHa FO, FO - podﾐikateľ, PO x   x x x x x 

Meno - zástupIa FO, FO - podﾐikateľ, PO x   x x x x x 

Priezvisko - zástupIa FO, FO - podﾐikateľ, PO x   x x x x x 

Meno - štatutár FO, FO - podﾐikateľ, PO x   x x x x x 

Priezvisko - zodpo┗edﾐá osoHa FO, FO - podﾐikateľ, PO x   x x x x x 

Telefﾙﾐﾐe číslo - zástupIa FO, FO - podﾐikateľ, PO x   x x x x x 

Mail - zástupIa FO, FO - podﾐikateľ, PO x   x x x x x 

Telefﾙﾐﾐe číslo - zástupIa FO, FO - podﾐikateľ, PO x   x x x x x 

Mail - zástupIa FO, FO - podﾐikateľ, PO x   x x x x x 

Telefﾙﾐﾐe číslo - zástupIa FO, FO - podﾐikateľ, PO x   x x x x x 

Mail - zástupIa FO, FO - podﾐikateľ, PO x   x x x x x 

List vlastﾐíIt┗a FO, FO - podﾐikateľ, PO x   x x x x x 

Parcela FO, FO - podﾐikateľ, PO x   x x x x x 

Prá┗ﾐa forﾏa FO - podﾐikateľ, PO x   x x x x x 
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Príloha č. ヲ - Prehlaď  ďalšíIh sprostredkovateľov 

S┞stéﾏ ESMAO je zložeﾐý z ┗iaIerýIh koﾏpoﾐeﾐto┗. SpraIo┗aﾐé osoHﾐé údaje preHiehajú Iez 
komponenty, ktoré sú riešeﾐe Iez ďalšíIh sprostredko┗ateľo┗. Sprostredkovatelia s┞stéﾏu ESMAO 

sú: 

 

 

Ďalší sprostredkovateľ Predmet 

INTELSOFT EAST, spol. s r.o., sídlo: Cukro┗arská ヲヶ, ヰΑヵ ヰヱ 
TreHišo┗, IČO: ンヶ ヵΓヵ Αヰヵ 

Dodá┗ateľ koﾏpoﾐeﾐtu RPOD. 

SOFTEC, spoločﾐosť s ručeﾐíﾏ oHﾏedzeﾐýﾏ skráteﾐe: 
SOFTEC, spol. s r.o., sídlo: Jarošo┗a ヱ, Βンヱ ヰン Bratisla┗a, 
IČO: ヰヰ ヶΒン 540 

 

Dodá┗ateľ iﾐtegračﾐého rozhraﾐia a modulu 

elektroﾐiIkýIh forﾏuláro┗. 

CNC, a.s., Sídlo: Borská ヶ, Βヴヱ ヰヴ Bratisla┗a, IČO: ンヵ 
810 408 

Pre┗ádzka iﾐfraštruktúr┞ ﾐa ktoroﾏ Heží 
produkčﾐý s┞stéﾏ. 

zooﾏ it s.r.o., H┗iezdosla┗o┗a ン, Βヲヱ ヰヶ  Bratisla┗a, IČO: 
35930888 

Sprá┗a iﾐfraštruktúr┞ ﾐa ktoroﾏ Heží produkčﾐý 
s┞stéﾏ. 
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Príloha č. ン - Súhlas s ﾐavrhﾐutýﾏ ďalšíﾏ sprostredkovateľoﾏ 

Obec Blesovce, IČO 00310221, so sídloﾏ OHeIﾐý úrad BlesovIe ヱヱΑ, 9ヵヶ ヰヱ  ふ ďalej leﾐ 
,,prevádzkovateľ“ぶ 

 

Súhlas s ďalšíﾏ sprostredkovateľoﾏ osoHﾐýIh údajov 

udeleﾐý ┗ zmysle čl. VI. ods. ヱ a ﾐásl. )ﾏlu┗┞ so sprostredko┗ateľoﾏ spraIú┗aﾐia osoHﾐýIh údajo┗ 
uza┗retej dňa 25.05.2018 ふ ďalej leﾐ ,, zﾏlu┗a “ぶ ako aj ┗ zﾏ┞sle ﾐariadeﾐia Eurﾙpskeho parlaﾏeﾐtu 
a Rad┞ ふEÚぶ č. ヲヰヱヶ/ヶΑΓ o oIhraﾐe f┞ziIkýIh osﾚH pri spraIú┗aﾐí osoHﾐýIh údajo┗ a ┗oľﾐoﾏ poh┞He 

takýIhto údajo┗ 

ふďalej leﾐ „súhlas“ぶ 

V┞ššie u┗edeﾐý pre┗ádzko┗ateľ spraIú┗aﾐia osoHﾐýIh údajo┗ ┗ zﾏ┞sle čl. VI, ods. ヱ a ﾐásl. )ﾏlu┗┞ so 
sprostredko┗ateľoﾏ spraIú┗aﾐia osoHﾐýIh údajo┗ uza┗retej dňa 25.05.2018 s┗ojíﾏ podpisoﾏ 
udeľuje súhlas sprostredko┗ateľo┗i spoločﾐosti LoﾏteI.Ioﾏ a.s., IČO: ンヵ ΑΓヵ ヱΑヴ so sídloﾏ Líščie 
údolie ヵ, Βヴヱ ヰヴ  Bratisla┗a, ktorá ﾏﾚže po┗eriť spraIú┗aﾐíﾏ osoHﾐýIh údajo┗ ┗ zmysle zmluvy aj 

ﾐasledo┗ﾐýIh ďalšíIh sprostredko┗ateľo┗: 

 

Adヱ/ INTELSOFT EAST, spol. s r.o., sídlo: Cukro┗arská ヲヶ, 075 01 TreHišo┗, IČO: 36 595 705, Slovenská 
Republika ふ ďalej leﾐ ,,ďalší sprostredko┗ateľ č. ヱ“ぶ 

Adヲ/ SOFTEC, spoločﾐosť s ručeﾐíﾏ oHﾏedzeﾐýﾏ skráteﾐe: SOFTEC, spol. s r.o., sídlo: Jarošo┗a ヱ, 
Βンヱ ヰン Bratisla┗a, IČO: 00 683 540, Slovenská Republika ふ ďalej leﾐ ,,ďalší sprostredko┗ateľ č. ヲ“ぶ 
 

Ad3/ CNC, a.s., Sídlo: Borská ヶ, Βヴヱ ヰヴ Bratisla┗a, IČO: ンヵ Βヱヰ 408, Slovenská Republika ふ ďalej leﾐ 
,,ďalší sprostredko┗ateľ č. ン“ぶ 

Ad4/ zoom it s.r.o., Hviezdoslavova 3, Βヲヱ ヰヶ  Bratisla┗a, IČO: 35930888, Slovenská Republika ふ ďalej 
leﾐ ,,ďalší sprostredko┗ateľ č. ヴ“ぶ 

 

S týﾏ že pri ┗┞koﾐá┗aﾐí osoHitﾐýIh spraIo┗ateľskýIh čiﾐﾐostí ┗ ﾏeﾐe pre┗ádzko┗ateľa sú týﾏto 
ďalšíﾏ sprostredko┗ateľoﾏ uložeﾐé ro┗ﾐaké po┗iﾐﾐosti týkajúIe sa oIhraﾐ┞ osoHﾐýIh údajo┗ ako 
sprostredko┗ateľo┗i ┗ zmysle zmlu┗┞ ako aj sú títo ďalší sprostredko┗atelia s po┗iﾐﾐosťaﾏi 
┗┞plý┗ajúIiﾏi z tejto zﾏlu┗┞ riadﾐe oHozﾐáﾏeﾐí. 

 

V Blesovciach, dňa 25.05.2018  

  

 

Podpis prevádzkovateľa 
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