Článok III.
Základné časti dohody spoločných prevádzkovateľov
Dohoda medzi spoločnými prevádzkovateľmi obsahuje nasledujúce základné ustanovenia, ktoré budú
poskytnuté dotknutým osobám v súlade s čl. 26 ods. 2 GDPR:
1. Na účely tejto Dohody:
„prevádzkovateľom 1“ je Mesto Stupava, so sídlom: Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, IČO: 00 305 081.
„prevádzkovateľom 2“ je Verejnoprospešné služby Stupava, príspevková organizácia, so sídlom:
Dlhá 11/1248, 900 31 Stupava, IČO: 50 081 497
2. Vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov na spoločne určený účel zabezpečenie nakladania
s komunálnym odpadom a separovaným komunálnym odpadom (zber a odvoz odpadu) sa
spoloční prevádzkovatelia dohodli nasledovne:
a) Prevádzkovateľ 1 ako aj prevádzkovateľ 2 sú povinní na svojich webových stránkach zverejniť
informácie o spoločnom účele a podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.
Zároveň každý prevádzkovateľ zodpovedá za informovanie dotknutých osôb o základných
častiach tejto Dohody ich zverejnením na svojej webovej stránke.
b) Zmluvné strany sa dohodli, že každý prevádzkovateľ, ktorý na určený spoločný účel získava
osobné údaje od dotknutej osoby, je povinný pri získavaní osobných údajov poskytnúť dotknutej
osobe informácie podľa čl. 13 GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Zároveň
platí, že každý prevádzkovateľ, ktorý na určený spoločný účel získal osobné údaje dotknutej
osoby z iného zdroja (teda nezískava ich od dotknutej osoby), je povinný poskytnúť dotknutej
osobe informácie o spracúvaní jej osobných údajov v súlade a v rozsahu podľa čl. 14 GDPR.
c) Spoloční prevádzkovatelia si odsúhlasili obsah informácií, poskytovaných dotknutým osobám vo
vzťahu k spoločnému účelu spracúvania osobných údajov, a to v časti týkajúcej sa účelu
spracúvania, príjemcov, doby uchovávania a právneho základu (príloha č. 1 k tejto Dohode).
d) Spoloční prevádzkovatelia sa dohodli, že kontaktným miestom pre dotknuté osoby na uplatnenie
ich práv je: prevádzkovateľ 1. Spoloční prevádzkovatelia sa zaväzujú o kontaktnom mieste
informovať dotknuté osoby (vrátane informovania na svojom webovom sídle).
Bez ohľadu na vyššie uvedené, môže dotknutá osoba v súlade s čl. 26 ods. 3 GDPR uplatniť
svoje práva podľa GDPR u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.
e) Žiadosť dotknutej osoby o výkon jej práv podľa GDPR vybaví ten prevádzkovateľ, ktorému bola
žiadosť doručená. Prevádzkovateľ, ktorému bola žiadosť doručená, žiadosť zaeviduje a
bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomí druhého prevádzkovateľa s uvedením obsahu
žiadosti. Na základe žiadosti si spoloční prevádzkovatelia podľa potreby poskytnú vzájomnú
súčinnosť v súvislosti s plnením povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutých osôb,
a to tak, aby bola žiadosť dotknutej osoby príslušným prevádzkovateľom riadne a včas
vybavená.
f)

Spoloční prevádzkovatelia sa zaväzujú uchovávať osobné údaje na tento účel len po určenú
dobu uchovávania t.j. po dobu, po ktorú je dotknutá osoba na daný účel kontaktnou osobou
domácnosti produkujúcej odpad na území Mesta Stupava.

g) Každý prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečné uchovávanie originálov dokumentov, ktorými
disponuje a ktoré obsahujú osobné údaje spracúvané na tento účel, ako aj za ochranu osobných
údajov, ktoré sa nachádzajú v jeho informačných systémoch. Na požiadanie si spoloční
prevádzkovatelia vzájomne poskytnú originál alebo fotokópiu dokumentov obsahujúcich osobné
údaje.

h) Spoloční prevádzkovatelia nebudú na spoločný účel uskutočňovať prenos osobných údajov
tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii ani nebudú osobné údaje používať na
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

