DOHODA SPOLOČNÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV
PRE INFORMAČNÝ SYSTÉM - PARKOVACIA POLITIKA
uzatvorená v súlade s čl. 26 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES
(ďalej len „Nariadenie GDPR“) a § 33 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“); (ďalej len „dohoda“)
medzi spoločnými prevádzkovateľmi:
Prevádzkovateľ 1:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa sídla:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava – Staré mesto
IČO:
00603481
DIČ:
2020372596
Štatutárny orgán:
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
Kontaktné údaje:
zodpovednaosoba@bratislava.sk
(ďalej len „Hlavné mesto“ alebo „prevádzkovateľ 1“))

Prevádzkovateľ 2:
Mestská časť Bratislava–Ružinov
Adresa sídla:
Mierová 21, 827 05 Bratislava - Ružinov
IČO:
00603155
DIČ:
2020699516
Štatutárny orgán:
Ing. Martin Chren, starosta
Kontaktné údaje:
ruzinov@ruzinov.sk
(ďalej len „Ružinov“ alebo „prevádzkovateľ 2“))
(ďalej prevádzkovateľ 1 a 2 spolu aj ako „spoloční prevádzkovatelia“ a prevádzkovateľ 2 aj ako „mestská časť“,)
Čl. I
Predmet dohody
1.

2.

Spoloční prevádzkovatelia spoločne určili účel a prostriedky spracúvania osobných údajov v rámci informačného
systému Parkovacia politika (ďalej len „IS Parkovacia politika“). S ohľadom na túto skutočnosť uzatvárajú
predmetnú dohodu v súlade s článkom 26 Nariadenia GDPR a § 33 zákona č. 18/2018 Z. z. V tejto dohode
určujú svoje práva, povinnosti a zodpovednosť v oblasti ochrany osobných údajov.
Spoloční prevádzkovatelia budú spoločne spracúvať osobné údaje, čím budú vykonávať spracovateľské operácie
alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi automatizovanými alebo neautomatizovanými
prostriedkami v IS Parkovacia politika.
Čl. II
Status spoločných prevádzkovateľov

1.
2.

3.

4.

Prevádzkovateľ 2 je mestskou časťou prevádzkovateľa 1 - Hlavného mesta.
V súlade so Základnými pravidlami parkovacej politiky hlavného mesta SR Bratislavy (schválenými uznesením
mestského zastupiteľstva č. 778/2012 zo dňa 26.-27.09.2012) a všeobecne záväzného nariadenia hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 z 27. júna 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (ďalej
aj ako ,,VZN“), budú spoloční prevádzkovatelia vykonávať na území Bratislavy parkovaciu politiku.
Spoloční prevádzkovatelia deklarujú, že si budú poskytovať súčinnosť v záujme konzistentného uplatňovania
Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. v rámci účelu spracúvania a budú dbať na to, aby spracúvanie
prebiehalo v súlade s týmito právnymi predpismi.
Spoloční prevádzkovatelia sú spoločne a nerozdielne zodpovední za to, že spracúvanie osobných údajov je v
súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa článku 5 ods. 1 Nariadenia GDPR a § 6 až 13 zákona č.
18/2018 Z. z.
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Čl. III
Účel spracúvania, rozsah osobných údajov a kategórie dotknutých osôb
1.

2.

3.

4.

Účelom spracúvania osobných údajov v IS Parkovacia politika je realizácia parkovacej politiky na katastrálnom
území mesta Bratislava u prevádzkovateľa 1. a v katastrálnom území Ružinov, Nivy a Trnávka u prevádzkovateľa
2.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme zverenej
prevádzkovateľov 1 ako orgánu verejnej moci podľa článku 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a podľa § 13 ods.
1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z.
Na daný účel budú spracúvané osobné údaje v maximálnom rozsahu (v závislosti od požadovanej karty): meno,
priezvisko, názov firmy, obec, ulica, orientačné číslo, číslo bytu, rodné číslo, IČO, EČV, číslo nebytového
priestoru, kontaktné údaje: e-mailová adresa a telefónne číslo.
Spracúvané budú osobné údaje všetkých rezidentov, abonentov a návštevníkov (definícia pojmov je vymedzená
vo VZN) katastrálneho územia Ružinov, Nivy a Trnávka.
Čl. IV
Vykonávanie práv dotknutých osôb

1.
2.

3.
4.

Spoloční prevádzkovatelia sa dohodli, že vykonávanie práv dotknutých osôb z IS Parkovacia politika zabezpečí
prevádzkovateľ 1 a prevádzkovateľ 2 je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi 1 nevyhnutnú súčinnosť.
Prevádzkovateľ 2 primeraným spôsobom na webovom sídle informuje dotknuté osoby, že svoje práva pri
spracúvaní osobných údajov v IS Parkovacia politika môžu uplatniť u prevádzkovateľa 1 a súčasne zverejnia
platný webový odkaz alebo kontaktné údaje, kde je možné práva uplatniť.
Zodpovednou osobou v oblasti ochrany osobných údajov je Mgr. et Mgr. Bruno Konečný, poradca primátora, email: zodpovednaosoba@bratislava.sk.
Týmto nie je dotknuté právo dotknutých osôb uplatňovať svoje práva u každého prevádzkovateľa a voči každému
prevádzkovateľovi. V prípade, že si dotknutá osoba uplatní právo priamo u prevádzkovateľa 2, tento je povinný
žiadosť bez zbytočného odkladu postúpiť prevádzkovateľovi 1 na kontakty uvedené v bode 3. tohto článku.
Čl. V
Plnenie informačnej povinnosti

1.

Spoloční prevádzkovatelia sa dohodli, že plniť informačnú povinnosť podľa článku 13 a 14 Nariadenia GDPR a §
19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. budú samostatne, vždy ten prevádzkovateľ, v kontexte činnosti ktorého sa od
dotknutých osôb získavajú osobné údaje alebo v prípade osobných údajov, ktoré neboli získané od dotknutej
osoby, ten prevádzkovateľ, ktorý osobné údaje získal.
Čl. VI
Ostatné ustanovenia

1.

2.

3.

Spoloční prevádzkovatelia sa zaväzujú poskytovať si vzájomnú súčinnosť pri plnení povinností podľa Nariadenia
GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z., najmä ak ide o vykonávanie práv dotknutých osôb, pri plnení informačnej
povinnosti voči dotknutým osobám, pri vyhodnocovaní a oznamovaní bezpečnostných incidentov, ako aj pri
prijímaní vhodných opatrení v oblasti ochrany osobných údajov.
Každý zo spoločných prevádzkovateľov je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov implementovaním a
zdokumentovaním bezpečnostných opatrení v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia GDPR a zákona č.
18/2018 Z. z.
Spoloční prevádzkovatelia v súlade s čl. 26 ods. 2 Nariadenia GDPR zverejnia celé znenie tejto dohody na
svojom webovom sídle, prípadne iným obvyklým spôsobom.
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Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Práva a povinnosti touto dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma spoločnými prevádzkovateľmi a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia ktorýmkoľvek spoločným prevádzkovateľom.
Dohoda sa uzatvára po dobu spoločného spracúvania osobných údajov v IS Parkovacia politika.
Dohodu je možné meniť len po vzájomnej dohode spoločných prevádzkovateľov formou písomných dodatkov.
Dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom prevádzkovateľ 1 dostane dve vyhotovenia
a prevádzkovateľ 2 tri vyhotovenia.
Spoloční prevádzkovatelia s obsahom tejto dohody súhlasia a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa ___________

V Bratislave, dňa ___________

za prevádzkovateľa 1
hlavné mesto

za prevádzkovateľa 2
mestská časť Bratislava-Ružinov

________________
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

_________________
Ing. Martin Chren
starosta
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