
Mtl.lt t lz ?

pri ochrane osobných údajov dotknutých osób spracová
uzatvorená s poukazom na § 269 ods. 2 zák. č, 5l3ll99| Zb, v

a § 23 a nasl. ák. č. l22l20l3 Z. z.v platnom znení o ochrane osobnýct
zákonov,

medzi

ZMLIryA č.Zol20l8[1
O ZABEZPEČBXÍ VÝXONU ČINNOSTI 2

obchodné meno:
Sídlo:
Konajúci:
tČo:
Zápis:

DIČ:
tČ opu:
Bankové spojenie:
IBAN:
Emailové spojenie:
Telefoniclcý kontakt: 02 / 800 800 80
(ďalej len ,, poskytovatel"')

čl. L
Zmluvné strany

osobnyudaj.slr" s.r.o.
Garbiarska 5, Košice PSČ: 040 0l Košice
Mgr. Tatiana Dopiráková, konatel'
50528041
Obchodný register Okresného súdu Košice I,
Vložka: 4l065A/, Oddiel: Sro
212035704l
SK2l2035704I
Tatra banka, a.s.
SK05 l100 0000 0029 4103 4594
info@osobnyudaj.sk

1.1. Poskytovatel'

1.2 Prevádzkovatel': Názov:
Sídlo:
Konajúci:
tČo:
DIČ:

základná škota s materskou školou
Komenského 133, Šoporňa, PSČ: 92552
PaedDr. Eva Kabrhelová
360805 19

202l322402
Kontaktná osoba: PaedDr, Eva Kabrhelová
Emailovéspojenie: iadite|ka@zssoporna,sk
Telefoniclcýkontakt: 090782|872
(ďalej len ,, prevádzkovatel*')

čl. II.
úvodné ustanovenia

2.1. Ak v zmluve výslovne nie je uvedené inak, rozumie sa pod pojmom:

2.t.l. dotknutá osoba: akákoťvek fyzlcká osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajÚ.

2.1.2. kontrolný orgán: vrchný inšpektor úradu, inšpektor úradu a zamestnanci Úradu, ktorí sú Členmi

kontrolného orgánu,
2.t.3. osobný údaj: 

*údaje 
týkajúce sa identiťrkovanej Szickej osoby alebo identifikovatelhej fuzickej osoby,

ktoru možno iaentiť*ovat priamo alebo nepriamo, najmá na zák|ade všeobecne Použitelhého
identifikátora, iného identiťrkátora ako je napdklad meno, priezvisko, identifikaČné ČÍslo, lokalizaČné

údaje, alebo online identifikátor, alebo na záÁadejednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov,

ktoié woria jej fyzickú identifu, ýziologiclni identitu, geneticlai identitu, psychickú identitu, menťálnu

identitu, ekonomicló identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Pre účely tejto mrluvY sa Pod
osobným údajom rozumejú len také osobné údaje, ktoré spracováva prevádzkovatel'.

2.1.4. úrad: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

2.1.5. zákon: zákon č. 122120|3 Z, z. v platnom zneni o ochrane osobných Údajov a o zlnene a doPlnení

niektorých zákonov v znení účinnom ku dňu uzatvorenia tejto zrrluvy.
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2,1.6, nový zókon: zákon č, l8/20l8 Z. z. oochrane osobných údajov aozmene adoplnení niektorých
zákonov.

2,1,7. zodpovedná osoba: jedna, alebo viac osób, z ktoných každábola určená a poverená poslgrtovatel'om,
aby u prevádzkovatel'a dozerala na dodržiavanie zákonných ustanoveni pri spracúvani osobných údajov
v zmysle zákonov. Pokial'zmluva upra\uje konanie a/alebo povinnosti, za\ďoíé zodpovedá zodpovedná
osoba, resp. viaceré zodpovedné osoby, azoznenia konkrétneho bodu zmluvy nevyplýva inak, má to pre
účel zodpovednostných vďahov zmluvných strán v zmysle tejto zmluvy ten význam, ako by za uvedené
konanie a/alebo splnenie uvedenej povinnosti zodpovedala zmluvná strana - t. j. poslrytovatel', Osobitné
dohody medzi poskytovatel'om a §amotnou zodpovednou osobou nie sú tým nijako dotknuté,

2.1.8. Nariadenie GDPR : NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY @Ú) 20161679 z 27.
apdla 2016 o ocluane §zických osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe ta§ýchto
údajov, ktoným sa zrušuje smernica 95l46lES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), účinné od
25.05,20l8.

2.2, Prevádzkovatel' je subjekt, ktorý vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a ktorý
spracováva osobné údaje dotknutých osób. Prevádzkovatel' má za nižšie uvedených podmienok zmluvnej
spolupráce záujem využívať služby poskytovatel'a pri zabezpečení úloh pri nezávislom v,ýkone dohl'adu nad
ochranou osobných údajov prostredníctvom činnosti zodpovednej osoby,

2.3. Poskytovatel' ako podnikatel'slc,ý subjekt prehlasuje, že ním určená zodpovedná osoba spiňa osobnostné
vlastnosti (bezuhonnosť, plná spósobilosť na právne úkony) a kvalitatívne vlastnosti (platné potvrdenie
Úradu na ochranu osobných údajov o absolvovaní skúšky ) v zmysle § 23 zákona ě, I22l20l3 Z,z. v pLatnom
znení o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež splňa kvalitatívne
požiadavky vzmysle § 44 ods. 6zákona č. l8/20l8 Z.z, o ockane osobných údajov aozmene adoplnení
niektorých zákonov.

2.4. Pre účely tejto zmluvy sa má za to, že zmluvná sfrana oanačená ako prevádzkovatel' je prevádzkovate|'om
vzmysle§4ods,2písm.b)zákonaě.l22l20l3Z,z.vplaílomznenioochraneosobnýchúdajovaozmene
adoplnení niektor,ých zákonov, resp. § 5 písm. o) zákona č. l8/20l8 Z. z, o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.5. Pre vylúčenie pochybností plati, že ak sa nepreukáže nak,nnluvná strana oanačená ako poskytovatel', nemá
povinnostisprostredkovatel'avzmysle§4ods,2písm.d)zákona,resp,vzmysle§5písm.p)novéhozákona,

čl. Itt.
Predmet zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluly je úprava postupu, práv a povinnosti zm|uvných strán pri určení zodpovednej osoby
apri zabezpečení podmienok nezávislého dohl'adu nad ochranou osobných údajov zo strany zodpovednej

osoby vrátane určenia rozsahu zodpovednosti, ktoru je možné uplatniť vo vďahu k poskytovatel'ovi pri

zistení, že ním určená zodpovedná osoba riadne nevykonávala dohl'ad nad ochranou osobných údajov
spracovávaných prevádzkovatel'om.

3.2. Poskyovatel' sa zavázuje zabezpečiť činnosť qýkonu zodpovednej osoby aj od momentu účinnosti Nariadenia
GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov (Zákon č. l8/20l8 Z. z. o oclvane osobných údajov a o

zmene a doplnení niektorych zákonov), t. j, odo dňa 25.05,2018 ato vsúlade suvedenými právnymi

predpismi.

3.3. Prevádzkovatel' prehlasuje a berie na vedomie uvedený závázok poslcytovatel'a zabezpečiť činnosť výkonu

zodpovednej osoby aj v zmys|e právnej úpravy, ktorá nadobudne účinnosť 25,05.2018 (Nariadenie GDPR a

zákon č, l8/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) azavázuje sa

v pokačovaní zmluvného vďahu s poskytovatel'om,

č1.IV.
Určenie zodpovednej osoby

4.1. Pre účely plnenia úloh zodpovednej osoby u prevádzkovatel'a tak, ako sú tieto povirrnosti upravené v § 27

zákona tŽztzOtl Z. z. v platrrom znení o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov, určuje poskytovateť nasledovnú osobnostne a odborne spósobilú fyzicku osobu, ktorá s týmto

určením a zverejnením svojich údajov vopred súhlasila, a to:
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titul, meno a priezvisko
číslo potwdenia (skúšky)
kontaktné údaje

.:Ing. Tomáš DOPIRÁK

.:273/2013

.: dopirak@osobnyudaj.sk, 0907 292 832

(ďalej len,,zodpovedná osoba")

4.2. Počas trvania tejto znluvy nie je prevádzkovatel' oprávnený bez vedomia azároveň bez súhlasu
poslrytovateťa poveriť dohl'adom nad ochranou osobných údajov inú zodpovednú osobu.

4.3. Prevádzkovatel' je povinný bezodkladne informovať poskyovatel'a v prípade, že zistí, alebo sa dóvodne
domnieva, že určená zodpovedná osoba nespiňa osobnostné alebo odborné predpoklady na v,ýkon funkcie
zodpovednej osoby, alebo ziných dóvodov hodných osobitného neteía je pochybnosť ojej riadnom
a nezávislom rnýkone doh|'adu nad ochranou osobných údajov spracovávaných prevádzkovatel'om.

4.4. Poskytovateť po prijati onlámenia podl'a bodu 4.3., ktoré sa ukážu ako opodstatnené , sa zavánlje, že vyvinie
úsilie, aby pre potreby prevádzkovateía zaberyečil inú dóveryhodnú zodpovednú osobu v lehote nie dlhšej
ako 30 kalendárnych dní.

4.5. V prípade, že poskytovate|'v zmysle bodu 4.4. nezabezpeči z dóvodov spočívajúcich výlučne na jeho strane
inú zodpovednú osobu, táto okolnosť zak|adá právo prevádzkovatel'a na odstupenie od zrnluvy. Pokial'
prevádzkovateť právo na odstupenie riadne uplatní, toto odstupenie nadobudne účinnosť a následne poved
sám inú zodpovednú osobu, zavántje sa splniť si oznamovaciu povinnosť voči úradu, tj. omámiť skončenie
pósobenia zodpovednej osoby uvedenej vbode 4.1. anahlásiť inú, ním určenú zodpovednú osobu, ktorá
splnením podmienok poverenia (§ 23,24 zákona) qýlučne zodpovedá prevádzkovateťovi za dohl'ad nad
ochranou ním spracovávaných osobných údajov.

4.6. Vpdpade, žekaždá zpoverených zodpovedných osób (viď bod 4.1.) zodpovedá za dohl'ad nad ochranou
osobných údajov u prevádzkovateťa v zmysle zákona, rozdelenie zodpovednosti zodpovedných osób medzi
nimi navzájom v rámci jednotlivých organizačných zložiek podniku prevádzkovateťa (pobočiek) je vo
výhradnej kompetencii poskytovateťa.

4.7. Poskytovate|' vyhlasuj e, že zodpovedná osoba spÍňa kvalitatívne požiadavky v zmysle § 44 ods. 6 zákona č.
l 8/20 l 8 Z. z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

čl. v.
Povinnosti zodpovednej osoby

5.1. V zmysle dohody zmluvných stnán je rozsah povinností zodpovednej osoby obsahovo vymedzený zákonom
č, l22l20l3 Z z.v platnomznení o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, preto
v súlade so znením zákona zodpovedná osobaje povinná:

5.1.1. pred začatím spracúvania osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateťa posúdiť, či ich
spracúvaním nevzniká nebezpečenstvo narušenia práv a slobód dotknufých osób. Zistenie narušenia práv
a slobód dotknut}ch osób pred zaěatím spracúvania, alebo porušenia zákonných ustanovení v priebehu
spracúvania osobných údajov je zodpovedná osoba povinná bez zbyloěného odkladu písomne omámiť
prevádzkovateťovi; ak prevádzkovateť po upozornení bez zbytočného odkladu nevykoná nápravu,
ozrlrámi to zodpovedná osoba úradu.

5.1.2, zabezpečovať potrebnú súčinnosť s uradom pri plnení úloh patriacich do jeho pósobnosti,
5.1.3. zabezpečovať dohťad nad plnením základných povinností prevádzkovatel'a podl'a § 6 zákona,
5.1.4. zabe4ečovať poučenie oprávnených osób podl'a § 2l zákona, a to v sídle posklrtovatel'a, ak sa zmluvné

strany nedohodnú inak, Pokial'sa počas plnenia zmluvy a po vykonaní prvého poučenia oprávnených
osób zodpovednou osobou zmení počet oprávnených osób, má zodpovedná osoba právo písomne poveriť
rnýkonom poučenia vzmysle § 2l zákona inú §zickú osobu (zamestnanca prevádzkovateía určeného
samotným prevádzkovatel'om) s ťým, že zodpovedná osoba každú ďalšiu oprávnenú osobu poučí osobne
v sídle prevádzkovatel'a pri svojej ďalšej návšteve v zmysle periodicky dojednaných termínov uvedených
vbode 8.7.zmluvy,

ž2?7
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5,1,5, zabezpeČoYať vybavovanie ŽiadostÍ dotknut}ch osób podl,a § 28 až 30 zákonav primeraných lehotách
Podl'a PovahY a nároČnosti vybavenia Flujri Ziadosii, Pruímanie a vybavovanie žiadostí je možrérealizovať PÍsomne a vráúane toho aj eiektionicky formou elehroniókej komunikácie. Lehota navYbavenie Žiadosti je závislá od jej povahy a spraviila by nemala byť bez ospravedlnitel,ného dóvodu
dlhšia ako 30 kalendárnych dní od jej prijaiia /dbručenia/.'

5,1,6, zabez.peČouať prijatie bezpeČnostný.h'oput .nípodl,a § l9 ods, l až3 zákonaako aj povinnosť dohliadaťna ich aPlikáciu v Praxi a zabezpečovať ich aktuaÍi.aciu podl'a § 19 ods. q Žikona, avšak iba za
PredPokladu, .Že tieto oPatrenia pre poheby prevádzkovatel'a spracoval poskytovatel, a neboli
Prevádzkovateťom alebo zjeho poverenia inou osobou zmenené, resp, nahradené,5,1,7, zabezPeČovať dohl'ad nad výberom sprostredkovatel'a, prípravu písomnej zmluvy so sprostredkovate1,om
a PoČas trvania.zmluvného vzťahu preverovať dodržiavanle clohodnut}cir podmienokiod|,a § 8 zákona,

!.1.8. zabezPeČovať O9.tr]'a! nad cezhraničným prenosom osobných údajov podlb § 3l a32Lákonu,5,1,9, PriPravovať Podklady pre prihlásenie iniormačných sysiémov na oŠouitnri registráciu, ich odhlásenie
alebo nahlasovanie zmien, alebo zabezpečovať vedenie evidencie informačnýcřsystémov podl,a § 34 až
44 zákona,

5.r.10. PoskYovať Prevádzkovatel'ovi odborné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov v prípade
vYŽiadania od Prevádzkovateťa pri osobnej návšteve u prevádzkovaiel'a, alábo prostrednícwom
emailovej komunikácie najneskór do l0 pracovných dníod doručenia posky,tovatel'ovi.

5.2. V zmYsle dohodY zmluvných strán je rozsah povinností zodpovednej osoby d'alej obsahovo vymedzený
zákonom Č. 18/20 l 8 Z, z. o ochrane osobných údajov á o ,mene a doplneni niektor,ých zákonov,
PredovŠetkým ustanovením 5 +O -Úlohy zodpovednej osoby. Vzh|'adom ná uvedený právny predpis je
zodpovedná osoba povinná najmá:

5,2,t, PoskYtovať informácie a poradenstvo prevádzkovatel'ovi a zamestnancom, ktod vykonávajú spracúvanie
osobných Údajov, o ich povinnostiach podl'a uvedeného zákona a iných právnyCh predpisoch

5.2.2,

5.2.3.

5.2.4.
5.2.5.

upravujúcich oblasť ochrany osobných údajov,
monitorovať súlad s právnymi predpismi, upravujúcimi oblasť ochrany osobných údajov, vrátane
zvYŠovania povedomia a odbornej prípralry osób, ktoré sú zapojené do spracovatel'ských operácii
a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,
PoskYovať na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
a monitorovanie jeho vykonávania podl'a § 42 uvedeného zákona,
spolupracovať s Uradom na ochranu osobných údajov,
plniť Úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných
Údajov vrátane predchádzajúcej podl'a § 43 uvedeného zákona a podl'a potreby aj konzu|tácie v iných
veciach,

5.2.6, zodpovedná osoba pri rnýkone svojich úloh náležite zoh|'adňuje riziko spojené so spracovatel'skými
operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov.

5.3. Zodpovedná osoba, ktorá prestane spitrať podmienky podl'a § 23 ods, 5, 6 alebo 7 zákona č. l22l20l3 Z. z.
v platnom znení o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp, podl'a § 44
a nasl. zákona č. l8/20l8 Z. z, o ochrane osobných údajov a o zmen€ a doplnení niektorých zákonov, je
povinná bez zbytočného odkladu omámiť túto skutočnosť poskytovatel'ovi a prevádzkovatel'ovi. Po zaslaní
oznámenia pod|'a predchádzajúcej vefy sa poskytovatel' zavázuje postupovať primerane v súlade so znením
bodu 4.4. tak, aby bola zachovanánáležítá ochrana osobných údajov dotknutých osób a zachovanézákowÉ
povinnosti prevádzkovatel'a. Obdobne platí postup podl'a bodu 4.4. aj v iných prípadoch ukončenia, resp.
zániku poverenia zodpovednej osoby,

5,4, Y záujme ochrany práv prevádzkovatel'a sa zodpovedná osoba zavauje sama, alebo prostredníctvom ňou
poverenej tretej osoby (napríklad advokátska kancelária), na vlastné náklady spracovať a doručiť
prevádzkovatel'ovi námietky alebo vyjadrenia k protokolom, alebo záznamom o kontrole vykonávanej
u prevádzkovatel'a,

čl. VI.
Povinnosti prevádzkovatel'a

6.1. V zmysle dohody zmluvných strán je poskyovatel'om určená zodpovedná osoba, resp. samotný
posky,tovatel', oprávnený vyžadovať pre riadne plnenie tejto zmluvy plnú súčinnosť zo strany
prevádzkovatela, a za bým účelom sa prevádzkovatel' zavázuje:
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Ó.1.1. PoskYtnúť na Požiadanie, ktoré móže byť vznesené akoukol'vek preukázatelhou formou (osobne, písomne
resP, wátane toho aj formou elektronickej komunikácie na určenú e-mailow adresu) tie informácie, ktoré
sú nevYhnutné pre poskytovatel'a (ním poverenú zodpovednú osobu) na riadne a včasné plnenie tejto
zmluvy.

6.1.2. bude bezodkladne preukázateťnou formou informovať zodpovednú osobu (bod 4.1.) a poskytovatel'a
o Prijatí omámenia o ohlásenej kontrole zo strany kontrolného orgánu (ďalej len ,,kontrolai') s uvedením
najmá predmetu a účelu kontroly a bude ho bezodkladne preukázatelhe informovať o prijaií akejkol'vek
PÍsomnosti zo strany uradu či kontrolného orgánu, žiadosti dotknutej osoby alebo podnetu 

"Ó 
st any

akejkoťvek osoby (vnítane anon)nnného podnetu) v ktorom sa t<onStatuió porušovanie zákona pii
povinnosti prevádzkovatel'a pri nakladaní s osobnými údajmi.

ó.1.3. že bez vedomia abez preukázatelhého súhlasu zodpovednej osoby (bod 4.1.):a) nePodá žiadne písomné stanovisko uradu ani kontrolnému orgánu s výnimkou, ak napriek
doŽiadaniu adresovanému zodpovednej osobe (bod 4.1.) sa táto k dožiadaniu nevyjadd v ur8enej
lehote nie katšej ako l0 pracovných dní.

b) Pred potwdením termínu kontroly, t. j. predtým, ako uradu či kontrolnému orgánu zašle potwdenie
o oznámenom termíne kontroly, si tento termín preved u zodpovednej osoby (bod. 4.1.) s ohl'adom
na moŽnú kolíziu uvedeného termínu saktivitami zodpovednej osoby (bod.4.1.), inak nenesie
Poskytovatel' zodpovednosť za nepritomnosť zodpovednej osoby (bod a.l.) počas kontroly vo
vopred neodsúhlasenom termíne.

c) neuhradí ani neuzná pokutu či akúkoťvek inú sankciu udelenú zo strany kontrolného orgánu / úradu
/ Čim zmari prípadné podanie námietok alebo odvolania voči roáodnutiu oudelení pokuty, ,".p.
možnosť vyjadriť sa k protokolu či zámamu o kontrole,

d) nepoved svojim zastupovaním tretiu osobu, ktorá bude oprávnená konať bezvedomia a bez povinnej
súčinnosti s poverenou zodpovednou osobou,

6.1.4, v Pracovný deň na požiadanie poskytnúť zodpovednej osobe vhodné kancelárske priestory v mieste
svojho sídla, resp. na inom mieste, kde sa nakladá a kde sa uschovávajú osobné údaje, a kde jej bude
umoŽnené plniť povinnosti pod|'a tejto zrnluvy v nevyhnutnom obvyklom pracovnom čase, ak tieto
nebude vykonávať na inom mieste nezávisle od prevádzkovatel'a.

6.1.5. že bude informovať poslgrtovatel'a a ním poverenú zodpovednú osobu o všetkých zmenách
skutočnostiach, dóležifých pre plnenie povinností poslqltovatel'a ala|ebo zodpovednej osoby,
vplývajúcich im z tejto zmluvy alebo príslušných právnych predpisov.

6.2. Prevádzkovatel'berie na vedomie ohlasovaciu / informačnú / povinnosť podl'a § 25 ods. 2 zákona ako aj
ďalŠie povinnosti vyplývajúce z § 25 zákona, splnenie ktorých sazaviizuje zabezpečiť. Prevádzkovateť berié
na vedomie povinnosť zverejniť kontaktné údaje zodpovednej osoby, naprík|ad na ich webovom sídle a to
dňom účinnosti zákona č. l8/20l8 Z. z. oochrane osobných údajov aozmene adoplnení niektorých
zákonov, t.j. odo dňa 25.05.2018.

Ó.3. Prevádzkovatel' berie na vedomie, že v zmysle § 23 ods. 4 zákona má zodpovedná osoba postavenie
oPnívnenej osoby prevádzkovateťa s právom prístupu do informačných systémov prevádzkovatel'a v
rozsahu potrebnom na plnenie úloh podťa § 27 zékona.

čl. vII.
Zodpovednost' poskytovatel'a

7.1. Pokiať počas trvania tejto zrrrluvy bude u prevádzkovatel'a vykonaná kontrola po ukončení ktorej bude
Prevádzkovatel'ovi právoplatne napriek konaniu v súčinnosti s poskytovatel'om a dodržaniu ustanovení tejto
zmluvy, zákona apokynov prevádzkovatel'a alebo zodpovednej osoby, udelená pokuta podl'a § 68 zákona,
resP. Podl'a § 104 nového zÁkona, zavázuje sa poslgrtovatel' nahradiť mu vzniknutú škodu predstavujúcu
sumu, ktorú v dósledku pnívoplatne udelenej sankcie zo strany kontrolného orgátru prevádzkovateí zaplatil
kontrolnému orgánu, maximá|ne však do výšky 1000 násobku mesačnej odplaty uvedenej v čl. VIII. tejto
zmluvy.

7.2. Poskytovateť nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vzrrikla prevádzkovateťovi na
ochranou osobných údajov prosředníctvom ním určenej zodpovednej osoby ak:

a) prevádzkovateť porušil vo vďahu k poskytovatel'ovi / zodpovednej osobe
a včasnej súčinnosti

úseku dohl'adu nad

/ povinnosť riadnej
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b) Prevádzkovatel'naPriek PÍsomnému oznámenju 
1o!,Rovednej osoby neprijal ňou určené opatreniana Úseku ocluanY osobných údajov, resp, neodstrenit nirn zistené nedostatkyc) nezaslal kontrolnému orianu námietky,'vyjua..niu ci utetoru.* stanovisko, ktoré v jeho mene včasPÍsomne PriPravila zodPÓvedná osouá ,;i;ib, ffiká zať dodržia,vurl. ,ir.., u prevádzkovatel,aa/alebo s ciel'om zruŠiť roáodnutie o potui., ;;ň; s ciel,om napadnúť oprávnenosť či v}škuudelenej pokuty zo strany kontrolného 

"rga"" 
'

7'3' Nie je poruŠením Ž.ialnei,zmluvnej povinnosti zo strany po§kytovatel,a / zodpovednej osoby / ak tá je
ř:i"rl§n ,t: 

omisívnJho tonania po dobu, k.dy ;oi;." vádzkovalel, u'o."sr.uri s odplatou pre

čl. VIII.
Odplata a platobné podmienky

8'1' Za zabezPeČenie 
"YI:YČi':9ťi zodpovednej,or99y prináležíposkytovate|,ovi pravidelná paušálna mesačnáodPlata vo výŠke: 39,00,, EUR (slovom; tridsaťdev'aťe"rl.-Úi,"a"na suma je sumou bez DpH. DpH budetiČtovaná v aktuálnej sadzbe Podi'a všeobe 

"",e 
.a*aÁYii'p.iauny"r, predpisov, platných v čase fakturácie.Zmena sadzbY DPH nevyžaduje uzavretie dodatku ť;il;;. ru áru 

'u.ut 
or"i:Á'žm|uvy tak mesačnáodPlata Pozostáva.zo.'u'y uu.d.nej lyššie u 

"o 
,uá"uf oiiili,go,- EUR, t. j. od|ruolfi*. DpH je 46,E0,_EUR' Úhadu dojednanej oaPuty Žuááni,me_si,ac, rlluae|ostytovatel,uplatňovať elektronickou fakturou(daňovým dokladom), którú vYxávi a odoile uzay na;nestÓJao po.r.aného dňa u ,n.rlu.i zaktory jeodplata

;::il:X;,Pwinnosťou 
doručiť ju s poukaroÁ nu uoď s.l,t 8.1.8 u., ,tytocrého odkladu

8,1,1 Prevádzkovatel'Podl'a zákona,o dani z pridanej hodnoty č.222/2004 Z, z, v platnom znení (d,alejlen 
"zákon o dani z pridanej hodnoty"j súhlasi, týrn,z" poskytovatel,bude zasielať elektronickéfakturY za PoskYtované siužb,y vo ťormate rďr-irort.aní"tuo, elektronickej pošty na e_mailovú adresu prevádzkovatel'a.

8,1,2 Elektronická faktura je plnohodnotnou náhradou faktury v papierovej forme.

8, l,3 Elektronická ťaktúraje faktúra, ktorá obsahuje všetky náležitosti stanovené zákonom.

8,1,4 Prevádzkovatel'vyhlasuje, že má. v/lučný prístup k e-mailovej adrese a berie na vedomie, žeuvedené Údaje sú Predmetom obcho-dnéhó tá3omsiua a že jepovinnosť toto obchodné tajomstvozachovávať.

8,1,5 Prevádzkovatel' súhlasÍ, Že v prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú
Po uPlYnutí troch dníodo dňa preukázátel'ného odoslania dokladu pr.uaáiřúteI,ovi. V prípade,ak Prevádzkovatel' neobdrží elektronickú faktúru v obvyklom eur., j.lourný oznámiť tútoskutoČnosť PoskYtovatel'ovi. V prípade, že poskyovatel' neobdrŽí oznámenie, považujeelektronickú faktúru za doručenú.

8,1,6 Prevádzkovatel' sa zavázuje bezodkladne oanámiť dodávatel,ovi zmenu e-mailovej adresy
PríPadne akékol'vek zmenY, ktoré móžu mať vplyv na doručovanie elektronickej faktury podt,atýchto podmienok.

8,1,7 SÚhlas so zasielaním elektronickej faktury nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia
Platnosti a ÚČinnosti tejto zmluvy a udel'uje sa na dobu neurčiťu. prevádzkovatel, je oprávnenýudelený suhlas odvolať pisomnou formou ád..rouunou poskytovate1,ovi.

8,1,8 Prevádzkovatel'vYhlasuje, že súhlasí s podmienkami na zasielanie elektronickej faktúry, sktorými sa oboznámil a Plne im po.o^ról. Tieto podmienky tvoria neoáJ"Iitet,nri súčasť tejtozmluvy.

8'2, Na vYkonanie PoČiatoČného auditu a vypracovanie príslušnej potrebnej dokumentácie v súvislostisnaPlnením PoŽiadaviek Podl'a nariadeniaGDPR azákóna č. l8720l8 Z. z", oochrane osobných údajova o zmene a doPlneni niektorých zákonov, a jej prispósobenia pdpadnej no""1 priun.; úprave / právne
PredPisY EÚ, zákonY, nariadenia, vyhlášky, r^Ynosý, opu,áli / sa poskyto vatel, zaváalje poskytnúť
Prevádzkovatel'ovi zl'avu vo r".iške l00% . Prevádzkovatil' má na uved'enú zl,avu nárok, ak v zmluvnom
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vďahu o zabezPeČenie výkonu zodPovednej osoby s poskytovateťom zotrvá minimálne jeden rok súvisle anePretrŽite odo dňa. Platnosti tejto zrnluvy. v bpainom prípade ;e pr.uaaxouui.i povinny nahradiť
PoskYtovatel'ovi vŠetkY výdavky spojené s vykonanim fýchto'rřonov(s qýnimkou ukončenia zmluvy podťabodu l0.2. tejto zmluvy), najneskór v lehote-splatnosti áoručenej faktúry.

E.3. Splatrrosť fakturovanej odplaty je dojednaná na7 dniod doručenia faktú.y.

8'4, omeŠkanie sa Prevádzkovateťa s úhradou odplaty zakJadá právo poskytovatel,a na uplatnenie si urokovz omeŠkania v zá.konnej v'ýške platnej k potiatóeněmu dňu oáeskania prevádzkovateťa,

8'5, Pokia|' PoČas trvania zmluvY dójde k zmene zákona, atáto zmena bude mať vplyv na rozsah povinností
Prevádzkovatel'a a,/alebo Povinnosti zodpovednej osoby v zmysle zÁkona,.oiJ po.kytovate|, iniciovaťrokovanie stráLrr o ÚPrave zmluvne dojedlranej odptaty i tYm, 

"že do prijatia dohody o zrnenenej odplatevdósledku zrnenY :ák::l nie je poskytovatěť l zoapove.tná o.ouu 7 iovinna a"oapoveaná vo vďahuk Prevádzkovatel'ovi Plniť Povinnósti ulozené alebo zmenené ziákonom v znenijeho'novely prijatej pouzatvorení tejto zmluvy.

8,Ó, Výkon Činnosti zodPovednej osoby priamo v sídle prevádzkovateťa je v zmysle tejto zmluvy dojednaný
PoČas Prvého roka v rozsahu ltntervalel : 1-2 krát za rok v sídle spoloč-nosti s predpotrJadanou jednor€žovou
obvYklou dízkou 2 - 6 hodín. Do uvedenej doby sa nezapoJituuu eu, potrebný na cestu k prevádzkovatelbvi
a sPáť, Presný termín qýkonu činnosti zodpóvednej Ósoby u prevádzkovatel,a v určenom intervale určía oznámi zodPovedná osoba vČas, minimálne 

_: glacovne dni vopred formou 
"--uitou"j 

tomunikície. Týmnie je dotknutá možnosť vzájomne sa dohodnúť na inom vho'dnom termíne s ohťadom na odóvodnenúpotrebu prevádzkovateťa a zodpovednej osoby v rozsahu dojednaného intervalu,

8,7, PoČas výkonu Činnosti zodPovednej osoby u prevádzkovatel'a v zmysle stretnutia dojednaného podl,a bodu
8,6,, budú zo strany zodpovednej osoby vykoňané najmá nasledovné úkony:

1) analýza informačných systémov prevádzkovatel'a z pohl'ad u zákonab) splnenia si povinnosti o poučení oprávnených osób,
O komPletizácia PÍsomnostÍ, ktoré v rámci piípadnej ohlásenej kontroly žiadaliradpredložiťd) vybavovanie žiadostí v súlade s bodom S. r 

-S. 

"rrrtuvy
8,8, PodmienkY a odPlata za Pdtomnosť zodpovednej osoby priamo u prevádzkovatel'a požadovaná z jeho stranynad nímec intervalu uvedeného v bode 8.6. bude pi"d-"to- Ósobitného dojednania medzi zmluvnými

stranami.

8,9, Preukázatelhým rnýstuPom o dohl'ade nad ochranou osobných údajov v síd|e prevádzkovatel,a bude protoko|
o aktuálnom stave informaČných systémov, ktoný.vyhotoví apodpíše zodpovedná osoba v lehote spravidla
nie dlhŠej ako l0 kalendárnych dní od uskutočnenia stretnutia u prevádzkovatel,a.

a,,tor.m jl'elrŤ" 
ochrana

9,1, Pokial' rnýsledkom Plnenia zmluvy zo strany poskytovatel'a bude dielo, ktorého ochranu upravuje osobitný
PredPis - najmá Autorský zákon, prevádzkovatel sa zavázlje s dielom naložiť iba v rozsahu, ktory za týmúčelom určil poskytovatel', resp. ním určená zodpovedná oróbu.

9,2, Pokia|' bY PokYn PoskYtovatel'a a zodpovednej osoby boli vo vzájomnom ro?pore, je pre prevádzkovatel,a
závázný pokyn - rozsah, ktoný pre použitie diela urči poskytovatei'.

o"o" ojl"T; zmluvy

l0,1, Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Z villezmluvných strán je možné tuto dobu skátiť alebo zmeniť
na dobu urČitu a to PÍsomným dodatkom k tejto zrnluve podpísaným oboma zmluvnými stranami.

l0,2, Zmluva nadobúda Platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
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l0'3' V PríPade' Že Prevádzkovatel' má zákonnú povinnosť zverejniť futo zmluvu, musí ju zverejniť do 5fiffi#i;l#ilfi *#. P,odPisu ouo.u'iriurrY.i',ir;r.mi v tomto ;ň. zmluva nadobúda

l0'4'KaŽdá zo anluvných.sřán je oPrávnená futo zmluvu ukončiť od_sfupením, pokial,druhá zmluvná sfranaPoruŠuje oPakovane tuto zmiuvu a''o"rylrr:Ty.,pár"i", porusí tuto zmluvu a napriek písomnej v}zveneprijme v primeranej lehote opatre nia na zabráÁ.ni. po.souJnra ,rlur.y.
l0.5. KaŽdá zo zmluvných shán je oprávnená zmluvu.ukončiť v,.ipoved'ou aj bez uvedenia dóvodu. Výpovedná

,iir:jl;;3#[xX'trům:,rť::;J;ffi;;il';J#.. nasleáujric;o po,,i.,iu.i vktorbm bola

l0'6' VPríPade' Že dÓjde k ukonČeniu zmluvY, berie prevádzkovatel,na.vedomie, že poskytovate1,od dátumu
;I*l;til:ř"jffi:illr:::#"i:;:;;;;";;:;;ilů"'.i'.'ouuniu osounýcň,táij-w u prevadzkovatel.a

Dóvernost''"r"l';řj;' a mlčanlivost'

1l'l' Zmluvné stranY,dmi,Poverené osobY, subdodávatelia, ako aj zamestnanci oboch zmluvných stran sú povinnízachgvávať v tainosti všetkY dóverne informacie, ná.e .řu*o."e 
" 

i":i" ,.ň;;;; jej prílohe alaleboktoré budú uvedené v;e;,ooáatto'r''u p.irona.r, j"r"Ú" n".j i,n oori poskytnuté, alebo ktoré inak získali vsúvislosti so zmluvou alebo s ktoriými sa obozná,milt Ň;;;;;;! 1Tl!uy, resp. ktoré súvisia s predmetomPlnenia, s Údajmi, ktoré PodliehajŮ ochrane podl'a zái<ona e . tzitzols z.'i. oó.r,r"". 
"r"uných 

údajov a oZmene a doPlnení niekton-Ích zákonou, s údajnrr o klientoch a obchodných p.n-".r".n zmluvných strán,Údajnu z informaČného systému tto.á;torvek ,rlr"".;"Šouiy u p.ro^luvnými rokovaniami s ňousúvisiacimi, s výnimkou nasledujúcich pripadou:

a) ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej sfrany uložené na základe všeobecne záváznýchPrávnYch PredPisov alebo na základe póvinnosti'uiáinej.postupom páá" 
"""u ecne záváznýchPrávnYch PredPisov (naPr, zákon č. 21Í 12000 Z, z. o r]áioano,n prístupe k informáciám a o zmenea doplnení niektoných zákonov v zneníneskorších preapisov;,b) ak je informácia verejne dostupná z iného aouóau, ito je porušenie povinnosti mlčanlivostidotknutou zmluvnou stranou, mibrmácie, r,to.J uisi'u deň podpisu zmluvy verejne známe aleboktoré je moŽné uŽ v deň PodPisu tejto zmluvy .irrui Ž}ine dósrupných infoÁaenyctr prostriedkov,c) informácie, ktoré sa stanú po poáplse Árr"/r.ióř--aryri'aiebo ktoré n,,ozno po tomto dnizískať z bežne dostupných informačných prostriedkáv,d) ak je informácia Poik/tnuá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane právnych,ÚČtovných, daň.ov}ch a iných poradcov), ktorí sú Úud, viazani us.oú..nou profesionálnouPovinnosťou m|Čanlivosti, a|ebo ak ,u uóci aotr.nute; anluvnej ,t un. ,uuiárali povinnosťoumlčanlivosti,

e) Pre ÚČelY akéhokol'vek súdneho, roáodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého jedotknutá zmluvná strana účastníkom,
0 ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany.

ll'2'Zmluvné stranY sú Povinné zachovať mlčanlivosť o všetkých dóverných informáciách, ibažeby z tejtozmluvY alebo zPrísluŠných vŠeobecne záváznýchpravnych p..ápirou v}plývalo inak. Tento závázoktrváajpo ukončení platnosti a účinnosti tejto anluvy,

l1'3'Zmluvné shanY sa zavázujÚ, Že dÓvemé informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhejzmluvnej stranY nePouŽijú Pre seba alebo pre fretie osoby, n"postytnri treiim osobám a ani neumožnia prísfuptretích osób k dóverným informáciám. Z'a tretie.osoby';u n6;řudulu el.nouia orgánov zmluvných strán,audítori alebo Právni Poradcovia_ zmluvných strán, ktorí ,,i Ót t]uán. im sprístupnených informá cií viazanipovinnosťou mlčanlívosti nazáklade všeóbecne záváznýchprávnych predpisov,

l l'4' Zmluvné shanY sa zavázujÚ, Že vŠetky zúčastnené 
9soby g subjekty budú s takto poskytnutými informáciamia zistenými skutočnosťami nakladať áko s dóvernými ňfor#cú;i.

1l'5'Zmluvné stranY sa zavázujÚ, Že uPovedomia druhú zmluvnú stranu o porušenípovinnosti mlčanlivosti bezzbyočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedeli,
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11,Ó, Zmluvné stranY sa zavilzujÚ, že budú ochraňovať dóverné informácie druhej zmluvnej strany s rovnakoustarostlivosťou ako ochraňujú vlastné dóverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu
Primeranej odbornej starostlivosti azachovávania ochrany adóvernosti údajov vsúlade správnymporiadkom SR.

čl. xu.
Volba práva

12,1, Pre PtlPad,, Že ktorákol'vek zrnluvná strana má svoje sídlo mimo územia SR, alebo počas ťvania zmluvyzmení svoje sídlo mimo uzemia SR alebo. ktorej frávny nástupca bude maťsidlo Áimo územiaSR, prevYlúČenie PochYbností sa zmluvné strany dohodti, ie suÓ3e p.an'u u povinnosti neupravené v tejto zmluve ainak Preukázatel'né. neuPravené ani nedoJednané anl nezaiživarre módzi zmluvnými stranami ako obchodnázvYklosť, sa riadia Platnou a Účinnou právnou úpravou štátu poskytouúťu a obsiahnutou najmáv obchodnom zakonníku platnom a ÚČinnom v Slovenskej republike vjeho platnom znení (zák, č. 5l3llg9lZb. v platnom znení).

12,2, Rozhodným Právom je tak v zmYsle dohody zmluvných strán právo Slovenskej republiky (vo|ba práva). Jedaná Právomoc slovenských súdov v zmysli § 37e zák. č. 97/lbíÉ Zb. o medzitanáanom prave súkromnom
a procesnom,

zá 
"" ""čč,|; 

Ť1ll; 
"""","

13,1, VŠetkY vzájomné nárokY zmluvných strán musia byť uplatnené preukázate|'ne doporučeným listom, pokial,
táto zmluva nestanovuje inak, PÍsomnoý sa povazuje za dóručenú dňom jej pr"r.átiu, potwdeného
doruČenia, bezdóvodného odmietnutia jej preizatia jebo okamihom watenia"sá písomnosti spáť akonedoruČenej bez ohl'adu na dóvod nedoručenia, pokial' bola písomnosť správne zastelaná na poslednú
oznámenú adresu jej adresáta. Roáodujúcim pre dóručenie je okamih, ktoý nastane nu;rro..

13,2,Právo PostuPiť PohJ'adávku voči druhej zrnluvnej strane podliehavždy písomnému súhlasu tej zrnluvnej
stranY, ktorá je dlŽníkom z postupovanej. pohl'adávky. loskyovatéť i prevádzkovateť ;e opravnenýjednostranne si zaPoČÍtať ak'ýkol'vek svoj vzájomný splatný zavuóklen so súhlasom oruhej zmluvnej strany.

13,3, Ak zo zmlvvY výslovne nevYPlýva inak, akékol'vek iné zmeny alebo dodatky tejto zrnluvy musia byťlYhotovené PÍsomnou formou a schválené podpisom obidvoch zmluvných strán.'Takéto dodatky sa stávajú
neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy okamihom ich účinnosti.

13,4,ÚČastníci tejto zrrrluvy prehlasujú, že sa oboznámili sjej obsahom, porozumeli mu, súhlasia sním, čopotvrdzujú svojimi podpismi,

13,5, Zmluvaje vYhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu pojednom rovnopise,

Šoporňa, dňa
!/ í ,/0/,a4f,,t aoflKošice, dňa

osobnyudaj.sk, s.r.o.
Poskytovatel'

,ffiíWi
zlffiroř

prevádzkovatel'
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