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Zmluva o spracúvaní osobných údajov 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 

článku 28 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 679/2016 
(ďalej len ,,Zmluva") medzi: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Konajúca prostredníctvom: 

(ďalej len „Prevádzkovatel"') 

a 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
IČ DPH: 
Zapísaná: 
Konajúca prostredníctvom: 

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 
42263051 
2023552652 
SK2023552652 
Ing. Viktor Novysedlák, výkonný riaditeľ 

GAJOS, s.r.o. 
M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš 
36376981 
SK2020126152 
Obchod.register Okresný súd Žilina, oddiel Sro,vl. č. 10828/ L 
Ondrej Sochor, konateľ spoločnosti 

(ďalej len „Sprostredkovater') 

(ďalej spolu Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ len „Zmluvné strany") 

Článok I. 
Základné pojmy 

1. „Nariadenie" je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 679/2016 (všeobecné 
nariadenie na ochranu údajov). 

2. „Prevádzkovatel"' je právnická osoba, ktorá sama určila/určuje/určí účely a prostriedky 
spracúvania osobných údajov. 

3. „Sprostredkovatel"' je právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene 
Prevádzkovateľa. 

4. „Osobné údaje" sú akékoľvek informácie týkajúce sa Identifikovanej alebo identifikovateľnej 
fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba"); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú 
možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na Identifikátor, ako je meno, 
identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré 
prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu 
alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. 

5. „Hlavná zmluva" je Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a OPP uzatvorená dňa 
18.12.2020 medzi Prevádz.kovateľom ako objednávateľom a Sprostredkovateľom ako 
zhotoviteľom 

6. HPorušenle ochrany osobných údajov" je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému 
alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, 
ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim. 
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Článok II. 
Predmet a účel Zmluvy 

1. Táto Zmluva upravuje spracúvanie osobných údajov, ktoré Sprostredkovateľ dostáva/získava od 
Prevádzkovateľa a/alebo ktoré Sprostredkovateľ zhromažďuje, spracúva alebo používa v mene 
Prevádzkovateľa v rámci služieb poskytovaných na základe Hlavnej zmluvy. 

2. Účelom tejto Zmluvy je tiež zabezpečiť, aby osobné údaje týkajúce sa dotknutých osôb neboli 
používané nezákonne a/alebo sa nedostali do rúk tretej strany. 

3. S cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami Nariadenia v súvislosti so spracúvaním, ktoré má v 
mene Prevádzkovateľa vykonať Sprostredkovateľ, vyhlasuje Sprostredkovateľ, že disponuje 
dostatočnými odbornými znalosťami, je spol'ahlivý a má dostatok zdrojov na to, že prijal (a 
v budúcnosti podľa potreby primerane prijme) technické a organizačné opatrenia, ktoré budú 
spfňať požiadavky Nariadenia, vrátane požiadavky na bezpečnosť spracúvania. 

4. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere Sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, 
organizačnú a personálnu spôsobilosť. Prevádzkovateľ na spracúvanie osobných údajov využíva 
len sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané 
technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spfňalo požiadavky Nariadenia a aby sa 
zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. 

S. Pri výbere Sprostredkovateľa Prevádzkovateľ zobral do úvahy nasledovné skutočnosti: 

181 Sprostredkovateľ pri spracovaní osobných údajov používa koncové zariadenia (PC, 
tablety, notebooky, mobily a pod.), ktoré sú šifrované; 

181 Sprostredkovateľ pri spracovaní osobných údajov využíva šifrovanú komunikáciu; 
181 Sprostredkovateľ ukladá fyzické dokumenty obsahujúce osobné údaje 

v uzamykatel'ných skriniach a v uzamykatel'ných priestoroch; 
181 Sprostredkovateľ má vypracovaný bezpečnostnú politiku resp. inú bezpečnostnú 

dokumentáciu, ktorú pri spracovaní osobných údajov dodržiava; 
O Prevádzkovateľ vykonal u Sprostredkovateľa audit týkajúci sa spracúvania osobných 

údajov; 
181 Sprostredkovate.ľ a jeho zamestnanci spracúvajúci osobné údaje absolvovali školenie 

ohľadom povinností pri spracúvaní osobných údajov; 
O Sprostredkovateľ realizoval penetračné testovanie svojich aplikácií resp. Informačných 

systémov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje; 
O Sprostredkovateľ dodržiava schválený kódex správania; 
O Sprostredkovateľovi bola vydaná certifikácia zo strany certifikačného subjektu v zmysle 

čl. 42 Nariadenia; 
O iné (špecifikovať): „.„„„„„ „ „ 

6. Na základe toho dospel Prevádzkovatel' k záveru, že s ohľadom na kategóriu osobných 
údajov, dotknutých osôb a spracovateľských operácií sú technické a organizačné opatrenia 
Sprostredkovateľa na ochranu osobných údajov dostatočné. 

7. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne informovať Prevádzkovateľa v prípade, ak sa 
organizačné a bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov zmenia. 

Článok III. 
Predmet a účel spracúvania osobných údajov Sprostredkovateľom 

1. Sprostredkovateľ bude spracúvať osobné údaje za nasledovným účelom: Zákonná 
povinnosť (Zákon č. 355/2007 z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , Zákon č. 
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri prád a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskoršfch predpisov) 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Sprostredkovateľ bude v mene Prevádzkovateľa spracúvať: 

a. nasledovné kategórie osobných údajov (predmet spracovania): 
~ priezvisko, meno, titul, akademický titul; 
O odborné, priemyselné alebo obchodné označenie 
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~ adresa trvalého pobytu 
~ adresa prechodného pobytu 
O korešpondenčná adresa 
O číslo občianskeho preukazu 
~ dátum narodenia 
181 rodné číslo 
~ podpis 
O fyzická identita (fotografia tváre) 
~ komunikačné údaje (napr. telefón, e-mail) 
O telekomun ikačné údaje (prevádzkové údaje, lokalizačné údaje, inventarizačné údaje, 

údaje o online identifikátoroch resp. IP adresách) 
O telemediálne údaje (údaje o využívaní a inventarizačné údaje) alebo údaje o 

elektronickej komunikácii (obsah elektronickej komunikácie a metaúdaje elektronickej 
komunikácie) 

O osobitné kategórie osobných údajov (informácie o rasovom a etnickom pôvode, 
politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenia , ďenstvo v odboroch, 
zdravotný stav a Intímny život, biometrické údaje, genetické údaje, údaje o odsúdení 
za trestný čin a o spáchaných trestných činoch) 

O údaje o bankových účtoch a kreditných kartách 
~ iné (špecifikovať): pracovné zaradenie 

b. počas nasledovnej doby: doba trvania Zmluvy; 

c. nasledovný typ osobných údajov: bežné/ kategórie osobných údajov; 

d. týkajúce sa nasledovnej kategórie dotknutých osôb: 

O zákazníci 
O dodávatelia 
O zainteresované osoby/záujemcovia (potenciálni klienti, potenciálni zamestnanci či 

partneri a pod.) 
181 zamestnanci 
O blízke osoby zamestnancov 
O bývalí zamestnanci 
O uchádzači o zamestnanie 
O kontaktné osoby 
O deti (neplnoleté osoby) 
O iné (špecifikovať): .„ „„ .. „ „„„ 

3. Rozsah osobných údajov, typ/ kategórie spracúvaných osobných údajov, ako aj účel spracúvania 
a používania týchto osobných údajov sú definované aj v Hlavnej zmluve resp. z nej vyplývajú. 

4. Sprostredkovateľ je oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa 
od 20.12.2020 

Článok IV. 
Povinnosti Sprostredkovateľa 

1. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov 
Prevádzkovateľa, a to aj pokiaľ ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácii, s výnimkou prípadov, keď si to vyžaduje právo Únie alebo právo 
ďenského štátu, ktorému Sprostredkovateľ podlieha; v takom prípade Sprostredkovateľ oznámi 
Prevádzkovateľovi túto právnu požiadavku pred spracúvaním, pokiaľ dané právo takéto 
oznámenie nezakazuje zo závažných dôvodov verejného záujmu. 

2. Osobitné pokyny ohľadom spracúvania osobných údajov bude Prevádzkovateľ zasielať 
Sprostredkovateľovi e-mailom na adresu: gdpr@gajos.sk alebo inú adresu oznámenú 
Prevádzkovateľovi Sprostredkovateľom. Sprostredkovateľ je zmenu e-mailovej adresy podľa 
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predchádzajúcej vety oznámiť Prevádzkovateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. 
Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne Informovať Prevádzkovateľa, ak sa podľa jeho názoru 
pokynom Prevádzkovateľa porušuje/poruší Nariadenie alebo iné právne predpisy Európskej únie 
alebo Slovenskej republiky týkajúce sa ochrany údajov. · 

3. Sprostredkovateľ zabezpečí, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že 
zachovajú dôvernosť informácií, alebo aby boli viazané vhodnou povinnosťou zachovávať 
dôvernosť informácií vyplývajúcou z osobitného zákona. Prevádzkovateľ je oprávnený splnenie 
tejto povinnosti kedykoľvek, a to aj opakovane skontrolovať a požadovať od Sprostredkovateľa 
predloženie dokladov preukazujúclch splnenie uvedenej povinnosti. 

4. Sprostredkovateľ sa zaväzuje pomáhať Prevádzkovateľovi zabezpečiť plnenie povinností podľa 
článkov 32 až 36 Nariadenia s prihliadnutím na povahu spracúvania a Informácie dostupné 
Sprostredkovateľovi . 

s. Sprostredkovateľ sa zaväzuje vykonávať všetky požadované opatrenia na zaistenie bezpečnosti 
osobných údajov Prevádzkovateľa podľa článku 32 Nariadenia a preukázať Prevádzkovateľovi 
prijatie týchto opatrení. Sprostredkovateľ sa zaväzuje opatrenia podľa predchádzajúcej vety 
priebežne monitorovať a prispôsobovať aktu.31nemu stavu techniky a štandardom v oblasti 
organizačnej a IT bezpečnosti. 

6. V prípade, ak Sprostredkovateľ zistí, že bezpečnostné opatrenia, ktoré Sprostredkovateľ prijal 
nezodpovedajú aktuálnemu stavu techniky a štandardom v oblasti organizačnej a IT 
bezpečnosti, resp. že sa objavila IT bezpečnostná, alebo iná obdobná zraniteľnosť, ktorá by 
mohla ohroziť účinnosť opatrení prijatých Sprostredkovateľom a/alebo spracúvanie a/ alebo 
bezpečnosť osobných údajov, ktoré Sprostredkovateľ spracúva, prijme Sprostredkovateľ 
dodatočné opatrenia na zaistenie bezpečnosti ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa. 
O týchto opatreniach a ich charaktere a dopade na spracúvanie osobných údajov je 
Sprostredkovateľ povinný Prevádzkovateľa informovať, a to do troch (3) dní od ich prijatia. 

7. Sprostredkovateľ sa zaväzuje v čo najväčšej miere pomáhať Prevádzkovateľovi vhodnými 
technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti reagovať na žiadosti o 
výkon práv dotknutej osoby. Sprostredkovateľ poskytne Prevádzkovateľovi všetku potrebnú 
súčinnosť za účelom vybavenia žiadosti dotknutej osoby ohľadom výkonu jej práv, a to vždy 
tak, aby mohol Prevádzkovateľ žiadosti dotknutých osôb vybaviť v termíne určenom Nariadením 
alebo osobitnými predpismi. 

8. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania na 
základe rozhodnutia Prevádzkovateľa všetky osobné údaje vymaže alebo vráti 
Prevádzkovateľovi a vymaže existujúce kópie, ak právo Európskej únie alebo právo Slovenskej 
republíky nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov. 

9. Sprostredkovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi všetky informácie potrebné na 
preukázanie splnenia povinností stanovených v tejto Dohode a umožní audity, ako aj kontroly 
vykonávané Prevádzkovateľom alebo iným audítorom, ktorého poveril Prevádzkovateľ, a 
prispieva k nim. 

10. Sprostredkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, že v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré spracúva 
v mene Prevádzkovateľa, nedôjde k Ich zlúčeniu alebo zámene s osobnými údajmi, ktoré 
Sprostredkovateľ spracúva pre iných prevádzkovateľov. 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia ochrany osobných údajov Sprostredkovateľ 
bez zbytočného odkladu a podľa možnosti najneskôr do 48 hodín po tom, čo sa o tejto 
skutočnosti dozvedel, oznámi porušenie ochrany osobných údajov vrátane prípadov, keď nie je 
pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva a slobody 
fyzických osôb; to platí aj v prípade, ak má Sprostredkovateľ subdodávateľov. Ak oznámenie 
nebolo Prevádzkovateľovi predložené do 48 hodín, pripojí sa k nemu zdôvodnenie omeškania. 
Porušenie tohto ustanovenia zakladá oprávnenie Prevádzkovateľa odstúpiť od Zmluvy. 
Sprostredkovateľ sa tiež zaväzuje zdokumentovať každý prípad porušenia ochrany osobných 
údajov vrátane skutočností spojených/súvisiacich s porušením ochrany osobných údajov, jeho 
následkov a prijatých opatrení na nápravu. 
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Sprostredkovateľ umožní Prevádzkovateľovi prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré 
spracúva pre/v mene Prevádzkovateľa a k tomu (pre tento účel) používaným informačným 
systémom. 

Sprostredkovateľ je povinný dodržiavať podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa 
špecifikované v článku V. tejto Zmluvy. 

Článok V. 
Subdodávatelia (ďalší sprostredkovatelia) 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Sprostredkovatel': 

O môže pri spracúvaní osobných údajov podl'a tejto Zmluvy využiť ďalšieho 
sprostredkovateľa (ďalej len „Subdodávatel'"); Sprostredkovatel' v takom prípade 
informuje Prevádzkovateľa o akýchkoľvek zamýšľaných zmenách v súvislosti s pridaním 
alebo nahradením Subdodávateľov, čím Prevádzkovateľovi umožní namietať voči takýmto 
zmenám; 

O môže pri spracúvaní osobných údajov podľa tejto Zmluvy využiť nasledovného 
Subdodávateľa: 

~ nemôže pri spracúvaní osobných údajov podľa tejto Zmluvy využiť Subdodávateľa. 

2. V prípade, že Prevádzkovateľ súhlasí s využitim Subdodávateľa, zaväzuje sa Sprostredkovateľ: 

a. uzatvoriť so Subdodávateľom písomnú zmluvu, ktorou sa Subdodávateľovi uložia rovnaké 
povinnosti ochrany osobných údajov, ako sa stanovujú v tej to Zmluve, a to to 
predovšetkým poskytnutie dostatočných záruk na vykonanie primeraných technických a 
organizačných opatrení takým spôsobom, aby spracúvanie spfňalo požiadavky Nariadenia; 

b. zmluva so Subdodávateľom podľa písm. a tohto odseku 2. bude obsahovať aj (i) presnú 
špecifikáciu spracovateľských činnosti, ku ktorým je ďalší sprostredkovateľ oprávnený, (ii) 
špecifikáciu, kde sa budú osobné údaje (spracúvané ďalším sprostredkovateľom) 
nachádzať, (Iii) záväzok ďalšieho sprostredkovateľa poskytnúť Prevádzkovateľovi všetky 
informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v tejto Dohode a 
umožní audity, ako aj kontroly vykonávané Prevádzkovateľom alebo Iným audítorom, 
ktorého poveril Prevádzkovateľ, a prispieva k nim. Prevádzkovateľ je oprávnený obsah 
zmluvy medzi Sprostredkovateľom a Subdodávateľom skontrolovať, pričom 
Sprostredkovateľ sa zaväzuje predložiť Prevádzkovateľovi aktuálnu verziu takejto zmluvy 
bezodkladne na základe požiadavky zo strany Prevádzkovateľa. 

Článok Vl. 
Bezpečnosť spracúvania 

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje obmedziť prístup k osobným údajom na osoby, ktoré ich 
potrebujú na výkon svojej činnosti, a to len k tým údajom, ktoré sú nevyhnutne potrebné na 
výkon činnosti tejto osoby. 

2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky požadované opatrenia podľa článku 32 
Nariadenia. Tieto opatrenia musia poskytnúť (takú) úroveň bezpečnosti, ktorá je primeraná 
vzhľadom na: 

a. dostupné technické možnosti, 

b. náklady na implementáciu opatrení, 

c. osobitné riziká (pre práva slobody fyzicl<ých osôb) spojené so spracovaním osobných 
údajov, 

d. citlivosť spracúvaných osobných údajov. 

3. Sprostredkovateľ nie je oprávnený svojvoľne opraviť, vymazať alebo obmedziť spracúvanie 
osobných údajov spracúvaných v mene Prevádzkovateľa, môže tak urobiť iba na základe 
zdokumentovaných pokynov Prevádzkovateľa. V prípade, že dotknutá osoba požiada priamo 
Sprostredkovateľa o opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo uplatní voči 

5 



KRRZ_Z_2021/07 

Sprostredkovateľovi akékoľvek iné svoje právo, Sprostredkovateľ bezodkladne oznámi túto 
požiadavku dotknutej osoby Prevádzkovateľovi. 

4. Sprostredkovateľ nie je oprávnený vyhotovovať kópie alebo duplikáty osobných údajov, okrem 
záložných kópií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie riadneho spracúvania údajov, ako aj údajov, 
ktoré sú požadované za účelom splnenia regulačných (archivačných) požiadaviek pre 
uchovávanie údajov. 

5. Ustanovenia tohto článku platia aj rovnako pre všetkých prípadných Subdodávateľov 
Sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ je zodpovedný za všetky subdodávky (všetkých 
Subdodávateľov). Sprostredkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby mal Prevádzkovateľ možnosť 
overiť proces spracúvania osobných údajov ďalšími sprostredkovateľmi, aby sa uistil, že sú pri 
spracúvaní splnené ustanovenia tejto Zmluvy a tiež Nariadenia, napr. že sú prijaté a 
uplatňované primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov. Je 
zodpovednosťou Sprostredkovateľa zabezpečiť, aby audit mohol vykonávať Prevádzkovateľ 
alebo iný audítor poverený Prevádzkovateľom. 

Článok Vl. 
Zodpovednost' Sprostredkovateľa 

1. Sprostredkovateľ berie na vedomie, že ak poruší Nariadenie tým, že určí účely a prostriedky 
spracúvania (t. j. bude spracúvať osobné údaje nad/mimo rámec účelu, na ktorý mu boli 
Prevádzkovateľom zverené a bez zdokumentovaných pokynov Prevádzkovateľa}, považuje sa 
vo vzťahu k takémuto spracúvaniu za prevádzkovateľa (tak ako je „prevádzkovater' definovaný 
v článku 4 ods. 7. Nariadenia) a výhradne nesie zodpovednosť za takéto spracúvanie. 

2. Za akékoľvek porušenie povinností ohľadom ochrany osobných údajov podľa tejto Zmluvy alebo 
Nariadenia zo strany Subdodávateľov Sprostredkovateľa zodpovedá výhradne Sprostredkovateľ. 

3. Ak Prevádzkovateľ v súvislosti s preukázateľným porušením povinností Sprostredkovateľa 
(alebo jeho Subdodávateľa) podľa tejto Zmluvy dostane pokutu, bude nútený nahradiť 
vzniknutú škodu či poskytnúť primerané (peňažné) zadosťučinenie, je Sprostredkovateľ povinný 
nahradiť Prevádzkovateľovi škodu v plnej výške udelenej pokuty, uloženej náhrady škody či 
primeraného (peňažného) zadosťučinenia, v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

Článok VII. 
Trvanie Zmluvy, skončenie Zmluvy 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a je 
uzatvorená na dobu určitú . 

2. Platnosť a účinnosť tejto Zmluvy je z.ávislá od platnosti a účinnosti Hlavnej zmluvy. Poklal' 
nebude dohodnuté inak, ukončenie platnosti a účinnosti Hlavnej zmluvy má bez ďalšieho 
(automaticky) za následok ukončenie platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. 

3. Ukončenie platnosti a účinnosti tejto Zmluvy sa netýka nároku na náhradu škody, spôsobenej 
porušením tejto Zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva a voľby jurisdikcie 
(riešenia sporov) ako ani iných ustanovení či nárokov, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných 
strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. 

4. V prípade porušenia tejto Zmluvy zo strany Sprostredkovateľa alebo v prípade spracúvania 
osobných údajov Sprostredkovateľom v rozpore s Nariadením či ďalšími právnymi predpismi 
o osobných údajoch, je Prevádzkovateľ oprávnený nariadiť (dať pokyn) Sprostredkovateľovi, 
aby okamžite zastavil ďalšie spracúvanie resp. zastavil ďalšiu manipuláciu s osobnými údajmi 
(Informáciami). 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva (vrátane jej eventuálnych dodatkov) patrí medzi povinne zverejňované zmluvy 
podľa ustanovení§ Sa a § 2 ods. 2 zákona o prístupe k informáciám (zákona č . 211/2000 Z. z. 
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v z~ení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (zákona 
č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ 
(autor) · súhlasí so zverej nením tejto zmluvy (vrátane jej eventuálnych dodatkov) a faktúr 
zhotoviteľa (autora) doručených objednávateľovi (nadobúdateľovi) - vrátane zverejnenia 
svojich údaj ov uvedených v tejto zmluve a/alebo vo faktúrach zhotoviteľa (autora) doručených 
objednávateľovi (nadobúdateľovi) - v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky, a to so zverejnením počas trvania povinnosti objednávateľa 
(nadobúdateľa) podľa § Sa a § Sb zákona o prístupe k informáciám; tento súhlas možno 
odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa (nadobúdateľa) . 

2. Túto Zmluvu je možné meniť a dopfňať výlučne formou písomných dodatkov, podpísaných 
oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú touto Zmluvou výslovne upravené, sa spravujú právnym 
poriadkom Slovenskej republiky. 

4. Zmluvné strany sa dohodli na (výlučnej) právomoci súdnych orgánov Slovenskej republiky na 
rozhodovanie sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

5. Táto Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. 

6. Neplatnosť akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy alebo časti ustanovení nemá vplyv na 
platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy alebo zostávajúcej časti príslušného 
ustanovenia. 

7. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých každá zo 
zmluvných strán dostane jeden rovnopis. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu dobre porozume.li, a že 
táto Dohoda vyjadruje Ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ju potvrdzujú svojimi 
podpismi. 

PREVADZKOVATEĽ: 

v 

Za: Kancelária Rady re rozpočtovú zodpovednosť 

Meno: Ing. Viktor Novysedlák 

Funkcia : výkonný riaditeľ 

SPROSTREDKOVATEĽ: 

l Pilv•a -"'~ Mô ~O: 36376961 , DIČ 2020126 
IČ DPH: SK2020126152 

tel.: 0 44/$526114 

Za : Gajos, s.r. 

Meno: Ondrej Sochor 

Funkcia: konateľ spoločnosti 

•• 
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