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EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE-GENERAL FOR COMMUNICATIONS NETWORKS, CONTENT AND 

TECHNOLOGY 
 

Resources and Support 

 

 
 

 

DAROVACIA ZMLUVA 

ZMLUVA č. - C 

Európska komisia, so sídlom 200 rue de la Loi, v 1049 Brusel, Belgicko, ktorú na účely podpísania 

tejto zmluvy zastupuje Morten Fjalland, Riaditeľ, Zdroje a Podpora, Generálne riaditeľstvo pre 

komunikačné siete, Obsah a Technológie, ďalej aj len ako ”komisia”, 

na jednej strane, 

a 

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica/ Slovenská Republika 

Právna forma:   štátna príspevková organizácia pre zdravotnú starostlivosť 

IČO:    00165549  

Adresa:  Námestie Ludvíka Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica, Slovenská 

Republika 

IČDPH:   SK2021095670 

(ďalej len ako ”Obdarovaný”), zastúpený za účelom podpísania tejto zmluvy: Ing. Miriam 

Lapuníková, MBA- riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica/ 

Slovenská Republika 

 

na druhej strane, 
 
Spoločne označované ako (“zmluvné strany”),
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SÚHLASIA 

s nasledovnými zmluvnými ustanoveniami a prílohami : 

Príloha I – Formulár na prijatie dodávky 

Príloha II – Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej ako “zmluva”). 

ČLÁNOK 1 – PORADIE PREDNOSTNÝCH USTANOVENÍ  

Ak dôjde k rozporu medzi rôznymi ustanoveniami tejto Zmluvy, musia sa uplatniť nasledujúce 

pravidlá:  

- Ustanovenia uvedené v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami v prílohách 

- Ustanovenia uvedené vo formulári na prijatie dodávky (príloha I) majú prednosť pred  
 ustanoveniami v ostatných prílohách. 

ČLÁNOK 2 – PREDMET ZMLUVY 

V súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve Komisia súhlasí s obdarovaním Obdarovaného, 
ktorý prijme nasledovný Tovar (ďalej ako: “Tovar”): 

- Jeden UV-Dezinfekčný Robot vrátane Tablet, automatická nabíjacia jednotka, UVD Ochranná Veža, 
vrátane 12 mesiacov  záruky, diaľková podpora a aktualizácie softvéru.  

- Balenie a preprava: Balenie v drevenej paletovej krabici a preprava cestnou dopravou.  

- Inštalácia a školenie obsluhy: Štandardná inštalácia a školenie do 4 dní v závislosti od miestnych 
podmienok a požiadaviek. To zahŕňa mapovanie, konfiguráciu, testovanie, validáciu a školenie 
operátorov. 

- Údržba: Dodatočná 12-mesačná záruka na náhradné diely, s výnimkou opotrebovaných dielov. 

 
ČLÁNOK 3 – ÚČINNOSŤ ZMLUVY 

Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu poslednou zmluvnou stranou. 
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ČLÁNOK 4 – DEFINÍCIE 

1. Podvod: Podvod v zmysle článku 3 EÚ Smernice 2017/1371
1 

a Článku 1 Dohovoru o ochrane 

Európskych spoločenstiev, finančné záujmy, ktorý bol navrhnutý Aktom Rady z 26 Júla 1995
2
, ako 

aj akékoľvek iné protiprávne alebo trestné činy, ktorých účelom je finančný alebo osobný zisk. 

2. Nezrovnalosti: Akýkoľvek typ porušenia (regulačného alebo zmluvného), ktoré by mohlo mať 

vplyv na finančné záujmy EÚ, vrátane nezrovnalostí v zmysle Článku 1(2) z EÚ Nariadenia 

2988/95
3
. 

3. Vážne profesionálne zneužitie úradnej moci: Akýkoľvek druh neprijateľného alebo nevhodného 

správania sa pri výkone povolania, najmä zo strany zamestnancov, vrátane závažného zneužitia 

úradnej moci v zmysle Článku 136(1)(c) EÚ Rozpočtové pravidlá 2018/1046. 

4. Konflikt záujmov: situácia, keď je nestranné a objektívne vykonávanie tejto zmluvy 

Obdarovaným ohrozené z dôvodov týkajúcich sa rodiny, citového života, politickej alebo národnej 

spriaznenosti, ekonomického záujmu, iného priameho alebo nepriameho osobného záujmu alebo 

iného spoločného záujmu s Komisiou alebo iná tretia strana súvisiaca s predmetom tejto zmluvy. 

 

ČLÁNOK 5 –   DODANIE TOVARU 

1. Tovar je dodaný Obdarovanému na nasledujúcom mieste (“miesto dodania”)   : Námestie Ludvíka 

Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica, Slovenská Republika. 

2. Dodávka Tovaru sa uskutoční zo závodu v mieste dodania (ICC Incoterms 2020). 

3. Splnomocnený zástupca Komisie potvrdí príjemcovi najmenej_5 pracovných dní pred dodávkou 
dátum, kedy bude tovar doručený príjemcovi, “dátum dodania”.  

4. Určený agent Komisie určí prevádzkové hodiny a ďalšie príslušné podmienky. 

5. Obdarovaný je povinný zaslať do 3 pracovných dní pred dátumom doručenia určenému zástupcovi 
Komisie meno a kontaktné údaje zástupcu Obdarovaného, ktorý obdrží darovaný tovar, a jeho 
dostupnosť, do troch pracovných dní pred dátumom dodania. 

6. Zlyhanie prijatia Tovaru na dohodnutom mieste a čase môže byť Komisiou považované za 
Porušenie povinností Obdarovaného.  

7. V prípade vyššej moci alebo akejkoľvek výnimočnej okolnosti, ktorá zabráni Obdarovanému prijať 
tovar, musí byť táto skutočnosť okamžite oznámená Komisii a určenému zástupcovi Komisie.  

ČLÁNOK 6 –   VERIFIKÁCIA A AKCEPTÁCIA 

1. Splnomocnený zástupca Komisie dá Obdarovanému k dispozícii nasledujúce dokumenty pred a 

/alebo na mieste dodania. 

a) Baliaci zoznam.  

b) Certifikát o pôvode [ak je použiteľné] 

 
1
  Smernica (EU) 2017/1371 Európskeho Parlamentu a Rady 5 Júl 2017 o boji proti podvodom poškodzujúcim 

finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (OJ L 198, 28.7.2017, s. 29).  
2
  OJ C 316, 27.11.1995, s. 48. 

3
  Nariadenie rady (EC, Euratom) č. 2988/95 18 December 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev (OJ L 312, 23.12.1995, p. 1). 
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c) Certifikát o inšpekcii [ak je použiteľné] 

d) Colné doklady [ak sú použiteľné] 

e) Iné dokumenty [ak sú použiteľné]: ............................................................................. 

 

 

2. Obdarovaný alebo jeho zástupca overí dokumenty, počet a popis Tovaru a pristúpi k externému 

overeniu Tovaru. 

 

3. Po overení podpíše Obdarovaný alebo jeho zástupca formulár na prijatie dodávky (príloha I) - ktorý 

sa doručí agentovi Komisie pred dodaním do dohodnutých priestorov. Akékoľvek poznámky 

týkajúce sa vykonaného externého overenia musia byť nahlásené agentovi Komisie na mieste a 

anotované vo formulári prijatia dodávky (Príloha I), ktorý musí byť podpísaný agentom Komisie. 

 
4. Ak Obdarovaný odmietne podpísať formulár na prijatie dodávky, nebude možné dodať Tovar na 

miesto dodania a Obdarovaný sa bude považovať za osobu, ktorá porušuje svoje povinnosti podľa 
tejto zmluvy. 

ČLÁNOK 7 – HODNOTA A NÁKLADY 

1. Komisia poskytne na požiadanie Obdarovanému hodnotu (alebo prípadne kópiu nákupnej faktúry) 
tovaru darovaného iba na účtovné, daňové alebo poisťovacie účely. Bude mať právo vynechať 
všetky citlivé informácie, ktoré sa môžu javiť ako osobné, napríklad osobné mená alebo čísla 
bankových účtov. 

2. Od dodania tovaru v súlade s vyššie uvedeným ustanovením Obdarovaný znáša všetky náklady 
(vrátane poistenia atď.) súvisiace s Tovarom.  

ČLÁNOK 8 - NÁZOV A PREVOD RIZIKA 

1. Prevod majetku bude platný od prijatia a podpisu Darovacej Zmluvy spolu s formulárom prijatia 
Dodávky (Príloha I). 

2. Riadne podpísaná a datovaná Darovacia Zmluva spolu s riadne podpísaným a datovaným 
formulárom prijatia Dodávky (Príloha 1) tvoria vlastnícke právo. 
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ČLÁNOK 9 – ŠKODY – ZODPOVEDNOSŤ 

1. Komisia neprijíma žiadnu zodpovednosť za presnosť, úplnosť a funkčnosť tovaru a neposkytuje 
nijaké záruky. Tovar poskytuje Komisia „tak, ako je“. 

2. Komisia prevedie na Obdarovaného akékoľvek záruky alebo práva, ktoré môže mať od 
predávajúceho a / alebo výrobcu výrobkov, poisťovacieho agenta, prepravného agenta alebo 
overovacej kancelárie týkajúcej sa tovaru..   

3. Bez toho, aby bol dotknutý bod 1 tohto článku, Obdarovaný musí čo najskôr a bezodkladne 
skontrolovať a overiť množstvo, kvalitu a stav prijatého tovaru. O výsledku takéhoto overenia bude 
okamžite informovať Komisiu / zástupcu Komisie a môže v tomto okamihu požiadať Komisiu o 
prevod alebo postúpení práv týkajúcich sa tohto tovaru. 

4. Komisia nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, náhodné, zvláštne, exemplárne alebo následné 
škody alebo straty spôsobené Obdarovanému alebo akejkoľvek tretej strane, ktoré vzniknú 
akýmkoľvek spôsobom počas alebo v dôsledku implementácie tejto zmluvy a mimo použitie 
dodaného tovaru, aj keď je upozornené na možnosť takéhoto poškodenia alebo straty. 

5. Ak to vyžaduje príslušná platná legislatíva, Obdarovaný je poistený proti rizikám, škodám alebo 
stratám súvisiacim s implementáciou tejto zmluvy a používaním dodaného Tovaru. Odberateľ musí 
na požiadanie poskytnúť Komisii dôkazy o poistnom krytí. 

6. Ak tretia strana podá proti Komisii žalobu v súvislosti s vykonávaním tejto zmluvy alebo v 
dôsledku toho, Obdarovaný bude Komisii pomáhať pri súdnych konaniach, a to aj tak, že na 
požiadanie intervenuje na podporu Komisie. Táto pomoc sa neodmeňuje. 

7. Obdarovaný bude priebežne informovať Komisiu o všetkých reklamáciách vznesených treťou 
stranou priamo proti Obdarovanému v súvislosti s Tovarom dodaným na základe tejto Zmluvy. 

ČLÁNOK 10 – ZÁVÄZKY OBDAROVANÉHO Z DARU 

1. Obdarovaný je plne zodpovedný voči Komisii za správne použitie darovaného Tovaru v súlade s 
jeho zamýšľaným účelom. Obdarovaný musí svoje záväzky plniť podľa svojich najlepších 
schopností, v dobrej viere a v súlade so všetkými zákonnými povinnosťami podľa platných 
právnych predpisov EÚ, medzinárodných a vnútroštátnych právnych predpisov. 

2. Obdarovaný nemôže predať, prenajať alebo požičať tovar do dvoch rokov od prijatia. 

3. Obdarovaný nemôže ďalej darovať tovar tretím subjektom alebo osobám, ktoré nie sú jeho 
konečnými príjemcami, s výnimkou prípadov, keď je tento dar výslovne schválený Komisiou. 
Tieto subjekty sa zaväzujú dodržiavať všetky podmienky a povinnosti uvedené v tejto zmluve. 

4. Obdarovaný sa zaväzuje, že na konci životnosti Tovaru bude Tovar zlikvidovaný alebo 
recyklovaný podľa platných právnych predpisov. 

5. V prípade krádeže alebo zničenia Tovaru prijme Obdarovaný príslušné opatrenia (napr. Správu na 
polícii a / alebo v poisťovni) a informuje Komisiu. 

6. Obdarovaný sa zaväzuje zabezpečiť rešpektovanie základných hodnôt EÚ (ako je rešpektovanie 
ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, vlády zákona a ľudských práv vrátane práv 
menšín). 

7. Podmienky, za ktorých môže Obdarovaný previesť vlastnícke právo alebo právo na použitie 
Tovaru na sprostredkovateľa alebo na konečných príjemcov, nebudú obsahovať žiadne 
ustanovenie, ktoré by bolo v rozpore s touto Zmluvou. 



6 
 

8. Obdarovaný predloží Komisii 12 mesiacov a 24 mesiacov po prevode majetku správu o skutočnom 
použití darovaného Tovaru vrátane posúdenia vplyvu na interné postupy a efektívnosť, výzvy na 
prijatie a použitie robota. 

ČLÁNOK 11 – VIDITEĽNOSŤ 

1. Obdarovaný musí vo všetkých prípadoch uznať podporu EÚ a vyvesiť európsku vlajku (znak) a 
vyhlásenie o financovaní (v prípade potreby preložené do miestnych jazykov): 

 
 
2. Znak musí zostať zreteľný a oddelený a nemôže byť upravený pridaním ďalších vizuálnych 

značiek, symbolov alebo textu. Okrem znaku sa na zvýraznenie podpory EÚ nesmie použiť žiadna 
iná vizuálna identita alebo logo. Ak je znak zobrazený v spojení s inými logami (napr. Príjemcami 
alebo sponzormi), musí byť zobrazený minimálne rovnako zreteľne a viditeľne ako ostatné logá.  

3. Na účely plnenia svojich povinností podľa tohto článku môže príjemca používať znak bez 
predchádzajúceho súhlasu Komisie. To však neoprávňuje Obdarovaného na výlučné použitie. 
Obdarovaný navyše nemusí privlastniť znak ani inú podobnú ochrannú známku alebo logo, a to ani 
registráciou, ani žiadnym iným spôsobom. 

4. Akákoľvek komunikačná alebo šírená činnosť súvisiaca s darcovstvom musí využívať vecne 

presné informácie. Ďalej musí obsahovať nasledujúce vylúčenie zodpovednosti (preložené do 

miestnych jazykov, kde je to vhodné):  

 
“Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a myšlienky sú však iba názormi autorov a nemusia 

nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Komisie. Európska únia ani Komisia za ne 

nemôžu niesť zodpovednosť.” 
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ČLÁNOK 12 – DARCOVSTVO OBDAROVANÝM 

1. V odôvodnených prípadoch môže Obdarovaný požiadať o prevod daru na iný subjekt alebo 
osobu („konečný príjemca“), pokiaľ by to nespochybnilo ciele daru podľa tejto zmluvy, 
počiatočné podmienky výberu procesu darovania alebo porušenia zásady rovnakého 
zaobchádzania so žiadateľmi. Obdarovaný musí: 

- vopred informovať Komisiu a poskytnúť podrobnosti o konečnom príjemcovi a dôvodoch 
prevodu, 

- poskytnúť Komisii čestné vyhlásenie konečného príjemcu, že uvedený príjemca nie je v 
situácii vylúčenia podľa článku 136 nariadenia o rozpočtových pravidlách; 

- zabezpečiť, aby konečný príjemca podpísal dokument, v ktorom sa zaviaže dodržiavať a 
rešpektovať všetky podmienky a povinnosti uvedené v tejto Zmluve. 

2. Len čo Komisia oznámi svoj súhlas s prevodom daru na Obdarovaného a konečného príjemcu, 
tento prevezme práva a povinnosti podľa tejto Zmluvy s účinnosťou odo dňa tohto oznámenia. 

ČLÁNOK 13 – ZMLUVA S TRETÍMI OSOBAMI 

1. V prípade, že Obdarovaný uzavrie s tretími stranami výkon akejkoľvek činnosti súvisiacej s touto 
Zmluvou, zostane viazaný svojimi záväzkami voči Komisii vyplývajúcimi z tejto Zmluvy a bude 
niesť výlučnú zodpovednosť za riadne plnenie tejto Zmluvy. 

2. Obdarovaný zabezpečí, aby dohoda, ktorou sa riadi jeho zmluva s tretími stranami, neovplyvnila 
práva, na ktoré má Komisia nárok na základe tejto zmluvy. 

ČLÁNOK 14 – DÔSLEDKY NESÚLADU 
 
1. Komisia môže Obdarovanému oznámiť svoj zámer získať späť tovar alebo požiadať o kompenzáciu, 
ak je Obdarovaný (alebo osoba s právomocami zastúpenia, rozhodovania alebo kontroly alebo osoba 
nevyhnutná na udelenie / vykonávanie grantu) zaviazaný: 
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a) závažné chyby, nezrovnalosti, podvody, závažné zneužitie úradnej moci, alebo 

b) závažné porušenie povinností podľa tejto zmluvy alebo počas jej plnenia.  

2. Výška náhrady bude úmerná podľa závažnosti a dĺžke trvania chýb, nezrovnalostí alebo podvodu 
alebo porušenia povinností. 

3. Komisia požiada Obdarovaného o vrátenie alebo kompenzáciu oznámením, ktoré bude obsahovať 
príslušnú sumu a dôvody tejto skutočnosti. Obdarovaný môže - do 30 dní od prijatia formálneho 
oznámenia - predložiť pripomienky, ak nesúhlasí s vrátením alebo kompenzáciou, 

4. Ak Komisia neobdrží pripomienky alebo sa rozhodne pokračovať v vymáhaní alebo žiadosti o 
kompenzáciu napriek pripomienkam, ktoré dostala, potvrdí svoje rozhodnutie príjemcovi (potvrdzovací 
list). V opačnom prípade bude formálne informovať o ukončení postupu 

5. Ak sa Komisia rozhodne požiadať o kompenzáciu, formálne oznámi Obdarovanému ťarchopis s 
uvedením dátumu platby. Obdarovaný je povinný platiť v súlade s ustanoveniami uvedenými v 
oznámení o dlhu. 

6. Ak Obdarovaný nezaplatí do stanoveného termínu, môže orgán Komisie po písomnom informovaní 
dodávateľa vymáhať dlžné sumy: 

a) ich započítaním proti akýmkoľvek sumám, ktoré dlží príjemcovi Únia alebo výkonná 
agentúra pri plnení rozpočtu Únie; 

b) podniknutím právnych krokov. 

7. Ak Obdarovaný nesplní povinnosť zaplatiť dlžnú sumu do dátumu stanoveného Komisiou v 
oznámení o dlhu, splatná suma je úročená sadzbou uplatnenou Európskou centrálnou bankou pre jej 
hlavné refinančné operácie v eurách ( referenčná sadzba) plus osem bodov. Referenčná sadzba je platná 
sadzba uverejnená v sérii C Úradného vestníka Európskej únie v prvý deň mesiaca, v ktorom sa končí 
platobné obdobie. Úrok z omeškania bude pokrývať obdobie začínajúce sa dňom nasledujúcim po 
dátume splatnosti platby a končiacim sa dňom, keď verejný obstarávateľ dostane celú dlžnú sumu. 

8. Akákoľvek čiastočná platba sa najskôr zapisuje proti poplatkom a úrokom z omeškania a potom proti 
sume istiny. 

ČLÁNOK 15 — VYŠŠIA MOC 

1. V prípade ak bolo zmluvnej strane zabránene splnenie zmluvných podmienok zásahom vyššej moci 
sa porušenie zmluvných podmienok zmluvnej strane nepripisuje  

2. ‘Vyššia moc “znamená každú situáciu alebo udalosť, ktorá: 

- bráni ktorejkoľvek zo strán v plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy, 

- bola nepredvídateľná, výnimočná a mimo kontroly strán, 

- nebola spôsobená chybou alebo nedbanlivosťou z ich strany (alebo zo strany ostatných 
účastníkov zapojených do akcie) a  
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- sa javí ako nevyhnutná aj napriek vynaloženiu všetkej náležitej starostlivosti. 

3. Akákoľvek situácia predstavujúca vyššiu moc musí byť bezodkladne formálne oznámená druhej 
strane s uvedením povahy, pravdepodobného trvania a predvídateľných účinkov. 

4. Zmluvné strany musia okamžite podniknúť všetky potrebné kroky na obmedzenie škôd 
spôsobených vyššou mocou a urobiť všetko pre to, aby čo najskôr obnovili vykonávanie tejto 
zmluvy. 

ČLÁNOK 16 – KONTROLY, RECENZIE, AUDITY A VYŠETROVANIA 

1. Komisia môže - počas obdobia aktivácie núdzovej podpory podľa článku 1 nariadenia Rady (EÚ) 
2020/521 alebo po ňom - skontrolovať správne použitie dodaného tovaru a dodržiavanie povinností 
podľa tejto zmluvy. Takéto kontroly sa vykonajú po oznámení Komisie Obdarovanému. 

2. Komisia môže vykonať audity správneho použitia dodaného tovaru a dodržiavania povinností 
podľa tejto zmluvy. Takéto audity môžu byť spustené od okamihu dodania tovaru a do 5 rokov od 
prevodu majetku. Budú oznámené príjemcovi a predpokladá sa, že sa začnú plynúť v deň 
oznámenia. 

3. Komisia môže využiť svoje vlastné audítorské služby, delegovať audity na centralizované útvary 
alebo využiť externé audítorské spoločnosti. Ak použije externú firmu, príjemca bude informovaný 
a bude mať právo vzniesť námietku z dôvodu obchodného tajomstva alebo konfliktu záujmov. 

4. Na základe zistení z auditu sa vypracuje návrh správy o audite. Audítori formálne oznámia návrh 
správy o audite dotknutému Obdarovanému, ktorý má čas do 30 dní od prijatia oznámenia na 
vyjadrenie (rozporuplný postup auditu). Záverečná správa z auditu zohľadní pripomienky príjemcu 
a bude im formálne oznámená. 

5. Audity (vrátane audítorských správ) budú v jazyku tejto zmluvy. 

- Nasledujúce orgány môžu tiež vykonávať kontroly, preskúmania, audity a vyšetrovania - počas 
akcie alebo po nej: 

- Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) podľa nariadení č. 883/2013 a č. 2185/96; 

- Európska prokuratúra (EPPO) podľa nariadenia 2017/1939. 

6. Európsky dvor audítorov (EDA) podľa článku 287 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) a článku 257 
nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ 2018/1046. 

7. Ak to tieto orgány požadujú, Obdarovaný musí poskytnúť úplné, presné a celé informácie v 
požadovanom formáte a umožniť prístup na stránky a do priestorov určených na kontroly alebo 
inšpekcie na mieste - ako sa ustanovuje v týchto nariadeniach. 

8. Obdarovaný bude dôsledne spolupracovať a v požadovanej lehote poskytne všetky informácie a 
údaje požadované na základe tohto článku. Pri návštevách na mieste obdarovaný umožní prístup na 
stránky a do priestorov (aj pre akýkoľvek externý audítorský subjekt) a musí zabezpečiť, aby 
požadované informácie boli ľahko dostupné presné, presné a úplné a v požadovanom formáte 
vrátane elektronického formátu. S citlivými informáciami a dokumentmi sa zaobchádza v súlade s 
článkom 17. 

9. Obdarovaný uchová všetky príslušné informácie týkajúce sa používania Tovaru, a to najmenej do 5 
rokov od prevodu majetku, v každom prípade až do vykonania akýchkoľvek prebiehajúcich 
kontrol, previerok, auditov, vyšetrovaní, súdnych sporov alebo iných stíhaní nárokov boli uzavreté. 
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10. Zistenia pri kontrolách, preskúmaniach, auditoch alebo vyšetrovaniach vykonaných na základe 
tejto zmluvy môžu viesť k vráteniu tovaru alebo k žiadosti o kompenzáciu zo strany Komisie podľa 
postupu stanoveného v článku 14 ods. 2 až 7. 

ČLÁNOK 17 – MLČANLIVOSŤ 

1. Zmluvné strany zachovávajú mlčanlivosť o všetkých údajoch, dokumentoch alebo iných 

materiáloch v akejkoľvek podobe, ktoré sú zverejnené písomne alebo ústne v súvislosti s plnením 

zmluvy a ktoré sú počas vykonávania zmluvy písomne označené ako citlivé, a to najmenej po dobu 5  

rokov odo dňa dodania. 

2. Ak to obdarovaný požaduje, Komisia môže súhlasiť s tým, že tieto informácie budú dlhšie 

dôverné. 

3. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, citlivé informácie môžu byť použité iba na vykonávanie tejto 

zmluvy. 

4. Obdarovaný môže poskytnúť citlivé informácie iným stranám zapojeným do vykonávania tejto 

zmluvy, iba ak: 

(a) potrebujú ich vedieť na účely vykonávania tejto zmluvy, 

(b) sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a, 

(c) po predchádzajúcom písomnom súhlase Komisie. 

5. Komisia môže zverejniť citlivé informácie svojim zamestnancom a ostatným inštitúciám a 

orgánom EÚ. Ďalej môže zverejniť citlivé informácie tretím stranám, ak: 

(a) je to nevyhnutné na vykonávanie tejto zmluvy alebo na ochranu finančných záujmov EÚ a 

(b) príjemcovia informácií sú viazaní mlčanlivosťou 

6. Povinnosť mlčanlivosti prestáva platiť, ak: 

(a) zverejňujúca strana súhlasí s prepustením druhej zmluvnej strany 

(b) informácie sa stanú verejne prístupnými bez porušenia akejkoľvek povinnosti mlčanlivosti 

(c) zverejnenie citlivých informácií sa vyžaduje podľa právnych predpisov EÚ, medzinárodného 

alebo vnútroštátneho práva. 
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7. Príjemca získa od akejkoľvek fyzickej osoby, ktorá je oprávnená ho zastupovať alebo prijímať 
rozhodnutia v jeho mene, ako aj od tretích strán zapojených do plnenia zmluvy, záväzok, že bude 
dodržiavať povinnosti mlčanlivosti stanovené v tomto Článku. 

ČLÁNOK 18 – OCHRANA ÚDAJOV 

1. Za všetky osobné údaje podľa tejto zmluvy bude zodpovedný prevádzkovateľ Komisie v súlade s 
nariadením 2018/1725. 

2. Príjemca spracúva osobné údaje podľa tejto zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ, 
medzinárodnými a vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane údajov (najmä s nariadením (EÚ) 
2016/679). 

3. Obdarovaný zabezpečí, aby osobné údaje boli: 

a) spracúvané zákonne, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutým osobám 

b) zhromažďované na konkrétne, výslovné a legitímne účely a ďalej nespracovávané spôsobom, 
ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi 

c) primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné v súvislosti s účelmi, na ktoré sa 
spracúvajú 

d) presné a podľa potreby aktualizované 

e) uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, iba ak je to nevyhnutné 
na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú, a 

f) spracované spôsobom, ktorý zaisťuje primeranú bezpečnosť údajov. 

4. Obdarovaný môže poskytnúť svojim zamestnancom alebo tretím stranám, ktoré vykonávajú 
činnosti spojené s touto zmluvou, prístup k osobným údajom, iba ak je to nevyhnutne potrebné na 
vykonávanie, správu a monitorovanie tejto zmluvy. Príjemca zabezpečí, aby pracovníci alebo tretie 
strany vykonávajúce túto zmluvu boli povinní zachovávať mlčanlivosť. 

5. Obdarovaný informuje osoby, ktorých údaje sa prenášajú Komisii a poskytuje im vyhlásenie o 
ochrane súkromia v prílohe II v tejto zmluve. 
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ČLÁNOK 19 – KOMUNIKÁCIA MEDZI ZMLLUVNÝMI STRANAMI 

1. Akákoľvek komunikácia informácií, oznámení alebo dokumentov podľa tejto zmluvy musí: 

a) byť vyhotovené písomne v papierovej alebo elektronickej podobe v jazyku zmluvy; 

b) niesť číslo zmluvy; 

c) byť vykonané s použitím príslušných komunikačných údajov stanovených v článku 19.7 .; 
a 

d) byť zaslané poštou alebo e-mailom. 

2. Ak strana požaduje písomné potvrdenie e-mailu v primeranej lehote, druhá strana musí čo najskôr 
poskytnúť originálnu podpísanú papierovú verziu oznámenia. 

3. Strany sa dohodli, že akákoľvek komunikácia uskutočnená prostredníctvom e-mailu má plný 
právny účinok a je prípustná ako dôkaz v súdnom konaní. 

4. Akákoľvek komunikácia sa považuje za uskutočnenú okamihom, keď ju prijímajúca strana prijme, 
pokiaľ táto zmluva nehovorí o dátume, kedy bola komunikácia odoslaná. 

5. E-mail sa považuje za prijatý prijímajúcou stranou v deň odoslania tohto e-mailu, pokiaľ je zaslaný 
na e-mailovú adresu uvedenú v článku 19.7. Odosielajúca strana musí byť schopná preukázať 
dátum odoslania. V prípade, že vysielajúca strana dostane správu o nedoručení, musí vyvinúť 
maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby druhá strana skutočne dostala komunikáciu e-mailom 
alebo poštou. V takom prípade vysielajúca strana neporuší svoju povinnosť odoslať takúto 
komunikáciu v stanovenej lehote. 

6. Pošta zaslaná Komisii sa považuje za doručenú Komisii v deň, keď ju zodpovedný útvar uvedený v 
článku 19.7 zaregistruje. 

Na účely tejto zmluvy sa komunikácia musí zasielať na tieto adresy: 

Komisia: 

Európska komisia 

Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie 

Kontaktná osoba:  

 

E-mail:  

Obdarovaný: 

F.D. Roosevelt University Hospital Banska Bystrica/Slovak Republic 

Kontaktná osoba:  

E-mail:  
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ČLÁNOK 20 - UPLATNITEĽNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV  

1. Táto zmluva sa riadi právom Európskej únie, prípadne doplneným belgickým hmotným právom. 

Komisia a príjemca sa neodvolateľne podriaďujú výlučnej právomoci súdov v Bruseli v Belgicku na 
urovnanie akýchkoľvek sporov, ktoré môžu vzniknúť na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou, 
pokiaľ príjemcom nie je členský štát, v takom prípade príslušným súdom je Európsky súdny dvor - 
podľa čl. 272 TFUE. 

ČLÁNOK 21 – UKONČENIE ZMLUVY KTOROUKOĽVEK ZMLUVNOU STRANOU 

1. Komisia môže vypovedať túto zmluvu za nasledujúcich okolností: 

(a) ak Príjemca formálne neprevezme Tovar do 5 dní od dátumu dodania dohodnutého v súlade s 
článkom 6; 

(b) ak príjemca nie je z akéhokoľvek dôvodu schopný získať akékoľvek poistenie vyžadované 
podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov na vykonávanie tejto 
zmluvy; 

(c) ak sa príjemca alebo akákoľvek osoba, ktorá preberá neobmedzenú zodpovednosť za dlhy 
príjemcu, nachádza v jednej zo situácií stanovených v článku 136 ods. 1 písm. a) a b) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách; 

(d) ak sa príjemca alebo akákoľvek spriaznená osoba nachádza v jednej zo situácií stanovených v 
článku 136 ods. 1 písm. c) až h) alebo v článku 136 ods. 2 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách; 

(e) ak sa pri postupe zadávania tejto zmluvy alebo vykonávania tejto zmluvy zistilo, že došlo k 
nezrovnalostiam, podvodu alebo porušeniu povinností; 

(f) ak je príjemca v situácii, ktorá by mohla predstavovať konflikt záujmov alebo profesionálny 
konflikt záujmov, ako je uvedené v článku 4; 

(g) ak je pravdepodobné, že zmena v právnej, finančnej, technickej, organizačnej alebo vlastníckej 
situácii príjemcu podstatne ovplyvní vykonávanie tejto zmluvy alebo podstatne zmení 
podmienky, za ktorých bola táto zmluva pôvodne zadaná, alebo zmena v súvislosti so 
situáciami vylúčenia uvedenými v Článok 136 nariadenia (EÚ) 2018/1046, ktorý spochybňuje 
rozhodnutie o zadaní zákazky; 

(h) ak dodávateľ, Komisia uzavrela zmluvu na výrobu Tovaru, nevyrába a / alebo nedodáva Tovar;  

(i) ak príjemca porušuje povinnosti týkajúce sa ochrany údajov vyplývajúce z článku 16; 

2. Obdarovaný môže túto zmluvu vypovedať, ak s dodaním tovaru dôjde k oneskoreniu 30 dní a už 
nie je pre obdarovaného cenovo dostupné / potrebné na plnenie tejto zmluvy. 

3. Strana musí formálne oznámiť druhej strane svoj úmysel vypovedať túto zmluvu a dôvody 
vypovedania. 
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Za Komisiu, 

 

Podpis: _____  

Dňa …, 

4. Druhá strana má 30 dní odo dňa prijatia na predloženie pripomienok vrátane opatrení, ktoré prijala 
alebo prijme na ďalšie plnenie svojich zmluvných povinností. Ak to nie je možné, rozhodnutie o 
ukončení sa stáva vykonateľným deň po uplynutí lehoty na predloženie pripomienok. 

5. Ak druhá strana predloží pripomienky, strana, ktorá má v úmysle vypovedať, musí ju formálne 
upovedomiť buď o spať vzatí svojho zámeru vypovedať, alebo o svojom konečnom rozhodnutí 
vypovedať. V takom prípade výpoveď nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, keď strana 
obdrží oznámenie o výpovedi. 

6. Na žiadosť Komisie a bez ohľadu na dôvody ukončenia musí obdarovaný poskytnúť všetku 
potrebnú pomoc vrátane informácií, dokumentov a spisov, aby umožnil komisii previesť tovar k 
novému obdarovanému alebo interne bez prerušenia alebo nepriaznivých účinkov. vplyv na kvalitu 
alebo kontinuitu služieb. Obdarovaný musí poskytnúť takúto pomoc bez ďalších nákladov, s 
výnimkou prípadov, keď môže preukázať, že vyžaduje značné ďalšie zdroje alebo prostriedky. V 
takom prípade musí poskytnúť odhad príslušných nákladov a zmluvné strany dojednajú dohodu v 
dobrej viere. 

7. Obdarovaný zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Komisii v dôsledku vypovedania tejto zmluvy, 
vrátane dodatočných nákladov na menovanie a zazmluvnenie iného príjemcu na prevzatie tovaru. 
Komisia môže požadovať náhradu škody. 

8. Obdarovaný nemá nárok na náhradu akejkoľvek straty vyplývajúcej z ukončenia tejto zmluvy.  

9. Obdarovaný musí prijať všetky príslušné opatrenia na minimalizáciu nákladov, zabránenie škodám 
a zrušenie alebo zníženie svojich záväzkov. 

ČLÁNOK 22 - ZMENY A DOPLNENIA 

Akákoľvek zmena a doplnenie tejto zmluvy bude predmetom písomnej dohody uzavretej zmluvnými 
stranami. Ústna dohoda nie je pre strany záväzná. 

ČLÁNOK 23 -ZDANENIE 

Obdarovaný bude okamžite ako príjemca daru dodržiavať všetky príslušné daňové právne predpisy, 

ktoré sa na neho vzťahujú, a bude platiť všetky dane, ktoré mu prináležia v dôsledku toho, že je 

príjemcom daru. 

Podpísané v dvoch origináloch v anglickom 

jazyku. 

PODPISY 

Za obdarovaného, 

 

Podpis:  _________________  

Ing. Miriam Lapuníková, 
MBA- riaditeľ  

Dňa ………………………., Duplikátne v anglickom jazyku. 
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Príloha I - Formulár na prijatie dodávky 

 

Formulár na prijatie dodávky 

 

 

 

Odkaz na zmluvu: ………………….. 

Predmet zmluvy:  ………………….. 

Meno obdarovaného: ………………….. 

Adresa obdarovaného:………………….. 

 

Dodávka súvisiaca s vyššie uvedenou zmluvou sa uskutočnila na ………….. (mieste) dňa 

……………. . 

Dodávka bola uzavretá: 

 □ bez akýchkoľvek poznámok 

 □ s týmito poznámkami:  

 

č. Poznámka 

 

 

 

 

 

 

 

 Za Komisiu / agenta Komisie, ako 

je určený 
Za Obdarovaného 

Dátum   

Meno   

Podpis   

 

  



16 
 

Príloha II – Vyhlásenie o ochrane súkromia 

Toto je vyhlásenie o ochrane osobných údajov pri spracovaní osobných údajov týkajúcich sa 

riadenia postupov verejného obstarávania, grantov a výberu odborníkov a riadenia plnenia 

zmlúv (verejné obstarávanie a odborníci) a plnenia dohôd (grantov). 

Operácia spracovania: Riadenie postupov zadávania zákaziek, grantov a výberu odborníkov a 

riadenie plnenia zmlúv (obstarávanie a odborníci) a implementácie dohôd (granty) 

Správca údajov: Európska komisia 

Odkaz na záznam: DPR-EC-05067.1 

Obsah: 

1. Úvod 

2. Prečo a ako zhromažďujeme Vaše osobné údaje? 

3. Z akého právneho dôvodu (právnych dôvodov) spracúvame vaše osobné údaje? 

4. Ktoré osobné údaje zhromažďujeme a ďalej spracúvame? 

5. Ako dlho uchovávame vaše údaje? 

6. Ako chránime vaše osobné údaje? 

7. Kto má prístup k vašim údajom a komu sú zverejnené? 

8. What are your rights and how can you exercise them? 

9. Kontaktné informácie 

10. Kde nájsť podrobnejšie informácie? 

1. Úvod 

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše 

súkromie. Komisia zhromažďuje a ďalej spracúva osobné údaje podľa nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov inštitúciami, orgánmi Únie, úradom a agentúram a o voľnom pohybe týchto údajov 

(zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001). 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje dôvod spracovania vašich osobných údajov, 

spôsob, akým zhromažďujeme, spracovávame a zaisťujeme ochranu všetkých poskytnutých osobných 

údajov, ako sa tieto informácie používajú a aké práva máte vo vzťahu k vašim osobným údajom. Tiež 

špecifikuje kontaktné údaje zodpovedného kontrolóra údajov, s ktorým môžete uplatňovať svoje práva, 

úradníka pre ochranu údajov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. 

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa týka operácie spracovania „riadenia postupov verejného 

obstarávania, grantov a výberu odborníkov a riadenia plnenia zmlúv (verejné obstarávanie a odborníci) 

a implementácie dohôd (grantov)“, ktoré vykonáva Komisia, ako je uvedené nižšie.  

2. Prečo a ako zhromažďujeme vaše osobné údaje? 

Účel operácie spracúvania: Spracúvanie osobných údajov Európskou komisiou je nevyhnutné pri 

riadení postupov zadávania zákaziek (verejné obstarávanie, granty, odborníci) a riadenia plnenia zmlúv 

(verejné obstarávanie, odborníci) a plnenia dohôd (grantov) uzavretých počas postupov. Za tieto 

operácie spracúvania zodpovedá Európska komisia ako prevádzkovateľ, pokiaľ ide o zhromažďovanie 

a spracúvanie osobných údajov.  
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Vaše osobné údaje nebudú použité na žiadne automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. 

Ak ste externým subjektom údajov, po obdržaní informácií týkajúcich sa postupu zadávania zákazky, 

zmluvy alebo dohody (napr. Dokument žiadosti, komunikácia) od Európskej komisie môžu útvary 

Komisie zhromažďovať a spracúvať osobné údaje na účely správy postup, zmluva alebo dohoda. 

Ak ste internou dotknutou osobou, osobné údaje môžu zhromažďovať a spracúvať útvary Komisie ako 

vašu súčasť pomocou podnikových nástrojov elektronického obstarávania v oblasti elektronického 

obstarávania, ktoré podporujú riadenie postupov zadávania zákaziek, vykonávanie zmlúv (verejné 

obstarávanie, odborníci) a vykonávanie dohôd (grantov). 

3. Z akého právneho dôvodu (právnych dôvodov) spracúvame vaše osobné údaje? 

Právnym základom pre operácie spracúvania osobných údajov je nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 

všeobecný rozpočet Únie, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) Č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) 

č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223 / 2014, (EÚ) č. 

283/2014, a rozhodnutie č. 541/2014 / EÚ, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

(ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), najmä články 160 - 179 postupov verejného 

obstarávania , Články 180-200 pre žiadosť o grant a články 237-238 pre výber odborníkov. 

Rozhodnutia o financovaní sú navyše prípadne súčasťou právneho základu pre operáciu spracovania v 

súlade s článkom 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

Operácie spracúvania osobných údajov vykonávané v tejto súvislosti sú nevyhnutné a zákonné podľa 

článku 5 ods. 1 písm. A), b) a c) nariadenia (EÚ) 1725/2018: 

(a) spracovanie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone 

verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie;  

(b) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje;  

(c) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na 

účely vykonania krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy. 

 

4. Ktoré osobné údaje zhromažďujeme a ďalej spracúvame? 

 

Externé dotknuté osoby poskytujú osobné údaje, keď: 

 zúčastniť sa postupu zadávania zákazky, grantov alebo výberu odborníkov; a 

 uzavrieť zmluvu (obstarávanie, expert) alebo implementovať dohodu (grant), ktorá im bola 

pridelená. 

Interné dotknuté osoby poskytujú osobné údaje, ak : 

 riadiť postup zadávania zákazky, grantov alebo výberu odborníkov; 

 riadiť plnenie zmluvy (obstarávanie, expert) alebo implementáciu dohody (grantu); 

 vyvíjať, udržiavať a podporovať používanie podnikových IT systémov eProcurement, ktoré 

podporujú vyššie uvedený účel ako súčasť obchodných procesov; a 

 prístup k podnikovým IT systémom eProcurement na účely akvizícií prostredníctvom 

obstarávacieho konania alebo zmluvy alebo na vykonávanie monitorovacej, audítorskej alebo 

inšpekčnej úlohy pri uplatňovaní práva Európskej únie. 

 

Druhy osobných údajov 

 

V závislosti od toho, či je dotknutá osoba externým alebo interným členom Komisie, sa môžu 

spracovávať rôzne údaje vrátane: 

Dotknutá osoba mimo Komisie: 

 Identifikačné údaje: meno, priezvisko, číslo pasu, identifikačné číslo, IP adresa; 

 Funkcia; 

 Kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo firmy, číslo mobilného telefónu, faxové 

číslo, poštová adresa, názov spoločnosti a oddelenie, krajina pobytu, internetová adresa); 

 Potvrdenia o príspevkoch na sociálne zabezpečenie a zaplatených daniach, výpis z justičných 

záznamov; 
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 Finančné údaje: referencia o bankovom účte (IBAN a BIC kód), VAT číslo; 

 Informácie na vyhodnotenie výberových kritérií alebo kritérií oprávnenosti: odborné znalosti, 

technické zručnosti a jazyky, vzdelanie, odborná prax vrátane podrobností o súčasnom a 

minulom zamestnaní; 

 čestné vyhlásenie alebo rovnocenné vyhlásenie, pokiaľ ide o vylučovacie kritériá, kritériá 

výberu alebo kritériá oprávnenosti; a 

Údaje týkajúce sa systému: prihlasovacie meno a heslo Európskej komisie Authentication Service (EU 

Login) (uložené iba v EU Login), bezpečnostné údaje / súbory protokolu (pre záznamy auditu). 

Dotknutá osoba interná v Komisii: 

 Identifikačné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, IP adresa; 

 Organizačné údaje: organizácia, riaditeľstvo, útvar atď .; 

 procedurálne údaje; Verejný obstarávateľ; 

 Úlohy a zadania; a 

 Údaje týkajúce sa systému: autentifikačná služba Európskej komisie (prihlásenie do EÚ) 

prihlasovacie meno a heslo (uložené iba v prihlasovaní do EÚ), bezpečnostné údaje / súbory 

denníka (pre záznamy auditu). 

 

5. Ako dlho uchovávame vaše údaje? 

Vaše osobné údaje sa uchovávajú takto: 

 V prípade postupu verejného obstarávania sa údaje uchovávajú po dobu 10 rokov po ukončení 

postupu, aj keď: 

 v prípade neúspešných uchádzačov sa údaje špecifické pre uchádzača uchovávajú 5 rokov po 

ukončení postupu; 

 v prípade neúspešných uchádzačov v odpovedi na výzvu na účasť alebo úspešných 

uchádzačov, ktorí sa ďalej nezúčastnili výberového konania, sa údaje špecifické pre uchádzača 

uchovávajú po dobu 5 rokov po ukončení postupu; a 

 pre kandidátov na Výzvu na vyjadrenie záujmu sa údaje špecifické pre kandidáta uchovávajú, 

podľa toho, čo nastane neskôr: 1) 5 rokov od dátumu ukončenia platnosti zoznamu; 2) 5 rokov 

po podpísaní poslednej zmluvy uzavretej postupom podľa zoznamu; 3) 10 rokov po podpísaní 

poslednej zmluvy uzavretej postupom založeným na zozname, pre ktorý bol uchádzač 

úspešným uchádzačom. 

Pokiaľ ide o údaje zhromaždené pri riadení plnenia zmluvy, tieto sa uchovávajú 10 rokov od poslednej 

platby vykonanej na základe zmluvy. 

Údaje zhromaždené počas postupu udeľovania grantu sa uchovávajú 10 rokov, aj keď údaje od 

neúspešných žiadateľov sa uchovávajú 5 rokov po ukončení postupu. 

Pokiaľ ide o údaje zhromaždené pri riadení implementácie dohody o grante, tieto sa uchovávajú 10 

rokov po poslednej platbe podľa dohody. 

Údaje týkajúce sa zostavovania a udržiavania zoznamov odborníkov a správy zmlúv expertov sa 

uchovávajú 10 rokov, zatiaľ čo údaje týkajúce sa neúspešných odborníkov sa eliminujú päť rokov po 

ukončení postupu. 

Bez ohľadu na vyššie uvedené doby uchovávania je potrebné poznamenať, že: 

 Ako súčasť svojich všeobecných postupov správy dokumentov môže byť na konci retenčného 

obdobia vybraný alebo odobratý súbor Komisie týkajúci sa postupu zadávania zákazky, zmluvy 

alebo dohody, ktorý obsahuje údaje, v dôsledku čoho môžu byť niektoré údaje uchované v 

dokumente. historické archívy Komisie; 

 akékoľvek uchovávanie údajov sa môže dočasne predĺžiť, ak sa môže vykonať monitorovanie, 

audit inšpekčných úloh pri uplatňovaní európskeho práva (napr. Interné audity, skupina pre 

finančné nezrovnalosti uvedená v článku 93 nariadenia o rozpočtových pravidlách, skupina pre 

vylúčenie uvedená v článku 143 nariadenia o rozpočtových pravidlách). finančného nariadenia, 

Európsky úrad pre boj proti podvodom - OLAF); a 
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 akákoľvek akcia vykonaná v podnikových IT systémoch eProcurement subjektmi údajov v 

rámci ich prihlásenia do EÚ sa zaznamenáva bez časového obmedzenia, aby bolo možné 

uskutočniť dotazy týkajúce sa finančných, zmluvných a účtovných záležitostí, ako aj na účely 

záznamu auditu. 

6. Ako chránime vaše osobné údaje? 

Ak sú údaje v elektronickej podobe, ukladajú sa na serveroch Európskej komisie. Bezpečnostné 

požiadavky zabezpečujú, aby mali prístup k údajom uchovávaným na účely uskutočnenia operácií 

spracovania iba určené osoby. 

Ak sa údaje uchovávajú v papierovej podobe, ukladajú sa v priestoroch príslušných útvarov Európskej 

komisie. Prístup do priestorov a do priestorov je kontrolovaný. 

7. Kto má prístup k vašim údajom a komu sú zverejnené? 

 Na vyššie uvedené účely sa prístup k vašim osobným údajom poskytuje nasledujúcim osobám, 

bez toho, aby bol dotknutý možný prenos orgánom zodpovedným za monitorovanie alebo 

inšpekciu v súlade s právom Európskej únie: 

 

 Zamestnanci Komisie [členovia inštitúcií, agentúr a orgánov zúčastňujúcich sa na postupe 

zadávania zákazky v prípade medzi-inštitucionálneho obstarávania], ako aj externí odborníci a 

dodávatelia, ktorí pracujú v mene Komisie na účely: 1) riadenia zadávania zákaziek postupy 

verejného obstarávania, granty a výber odborníkov; 2) riadenie plnenia zmlúv (obstarávanie a 

odborníci) a vykonávanie dohôd o grante; 3) vývoj, údržba a podpora využívania podnikových 

IT systémov eProcurement. 

 v prípade zákaziek zadaných v rámci postupu verejného obstarávania zamestnanci Komisie, 

ktorí môžu zmluvu použiť alebo môžu informácie (okrem osobných údajov) súvisiace so 

zákazkou použiť výlučne na účely budúcich postupov verejného obstarávania; 

 orgány poverené monitorovaním, auditom alebo inšpekciou pri uplatňovaní práva Európskej 

únie; 

 Členovia verejnosti, ktorí dostávajú údaje o dodávateľoch alebo príjemcoch, ktoré sa 

zverejňujú v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, najmä s článkami 38 ods. 2, 163 a 

189 ods. Údaje sú zverejnené v dodatku S Úradného vestníka Európskej únie a / alebo na 

príslušnej webovej stránke Komisie. Vybraní odborníci môžu byť navyše uvedení v zozname 

skupín expertov Komisie na adrese http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/. Viac informácií 

o zabezpečení tohto registra sa nachádza v zázname DPR-EC-00656 v registri úradníka pre 

ochranu údajov na stránke http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer. Vybraní odborníci môžu 

byť navyše uvedení v registri skupín odborníkov agentúry. Komisia na 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/. 

 

8. Aké sú vaše práva ako ich môžete uplatniť?  

Ako „dotknutá osoba“ máte osobitné práva podľa kapitoly III (články 14 - 25) nariadenia (EÚ) 

2018/1725, najmä právo na prístup, opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov a právo na 

obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. osobné údaje. V prípade potreby máte tiež právo 

namietať proti spracovaniu alebo právo na prenosnosť údajov. 

 

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sa zákonne vykonáva z dôvodov 

týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. 

 

Osobitná pozornosť sa venuje dôsledkom žiadosti o vymazanie, pretože to môže viesť k zmene 

podmienok verejnej súťaže a k odmietnutiu v súlade s článkami 151 a 141 nariadenia o rozpočtových 

pravidlách. 

 

Svoje práva môžete uplatniť kontaktovaním správcu údajov alebo v prípade konfliktu s úradníkom pre 

ochranu údajov. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu 

údajov. Ich kontaktné informácie sú uvedené v časti 9 nižšie. 
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Ak si želáte uplatniť svoje práva v súvislosti s jednou alebo niekoľkými konkrétnymi operáciami 

spracovania, uveďte vo svojej žiadosti ich popis (t. J. Ich referencie k záznamom, ako sú uvedené v 

nadpise 10 nižšie). 

 

9. Kontaktné informácie-  

 

- Správca údajov 

Ak si chcete uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, alebo máte pripomienky, otázky 

alebo obavy, alebo ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa zhromažďovania a použitia vašich osobných 

údajov, neváhajte kontaktujte prevádzkovateľa pomocou kontaktných informácií uvedených napríklad 

v oznámení v Úradnom vestníku Európskej únie, výzve na účasť alebo výzve na predloženie ponuky 

týkajúcej sa postupu verejného obstarávania, zákazky alebo dohody a výslovným uvedením svojho 

žiadosť. 

 

- Úradník pre ochranu údajov Európskej komisie 

V súvislosti s otázkami súvisiacimi so spracovaním vašich osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 

2018/1725 sa môžete obrátiť na úradníka pre ochranu údajov (). 

 

- Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)  

Máte právo obrátiť sa (tj. môžete podať sťažnosť) na európskeho dozorného úradníka pre ochranu 

údajov, https://edps.europa.eu:data-protection/our-role-supervisor/complaints_en alebo 

edps@edps.europa.eu, ak sa domnievate, že vaše práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 boli porušené 

v dôsledku spracovania vašich osobných údajov prevádzkovateľom. 

10. Kde nájsť podrobnejšie informácie? 

Úradník pre ochranu údajov Komisie (DPO) zverejňuje register všetkých operácií spracovania 

osobných údajov Komisiou, ktoré boli zdokumentované a oznámené mu. Do registra môžete vstúpiť 

pomocou nasledujúceho odkazu: http://ec.europa.eu/dpo-register.  

Táto konkrétna operácia spracovania bola zahrnutá do verejného registra DPO s týmto odkazom na 

záznam: DPR-EC-05067.1. 

http://ec.europa.eu/dpo-register

