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ZmIuva o spracúvaní osobných údajov
uzavretá podl'a 5 269 ods. 2 obchodného zákonnílka v znení neskorších predpisov a

čÉňku 2ďNarĺadenĺa Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 679l2ot6
(d'alej len,,Zmluva") medzi:

obchodné meno:
Sídlo:
Ičo:
DIč:
Ič optt:
Konajúca prostred nícNom :

obchodné meno]
Sídlo:

(dhlej len,,Pľevádzkovatel"')

a

obchodné meno
Sídlo:

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovďnosť
Imricha Kaĺvaša 1, B13 25 Bratislava 1

4226305Ĺ
2023552652
sK2023552652
Ing. Viktor NovysedláK výkonný rĺaditel'
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1

FLoWĺis.r.o.
Ernestova bašta 2,940 01 Nové Zámky
46383913
2023355620
sK 2023355620
obchodný register okresného súdu Nitra, vložka :43022/N,
oddiel:Sro
Patrik škulavík, konatel'; Maľtĺn Tinka, konatel'

ICO:
DIč:

lč ppn:
Zapísaná:

Konajúca prostredníctvom :

(d'alej len,,Sprostredkovatel"')

(dhlej spolu Prevádzkovatel' a Sprostredkovateľ len,,Zmluvné stranf )

čÉnokr.
Základné pojmy

1. ,,Nariadenieo je Nariadenĺe Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 679120Ĺ6 (všeobecné
nariadenie na ochranu údajov).

2. .Prcvádzkovatel^' je právnická osoba, ktorá sama určila/určuje/určí účely a prostriedky
spracúvania osobných údajov.

3. ,,SprostredkovateI^' je právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovatel'a'

4' ,,osobné údaje* sú akékol'vek ĺnfoľmácie t'ýkajúce sa ĺdentifikovanej alebo identifikovatelhej
fyzickej osoby (dhlej len ,.dotknutá osoba"); identifikovatelhá fyzická osoba je osoba, ktorú
možno ĺdentifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno,
identĺfikačné číslo, lokalizačné údaje, online identĺfikátor, alebo odkazom na jeden čĺ viaceré
pruky' ktoré sú špecifické pre flzickú, ýĺologĺckú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu
alebo socĺálnu identitu tejto fyzickej osoby'

5. .Hlavný dokument' je objednávka č 0/2019/107 na predplaÚré Dochádzkového systému zo
dňa 11.12.2019 medzi Prevádzkovatelbm ako objednávatelbm a Sprostrďkovatelbm ako
dodávatelbm.

6. ,,Porušenie ochrany osobných údajov* je porušenie bezpďnosti, Koré vďie k náhodnému
alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poslqtnutiu osobných údajov, ktoré
sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim'

1

I

Rady Pm

ĺ' B'l3 25

42'f305',1
2023552652



KRM_Z_2021_08

čÉnot rI.
Pľedmet a účel Zmluvy

1. TátoŽmluva upravuje spracúvanie osobných údajov, ktoré Sprostredkovate|'dostáva/získava od
Prevádzkovatelh a/alebo ktoré Sprostredkovatel'zhromažd'uje, spracúva alebo použiva V mene
Prevádzkovatelh v rámci služĺeb poskytovaných na základe Hiavnej zmluvy'

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

3. S cielbm zabezpečĺť súlad s požiadavkamĺ Nariadenĺa v súvislosti so spľacúvaním, ktoré má v
mene Prevádzkovatel'a vykonať Sprostredkovatel', vyhlasuje Sprostredkovatel', že disponuje
dostatočnýmĺ odbornými.znalosťami, je spol'ahliý a má dostatok zdrojov na ĺo, že piijal (a
v budúcnosti podlh potreby prĺmerane prijme) technické a organizačné_opatľenia, ktoré"bud'ú
splňať požiadavky Narĺadenia, vrátane požiadavky na bezpečnošť spracúvania.

4. Prevádzkovatel'vyhlasuje, že pri ýbere Sprostredkovatelh dbal na jeho odbornú, technickú,
organĺzačnú a personálnu spôsobĺlosť. Prevádzkovatel'na spracúvanie osobnýcn úoá;ov využívá
len sprostredkovatelbv poslrytujúcich dostatďné záruý na to, že sa prijmú pŕimerané technické
a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spíňato požĺadavky Nariadánia a aby sa zabezpďila
ochrana práv dotknutej osoby'

5. Pri ýbere Sprostrďkovatel'a Prevádzkovatel'zobral do úvahy nasledovné skutočnosti:

Sprostredkovatel' prĺ spracovaní osobných údajov používa koncové zariadenĺa (PC,
tableý, notebooky, mobily a pod.), ktoré sú šifrované;
Sprostredkovatel'pri spracovaní osobných údajov využíva šĺfrovanú komunikáciu;
Sprostredkovatel'ukladá fyzické dokumenty obsahujúce osobné údaje v uzamykatelhých
skĺniach a v uzamykatelhých priestoroch;
Sprostredkovatel' má vypracovaný bezpečnostnú politiku resp. inú bezpďnostnú
dokumentáciu, ktorú pri spracovaní osobných údajov dodržiava;
Prevádzkovatel' vykonal u Sprostredkovatelh audit dkajúci sa spracúvania osobných
údajov;

Sprostredkovatel' a jeho zamestnanci spracúvajúci osobné údaje absolvovalĺ ško|enie
ohl'adom povĺnností prĺ spracúvaní osobných údajov;
Sprostredkovatel' realizoval penetračné testovanie svojich aplikácĺí resp. ĺnformačných
systémov, v ktoých sa spracúvajú osobné údaje;
Sprostredkovatel' dodržiava schválený kódex správanĺa;
Sprostredkovatelbvĺ bola vydaná certifikácia zo strany certifikačného subjektu v zmysle
čl. 42 Narĺadenia;
ĺné (špecifi kovaQ: .'...'.'....'....

6' Na základe toho dospel Prevádzkovatel' k záveru, že s ohl'adom na kategóriu osobných
ydajov' dotknuých osôb a spracovatel'slcých operácií sú technicré a organŕačné opatrenia
Sprostredkovatelh na och ra n u osobných údajov dostatočné.

7' Sprostredkovatel' je.. povinný bezodkladne informovať Prevádzkovatelh v prípade, ak sa
organĺzačné a bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov zmenia,

čÉnok uI.
Predmet a účel spracúvania osobných údaJov Sptostredkovatet'om

1. Sprostrďkovatel' bude spracúvať osobné údaje za nasledovným účelom: vedenie mzdovej
a peľsonálnej agendy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Sprostredkovateľ bude v mene Prevádzkovatelh spracúvať:
a. nasledovné kategórie osobných údajov (predmet spracovania):

X

X
B

x

D

n

X

x
D

n
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x prĺezvisko' meno' titul' akademĺchý tĺtul;

! odborné, priemyselné alebo obchodné označenĺe

n adresa trvalého pobytu

! adresa prechodného pobytu
! korešpondenčná adresa
! číslo občianskeho preukazu
! dátum narodenia
n rodné číslo
D podpĺs

tr fyzická identita (fotografia tváre)

x komunikačné údaje (napr. telefón, e-mail)

tr telekomunĺkačné údaje (prevádzkové údaje, lokalizačné údaje, ĺnventarizačné údaje,

údaje o online identifikátoroch resp. IP adresach)

tr telemďiálne údaje (údaje o využívaní a inventarizačné údaje) alebo údaje o
elektronickej komunikácii (obsah elektronickej komunikácie a metaúdaje eleKronĺckej
komunikácie)

! osobitné kategórie osobných údajov (informácie o rasovom a etnickom pôvode, polĺtické

názory, náboženské alebo filozofické presvedčenia, členstvo v odboroch, zdravotný stav
a intímny život, biometrĺcké údaje, genetĺcké údaje, údaje o odsúdeníza trestný čin a o
spáchaných tľestných čĺnoch)

! údaje o bankových účtoch a kreditných kartách
n iné(špecifikovať): .....'..'...'....

b. počas nasledovnej doby: trvanie objednávky predplatného dochádzkového systému

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

d. týkajúce sa nasledovnej kategórie dotknuých osôb:

n zákazníci
n dodávatelia
! zaĺnteresované osoby/záujemcovĺa (potenciálni klienti, potenciálni zamestnancĺ či

partneri a pod.)
X zamestnanci
! blízke osoby zamestnancov
! b'ývalí zamestnanci
! uchádzači o zamestnanie
tr kontaKné osoby
n defi (neplnoleté osoby)
n iné(špecifikovaQ:'..'.............

Rozsah osobných údajov, wp/kategórie spracúvaných osobných údajov, ako aj účel spracúvania
a používania t'ýchto osobných údajov sú definované aj v Hlavnej zmluve resp' z nej vypl'ývajú.

Sprostredkovatel'je oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov V mene prevádzkovatelh
od 1.1.2020

čÉnok Iv.
Povin nosti Sprostred kovatel'a

Sprostredkovatel' spracúva osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov
Prevádzkovatel'a, a to aj pokial' ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácĺi, s ýnimkou prípadov, ked'si to vyžaduje právo Únie alebo právo
členského štátu, ktorému Sprostredkovatel' podlieha; v takom prípade Sprostredkovatel'oznámi
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Prevádzkovatelbvi túto právnu požĺadavku pred spracúvaním, pokial' dané právo takéto
oznámenie nezakazuje zo závažných dôvodov verejného záujmu.

2. osobitné pokyny ohlhdom spracúvania osobných údajov bude Prevádzkovatel' zasielať
Sprostredkovatelbvi e-mailom na adresu: suoport@flowii,com alebo ĺnú adresu oznámenú
Prevádzkovatelbvi Sprostredkovatelbm. Sprostredkovatel' je zmenu e-mailovej adresy podl'a
predchádzajúcej vety oznámiť Prevádzkovatelbvi najneskôr tri (3) pracovné dnĺ 

'vopred'

Sprostredkovatel' je povinný bezodkladne informovať Prevádzkovatel'a, ak sa podlh jeho názoru
pokynom Prevádzkovaľel'a porušuje/poruší Nariadenie alebo iné právne predpisy Euiópskej únĺe
alebo Slovenskej republiky ýkajúce sa ochrany údajov.

3. Sprostredkovatel'zabezpečĹ 9b'!ĺ sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že
zachovajú dôvernosť informácĺí, alebo aby boli viazané vhodnou povinnosŕou zachovávať
dôvernosť informácií vypl'ývajúcou z osobitného zákona. Prevádzkovatel' je oprávnený splnenie
tejto povĺnnostĺ kedykol'vek, a to aj opakovane skontrolovať a požadovať od Sprostredkovatel'a
predloženĺe dokladov preukazujúcich splnenie uvedenej povinnosti.

4. Sprostredkovatel' sa zaväzuje pomáhať Prevádzkovatel'ovi zabezpečĺť plnenie povinností podl'a
článkov 32 až 36 Narĺadenia s prihliadnutím na povahu spľacúvania a infoimácĺe dosiupné
Sprostred kovatel'ovi.

5. Sprostredkovatel'sa zaväzuje vykonávať všetky požadované opatrenĺa na zaistenie bezpečnostĺ
osobných. údajov Prevádzkovatel'a podl'a článku 32 Nariadenia a preukázať Prevádzkovatelbvi
prijatie- ýchto opatrení' Sprostredkovateľ sa zaväzuje opatrenia podlh predchádzajúcej vety
priebežne monĺtorovať a pľĺspôsobovať aktuálnemu stavu techňiky a štandardom v oblasti
organizačnej a IT bezpečnosti.

6. V prípade, ak Spľostredkovatel' zistí, že bezpďnostné opatľenĺa, ktoré Sprostredkovatel' prijal
nezodpovedajú aKuálnemu stavu technĺky a štandardom v oblasti organizatnej a IT bezpďnoóti,
igsp. že sa objavila IT bezpečnostná, alebo iná obdobná zranitehósť, ktorá by mohla ohroziť
účinnosť opatrení prijaých Sprostredkovatelbm a/alebo spracúvaníe a/alébo bezpečnosť
osobných údajov, Koré Sprostredkovatel'spracúva, prijme Sprostredkovatel'dodatočné opatrenia
na zaistenie bezpečnosti ochrany osobných údajov Prevádzkovatelh. o t'ýchto opatreniach a ich
charaktere a dopade na spracúvanĺe osobných údajov je Sprostredkovatel' povinný
Prevádzkovatel'a informova( a to do troch (3) dní od ich prijatĺa.

7. Sprostredkovatel' sa zaväzuje v čo najväčšej miere pomáhať Pľevádzkovatelbvi vhodnými
techniclcými a organizačnými opatreniami pri plneníjeho povinnostĺ reagovať na žiadosti o ýŔonpráv..dotknutej osoby. Sprostrďkovatel'poslqrtne Pievádzkovatelbvi všetku potrebnú súčinnosť
za účslom vybaveĺĺa.žiadostĺ dotknutej osoby ohl'adom ýkonu jej práv, a to vždy tak, aby mohol
Prevádzkovatel' žiadostĺ dotknuých osôb vybaviť v-termíňď'určenom ĺrlarĺadením alebo
osobitnými predpĺsmi.

8. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že po ukončení poslrytovanía služĺeb ýkajúcich sa spracúvania na
základe rozhodnutia Prevádzkovatel'a všetky osobné údaje vymaže atäuó vrátĺ preúdiŕovatel,ovĺ
a vymaže exĺstujúce kópie,. ak právo Európskej únĺe alebó právo Slovenskej republĺky nepožaduje
uchovávanie t'ýchto osobných údajov.

9. Sprostredkovatel'sa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovatelbvi všetky informácie potrebné na
preukázanie splnenĺa povinností stanovených v tejto Dohode a umožní audiý, akä aj konľoly
vykonávané Prevádzkovatelbm alebo iným audítorom, ktorého poverĺl Éŕevádzkóvateľ, á
prispieva k nim.

10' Sprostľedkovatel' sa z9yäzuje zabezpeči( že v súvislosti s osobnýmĺ údajmi, ktoré spracúva
V mene Prevádzkovateľa, nedôjde k ich zlúčeniu alebo zámene s osobnými údajmi, ktoré
Sprostredkovatel' spracúva pre iných prevádzkovatelbv.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia ochľany osobných údajov Sprostredkovatel'
bez zbytočného ďk|adu a podl'a možnosti najneskôr do 48 hôdín po ĺom, čo äa o tejto skutočnosti
dozvedel, oznámĺ porušenie ochrany ošobných údajov vrátane 

'prípadov." 
kéd; nĺe ;epravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k rizií<u pre práva a sloboáy

fyzických osôb; to platí aj v prípade, ak má Sprostredkovatel' subdodávatelbv. Ak oznámenie
nebolo Prevádzkovatelbvi predložené do 48 hodín, pripojí sa k nemu zdôvodnenie omeškania.
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Porušeníe tohto ustanwenia zakladá oprávnenie Prevádzkovatel'a odstúpiť od Zmluvy.
Sprostredkovatel' sa tiež zaväzuje zdokumentovať každý prípad porušenia ochrany osobných
údajov vrátane skutočností spojených/súvĺsiacich s porušenlm ochrany osobných ĺ'oa;ov. jáno
následkov a prijaých opatrení na nápravu.

Sprostredkovatel' umožní Prevádzkovatelbvi prístup ku všetlaým osobným údajom, ktoré
spracúva pre/v mene Prevádzkovatel'a a k tomu (pre tento účel) použÍvaným ĺŕrorňaiň1im
systémom.

SprostredkovateJ] je povinný dodržiavať podmienky zapojenia d'alšĺeho sprostredkovatelh
špecĺfikované v článku V. tejto Zmluvy.

čÉnok v.
Subdodávatelia (d'alší spľostredkovatetia)

Zmluvné strany sa dohodli, že Sprostredkovatel':

n môže pri spracúvaníosobných údajov podl'a tejto Zmluvy využiť dhlšieho sprostredkovatel,a
(dhlej len ,,Subdodávatel); Sprostredkovateĺ'v takom pripade informuje Prevádzkovatel,ao akýchkol'vek .zamýšl?ných zmenách v súvislosti s pridaním áteĺo nahradením
Subdodávatelbv, čím Prevádzkovatelbvi umožní namĺetať voči talcýmto zmenám; 

__-

D môže pri spracúvaní osobných údajov podl'a tejto Zmluvy využiť nasledovného
Subdodávatel'a:

X nemôže prĺ spracúvaníosobných údajov podlh tejto Zmluvy využiť Subdodávatelh.

V prípade, že Prevádzkovatel'súhlasí s využitím Subdodávatel'a, zaväzuje sa Sprostredkovatel'l
a. uzatvoriť so Subdodávatelbm písomnú zmluvu, Korou sa Subdodávatelbvi uložia rovnaké

povĺnnosti ochrany o9op1Ých.údajov, ako sa stanovujú v tejto Zmluve, a to to predovšethým
poslqtnutie dostatočných záruk na vykonanie primeranýih technic'hých u ó'g.nĺ'á$ý.h
opatrení talcým spôsobom, aby spracúvanie spÍňalo požiadavky Nariadenia;

b. zmluva so Subdodávatel'om podlh písm. a tohto odseku 2. bude obsahovať aj (ĺ) presnú
špecĺfikáciu spracovatď'shých čĺnnosti, ku Koým je d'alší sprostredkovatel'opúvneňli, ĺiilšpecifikácĺu, kde sa budú osobnéúdaje (spracĺvané o'atsĺm sprostredkovatelbm) nacháázať,
(iĺi) záväzok dhlšieho sprostredkovatelä poskytnúť Prevádzkovatelbvi všetky inrorňácie
pokebné na preukázanie splnenia povinností stanovených V tejto Dohode a umožní audity,
9ro .uj kontroly vykonávané Prevádzkovatelbm alebo ĺným audítoro', nóreňo ňäverĺrPrevádzkovatel', a prĺspieva k nim. Prevádzkovatel' je oprávnený oosaľr .ňi'ú'ň"o'ĺ
Sprostredkovatelbm a Subdodávatelbm skontrolovať, prĺčom Sprostredkovatel,sa zaväzujepredložiť Prevádzkovatelbvi aktuálnu verziu takejto zmluvy bezodkladne na základe
požiadavky zo strany Prevádzkovatel'a'

článok vr.
Bezpečnosť spracúvania

Sprostredkovatel'sa zaväzuje obmedziť prístup k osobným údajom na osoby, ktoré ich potrebujú
na výkon svojej čĺnnosti, a to len k ým údajoň, ktoré sú nevyňnutná poľeóne na ýtoi čirrnosti
tejto osoby.

Sprostredkovatel'sa zaväruje vykonať všetky požadované opatrenia podlh článku 32 Nariadenia.
Tĺeto opatrenia musĺa poskytnúť (takú) úroveň bezpečnosti, ktorá je primeraná vzhlhdom na:
a. dostupné technické možnosti,

b. náklady na ĺmplementácĺu opatrení,

c' osobĺtné riziká (pre práva slobody fyzických osôb) spojené so spracovaním osobných údajov,
d. citlĺvosť spracúvaných osobných údajov'

Sprostredkovatel' nie je.opravnený svojvolhe opravid vymazať alebo obmedzĺť spracúvanie
osobných údajo]ĺ spracúvaných V mene PreváázkovateÉ, môže ták urobiť ĺba na základe
zdokumentovaných pokynov Prevádzkovatel'a. V pľípade, že oottnutá o'ouu poziuou Eiň"

2.
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Sprostredkovatelh o opravu' vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo uplatní voči

Sprostredkovatelbvi akékol'vek iné svoje právo, Sprostredkovatel' bezodkladne oznámi túto

požĺadavku dotknutej osoby Prevádzkovatelbvi.

4' Sprostredkovatel'nie je oprávnený vyhotovovať kópie alebo duplĺkáty osobných údajov, okrem

,äriiĺlĹň ŔopiĹ ktoré'sú óotr"bné na zabezpďenie riadneho spracúvania údajov, ako aj údajov,

rtoré zu požädované za účelom splnenia regulačných (archivačných) požiadaviek pre uchovávanie

údajov.

5. Ustanovenia tohto článku platia aj rovnako pre všetlcých prípadných .Subdodávatel'ov
Sprostredkovatelá. Sprostreäkovatel' je zodpovedný 

- 
za všetky subdodávky ..(všetlcých

Subdodávatelbv). Sprostredkovatel' sa iaväzuje zabezpďĺť, aby ma] Prevádzkovatel' možnosť

overiť proces spracúvania osobných údajov aálšĺmi sprostredkovatel'mi, aby sa uistil, že sú prĺ

špracúvanísplnené ustanovenia tejto Zmluvy a tiež Nariadenia,. napr. že sú prijaté a uplatňované

piĺň"iane bezpečnostné opafiánia na ochranu osobných údajov. Je zodpovednosťou

šprostredkovatel'a zabezpečií aby audit mohol vykonávať Prevádzkovatel' alebo iný audítor

poverený Prevádzkovatelbm.

článok vl.
Zodpovednosť SprostredkovateIä

1. Sprostredkovatel' berie na vedomie, že ak poruší Nariadenie ým, že určí účely a pĺostriedky

spracúvania (t. j. bude spracúvať osobné údaje nad/mimo rámec účelu, na ktoný mu bolĺ
prevádzkovatälbm zverené a bez zdokumentovaňých pokynov Prevádzkovatelh), považuje sa vo

vďahu k takémuto spracúvaniu za prevádzkovatel'a (tak ako je ,prevádzkov'atel^ definovaný

v článku 4 ods. 7. naŕiadenia) a ýhradne nesie zodpovednosť za takéto spracúvanie.

2' Za akékol'vek porušenie povinnostíohl?dom ochrany osobných údajov podl'a tejto Zmluvy alebo

Nariadenia zo strany Subdodávatelbv Sprostredkovatel'a zodpovďá ýhradne Sprostredkovatel'.

3' Ak Prevádzkovate1'v súvislosti s preukázatelhým porušením povĺnností Sprostredkovatel'a (alebo

iéllo sunaoaávatelh) podl'a tejto Zmluvy dostane pokutu, bude nútený nahradiť vzniknutú škodu

či poskytnúť primérané (peňažné) zadosťučinenie, je Sprostredkovatel' povinný nahradiť

Prevádzkovatelbvi škodu v plnej rnýške udelenej pokuty, uloženej náhrady škody či primeraného

(peňažného) zadosťučinenia, v žmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov'

1

2.

3

4.

čÉnokvu.
Tlvanie Zmluvy, skončenie Zmluvy

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami .

Platnosť a účinnosť tejto Zmluvy je závĺslá od platnosti Hlavného dokumentu. Pokia|' nebude

dohodnuté inak, ukončenie platnosti a účinnosti Hlavného dokumentu má bez d'alšĺeho

(automaticky) za následok ukončenĺe platnosti a účĺnnostitejto Zmluvy.

Ukončenĺe platnosti a účĺnnosti tejto Zmluvy sa neýka nároku na náhradu škody, spôsobenej
porušením tejto Zmluvy, ani zmluvných ustanovení ýkajúcĺch sa vol'by práva a vo1'by jurisdikcie

iriešenia spoiov) ako áni iných ustanovení či nárokov, ktoré.-podl'a prejavenej vôle zmluvných

strán alebo vzhlhdom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy'

V prípade porušenia tejto Zmluvy zo strany Sprostredkovatelh alebo v prípade spracúvanĺa

osbbn,ich úaaiov Sproštredkovatelbm V rozpore s Nariadením či d'alšími právnymi pľedpismi

o osobných údäjocn, je Prevádzkovatel'oprávnený nariadiť (dať pokyn) sprostredkovatelbvi, aby

okamžite zastavil dálšie spracúvanie resp. zastavil d'alšiu manĺpuláciu s osobnými údajmi

(informácĺami)'

čHnokVIIL
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva (vrátane jej eventuálnych dodatkov) patrí mďzi povinne zverejňované .zml_u-vy
podl'a ustanovení s sáá s zoas. 2zákonao prístupe k informáciám (zákona č'2lll.2o00Z'z.
v znení neskorších predplsov) v spojení s ustanoveniami $ 47a občianskeho zákonníka
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(zákona č.4011964 Zb. v zneníneskorších prďpisov) a 5 1 ods. 2 obchodného zákonníka.
zhotoviteľ (autor) súhlasí so zverejnením tejto zmluvy (vrátane jej eventuálnych dodatkov) a
faktúr zhotovitel'a (autora) doručených objednávatelbvi (nadobúdatelbvi) _ vrátane
zverejnenia svojich údajov uvedených v tejto zmluve a/alebo vo faktúrach zhotovitel'a
(autora) doručených objednávatel'ovi (nadobúdatelbvi) - v centrálnom registri zmlúv
vedenom Uradom vlády Slovenskej republiky, a to so zverejnením počas trvania povinnosti
objednávatel'a (nadobúdatelh) podl'a 5 5a a 5 5b zákona o prístupe k informáciám; tento
súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávatelh
(nadobúdatel'a)'

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

3. Zmluvné vzťahy, ktoré níe sú touto Zmluvou rlýslovne upravené, sa spravujú právnym porĺadkom
Slovenskej republĺky.

4' Zmluvné strany sa dohďlí na (výlučnej) právomocĺ súdnych orgánov Slovenskej republiky na
rozhodovanie sporov vypl'ývajúcich z tejto Zmluvy.

5. Táto Zmluva jezáväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných stán.
6. Neplatnosť akéhokol'vek ustanovenia tejto Zmluvy alebo časti ustanovení nemá vplyv na platnosť

akéhokol'vek iného ustanovenia tejto Zmluvy alebo zostávajúcej časti príslušného ustanovenia.

7. Táto Zmluva je vyhotovená vdvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktoých každá zo
zmluvných strán dostane jeden rovnopĺs.

B. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu dobre porozumeli, a že táto
Dohoda vyjadruje ich skutďnú, slobodnú a vážnu vôl'u, na znak čoho ju powrdzujú svojimi
podpĺsmi.
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