
Zmluva
o poskytovaní služieb

v zmysle § 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

objednávateľ:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1
040 II Košice
Zastúpený: MUDr. Margita Kaplanová, regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu
IČO: 00606723, DlČ: 2020928052 (nie je platca DPH)
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK64 8180 0000 0070 0013 4588

poskytovateľ:
Ing. Ivan Kolka
Okružná I 1/13, Veľké Ripňany časť Behynce
95607 Veľké Ripľíany
zastúpený: Ing. Ivan Kolka
IČO: 40364003, DlČ: 102044613 (nie je platca DPH)
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
číslo účtu: 5027794923/0900, IBAN SK36 0900 0000 0050 2779 4923

Čl. 1
Predmet zmluvy

Vykonávanie funkcie zodpovednej osoby v súlade s ariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ číslo 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov
General Data Protection Regulation (ďalej len "G DPR") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon").

Čl. 2
Špecifikácia služieb podl'a predmetu zmluvy

a) Vykonávanie úloh dohl'adu nad ochranou osobných údajov.
b) Poskytovanie informácií a poradenstva objednávateľovi a jeho zamestnancom o povinnostiach pri spracúvaní

osobných údajov.
c) Monitorovanie súladu so zákonom o ochrane osobných údajov, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými

zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
d) Poskytovanie poradenstva na požiadanie, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42 zákona.
e) Zastupovanie RÚVZ v komunikácii s Úradom na ochranu osobných údajov SR.
f) Zastupovanie RÚVZ počas kontrol Úradu na ochranu osobných údajov, poskytovanie súčinnosti úradu.
g) Vykonávanie preventívnej kontroly dodržiavania bezpečnostných opatrení v pravidelných polročných

intervaloch.
h) Vybavovanie požiadaviek dotknutých osôb v rozsahu práv, ktoré im vyplývajú z GDPR 1 zákona

č. 18/20 18 Z. z.
i) Poučenie osôb poverených spracúvaním osobných údajov, príprava záznamov o poučení.
j) Vypracovanie dokumentácie bezpečnosti osobných údajov vrátane záznamov o spracovateľských činnostiach,

bezpečnostnej analýzy rizík, povolených činností pre oprávnené osoby a jej aktualizácia podl'a stavu legislatívy
alebo technických a organizačných zmien u objednávateľa.

k) Sledovanie aktuálneho stavu legislatívy týkajúcej sa spracúvania osobných údajov vrátane súvisiacej legislatívy
SR 1 EÚ; poradenstvo pri návrhu a realizácii opatrení na ochranu osobných údajov v súlade s aktuálnou
legislatívou.

l) Osobná konzultácia a poradenstvo na požiadanie.
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m) Navrhovanie primeraných technických, režimových a organizačných bezpečnostných opatrení v súlade so
zákonom.

Kontaktnou osobou na zabezpečenie výkonu funkcie zodpovednej osoby bude Ing. Ivan Kolka.

Čl. 3
Povinnosti zmluvných strán

Povinnosti poskytova tel'a:
Poskytovateľ sa zaväzuje plniť si záväzky vyplývajúce z čl. 2 tejto zmluvy.
Je POVilU1Ýpredovšetkým:
a) dodržiavať záväzok mlčanlivosti v prípade, ak mu objednávateľ z dôvodu plnenia predmetu tejto zmluvy

umožní prístup k osobným údajom dotknutých osôb,
b) konať pri vykonávaní činnosti na základe tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou a v súlade s platnou

legislatívou Slovenskej republiky a Európskej Únie,
c) informovať objednávatel'a riadne, včas, pravdivo a úplne o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na

dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Činnosť poskytovateľa musí byť účelná a hospodárna.

Povinnosti objednávatel'a:
Objednávateľ sa zaväzuje:
a) riadne a včas informovať poskytovatel'a o požadovaných službách v zmysle čl. 2 tejto zmluvy,
b) na splnenie účelu tejto zmluvy podľa čl. 2 písmena b) umožniť zodpovednej osobe prístup k automatizovaným

i neautomatizovanýrn prostriedkom, ktoré používa na spracúvanie osobných údajov a tiež k nosičom a listinám
obsahujúcim osobné údaje, avšak iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na splnenie účelu; prístup
k osobným údajom dotknutých osôb mu bude umožnený iba vo výnimočných prípadoch, pokial' to bude
nevyhnutné pre splnenie účelu tejto zmluvy alebo poskytnutie súčinnosti úradu z dôvodu výkonu kontroly alebo
vyžiadania údajov,

c) na splnenie účelu tejto zmluvy podl'a čl. 2 písmena b) umožniť zodpovednej osobe priamy osobný a telefonický
kontakt na štatutárneho zástupcu objednávateľa, vrátane elektronickej pošty,

d) zverejniť na svojom webovorn sídle kontaktné údaje na zodpovednú osobu; tieto údaje v hlásení o poverení
zodpovednej osoby oznámi aj úradu,

e) plniť si záväzky voči poskytovatel'ovi podľa tejto zmluvy.

Čl. 4
Cena poskytovaných služieb

Cena je dohodnutá v zmysle zákona NR SR o cenách Č. 18/1996 Z. z .. Poskytovatel' a objednávateľ sa dohodli na
cene za služby špecifikované v čl. 2 tejto zmluvy

mesačne 125 € (slovom stodvadsaťpäť EUR).

Poskytovateľ vystaví objednávateľovi vždy do 15. diía príslušného mesiaca daiíový doklad - faktúru so splatnosťou
14 kalendárnych dní. Prípadné omeškanie vystavenia faktúry objednávateľom v aktuálnom mesiaci nebude mať vplyv
na povinnosť objednávateľa uhradiť faktúru.

ČI. 5
Trvanie zmluvy

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami a je účinná dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Zmluvu môže každá zo zmluvných strán vypovedať s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od
prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej
strane.
Objednávateľ aj poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodov.

Strana 2 z 3



Čl. 6
Spoločné a záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že veritel' nesmie postúpiť pohl'adávky podl'a § 524 a nasl. zákona Č. 40/1964 Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka.
Právny úkon, ktorým veritel' postúpi pohl'adávky voči dlžníkovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka,
je podl'a S 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Veritel' berie na vedomie, že súhlas dlžníka je platný len za
podmienky. že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

Všetky neskoršie zmeny a dodatky k tejto zmluve budú uskutočnené iba písomnou formou.
Zmluvné strany súhlasne prehlasujú, že jednotlivým článkom tejto zmluvy porozumeli, podmienky povazuju za
primerané, zaväzujú sa ich plniť a zdržia sa akéhokol'vek konania, ktoré by znernožňovalo plnenie predmetu zmluvy,
alebo poškodzova lo niektorého zo zmluvných partnerov.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Košiciach, dňa 23. 05. 2018 V Behynciach, dňa 23.05.2018

za objednávatel'a: za poskv
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