
ZMLUVA č. 9/2022

o zabezpečení úloh v oblasti OOÚ uzatvorená podľa
ust.§ 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb.

1. Zmluvné strany:

Objednávateľ

so sídlom:

IČO:

DIČ:

zastúpený:

bankové spojenie:

číslo účtu:

Vykonávateľ

so sídlom:

IČO:

DIČ:

zastúpený:

bankové spojenie:

číslo účtu:

obchodný register:

Centrum pre deti a rodiny Trenčín

Jilemnického 40, Trenčín

00 182 486

2021324239

·1 - riaditeľka

Štátna pokladnica

FIBEZ, s. r. o.

Rovná 1741/26, 911 01 Trenčín

44 152 086

2022608478

· konateľ spoločnosti

Československá obchodná banka, a. s. pobočka Trenčín

Okresný súd v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 20210/R
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II. Predmet zmluvy:

Vykonávateľ sa zaväzuje, že bude pre objednávateľa vykonávať nasledovné činnosti:
a) výkon činnosti zodpovednej osoby v zmysle § 44 až 46 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane

osobných údajov.

III. Povinnosti vykonávateľa:

1. v rámci článku II. bod b) zmluvy:
poskytovanie informácií a poradenstva prevádzkovateľovi a zamestnancom
prevádzkovateľa,
výkon kontrolných činností v súvislosti so spracúvaním osobných údajov,
spolupráca s úradom na ochranu osobných údajov pri plnení svojich úloh,
výkon úloh kontaktného miesta pre dotknuté osoby v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa
spracúvania osobných údajov,
aktualizácia dokumentácie a záznamov,
poučenie (školenie) novonastupujúcich zamestnancov, ktorí budú mať prístup
k osobným údajom alebo budú spracúvať tieto údaje na základe pokynov
prevádzkovateľa,
zachovávať mlčanlivosť o výrobných, organizačných a všetkých ostatných
skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti.

IV. Povinnosti objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje:

1. Umožniť vykonávateľovi vstup na všetky svoje pracoviská, stavby, do priestorov a objektov.
2. Určiť kontaktnú osobu na vecné jednanie a komunikáciu s vykonávateľom.

Kontaktnou osobou je , e-mail riaditel.trencin@ded.gov.sk, tel. / mobil
l

3. Dodržiavar ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. a zákona č. 314/2001 Z. z. v znení ich
zmien a doplnkov.

4. Odstrániť zistené nedostatky z kontrolnej činnosti zodpovednej osoby.

V. Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonávanie predmetu činnosti tejto zmluvy:
Pre bod a) článku II. tejto zmluvy vo výške 30,00 EUR mesačne. V cene je
zahrnutá aj doprava v mieste výkonu činnosti. K dohodnutým čiastkam bude
Vykonávateľ fakturovať DPH.

2. Vykonávateľ bude fakturovať čiastku 30,00 EUR+ DPH t.j. 36,00 EUR s DPH v zmysle bodu
1 . tohto článku vždy k poslednému dňu mesiaca.

3. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia.

Vl. Platnosť zmluvy

1. Táto zmluva nadobúda platnosť 1.10.2022 a uzatvára sa na dobu určitú a to do 30.9.2024.
2. Zmluvu je možné meniť a dopÍňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán výlučne formou

písomných dodatkov.
3. Zmluvu je možné meniť a dopÍňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán výlučne formou

písomných dodatkov.
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VII. Záverečné ustanovenia

1. V ostatnom sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
2. Zmluva obsahuje tri strany, vyhotovená je v dvoch origináloch, pričom každá zmluvná strana

obdrží jedno vyhotovenie zmluvy.

V Trenčíne dňa: 30.09.2022

riaditeľka COR Trenčín
objednávateľ

konateľ spoločnosti
vykonávateľ
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