
ZIĺLUVAo DIELo AZIĺLUvA o PosKYTNUTÍ sLUŽBY ĺ.!.?Q.lzozz
uzatvorenáv súlade s ustanoveniami $ 269 ods.2zákonaé.5l3ll99l Zb. obchodný zákomík v znení

neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,obchodný zákonník")

čl. I.
ZMLUVNÉ sľnĺľy

Zhotovitel': osobnyudaj.s\ s.ľ.o.
Zapísaný v: oR oS . Košice I, oddiel: Sľo, vloŽka č.4l065N
Konajúci: JUDr. Jakub Pavčík, Ing. Tomáš Dopirák
Sídlo: DUETT Business Residence, Námestie osloboditel'ov 3/A, 0400l

Košice - mestská časť Staľé Mesto
IČo: 5052804l
DIČ: 212035704l
tČ opn: sK212035704I
Bankové spojenie:
IBAN:
(d'alej len ako ,,Zhotoviteľ")

2. objednávatel': Mesto Šal'a
Konajúci: Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta
Sídlo: Námestie Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa
lČo: 00306185
DIČ: 2021024049' nie je platcom DPH
Bankovéspojenie: Slovenskáspoľitel'ňa,a.s.
IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
BIC: GIBASKBX
(d'alej len ako ,,objednávateľ")
(Zhotoviteľ a objednavateľ spoločne v texte aj ako Zmluvné strany")

čl. il.
WODNE USTANOVENIA

1. Táto zmluva o dielo azmluvao poskytnutí sluŽby č.a/2022 (ďalej len,,Zmluvao') sa uzatvéra
na zéklade ýsledku verejného obstaľávania, ktoré sa uskutočnilo podľa $ 1 17 zĺĺkona č.
34312015 Z. z. o verejnom obstaľávani a o zmene a doplnení niektoých ziĺkonov v znení
neskorších predpisov a $ 8 Smeľnice mesta Šaľa o verejnom obstaľávaní.

2. Podkladom pľe uzatvorenie tejto Zmluvy je víťamá ponuka Zhotoviteľa v ľámci veľejného
obstarávaďa podl'a zápisnice z vyhodnotenia ponúk zo dňa .Í.!..:|!-:.!.!.....2022.

3. Učelom tejto Zmluvy j9 vYhotovenie diela a poskytnutie sluŽby ,,Aktualizácia GDPR/DPO
na podmienlqy mesta Sal'a a vykon zodpovednej osoby" na ochľanu práv ýzických osôb pri
spľacúvaní ich osobných údajov v infoľmačných systémoch objednávateľa, uľčených na
spracúvanie informácií obsahujúcich osobné a chĺiĺnené údaje v podmienkach objednávateľa"
(ďalej len ,,Projekt GDPR" alebo ,,Dielo"), podľa Všeobecného nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EU) 20161679 z27. apríla20l6 o ochrane fyzickýchosôb pľi spľacovaní
osobných údajov a o vol'nom pohybe tychto údajov a o zrušení smernice 95146 / ES (General
Data Pľotection Regulation ďalej len ,,GDPR") a zékona č. l8/2018 Z. z. o ochľane osobných
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údajov a o Zĺnene a doplnení niektoých zákonov" podľobne popísaného a definovaného v I.
časti tejto Zmluvy a poskytovanie sluŽieb súvisiacich so zhotoveným Dielom' podrobne
popĺsaných v II. časti tejto Zmluvy.
Zhotovitel'vyhlasuje, Že činnosti, ktoré sú pľedmetom jeho plnenia podľa tejto Zmluvy spadajú
do predmetu jeho podnikania, pľe vykonanie tohto diela a poskytnutie sluŽby je odborne
spôsobilý a je opľávnený vykonať pľe objednávateľa dielo a poskytnút' služby v celom
ľozsahu, v kvalite a lehotách stanovených touto Zmluvou, a to prostľedníctvom zamestnancov,
ktoými disponuje v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe a má ISo ceľtifikáciu 900l
a2700l. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že je pľe pľípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pľi
vykone činností podl'a tejto Zmluvy poistený minimálne na sumu poistného krytia vo qýške
300 000,- EUR.

I. čast'
DIELO

čl. ilI.
PREDMET, UčEL a MIESTo VYKONANIA DIELA

l. Pľedmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotovitel'a vykonať pre objednávateľaaktualizáciu diela
,,Aktualizácia projektu na ochľanu pľáv sziclcých osôb pri spracúvaní ich osobných údajov"
v rozsahu a špeciťrkácii definovanej v Pľílohe č. l k tejto Zmluve.

2. objednávatel' sa zaväzuje ľiadne a v náležitej kvalite zhotovené a ukončené Dielo V
dohodnutom termíne prevziať a Zhotovitel'ovi v dohodnutom teľmíne zaplatiť v dohodnutej
vyške cenu za Dielo.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, Že všetky pľáce vykoná v súlade s platnou legislatívou Slovenskej
ľepubliky a Európskej únie, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa plnenia pľedmetu tejto
Zmluvy v čase ichrealizácie.

4. Zhotovitel' sazaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednost'.
5. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať Dielo alebo jeho čast'prostľedníctvom subdodávatel'ov.
6. objednávateľ má právo v písomnej forme objednať u zhotovitel'a vykonanie zmeny s cieľom

zmeniť povahu, kvalitu a mnoŽstvo všetkých alebo časti prác na.Diele, ak je to vzhľadom na
povahu Diela moŽné.

7. Miestom vykonania Diela je sídlo objednávatel'a resp. iny prevádzkovy pľiestor
u objednávateľa.

čl. ry.
DOBA PLNENIA

l. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo ľiadne a včas, ukončiť a odovzdať ho objednávatelbvi
najneskôr do 2 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy podlä čl. XVI. ods. 2 tejto Zmluvy
s tym' Že ho doručí do sídla objednávatel'a uvedeného v čl. I. Zmluvy.

2. Splnenie závinku je podmienené poskytnutím qýchodiskoqých podkladov a údajov potľebných
k spracovaniu Diela od objednávatel'a.

3. Lehota splnenia záviizku vykonať dohodnuté Dielo začína plynúť nasledujúci deň po dni
dodania vyŽiadaných qichodiskových podkladov a údajov objednávateľom potľebných pľe
rykonanic Dicla.

4. Ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo a pľipraví ho objednávateľovi na odovzdanie a prevzatie pľed
dohodnuým termínom, je Zhotovitel' povinný na túto skutočnosť objednávateľa písomne
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upozornit'. objednávatel' sa zaväzuje Dielo prevziat'aj v skoľšom ponúknutom tetmíne' ak je
to s ohl'adom na povahu Diela moŽné.

5. DodrŽanie času plnenia zo stľany Zhotoviteľa je závisle od ľiadneho a včasného konania a
spolupôsobeni a obj ed náv ateľ a dohodnutého v tej to Zmluv e.

6. Po dobu omeškania objednávateľa s plnením akéhokol'vek záväzku vyplývajúceho z tejto
Zmluvy pľe objednávateľa nie je Zhotovitel'v omeškaní s vykonaním a odovzdaním Diela.

7. Zhotovitel' musí bezodkladne písomne informovat' objednávatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktoľá bráni alebo st'ažuje realizáciu Diela s dôsledkom predlŽenia lehoty na
odovzdanie Diela. Ak dôjde kzdtžaniu pľác' musí Zhotoviteľ preukázať, Že bolo vyvolané
okolnosťami, na ktoré sa odvoláva.

8. PľedíŽenie doby realizácie Diela sa uľčí podľa doby trvaniaprekažky alebo neplnenia záväzkov
objednávatel'a dohodnuých touto Zmluvou, s prihliadnutím na dobu nevyhnutnú pľe
obnovenie prác, zapodmienok 

' 
Že Zhotovitel' vykonal všetky ľacionálne opatľenia ku skĺáteniu

omeškania a zmluvné Strany sa na tom písomne dohodli formou dodatku k tejto Zm|uve.

čl. V.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

l. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonat' Dielo jeho ľiadnym r,yhotovením a odovzdaním
objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. Dielo sa povaŽuje zariadne a včas
dokončené, ak bolo zĺealizovane bez vád anedoľobkov, ktoré nebľánia riadnemu uŽívaniu
Diela, má vlastnosti stanovené pľávnymi pľedpismi a vymienené touto Zmluvou a zároveň bolo
pt ev zaté obj ednávate l'om.

2. Komplexné dielo bude odovzdané v tlačenej podobe a na CD nosiči spolu s pľotokolom
o odovzdani aprevzati Diela.

3. o odovzdaní aprevzatí Diela zmluvné stľany spíšu odovzdávací protokol, ktoý podpíšu
objednávateľ a Zhotovitel'. Pľevzatim Diela objednávateloom, prechádza na objednávatel'a
nebezpečenstvo vzniku škody.

4. odovzdávacíprotokol musí obsahovat'najmä:
a.) identifikačné údaje o Diele,
b.) koniec záručnej doby Diela podl'a tejto Zmluvy'
c.) zhodnotenie kvality Diela alebo jeho častí,
d.) stanovisko objednávat eľa i Zhotoviteľa,
e.) prehlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá,
f') súpis príloh (dokumentácia potrebná pľe uŽívanie Diela).

5. objednávatel' nie je povinný prevziať Dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brĺĺniace
riadnemu uŽívaniu Diela.

6. objednávatel'a nadobúda vlastnícke právo k Dielu dňom jeho odovzdania aprevzatia.

čl. vI.
ZoDPovEDNoSŤ ZAV^DY

Dielo má vady, ak jeho vykonanie nezodpovedá vysledku určenému v tejto v Zmlwe. Vadou
sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a paľametroch Diela stanovených touto Zmluvou
vrátanejej pľíloh v súlade s účelom tejto Zmluvy a všeobecne záväznými pľávnymi predpismi
platnymr v case odovzdanla aprevzattalJrela.
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2. Zhotovitel' zodpovedá za to, Že Dielo bude mať vlastnosti stanovené v právnych pľedpisoch
platných v čase odovzdania Diela, a že v čase odovzdania Diela nebude mať nedostatky' pre
ktoré by bolo znemoŽnené jeho pouŽitie obvyklým alebo touto Zmluvou pľedpokladaným
účelom.

3. Zodpovednost'Zhotovitel'aza vady Diela trvá po dobu 6 mesiacov odo dňa prevzatia Diela
objednávateľom.

4' Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli pouŽitím podkladov a vecí poskytnuých
objednávateľom a Zhotovitel' nemohol ani pľi vynaloženi odboľnej staľostlivosti zistiť ich
nevhodnosť alebo na to objednávatel'a upozornil, avšak objednávatel'na ich použiti písomne
tľval.

5. Zhotovitel' nezodpovedá tieŽ za vady spôsobené hľubou nedbalost'ou, alebo úmyselným
konaním obj ednávateľa.

6. Yady zjavné pľi odovzdaní a prevzati Diela budú ľeklamované a odstránené spôsobom,
uvedeným v tejto Zmluve. Skľyté vady Diela, ktoré sa pľejavia v záručnej dobe objednávatel'
uplatní u Zhotoviteľabez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do ukončenia záľučnej
doby formou písomného oznámenia doručeného k ľukám zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa.
V písomnej reklamácii objednávateľ uvedie popis vád, špecifikáciu ich pľejavu a spôsob akým
ich poŽaduje odstľániť.

7. Zhotoviteľ sazaväzuje reklamované vady Diela bezplatne abezzbytočného odkladu odstľániť.
Pľáce na odstraňovaní ľeklamovaných vád je Zhotoviteľ povinný uskutočniť v čo najkľatšom
moŽnom termíne po dohode zmluvných strán' s ohl'adom na povahu vady. Termín pre
odstľánenie vady bude vŽdy dohodnuý písomne.

8. Zhotovitel' nezodpovedá za vady, ktoľé vznikli použitím podkladov a vecí poskytnuých
objednávateľom a Zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť ich
nevhodnost'alebo na to objednávateľa písomne upozoľnil, avšak objednávateľ na ich pouŽití
písomne trval. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za vady, ktoré vznikli neposkytnutím nevyhnutnej
súčinnosti zo strany obj ednávateľa.

9. objednávateľ je povinný poskytnút' Zhotovitel'ovi na odstľánenie ľeklamovaných vád
súčinnosť.

II. čast'

sLUŽBY

čl. vII.
PREDMET, RoZsAH, TERMÍľ a tumsTo DoDANIA SLUŽIEB

Predmetom tejto Zmluvy je ďalej záväzok Zhotoviteľa vykonať a dodat' pre objednávateľa
sluŽby, ktoré súvisia s Dielom, pozostávajúce z nasledovných činností:
a) školenia zamestnancov obj ednávatel'a,
b) kontľolný audit,
c) revizny audit,
d) vykon funkcie zodpovednej osoby,
v rozsahu a špeciťrkácii definovanej v Pľílohe č. 2 tejto Zmluvy (ďalej spoločne aj ako
,,Služby").
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať funkciu zodpovednej osoby pre objednávatel'a po dobu
piatich rokov od 01.01.2023. ostatlré služby uvedetté v čl. VII. ods. l tejto Zrrlluvy puskyhle
Zhotovitel' objednávateľovi v rozsahu uvedenom v Prílohe č.2k tejto Zmluve.
Zhotovitel' je povinný po poskytnutí kaŽdej jednotlivej sluŽby odovzdať objednávatel'ovi aj
pľíslušnú písomnú dokunrentáciu o poskytnutí tejto sluŽby. V pľípade ýkonu funlĺcie
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zodpovednej osoby doľučí Zhotovitel'objednávatel'ovi spľávu o ýkone funkcie zodpovednej
osoby za príslušný predchádzajúci kalendáľny mesiac spolu s faktúľou.

4' Zhotovitel' sazaväzuje vykonávaťpľe objednávatel'aSluŽby ľiadne, s odbornou staľostlivosťou
a objednávatel' sa zaväzuje Zhotovitel'ovi za ľiadne poskytnuté SluŽby zap|atiť odplatu
dohodnutú v čl. VIII. tejto Zmluvy.

5. objednávatel' sa zaväzuje poskytnút' Zhotoviteľovi súčinnost' pľi poskytovaní SluŽieb.
Zhotovitel' sa zaväanje, Že všetky SluŽby vykoná a dodá v súlade s platnou legislatívou
Slovenskej ľepubliky a Európskej únie' predpismi a ľozhodnutiami ýkajúcimi sa účelu tejto
Zmluvy v čase ich realizácie.

6. Zhotovitel' nie je opľávnený r,ykonať a dodať SluŽby alebo ich čast' prostredníctvom
subdodávatel'ov'

7. objednávatel' má pľávo v písomnej forme objednat' u zhotoviteľa vykonanie zmeny s ciel'om
zmenit'povahu, kvalitu, mnoŽstvo alebo upľaviť termín dodania všetkých Služieb alebo časti
Služieb, ak je to vzhl'adom na povahu dodávaných SluŽieb moŽné.

8. Miestom dodania SluŽieb je sídlo Zhotoviteľa alebo sídlo objednávatel'a ľesp. iný prevádzkoý
pľiestoľ u objednávatel'a. Dodanie Služieb moŽno uskutočniť aj iným spôsobom, napr.
vzdialeným prísfupom alebo iným spôsobom s ohl'adom na povahu dodávanej sluŽby v súlade
s účelom tejto Zmluvy.

9. Ustanovenia čl. VI. tejto Zmluvy o zodpovednosti zavady sa v celom rozsahu vďahujú aj na
dodávané SluŽby podl'a [I. časti tejto Zmluvy.

III. častn
sPoLočNÉ usľĺľoVENIA

čl. vul.
CENA DIELA a SluŽIBB a PLAToBNÉ PODMIENKY

l. Zmluvne strany sa dohodli, že cena Diela a SluŽieb je stanovená dohodou zmluvných stľán
v zmysle cenovej ponuky Zhotoviteľa a v súlade so zákonom č. 1811996 Z. z. o cenách v znení
neskoľších a vykonávacích pľedpisov.

2. Celková odmena Zhotoviteľa za Dielo a Služby je v sume 18.000,00 EUR (slovom:
osemnást'tisíc eur) vrátane DPH.

3. Zmluvné stľany sa dohodli, Že celková cena uvedená v čl. VIII. ods. 2 Zmluvy bude uhľádzaná
objednávatel'om v 60-tich mesačných splátkach vo qýške 300,00 EUR/mesiac (slovom: tľisto
euľ).

4. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi.
5. V pľípade, ak pri dodávaní SluŽieb v súlade s účelom tejto Zmluvy bude potľebné vykonat'

SluŽby naviac' zmluvné strany sa dohodnú na ich realizácii a cene foľmou písomného dodatku
k tejto Zmluve.

6. Všetky finančné plnenia vyplývajúce ztejto Zmluvy budú ukvádzane bezhotovostlrým
pľevodom, bankoým prevodom na účet druhej zmluvnej strany uvedený v čl. I. tejto Zmluvy.

7 . Každá faktúra vystavovaná na základe tejto Zmluvy musí byť ako daňoqý doklad vyhotovená
v súlade s ustanoveniami zákonač.22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znenineskoľŠích
predpisov. V prípade, ak faktúľa vystavená Zhotovitel'om nebude obsahovať všetky zákonom
stanovené náleŽitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, alebo nebude
obsahovať číslo objednávky objednávateľa, objednávateľ má pľávo takúto faktuľu vtátiť
Zlrotovitel'ovi na jej doplnenie, resp. opravu aZhotovitel' je povinný podľa charakteru
nedostatku vystaviť novú, opľavenú, ľesp. doplnenú faktúľu s novou lehotou splatnosti.

čl. IX.
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PovINNosTI ZMLUVNÝCH STRÁN

obj ednávatel' j e povinný :

a') zabezpečiť a odovzdat' Zhotovitel'ovi miesto na vykonanie Dielďposkytnutie SluŽieb
s priestormi určenými na realizáciu (d'alej len ,,pľacovisko"), ak je to
vzhl'adom k ľealizácii DielďSluŽby potrebné,

b.) poskytnúť Zhotovitel'ovi pri plnení pľedmetu tejto Zmluvy súčinnosť nevyhnutnú na
riadne a včasné vykonanie DielďSlužby. objednávatel'sa zaväzujeposkytnút'akúkol'vek
inú poŽadovanú súčinnosť nevyhnutnú na splnenie predmetu tejto Zmluvy,

c.) umožnit' Zhotovitel'ovi pľístup ku všetkým technickým prostriedkom a informačným
systémom u objednávatel'a za účelom splnenia pľedmetu tejto Zmluvy, bud' foľmou
vzdialeného pľístupu alebo na mieste, podľa potľieb Zhotovitel'a.

Zhotov ite|' j e povinný :

a.) zhotoviť a dodat'Dielo/poskytnút'SluŽby podľa tejto Zmluvy ľiadne a včas;
b.) dodržiavať všetky platné všeobecne záväzne právne predpisy, ktoré sa ýkajú plnenia

predmetu tejto Zmluvy;
c.) plniť pľedmet tejto Zmluvy prostredníctvom svojich odborných a kvalifikovaných

zamestnancov v dohodnutom rozsahu a lehotach;
d.) postupovať s odbomou staľostlivostbu;
e.) informovať objednávatel'a o pľiebehu a výsledkoch plnenia predmetu tejto Zmluvy,

kedykol'vek o to objednávateľ požiada;
f') včas a bez zbytočného odkladu informovať objednávatel'a o všetkých dôležiých

skutočnostiach súvisiacich s ýkonom Dielďposkytovanej Služby, ktoré môŽu ohľozit'
alebo obmedziť vykon DielďSluŽby zo strany Zhotoviteľa, pľípadne spôsobiť omeškanie
plnenia;

g.) vykonať bezodkladnú nápľavu plnenia pľedmetu tejto Zmluvy, ak objednávatel' zisti, že
Zhotovitel' uskutočňuje svoje povinnosti v rozpoľe s podmienkami tejto Zmluvy
wátanejej pľíloh a/a\ebo platnými právnymi predpismi. V prípade nevykonania tejto
nápravy je objednávateľ opľávnený odsfupit' od Zmluvy, pričom Zhotoviteľ zodpovedá
za spôsobenú preukĺĺzanú škodu podľa podmienok uvedených v čl. XIII. tejto Zmluvy;

h.) dodržiavať všetky platné predpisy a povinnosti z nich vyplývajúce, ktoľé sa ýkajú
bezpečnosti a ochľany zdravia pri pľáci, poŽiarnej ochľany a ochĺany životného
pľostľedia, ak bol Zhotovitel'a jeho zamestnanci príp. tľetie osoby na stľane Zhotoviteľa
s nimi riadne obozniĺmení;

i.) zabezpečit'pohyb svojich zamestnancov a ďalších osôb konajúcich v jeho mene len na
miestach plnenia pľedmetu tejto Zmluvy a v priestoľoch súvisiacich s plnením pľedmetu
tejto Zmluvy;

j.) zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktor1fch sa v súvislosti s plnením
pľedmetu tejto Zmluvy dozvedel, inak zodpovedá za škodu' ktorá v pľíčinnej súvislosti
s poľušením tejto povinnosti objednávateľovi vznikne. Povinnosť zachovávať
mlčanlivosť ttváaj po skončení tohto zmluvného vďahu.

čl. x.
ZMENA PREDMETU ZN{LUVY

SluŽby, pľáce a plnenia' ktoľé nie sú predmetom tejto Zmluvy môŽu byť Zhotovitel'om
vykonané len na základe písomnej požiadavky objednávatel'a schválenej Zhotoviteľom a na
základe písomných dodatkov k tejto Zmluva V prípade ďalších dodatočných nákladov
objednávateľ v uľčitom časovom pľedstihu potvrdí oprávnenosť dodatočných nrĺkladov
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Zhotoviteľa.
Pokial, je iniciátoľom Zmeny objednávatel" pľedloŽí pľostľedníctvom zodpovedného zástupcu

objednáva teľa Zhotoviteľovi poziadavku nu ,n'.nu iozsahu DielďSluŽby' kvality' termínu a

pod. a vyŽiadaod Zhotovitel'a písomné stanovisko, ktoľé Zhotovitel' pľedloŽí najneskôr do 5

dní odo dňa vzneseniapožiadavky, ktoľé musí obsahovať:

a') výšku zvýšenia resp. zniŽenia nákladov, ktoľé pľedstavujú Zmeny prác alebo dodávok

podl'a poŽiadavky na Zmenu'
b.) termín (lehotu), v ktoľom je Zhotovitel'schopný pľáce alebo dodávky zĺea|izovat'

c.) prípadné ľatjie informáóie, ktoľé sú poditatné pre rozhodnutie o Zmene alebo k

predloŽeniu návľhu dodatku tejto Zmluvy'
V prípade, ak objednávatel' a Zhotôvitel' dosialrnu dohodu o nákladoch a ostatných bodoch

navrhovaných zmien či pľác naviac, pľipľaví objednávateľ písomný návrh dodatku, ktoý sa po

odsúhlasení Zhotoviteľóm a podpísáním obomá zmluvnými stranami stane dodatkom k tejto

Zmluve,záväzným pre obe zmluvné strany'

Pri výpočte náklaáov za práce naviac bude Zhotoviteľ postupovať zásadne v súlade s

ustanóveniami tejto Zm|uvy aobjednávaÍeľ uznáiba takto vypočítané čiastky'

Dohody o cene piác naviac musia byť dosiahnuté pred ich ľealizáciou'

čl. xI.
ODSTÚPENIE oD ZMLUVY

odstúpenie od zmluvy musí byt'písomné a doručené druhej zmluvnej strane., pričom účinky

odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného .oznámenia 
o odstúpení od zmluvy dľuhej

zmluvnej strane. Zm|urne strany sa dohodli, že pri odstúpení od Zmluvy si nebudú wacať uŽ

poskytnuté plnenia, avšak sú povinné'ny.ou.'ŕ si vzajomne záväzky apohľadávky' ktoľé

vznikli čiastočným plnením zt;jb Zmluvy' Zm|uvne stľany sa dohodli, že je možné odstúpiť

aj od časti tejto Zmlur,y.
NedodrŽanie tetmínu splatnosti faktúľ je povaŽov ane Za podstatné porušenie tejto Zmluvy

objednávateľom. V prípade orneškania ä uiu. ako 30 dni je Zhotovitel' opľávnený odstúpiť od

Zm|uvy.V pľípade opätovného zahájeniapľác bude termín dokončenia Diela / dodania sluŽby

ír"aii"v J;Jú;, p" ktorú boli pľace pľeľušené z d_ôv9d1l pľedým uvedeného; v pľípade' ak

Zhotovitel'odstúpi od Zmluvy, pľedloŽí objednávatel'ovi faktúruzaprácevykonané do teľmínu

odstupenia od Zmlur,Y.
Zhotovitel' môže okamŽite odstúpiť od Zmluvy v prípade' vzniku nasledovných skutočností'

ktoľé sa považujú za podstatné poľušenie tejto Zmlur'y:

a.) ak je na vyt<onanie Diela / sluŽby poiľebná súčinnosť objednávatel'a alebo tretej osoby

vo vďahu s objednávatel'om, je Zňotoviteľ opľávnený uľčiť na zabezpečenie súčinnosti

pľimeranú lehotu a po jej máľnom uplynutí môže od- Zmluvy odstúpiť' ak na moŽnosť

bdstúpenia od zmluvy objednávatel'a písomne upozomí'

b.) ak je objednávateľ u on'ôskuní s plat^bou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty

splatnosti.
objednávateľ môŽe okamŽite od Zmluvy odstúpit'v pľípade, vzniku nasledovných skutočností'

ktoľé sa povaŽujú za podstatné porušenie Zmluvy:

a.) ak je zrejmé, Že Dielo l s|užby nebudú včaš a ľiadne r,ykonané / dodané (a to aj v prípade'

Že dôjde k omeškaniu s čiastkoqým plnením o viac ako 30 dní oproti dohodnutému

harmonogľamu pľác), objednáváteľ má právo odstúpiť od Zmluvy .bez zbytočného

odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosii dozvedel, v opačnom pľípade je povinný

poskytnúť Zhotovitel'ovi doáatočnú primeľanú lehotu na nápravu a aŽ po jej mámom

uplynutí je oprávnený odstúpit'od Zmluvy'
b.) ak objednáäteľ zistí, že Žhotovitel' vykonáva Dielo / poskytuje Službu v rozpoľe s

-)

4.

5.
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dohodnuými podmienkami, je objednávatel' oprávnený požadovať, aby Zhotovitel' na
vlastné náklady odstránil vady vzniknuté nespľávnym vykonávaním, a aby Dielo
r,ykonal/SluŽbu poskytol ľiadnym spôsobom. Ak Zhotovitel'tak neuľobí ani v lehote 30
dní, ktoľá sa mu poskytne na odstľánenie vád' dochádza k podstatnému porušeniu tejto
Zmluvy a objednávatel' je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

Zmluvné strany majú pľávo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná stľana poruší
ustanovenia tejto Zmluvy, pričom ju na to zmluvná stľana upozoľní azároveňjej poskytne
dodatočnú primeľanú lehofu na odstľánenie takéhoto porušovania. V pľípade, ak zmluvná
strana, ktorá poľušila ustanovenia tejto Zmluvy ani v dodatočne poskytnutej lehote porušenie
neodstráni, má druhá zmluvná strana právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

čI. xII.
SANKCIE

l. V prípade omeškania Zhotoviteľa s lehotou plnenia pľedmetu tejto Zmluw má objednávateľ
právo požadovať od Zhotoviteľa úhľadu zmluvnej pokuty vo ýške 0,050Á z celkovej ceny
podl'a čl. VIII. ods. 2 tejto Zmluvy zakaždý aj začaý kalendárny deň omeškania.

2. V pľípade omeškania objednávatel'a s úhľadou faktury má Zhotoviteľ právo poŽadovať od
objednávateľa úhradu úľoku z omeškania vo qýške 0,05vo z dlžnej čiastky zakaždý aj začaý
deň omeškania, pľičom teľmínom úhľady sa rozumie pripísanie dlŽnej čiastky na účet
Zhotovitel'a.

3. Vznikom povinnosti uhĺadiť zmluvnú pokutu alalebo úľoku z omeškania, ani ich faktickým
zaplatením nie je dotknuý náľok zmluvných stľán na náhľadu preukázateľnej škody podl'a
podmienok čl. xII. tejto Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotovitel' má pľávo akýmkoľvek spôsobom nakladat' s
pohl'adávkou voči objednávatel'ovi, vzniknutou z právneho vďahu z tejto Zmluvy , najmä túto
postupit'alebo započítavat', len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.

čI. xln.
ZoDPovEDNosŤ ZA ŠKoDU

Nebezpečenstvo škody po celú dobu zhotovovania diela nesie Zhotoviteľ až do momentu
odovzdania a prev zatia Diela obj ednávateľom.
Ziadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za škodu spôsobenú okolnosťami vylučujúcimi
zodpovednosť. Zmluvne strany sa dohodli, že za okolnosti vylučujúce zodpovednosť
zmluvných strán za plnenie svojich záväzkov ztejto Zm|uvy sa považuje prekážka' ktorá
nastane nezávisle od vôle tej-ktorej povinnej zmluvnej strany a bráni jej v riadnom plnení svojej
povinnosti (napľ' pľíľodná katastrofa, požiar, záplava, zemetrasenie, štrajk, všeobecné pľávne
pľedpisy' vypadok počítačovej siete mimo dosahu a správy Poskytovateľa, zákazy štátnych
orgánov, vojna a pod.), ak nemoŽno predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej
následky mohla odvľátiť alebo pľekonať a v čase vzniku záväzku pľedvídať. Zodpovednosť
nevylučuje prekážka, ktoľá vznikla ažv dobe' kedy povinná stľana bola v omeškaní s plnením
svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Učinky vylučujúce
zodpovednosť sú obmedzené len po dobu, pokiaľ twá prekážka, s ktoľou sú tieto povinnosti
spojené.
Zmlwne strany sa dohodli' že zodpovednosť Zhotoviteľa za preukázanú škodu je obmedzená
do maximálnej výšky ceny podl'a čl. VIII. ods. 2 tejto Zmluvy.
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čl. XIv.
PovINNoSTI ZHoTovITEĽA v oBLASTIBEZPEčľosľI A oCHRANY

ZDRAvIA pnr pRÁcl

Zhotovitel' po celú dobu ľealizácie Diela/poskytovania SluŽby zabezpeči bezpečnost' pľáce a
prevádzky, hlavne dodľŽiavanie pľedpisov o bezpečnosti a ochľane zdravia pri práci' poŽiarnej
ochrany na pľacovisku a ekológie.
Zhotovitel' sa zaviuuje počas celej doby ĺealizácie Dielďposkytovania SluŽby dodľŽiavat'
intemé pľedpisy objednávatel'a v oblasti bezpečnosti a ochľany zdravia pri práci, Za
pľedpokladu, Že bol s nimi ľiadne vopľed oboznámený.
Vzhl'adom na povahu DielďSluŽieb,Zhotovitel' zabezpečí, aby všetkým jeho pľacovníkom boli
pľidel'ované pľíslušné osobné ochĺanné pracovné prostľiedky (d'alej aj ako ,,ooPP") v súlade
s daným ľizikom prác apľacovných činností. Preukázateľne poučí o pľacovných ľizikách na
pracovisku, pľoti ktorym ich pridelené ooPP chľánia.

čl. xv.
osTATNÉ USTANOVENIA

Písomnosti súvisiace s touto Zmluvou sa doručujú dľuhej zmluvnej strane dopoľučenou
zásielkou na adresu (adresu sídla) zmluvnej strany uvedenej v čl. I. tejto Zmluvy ľesp. na adľesu
jej sídla uvedenú v obchodnom ľegistľi alebo v inom registľi, v ktoľom je zapísaná, okľem
prípadov, keď v súlade s touto Zmluvou nepostačuje komunikácia prostredníctvom
elektľonickej pošty, telefonicky alebo faxom. Akúkol'vek Znenu uvedených údajov je zmluvná
strana povinná vopľed oznámit'druhej zmluvnej stľane. Všetky písomnosti sa považujú za
doručené aj v pľípade, ak zmluvná strana svojím konaním alebo opomenutímzmari doručenie
písomnosti a písomnosť pošta vľáti ako nedoručenú. Zmluvné stľany sa dohodli, Že v pľípade
zmareniadoručenia, nastávajú účinky doručenia v deň' keď bude písomnosť l zásielka vľátená
druhej zmluvnej strane. Učinky doručenia nastávajú aj vtedy' ak zmluvná strana odmietne
prevziat'písomnost', a to dňom tohto odmietnutia.
Zmluvne strany sa dohodli, Že vo veciach tejto Zmluvy sú oprávnení konať:
a.) Za Zhotovitel'a: JUDľ' Radovan Tomaško

telefon:
mail:

b.) Zaobjednávatel'a:
vo veciach právnych: JUDľ. Maľgita Pekáľová

telefón:
mail:

vo veciach technických Mgľ. Maľtin Fabián
telefon:
mail:

Akékol'vek spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podl'a tejto
Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sú zmluvné strany povinné bezodkladne riešiť rokovaniami

.:avzájomnou dohodou
V pľípade, že sa vzájornné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov
podl'a tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia dohodou ani do 30 dní odo dňa vmiku
spoľu' môŽe ktorákol'vek zo zmlwných stľán podať návľh na vyriešenie Šporu na príslušný súd
Slovenskej ľepubliky.
Prílohou a neoddelitelonou súčasťou tejto Zmluvy sú:
a.) ľľiloha č. l - Špecrtikácia rozsahu Drela

1

2

J

I

2.

3

4.

5

Zmluvao dielo a zmluva o poskytnutí sluŽby ĺ.3']lĺzozz 9ll5



6

7

b.) Príloha č. 2 - Špecifikácia rozsahu SluŽieb,
Ak by niektoľé ustanovenia tejto Zmluvy mali byť neplatnými uŽ v čase jej uzavretia, alebo ak
sa stanú neplatnými neskôľ po uzavľetí Zmluvy' nie je tým dotknuta platnost' ostatných
ustanovení tejto Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení tejto Zmluvy sa pouŽijú ustanovenia
obchodného zákonníka a subsidiárne ostatných platných právnych pľedpisov Slovenskej
ľepubliky, ktoré sú obsahom a účelom najbliŽšie obsahu a účelu tejto Zmlľw.
Ukončením tejto Zmluvy zanikajú všetky pľáva a povinnosti zmluvných stľán vyplývajíce z
tejto Zmluvy s výnimkou ustanovení, ktoľé sa ýkajú náľoku na náhradu preukázanej škody
vzniknutej porušením tejto Zmluvy, náľoku na zap|atenie zmluvnej pokuty podl'a ustanovení
tejto Zmluvy a d'alej ustanovení tejto Zmluvy, ktoľé vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj
po ukončeni Zmluvy, napr. licenčná doloŽka, dôvernosť informácií a mlčanlivosť. Ukončením
zmluvného vzt'ahunie sú zmluvné stľany zbavené svojich povinností vysporiadať svoje záväzky
vyplývajúce ztejto Zm|uvy. Zmluvné stľany vyspoľiadajú vsúvislosti sukončením tejto
Zmluvy svoje pľáva a záväzky vyplývajúce ztejto Zmluvy v súlade s pľávnymi predpismi a
zásadami poctivého obchodného styku.

čI. xVI.
zÁvpnpčľn usľĺNovENIA

l. TátoZmluva pľedstavuje jediný a úplný dohovoľ zmluvných strán ýkajúci sa pľedmetu Zmluvy
a akákol'vek zmena Zmluvy je možná len písomným dodatkom k tejto Zmlnve uzavľeým
oboma zmluvnými stľanami.

2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany
sa v súlade s ust. $ 47 a ods. 2 zákona č. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších
pľedpisov výslovne dohodli, žetáto Zmluvanadobudne účinnosť dňa l. l.2023 po jej zveľejnení
v súlade s ust. $ 47a ods. l občianskeho zákonníka v spojení s ust. $ 5a zákona č.2lll2000 Z.
z. oslobodnom prístupe kinfoľmáciám aoZmene adoplnení niektoých zákonov (zákon
o slobode informácií) v platnom znení. Zm|uvné stľany ýslovne súhlasia so zverejnením
Zmluvy.

3. Zm|uvné stľany r,yhlasujú, Že si túto Zmluvu pľečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasne a
zĺozumitelhé, pričom dostatočným spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu oboch
zmluvných stľán zbavenú akýchkol'vek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

4. Zmluva je vyhotovená v štyľoch (4) lyhotoveniach, zktoých každá zo zmluvných stľán
pľevezne dve (2) vyhotovenia po podpise tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami.

V Košiciach, 18.ll.2022 V Šali, ..2!ĺ...l!.....zozz

Za Zhotovitel'a: Za Objedndvatel'a :

-).*-* i-=T
JUDr. Jakub Pavčft

konatel' osobnyudaj.sk, s.ľ.o.
J
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Pľíloha č. l k Zmluve o dielo a zmluve o poskytnutí služby ĺ.3k lzozz - Špecifikácia rozsahu
Diela

Požiadavky pľe aktualizáciu GDPR:
_ vykonat' analýzuoprávnenosti abezpečnosti spracovania osobných údajov spolu s posúdením

vplyvu napráva dotknuých osôb pľi spľacúvaní ich osobných údajov'
- vykonať analýzu bezpečnosti osobných údajov v informačných systémoch, ako podľobný

rozbor stavu bezpečnosti u obj ednáv ateľ a, ktorá zahÍňa:
a) kvalitatívnu analýzu rizík, v ľámci ktoľej sa identifikujú hľozby pôsobiace na jednotlivé

aktiva, infoľmačné systémy objednávateľa (ďalej aj ako ,,Prevádzkovatel'o')' spôsobilé
narušit'jeho bezpečnost', alebo funkčnost'; výsledkom kvalitatívnej analýzy rizíkjezoznam
hľozieb, ktoľé môžu ohľozit'dôveľnost', integritu a dostupnosť spľacúvaných osobných
údajov, s uvedením rozsahu moŽného rizika, návrhov opatľení, ktoré eliminujú alebo
minimalizujú vplyv rizík, a s vymedzením súpisu nepokryýchrizík,

b) pouŽitie bezpečnostných štandardov a určenie iných metód a pľostriedkov ochľany
osobných údajov,

c) posúdenie zhody navľhnutých bezpečnostných opatrení s pouŽitými bezpečnostnými
štandaľdmi, metódami a prostriedkami,

d) posúdenie vplyvu na ochľanu osobných údajov pľi spľacovateľských opeľáciách.
- aktualizovať úzikovu analýzu, resp. zosúladit'bezpečnostný projekt s GDPR,
- aktualizovat'plán znižovania rizik a zosúladenia pľocesov s GDPR,
- aktualizovať bezpečnostné smernice a zaviesť nové smernice k informačnej bezpečnosti,
- aktualizovať GDPR compliance dokumentáciu,
- v pľípade potľeby aktualizovať sprostľedkovatel'ské zm|uvy a ostatné zmluvy s dosahom na

osobné údaje,
- pľepracovať a aktualizovať poučenia oprávnených osôb v súlade s GDPR,
- vyškoliť opľávnené osoby k GDPR a k informačnej bezpečnosti a vydať preškoleným osobám

ceľtifikáty o absolvovaní školenia,
- transformovať zavedené a zaviesť nové procesy potľebné na zosúladenie s GDPR.

Vstupný audit:
- posúdenie pľimeľanej úrovne bezpečnosti ochľany osobných údajov a zhodnotenie staw

organizácie vzhl'adom k ochľane osobných údajov,
- kontrola aktuálnosti existujúcej rizikovej analýry (posúdenie nutnosti a pľimeľanosti

spracovatel'ských operácii vo vzt'ahu k účelu, posúdenie .'izika pre práva a slobody
dotknuých osôb, stanovenie rozsahu spracúvaných údajov v zmysle dotknuých zákonov
a nariadení, stanovenie miery zostatkovýchrizík z výsledku rizikovej ana|ýzy),

- fyzická ohliadka priestoľov avzorových pľacovísk,
- áodnoteniestavubezpečnostnej dokumentácie,
- zhodnotenie podmienok spracúvania osobných údajov a identifikácia pľoblémov,
- áodnotenie zabezpečenia zaňadení a procesov vzhl'adom k ochrane osobných údajov,
- identifikovanie kontrolných mechanizmov zamestnancov pľevádzkovateľa,
_ posúdenie primeranej úľovne bezpečnosti'
- stanovenie infoľmačných systémov pľe spľacúvanie osobných údajov,
- aktualizáciaPDD (stanovenie pravidiel nazálohovanie a likvidáciu osobných údajov

stanovenie kontľolných mechanizmov, stanovenie mechanizmov oznamovania narušení
bezpečnosti a mechanizmov na zamedzenie opakovaných naľušení, stanovenie mechanizmov
a procesov informovania dotknuých osôb o ich pľávach a o ich spľacovávaných osobných
údajoch, aktualizácia prístupu ''need to know'', znalostné a vedomostné pľedpoklady,
odpoľučenie produktov a sluŽieb' ktoľé nemá subjekt zavedené, alebo ktoré nahrádzajú
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pľodukty a sluŽby zavedené u subjektu a nespĺňa.júce požiadavky GDPR a to : ochľana pľoti
škodlivému softvéru, zálohovanie, monitoring, firewall, šifrovacie nástroje)
ostatné opatľenia, ktoré majú vplyv na bezpečnosť pľi spľacúvaní osobných údajov.

Aktualizovanie bezpečnostnej dokumentácie v súlade s GDPR, ktorá bude zahŕňat'najľnä:
- aktualizované záznamy o spľacovateľských činnostiach,
- aktualizovanú kvalitatívnu analýzu bezpečnostnýchrizík zneuŽitiaosobných údajov,
- aktualizovanú identifikáciu ľizík a ich dopady naaktivav dôsledku straty dôvernosti, integľity

a dostupnosti,
- odporučenie produktov a sluŽieb, ktoľé nemá prevádzkovateľ zavedené a ktoľé sú vál'adom

na činnosť pľevádzkovateľa pre neho potľebné v súvislosti s naplnením poŽiadaviek
Nariadenia GDPR,

- aktualizované sprostľedkovatel'ské zm|uvy,
- aktua|izované súhlasy so spľacúvaním osobných údajov'
- aktualizované formuláre pre vedenie záznamov o poskytnutí informácií dotknuým osobám'
- aktualizované foľmuláľe o poskytnutí záznamov z kamerového systému,
- ostatné formuláľe podľa potľeby,
- aktualizované technické, oľganizačné a personálne opatrenia,
- aktualizovanú smernicu na ochľanu osobných údajov,
- aktualizovanú smernicu pre spľávcov a zamestnancov'
- aktualizovanú smernicu pre vybavovanie agendy práv dotknuých osôb,
- aktualizovanú smernicu pľe riešenie bezpečnostných incidentov,
- aktualizovanú smernicu o monitoľovaní zamestnancov na pľacovisku,
- aktualizovanú smemicu pre kamerové systémy'
- aktualizovanú smernicu na odhaľovanie a manažment bezpečnostných incidentov,
- rozsah ,,Interných smemíc objednávateľaoo v oblasti ochĺany osobných údajov, citliých

informácii a údajov - pľíloh k,,Projektu GDPR" Pľevádzkovateľa, nie je taxatívne stanovený
a tento bude spresnený na základe vykonania analýzy bezpečnosti informačných systémov u
Prevádzkovatel'a,

- určenie osôb opľávnených spľacúvať osobné údaje v informačných systémoch
Prevádzkovateľa, s pľávom pľístupu do informačných systémov Prevádzkovateľa, ktoré sú
oprávnené spľacúvať osobné údaje dotknuých fyzických osôb, citlivé a chľánené údaje
objednávatel'a, v súlade so zavedením primeľaných postupov ochľany osobných údajov v
zmysle $ 3l ods.2zákonač. 18/2018 Z.z.o ochľane osobných údajov ao zmene adoplnení
niektoých zákonov,

- poučenie a zaviazanie mlčanlivostbu osoby oprávnenej spracúvať osobné údaje dotknu!ých
fyziclcých osôb, citlivé a chľánené údaje Prevádzkovateľa, ktoľé sú pľedmetom obchodného
tajomstva a o pľávach' povinnostiach a o zodpovednosti za ich poľušenie, podl'a $ 79 ods. 2
zákona č. l8l2018 Z. z. o ochĺane osobných údajov a o zrnene a doplnení niektorych zákonov
a $ 17 zákona č. 51311991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskoľších predpisov a
Smernicou Euľópskeho parlamentu a Rady (EU) 20161943 z 8. júna 2016 o ochľane
nespľístupneného know-how a obchodných infoľmácií (obchodného taj omstva),

- poučenie tretích strán o pľávach a povinnostiach ustanovených zákonom č. l8l2018 Z. z. o
ochĺane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoých zákonov, $ l7 zákona č. 5l3l1991
Zb. obchodného zákonníka v zneni neskoľších pľedpisov a Smeľnicou Európskeho
paľlamentu a Rady (EU) 20l 61943 z 8' júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a
obchodných informácií (obchodného tajomstva) a o zodpovednosti za ich porušenie,

- vyhlásenie dotknutej osoby o súhlase so spracovaním osobných údajov v súvislosti so
sluŽbami informačnej spoločnosti v zmysle $$ 13-16 zákona č. l8l2018 Z. z. o ochľane
osobných údajov a o Zmene a doplnení niektoých zákonov,
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písomné vyhlásenie dotknutej osoby o súhlase So spracovaním osobných údajov a zaľadením
údajov do databázy v zmysle $$ l3,l4,l6,l9, zákona č. l8l20l8 Z' z. o ochľane osobných
údajov a o änene a doplnení niektorých zilkonov,
oznámenie dotknutej osobe o spľacúvaní osobných údajov, ktoré boli získané iným zákonným
spôsobom v zmysle $ 20 zákona č. l8l20l8 Z. z. o ochľane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektoých zákonov,
doloŽka do zmlúv, tlačív Pľevádzkovatel'a o spracúvaní osobných údajov v súlade s GDPR'
informácia o zákonnom spľacúvaní osobných údajov v klientskom centľe a na úradných
tabuliach Pľevádzkov atel' a,
oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe v zmysle $ 4l zákona č.
18/2018 Z. z. o ochľane osobných údajov a o znene a doplnení niektorých zákonov,
oznámenie porušenia ochľany osobných údajov Úradu na ochľanu osobných údajov
Slovenskej republiky v zmysle $ 40 zákona č. l8l20l8 Z. z. o ochľane osobných údajov a o
Zrnene a doplnení niektorych zákonov,
zámam o zásahu do informačných systémov objednávateľa v zmysle $ 31 ods. 2 zákona č.
l8l2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov,
zámam o nevedomom zásahu do informačných systémov objednávateľa v zmysle $ 3l ods. 2
zákonač. |8l20l8 Z. z. o ochľane osobných údajov a o Znene a doplnení niektorých zákonov'
záznam o bezpečnostnom incidente v zmysle $ 3l ods. 2 zákona č. l8l2018 Z. z. o ochľane
osobných údajov a o Zmene a doplnení niektoných ziú<onov,
záznam o kontrolnej činnosti objednávatel'a zameľanej na dodľŽiavanie bezpečnosti
infoľmačného systému,
záznam o vykonaných zmenách v 

',Projekte GDPR" Prevádzkovateľa,
zmluva medzi Prevádzkovatel'a a spľostľedkovateľom na spľacúvanie osobných údajov podľa
$ 34 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z' z. o ochľane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektoých zákonov,
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Príloha č. 2 k Zmluve o dielo a zmluve o poskytnutí služby č! ie,)lzozz - Špecifikácia rozsahu
Služieb

Kontrolný audit
- kontrola dodľŽiavania bezpečnostných opatľení, kontrola plnenia plánu znižovania rizík raz za rok
- kontrola plánu zavedenia PDD, plánu znižovania miery zostatkovýchtizík,
- kontrola dodľŽiavania smerníc,
- kontrola úľovne bezpečnostnej dokumentácie a jej dodľŽiavania v praxi,
- kontľola dodrŽiavania pľocesov informačnej bezpečnosti'
- aktualizácia plánu zavedenia PDD, plánu znižovaniamiery zostatkovýchtizík,
- posúdenie ''state of the art'', úľoveň PDD podl'a najnovších poznatkov.

Revízny audit
- kontľola a revízia PDD, aktualizácia GDPR dokumentácie, revízia bezpečnostných opatľeni raz za

dva roky, resp. podľa potreby aj častejšie.

Výkon činnosti zodpovednej osoby
- stanovené minimálne 2 osoby pľe Pľevádzkovateľapočas celej doby výkonu činnosti zodpovednej

osoby,
- non - stop podpora v oblasti ochrany osobných údajov po dobu platnosti zmluvy zahŕňajuca

neobmedzený počet telefonických hovorov a konzultácií (aj elektronicky) k ochĺane osobných
údajov,

- minimálne 4x do ľoka osobné konzultiĺcie v sídle Prevádzkovatel'a,
- infoľmovanie o legislatĺvnych znenách a o stanoviskách Úradu na ochľanu osobných údajov SR,
- dohľad nad ochĺanou osobných údajov,
- poskytovanie súčinnosti Prevádzkovatel'ovi pľi pľípadnej kontľole zlJtadu na ochranu osobných

údajov SR, analyzovat'aktuálny stav pľed kontľolou a pripraviť zoznam zmien potľebných na
zosúladenie potrebnej dokumentácie s Naľiadením GDPR aZákonomo ochľane osobných údajov
platným v čase kontroly u Prevádzkovatel'a,

- vybavovanie Žiadostí dotknutých osôb Pľevádzkovateľa v pľimeľaných lehotách podl'a povahy a
niíročnosti vybavenia pľijatej Žiadosti,

- zabezpečovanie odbornej komunikácii s Úradom na ochľanu osobných údajov SR pri plnení úloh
patľiacich do pôsobnosti Pľevádzkovateľa,

- zabezpečovanie aktua|izácie GDPR dokumentá cie a rev ízie bezpečnostných opatrení,
- zabezpečovanie pľeškol'ovania všetkých opľávnených osôb a zamestnancov k GDPR minimálne

1-kÍát ročne a vydávanie certifikátov o absolvovaní školenia,
- školenie zamestnancov k informačnej bezpečnosti,
- zabezpečovanie školenia pre novoprrjaých zamestnancov.
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