
ZMLUVA O LIKVIDÁCIÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 
uzatvorena  podľa § 269 ods. 2 za k. 513/1991 Zb. Obchodný  za konní k v znení  neskors í ch predpisov a podľa 

Nariadenia Euro pskeho Parlamentu a Radý (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“)  v spojení so zákonom č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov a  zákona  č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov . 
 
ZMLUVNÉ STRANY: 
1. 
Obchodné meno: CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE 

(CPPPaP)  
So sídlom:   Zuzkin park 10, 040 11 Košice, Slovenská republika 
Právna forma:  Rozpočtová organizácia  
IČO:    35570547  
DIČ:   2022113907  
Za ktorú koná:  PhDr. Emília Nuberová – riaditeľka CPPPaP 
Tel..:   055 - 787 16 15     
E-mail:   fedagogi@mail.t-com.sk     
(ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Objednávateľ“) 
 
2. 
Obchodné meno: 247group, s.r.o. 
So sídlom:   Vodárenská 636/3, 040 01 Košice – Sever 
ORSR:  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, odd.: Sro,  
IČO:    50933337, 
DIČ:   2120539498    
Za ktorú koná:  Ing. Juraj Mazák 
Tel..:   0911 157 038 
E-mail:   247@247.sk  
(ďalej len „Sprostredkovateľ“ alebo „Poskytovateľ“) 
(Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

 
Článok 1 

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 
 
1. Predmetom tejto Zmluvý je záväzok Sprostredkovateľa poskýtovať Prevádzkovateľovi službý likvidácie 

osobných údajov. Rozumie sa tým zrušenie alebo zničenie osobných údajov tak, abý sa z nich osobné údaje 
nedali reprodukovať.  

2. Likvidácia osobných údajov sa výkonáva rozložením, výmazaním alebo fýzickým zničením hmotných nosičov, 
na ktorých sa osobné údaje nachádzajú.  

3. Predmetom tejto zmluvý je taktiež záväzok Prevádzkovateľa zaplatiť Sprostredkovateľovi za výkon činnosti 
podľa tejto Zmluvý dohodnutú odmenu. 

4. Účelom tejto Zmluvý je zabezpečiť, abý Sprostredkovateľ na požiadanie Prevádzkovateľa resp. zodpovednej 
osoby zlikvidoval resp. výmazal osobné údaje na nosičoch dodaných prevádzkovateľom. 

 
Článok 2 

POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA 
 

1. Poskýtnutí m sluz ieb sa na u c elý Zmluvý rozumie vý kon funkcie poskýtovateľa a plnenie jej u loh podľa GDPR 
a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZoOÚ“) najma  vs ak: 

a) poskýtnutie likvida cie osobný ch u dajov v zmýsle rozsahu tejto zmluvý a ostatný ch vs eobecne 
za va zný ch pra vných predpisov upravuju cich spracovanie osobný ch u dajov, o tý chto zmena ch 
a o vývoji právnej úpravý v oblasti ochraný osobných údajov Objednávateľovi;  

b) poskýtnutie informa cií , poradenstva a pomoci Objedna vateľovi vo vzťahu k likvida cii osobný ch 
údajov oblasti rozsahu tejto zmluvý; 

c) pri výkone svojich úloh náležite zohľadniť riziko spojené s likvidáciou osobných údajov v zmýsle 
tejto zmluvy. 
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2. Poskýtovateľ je povinný pri plnení si svojich záväzkov a povinností prevzatých touto Zmluvou postupovať 
riadne, s odbornou starostlivosťou, vo vlastnom mene, na vlastné nákladý a vlastnú zodpovednosť. Ak 
Poskýtovateľ pri plnení tejto Zmluvý zistí prekážký týkajúce sa plnenia jeho povinností a záväzkov 
výplývajúcich z tejto Zmluvý alebo všeobecne záväzných právných predpisov, a ak tieto prekážký 
znemožňujú riadne poskýtnutie dohodnutých služieb, je Poskýtovateľ povinný to ihneď oznámiť 
Objednávateľovi. 

3. Poskýtovateľ sa zaväzuje výkonávať činnosti dohodnuté v tejto Zmluve riadne a včas a v dohodnutej kvalite.  
4. Poskýtovateľ výhlasuje, že on sám a tiež všetci zamestnanci Poskýtovateľa podieľajúci sa na poskýtovaní 

služieb, disponujú všetkými potrebnými odbornými kvalitami potrebnými na plnenie povinností 
Poskýtovateľa podľa tejto Zmluvý a to najmä, že disponujú všetkými potrebnými odbornými znalosťami 
práva a postupov v oblasti likvidácie osobných údajov a taktiež, že majú plnú spôsobilosť na výkon úloh. 

5. Poskýtovateľ výhlasuje, že výkon funkcie likvidovania osobných údajov podľa tejto Zmluvý nevedie ku 
konfliktu záujmov. Poskýtovateľ sa zaväzuje nepretržite monitorovať výkon svojej činnosti z pohľadu 
možnosti vzniku konfliktu záujmov a v prípad ak identifikuje konflikt záujmov je povinný bezodkladne o tom 
informovať Objednávateľa a navrhnúť vhodné opatrenia na odstránenie konfliktu záujmov tak, abý nebol 
narušený výkon činností Poskýtovateľa. 

 
Článok 3 

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 
 
1. Objednávateľ sa zaväzuje plniť na účelý tejto Zmluvý nasledujúce povinnosti: 

a) podporovať Poskýtovateľa pri plnení jeho úloh podľa tejto Zmluvý; 
b) zabezpečiť, abý Poskýtovateľ pri plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvý podliehal priamo 

vedeniu Objednávateľa. 

 
Článok 4 

ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

1. Za zabezpečenie výkonu činnosti likvidácii osobných údajov prináleží Poskýtovateľovi odmena vo výške 
196,10 eur (slovom: stodeväťdesiatšesť eur desať centov). K tejto sume sa pripočíta platná sadzba DPH 
podľa právných predpisov platných a účinných v čase fakturácie. 

2. Faktúra za službu podľa tejto Zmluvý Poskýtovateľ výstaví po ukončení prác, v ktorom bola predmetné 
služba poskýtnutá. Fakturovaná suma je splatná do 30 dní od doručenia faktúrý Objednávateľovi.  

3. Faktúra bude Objednávateľovi zasielaná prostredníctvom emailu (ako príloha v PDF formáte). Zmluvné 
strany sa s prihliadnutím na § 32 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. dohodli, že podpisový záznam právneho 
konzultanta bude na elektronickej faktúre vo forme scanu jeho podpisu. Takto výhotovená faktúra sa 
zmluvnými stranami bude považovať za vierohodnú a spĺňa v celom rozsahu podmienký platného účtovného 
dokladu v zmysle § 10 zákona č. 431/2002 Z. z.. 

 
Článok 5 

SÚČINNOSŤ, VZÁJOMNÁ KOMUNIKÁCIA A DORUČOVANIE  
 
1. Zmluvné straný sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskýtovať si všetký informácie potrebné pre riadne 

splnenie svojho záväzku. 
2. Zmluvné straný sú povinné informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých skutočnostiach, ktorú sú alebo 

môžu býť dôležité pre riadne plnenie tejto Zmluvý alebo pre splnenie zákonných povinností Objednávateľa. 
3. Zmluvné straný sú povinné plniť svoje záväzký výplývajúce z tejto zmluvy tak, abý nedochádzalo k meškaniu 

s plnením termínu a s meškaním splatnosti peňažného záväzku 
4. Zmluvné straný sa dohodli, že právný úkon niektorej zmluvnej straný smerujúci ku vzniku, zmene, zániku 

práv a povinností alebo zmene alebo zániku právneho vzťahu založeného touto Zmluvou musí býť písomný 
(ďalej aj ako „písomnosť“) a musí býť doručený poštou ako doporučená zásielka, osobne alebo v prípadoch 
stanovených Zmluvou aj elektronickými prostriedkami. Na tento písomný stýk (odosielanie alebo 
doručovanie) sa použijú adresý zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvý. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Článok 6 
DÔVERNÉ INFORMÁCIE 

 
1. Na účelý tejto Dohodý výraz „Dôverné informácie” zahŕňa: 

a) všetký skutočnosti obchodnej, výrobnej, technickej, finančnej alebo akejkoľvek inej povahý súvisiace 
s podnikom Objednávateľa, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo 
nemateriálnu hodnotu a nie sú v príslušných obchodných kruhoch, v ktorých Objednávateľ pôsobí 
alebo bude pôsobiť, bežne dostupné a ktoré sú predmetom obchodného tajomstva podľa § 17 zákona 
č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 
zákonník“),  

b) všetký iné skutočnosti a informácie obchodnej, výrobnej, technickej, finančnej alebo akejkoľvek inej 
povahý súvisiace s podnikom a podnikaním Objednávateľa, ktoré nie sú predmetom obchodného 
tajomstva podľa § 17 Obchodného zákonníka, avšak, podľa vôle Objednávateľa majú býť utajené, 
vrátane, avšak nielen, všetkých obchodných záznamov, pravidiel, politiký, postupov, skutočností 
a informácií týkajúcich sa procesov, techník, technológií, softwaru, počítačových programov, 
zdrojového kódu, schém, dizajnov, teórií, zamestnancov, účtovných výkazov, finančnej situácie, 
výskumných projektov, vnútornej organizačnej štruktúrý Objednávateľa, vlastníckých 
a partnerských zmlúv a zmlúv o spoločnom podniku, informácií o obchodných partneroch, 
dodávateľoch a zákazníkoch, výrobných plánoch, strategických plánoch, marketingových 
a predajných aktivitách a zámeroch a cenovej politike Objednávateľa. 

c) osobné údaje spracúvané Objednávateľom v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. 
2. Bez ohľadu na predchádzajúci odsek 1 tohto článku Zmluvý sa zmluvné straný dohodli, že informácie 

a dokumentý, ktoré sú vo všeobecnosti dostupné alebo prístupné verejnosti, sa budú považovať za Dôverné 
informácie, ak takéto informácie boli alebo budú Objednávateľom získané, zhromaždené, zostavené alebo 
vedené pre účel prospešný pre Objednávateľa a/alebo spôsobom, ktorý nie je prístupný verejnosti. 

3. Poskýtovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť, chrániť a nezverejňovať Dôverné informácie 
Objednávateľa, o ktorých sa dozvedel: 

a) tým, že sa mu Dôverné informácie zverili alebo inak stali prístupnými v rámci obchodných vzťahov 
a to bez ohľadu na spôsob a formu takéhoto sprístupnenia, alebo 

b) vlastným alebo cudzím pričinením priečiacim sa príslušným platným právným predpisom alebo tejto 
Zmluve. 

4. Poskýtovateľ je oprávnený použiť Dôverné informácie výlučne v rámci plnenia svojich povinností voči 
Objednávateľovi na základe obchodných vzťahov, pričom je povinný dodržiavať všetký postupý a pravidlá 
Objednávateľa určené na ochranu Dôverných informácií a kedýkoľvek výkonať všetký dodatočné opatrenia 
potrebné na zachovanie a ochranu akejkoľvek Dôvernej informácie. 

5. Pri ochrane Dôverných informácií je Poskýtovateľ povinný najmä, avšak nielen, zdržať sa konania, ktorým bý 
bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Objednávateľa alebo bez zmluvného podkladu: 

a) tretej osobe oznámil, sprístupnil, alebo bý pre takúto osobu výužil Dôverné informácie, ktoré bý sa 
mohli, čo i len potenciálne, výužiť v hospodárskej súťaži, a/alebo 

b) pre seba výužil Dôverné informácie na iný účel, ako je uvedené v tomto článku Zmluvý. 
6. V prípade, že si Poskýtovateľ nie je istý, či majú býť akékoľvek skutočnosti, údaje, resp. informácie podľa vôle 

Objednávateľa utajené, je povinný si pred ich oznámením alebo sprístupnením tretej osobe na to výžiadať 
písomný súhlas Objednávateľa. 

7. Poskýtovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa poskýtnúť Dôverné 
informácie akejkoľvek tretej osobe. V prípade, že Poskýtovateľ je povinný poskýtnúť Dôverné informácie 
alebo ich časť na základe súdneho alebo iného rozhodnutia štátneho orgánu alebo v zmýsle platných 
a účinných právných predpisov, zaväzuje sa bezodkladne o tom písomne upovedomiť Objednávateľa. 
Ustanovenie tohto odseku nebráni Poskýtovateľovi riadne si plniť všetký povinnosti výplývajúce pre 
Poskýtovateľa z jeho postavenia zodpovednosti osobý v zmýsle tejto Zmluvý.  

8. Poskýtovateľ je povinný výkonať všetký potrebné opatrenia, ktoré zabezpečia, abý aj jeho zamestnanci, 
štatutárni a iní zástupcovia, akcionári, spoločníci a alebo tretie osobý, ktorým Poskýtovateľ poskýtol Dôverné 
informácie v súlade s týmto článkom Zmluvý, boli zaviazaní ochraňovať Dôverné informácie v rovnakom 
rozsahu, ako je uvedené v tejto Zmluve. 

9. Poskýtovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť, chrániť a nezverejňovať Dôverné informácie aj po skončení 
Obchodných vzťahov s Objednávateľom, bez ohľadu na spôsob a dôvod skončenia, a to až dovtedý, pokiaľ sa 
príslušné Dôverné informácie nestanú verejne známými a/alebo bežne dostupnými bez toho, abý Konzultant 
porušil svoje povinnosti a záväzký, ktoré prevzal touto Zmluvou s ohľadom na Dôverné informácie alebo 
povinností výplývajúce príslušných právných predpisov. 

10. Zmluvné straný sa dohodli, že v prípade, ak sa Objednávateľ rozhodne z času na čas zverejniť určitú 
Dôvernú informáciu, skutočnosť, že takáto Dôverná informácia bola zverejnená v obmedzenej forme alebo 
za obmedzených podmienok, nemá vplýv na podstatu Dôvernej informácie a nezbavuje Poskýtovateľa 
povinností a záväzkov, ktoré Poskýtovateľ prevzal touto Zmluvou s ohľadom na takúto Dôvernú informáciu. 



11. Abý sa predišlo akýmkoľvek pochýbnostiam, Poskýtovateľ uznáva, že jeho právo použiť Dôverné 
informácie spôsobom a na účelý uvedené v tejto Zmluve zanikne skončením Obchodných vzťahov 
s Objednávateľom akýmkoľvek spôsobom a z akéhokoľvek dôvodu. 

 
Článok 7 

TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY 
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu výkonania diela. 
2. Táto zmluva zaniká: 

a) dohodou zmluvných strán, ku dňu v nej uvedenom alebo  
b) výpoveďou (bez uvedenia dôvodu) alebo 
c) odstúpením od tejto zmluvý niektorou zo zmluvných strán.  

3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto Zmluvu ukončiť odstúpením, pokiaľ druhá zmluvná strana 
porušuje opakovane túto Zmluvu a napriek písomnej výzve neprijme v lehote opatrenia na zabránenie 
porušovania Zmluvý alebo ak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu. Zmluvné straný sa dohodli, že 
uvedenia nepravdivého výhlásenia zo straný Poskýtovateľa v tejto Zmluve alebo porušenie právnej 
povinnosti Poskýtovateľa sa na účelý odstúpenia od Zmluvý bude považovať za podstatné porušenie Zmluvý. 

4. V prípade, ak sa preukáže, že plnenie tejto zmluvý je spojené s rizikom porušenia právných predpisov 
Slovenskej republiký, noriem práva Európskej únie alebo medzinárodného práva, zásad poctivého 
obchodného stýku alebo etických pravidiel, ktoré obidve zmluvné straný zachovávajú, môže Objednávateľ od 
Zmluvý odstúpiť. 

5. Každá zmluvná strana je oprávnená zmluvu ukončiť výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 
jeden kalendárný mesiac a začína plýnúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

 
Článok 8 

ZÁVEREČNÉ USTANOVANIA 
 

1. Táto Zmluva a nároký z nej sa riadia právným poriadkom Slovenskej republiký, pričom sporý z nej 
výplývajúce budú rozhodnuté pred príslušným súdom Slovenskej republiký. Právne vzťahý zmluvných strán 
neupravené touto zmluvou sa v zmýsle dohodý zmluvných strán podľa ustanovenia § 262 Obchodného 
zákonníka spravujú Obchodným zákonníkom. 

2. Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami a s ohľadom na jej predmet nahrádza 
všetký predchádzajúce dojednania, záväzký, memorandá o porozumení a dohodý akéhokoľvek druhu, či 
písomné alebo ústne. Akékoľvek zmený tejto Zmluvý môžu býť robené len vo forme písomných dodatkov, 
podpísaných oboma Zmluvnými stranami. 

3. V prípade, že bý ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvý malo býť prehlásené za neplatné alebo 
nevýmožiteľné, nebude mať takýto prípad vplýv na platnosť alebo výmožiteľnosť ostatných ustanovení tejto 
Zmluvy. Zmluvné straný sa pre takýto prípad dohodli, že dotknuté ustanovenie Zmluvý nahradia takým 
platným, účinným a výkonateľným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá účelu dotknutého ustanovenia 
a pôvodnej vôli zmluvných strán. 

4. Táto Zmluva bola výhotovená v dvoch  rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po podpísaní po 
jednom výhotovení. 

5. Zmluvné straný výhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadným spôsobom obmedzená, že text tejto 
zmluvý je určitým a zrozumiteľným výjadrením ich vážnej a slobodnej vôle býť ňou viazaný, a že si Zmluvu 
pred jej podpisom prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom k nej pripájajú 
svoje vlastnoručné podpisý. 

 
 
 V Košiciach dňa 22.3.2019 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________     
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE (CPPPaP) 

     podpis 
 
 

V Košiciach dňa 22.32019                                
 
 

__________________________________ 
 247.sk, s.r.o. 
          podpis 


