
ZMLUVA č. PS/2022Z14162 
O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

uzatvorená s poukazom na § 269 ods. 2 zák. č. 513/ 1991 Zb. v pi. znení (Obchodný zákonník) 

1.1.Poskytovatel' 

1.2 Prevádzkovatel': 

Obchodné meno: 
Sídlo: 

Konajúci: 

IČO: 
Zápis: 

DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie : 
IBAN: 

medzi 

čl. I. 
Zmluvné strany 

osobnyudaj.sk, s.r.o. 
DUETT Business Residence, Námestie osloboditel'ov 3/A, 
040 O 1 Košice - mestská časť Staré Mesto 
JUDr. Jakub Pavčik, konatel' 

Emailové spojenie: 
Telefonický kontakt: 

Ing. Tomáš Dopirák, konatel' 
50 528 041 
Obchodný register Okresného súdu Košice I, 

Vložka: 41065/V, Oddiel: Sro 
2120357041 
SK212035704 l 

info@osobnyudaj.sk 
02 I 800 800 80 

(ďalej len„ poskytovatel'") 

Názov: 
Sídlo: 
Konajúci: 
IČO: 
DIČ: 

Záhradnícke a rekreačné služby 
Švermova 45, 97401Banská Bystrica 
PhDr. Ivan Šabo, riaditel' organizácie 
00183075 
2020459221 

Emailové spojenie: martin.majling@zaaresbb.sk 
Telefonický kontakt: 0907 901 347 
(ďalej len„ prevádzkovatel"') 

čl. JI. 
Úvodné ustanovenia 

2.1. Ak v zmluve výslovne nie je uvedené inak, rozumie sa pod pojmom: 

2.1.1. dotknutá osoba: akákol'vek fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. 
2.1.2. osobný údaj: údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovatel'nej fyzickej 

osoby, ktorú možno identifikovat' priamo alebo nepriamo, najm!i na základe všeobecne 
použitel'ného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné 
číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých 
charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú 
identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo 
sociálnu identitu. 

2.1.3. Úrad: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
2.1.4. Zákon: zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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v. navrhnúť bezpečnostné opatrenia na základe vykonanej analýzy rizík a ich
implementáciu.

čl. V. 
Povinnosti prevádzkovatel'a 

5.1. V zmysle dohody zmluvných strán je poskytovatel' oprávnený vyžadovat' pre riadne plnenie tejto zmluvy 
plnú súčinnosť zo strany prevádzkovatel'a, a za tým účelom sa prevádzkovatel' zavazuje: 

5.1.1. poskytnúť na požiadanie, ktoré móže byť vznesené akoukol'vek preukázatel'nou formou ( osobne, písomne 
resp. vrátane toho aj formou elektronickej komunikácie na určenú e-mailovú adresu) tie informácie, ktoré 
sú nevyhnutné pre poskytovatel'a na riadne a včasné plnenie tejto zmluvy. 

5.1.2. bude bezodkladne preukázatel'nou formou informovat' poskytovatel'a o prijatí oznámenia o ohlásenej 
kontrole zo strany kontrolného orgánu (ďalej len „kontrola") s uvedením najmli predmetu a účelu 
kontroly a bude ho bezodkladne preukázatel'ne informovat' o prijatí akejkol'vek písomnosti zo strany 
úradu či kontrolného orgánu, 

5.1.3. že bude infonnovať poskytovatel'a osobu o všetkých zmenách a skutočnostiach, dóležitých pre plnenie 
povinností poskytovatel'a, vplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo príslušných právnych predpisov. 

čl. VI. 
Určenie zodpovednej osoby 

6.1. Pre účely plnenia úloh zodpovednej osoby u prevádzkovatel'a tak, ako sú tieto povinnosti upravené 
v Nariadení GDPR a zákone, určuje poskytovatel' nasledovnú osobnostne a odbome spósobilú fyzickú 
osobu, ktorá s týmto určením a zverejnením svojich údajov vopred súhlasila, a to: 

titul, meno a priezvisko 
kontaktné údaje : 

(ďalej len „zodpovedná osoba")

 

6.2. Poskytovatel' je oprávnený vymenovať pre Prevádzkovatel'a ďalšie zodpovedné osoby, pričom o tom 
musí informovat' Prevádzkovatel'a a zároveň túto skutečnost' oznámit' Úradu. Počas trvania tejto zmluvy 
nie je Prevádzkovatel' oprávnený bez vedomia a zároveň bez súhlasu Poskytovatel'a poveriť dohl'adom 
nad ochranou osobných údajov inú zodpovednú osobu. 

6.3. Prevádzkovatel' je povinný bezodkladne informovat' poskytovatel'a v prípade, že zistí, alebo sa d6vodne 
domnieva, že určená zodpovedná osoba nespÍňa osobnostné alebo odborné predpoklady na výkon funkcie 
zodpovednej osoby, alebo z iných dóvodov hodných osobitného zretel'a je pochybnost' o jej riadnom 
a nezávislom výkone dohl'adu nad ochranou osobných údajov spracovávaných prevádzkovatel'om. 
V tomto prípade je poskytovatel' povinný zabezpečit' prevádzkovatel'ovi inú zodpovednú osobu a to 
bezodkladne. 

čl. VII. 

Povinnosti zodpovednej osoby 

7.1 V zmysle dohody zmluvných strán je rozsah povinností zodpovednej osoby ďalej obsahovo vymedzený 
nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Vzhl'adom na uvedené právne predpisy je zodpovedná osoba povinná najma: 

7. I. I poskytovat' informácie a poradenstvo prevádzkovatel'ovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie
osobných údajov, o ich povinnostiach podl'a nariadenia GDPR, zákona a iných právnych predpisoch 
upravujúcich oblast' ochrany osobných údajov, 
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12.2 Rozhodným právom je tak v zmysle dohody zmluvných strán právo Slovenskej republiky (voťba práva). 
Je daná právomoc slovenských súdov v zmysle § 37e zák. č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom právc 
súkromnom a procesnom. 

čl. XIII. 

Záverečné ustanovenia 

13.1 Všetky vzájomné nároky zmluvných strán musia byť uplatnené preukázatel'ne doporučeným listom, 
pokiať táto zmluva nestanovuje inak. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia, potvrdeného 
doručenia, bezdóvodného odmietnutia jej prevzatia alebo okamihom vrátenia sa pfsomnosti spat' ako 
nedoručenej bez ohl'adu na dóvod nedoručenia, pokial' bota pfsomnosť správne zasielaná na poslednú 
oznámenú adresu jej adresáta. Rozhodujúcim pre doručenie je okamih, ktorý nastane najskór. 

13.2 Právo postúpiť pohťadávku voči druhej zmluvnej strane podlieha vždy pfsomnému súhlasu tej zmluvnej 
strany, ktorá je dlžníkom z postupovanej pohl'adávky. Inak je takýto úkon neplatný. Poskytovatel' i 
prevádzkovateť je oprávnený jednostranne si započítat' akýkol'vek svoj vzájomný splatný závazok len so 
súhlasom druhej zmluvnej strany. 

13.3 Ak zo zmluvy výslovne nevyplýva inak, akékol'vek iné zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť 
vyhotovené písomnou formou a schválené podpisom obidvoch zmluvných strán. Takéto dodatky sa 
stávajú neoddeliteťnou súčasťou tejto zmluvy okamihom ich účinnosti. 

13.4 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že sa oboznámili s jej obsahom, porozumeli mu, súhlasia s ním, čo 
potvrdzujú svojimi podpismi. 

13.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom rovnopise. 

Košice, dňa ... 9.�:.9..�:.3.�tL

Poskytovatel': 

osobnyudaj.sk, s.r.o. 

Poskytovatel' 

, . ,... ,.... 

Banská Bystrica, dňa}��:.?.�.-.��.?.-.1. 

Prevádzkovateť: 

ZahTi.!dnlcke a mkre.i né sluzb 
Švermova 4 

974 01 BANSKÁ B"i STRIC1

··22-

Záhradnícke a rekreačné služby 

Prevádzkovatel' 
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