
Avris Consulting, s.r.o.
852 50 Bratislava, Kutlikova 17

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTÍ ZODPOVEDNEJ OSOBY

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov

1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Telefón:
E mail:

I. ZMLUVNÉ STRANY 

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1,900 42 Miloslavov
00304948
2020662182

SK58 0200 0000 0028 4551 4758 
0917 775 632
hana.pokorna@miloslavov.sk

Zapísaný:

1.2. Dodávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
E mail:
Zapísaný:

Avris Consulting, s.r.o.
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
Ing. Daniel Karas, konateľ
35962844
2022079323
SK2022079323
2627834673/1100, Tatra banka a.s.
avris@avris.sk
OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka číslo: 38168/B

II. PREDMET ZMLUVY

11.1. Dodávateľ sa na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej stanovených zaväzuje pre
objednávateľa uskutočniť plnenie špecifikované v článku III. tejto Zmluvy a Objednávateľ sa 
zaväzuje za plnenie podľa tejto Zmluvy zaplatiť Dodávateľovi cenu podľa článku VI. tejto 
Zmluvy.

III. PREDMET PLNENIA

III. 1. Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je vykonávanie činností zodpovednej osoby v súlade
s čl. 37 a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej 
len „GDPR“) a § 44 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

IV. URČENIE ZODPOVEDNEJ OSOBY

IV. 1. Pre účely plnenia úloh zodpovednej osoby u objednávateľa tak, ako sú tieto povinnosti
upravené v čl. 37 GDPR a § 44 zákona, určuje dodávateľ nasledovnú osobnostne a odborne 
spôsobilú fyzickú osobu, ktorá s týmto určením a zverejnením svojich údajov vopred 
súhlasila, a to:
Titul, meno, priezvisko: JUDr. Monika Fegyveres Oravská 
Kontaktné údaje: qdpr@avris.sk
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(ďalej len „zodpovedná osoba“)

IV.2. Počas trvania tejto zmluvy nie je objednávateľ oprávnený bez vedomia a zároveň bez súhlasu 
dodávateľa poveriť dohľadom nad ochranou osobných údajov inú zodpovednú osobu.

IV.3. Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať dodávateľa v prípade, ak zistí, alebo sa 
dôvodne domnieva, že určená zodpovedná osoba nespĺňa osobnostné a odborné 
predpoklady na výkon funkcie zodpovednej osoby, alebo z iných dôvodov hodných 
osobitného zreteľa je pochybnosť ojej riadnom a nezávislom výkone dohľadu nad ochranou 
osobných údajov spracovávaných objednávateľom.

IV.4. Dodávateľ po prijatí oznámenia podľa bodu IV.3., ktoré sa ukáže ako opodstatnené, sa 
zaväzuje, že bez zbytočného odkladu vykoná nápravu.

IV.5. V prípade, že dodávateľ v zmysle bodu IV.. nezabezpečí z dôvodov spočívajúcich výlučne na 
jeho strane inú zodpovednú osobu, táto okolnosť zakladá právo objednávateľa na odstúpenie 
od zmluvy. Pokiaľ objednávateľ právo na odstúpenie riadne uplatní, toto odstúpenie 
nadobudne účinnosť a následne poverí sám inú zodpovednú osobu.

IV. 6. Dodávateľ vyhlasuje, že zodpovedná osoba spĺňa kvalitatívne požiadavky v súlade s čl. 37
bod. 5 GDPR a § 44 ods. 6 zákona.

V. Povinnosti zmluvných strán

V.1. Povinnosti zodpovednej osoby
V. 1.1. V zmysle dohody zmluvných strán je rozsah povinností zodpovednej osoby obsahovo

vymedzený v čl. 39 GDPR a v § 46 zákona. Zodpovedná osoba najmä:

a) poskytuje informácie a poradenstvo objednávateľovi a jeho zamestnancom, ktorí
vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona, 
osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika 
viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov;

b) monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými
zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných 
údajov a s pravidlami objednávateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane 
rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú 
zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov;

c) poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných
údajov a monitorovanie jeho vykonávanie podľa § 42;

d) spolupracuje s Úradom na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „úrad“) pri plnení
svojich úloh;

e) plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania
osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 a podľa potreby aj 
konzultácie v iných veciach.

V.1.2. Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležíte zohľadňuje riziko spojené so 
spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel 
spracúvania osobných údajov.

V.1.3. Zodpovedná osoba, ktorá prestane spĺňať podmienky podľa § 44 a nasl. zákona, je povinná 
bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi a objednávateľovi. Po zaslaní 
oznámenia podľa predchádzajúcej vety sa dodávateľ zaväzuje postupovať primerane 
v súlade so znením bodu IV.4. tak, aby bola zachovaná náležitá ochrana osobných údajov
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dotknutých osôb a zachované zákonné povinnosti objednávateľa. Obdobne platí postup 
podľa bodu IV.4. aj v iných prípadoch ukončenia, resp. zániku poverenia zodpovednej osoby.

V.1.4. Za účelom riadneho plnenia povinností podľa tejto zmluvy stanoviť/určiť záväzné termíny 
stretnutí a osoby, ktorých aktívna účasť je nutná. Určovať ďalšie kroky, resp. postupy podľa 
vlastného uváženia potrebné pre plnenie predmetu tejto zmluvy.

V.2. Povinnosti objednávateľa
Objednávateľ sa okrem ďalších povinností vyplývajúcich mu z ustanovení tejto zmluvy 
zaväzuje plniť tieto povinnosti pre umožnenie naplnenia predmetu tejto Zmluvy:

V.2.1. poskytnúť na požiadanie, ktoré môže byť vznesené akoukoľvek preukázateľnou formou 
(osobne, písomne resp. vrátane toho aj formou elektronickej komunikácie na určenú e- 
mailovú adresu) tie informácie, ktoré sú nevyhnutné pre dodávateľa (ním poverenú 
zodpovednú osobu) na riadne a včasné plnenie tejto zmluvy.

V.2.2. bude bezodkladne preukázateľnou formou informovať zodpovednú osobu a dodávateľa 
o prijatí oznámenia o ohlásenej kontrole zo strany kontrolného orgánu (ďalej len „kontrola“) 
s uvedením najmä predmetu a účelu kontroly a bude ho bezodkladne preukázateľne 
informovať o prijatí akejkoľvek písomnosti zo strany úradu či kontrolného orgánu, žiadosti 
dotknutej osoby alebo podnetu zo strany akejkoľvek osoby (vrátane anonymného podnetu), v 
ktorom sa konštatuje porušovanie zákona pri povinnosti objednávateľa pri nakladaní 
s osobnými údajmi.

V.2.3. že bez vedomia a bez preukázateľného súhlasu zodpovednej osoby:

a) nepodá žiadne písomné stanovisko úradu ani kontrolnému orgánu s výnimkou, ak napriek 
dožiadaniu adresovanému zodpovednej osobe sa táto k dožiadaniu nevyjadrí v určenej 
lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní;

b) pred potvrdením termínu kontroly, t.j. predtým, ako úradu či kontrolnému orgánu zašle 
potvrdenie o oznámenom termíne kontroly, si tento termín preverí u zodpovednej osoby 
s ohľadom na možnú kolíziu uvedeného termínu s aktivitami zodpovednej osoby, inak 
nenesie dodávateľ zodpovednosť za neprítomnosť zodpovednej osoby počas kontroly vo 
vopred neodsúhlasenom termíne;

c) neuhradí ani neuzná pokutu či akúkoľvek inú sankciu udelenú zo strany kontrolného 
orgánu/úradu / čím zmarí prípadné podanie námietok alebo odvolania voči rozhodnutiu 
o udelení pokuty, resp. možnosť vyjadriť sa k protokolu či záznamu o kontrole;

d) nepoverí svojim zastupovaním tretiu osobu, ktorá bude oprávnená konať bez vedomia 
a bez povinnej súčinnosti s poverenou zodpovednou osobou;

e) v pracovný deň na požiadanie poskytnúť zodpovednej osobe vhodné kancelárske priestory 
v mieste svojho sídla, resp. na inom mieste, kde sa nakladá a kde sa uschovávajú osobné 
údaje, a kde jej bude umožnené plniť povinnosti podľa tejto zmluvy v nevyhnutnom 
obvyklom pracovnom čase, ak tieto nebude vykonávať na inom mieste nezávisle od 
objednávateľa;

i. že bude informovať objednávateľa a ním poverenú zodpovednú osobu o všetkých 
zmenách skutočnostiach, dôležitých pre plnenie povinností dodávateľa a/alebo 
zodpovednej osoby, vplývajúcich im z tejto zmluvy alebo príslušných právnych predpisov.

V.2.4. Objednávateľ berie na vedomie ohlasovaciu/informačnú/povinnosť podľa zákona, splnenie 
ktorých sa zaväzuje zabezpečiť. Objednávateľ berie na vedomie povinnosť zverejniť 
kontaktné údaje zodpovednej osoby, napríklad na ich webovom sídle a to dňom účinnosti
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zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, t. j. odo dňa 25.05.2018.

V.2.5. Objednávateľ berie na vedomie, že má zodpovedná osoba postavenie oprávnenej osoby 
objednávateľa s právom prístupu do informačných systémov objednávateľa v rozsahu 
potrebnom na plnenie úloh podľa zákona.V.2.6. Ku dňu podpisu tejto zmluvy určiť a oznámiť 
dodávateľovi zodpovednú/é osobu/y so zadefinovanými zodpovednosťami a právomocami 
potrebnými k udržiavaniu implementovaného systému ochrany osobných údajov. Táto/tieto 
osoba/y prijíma/jú úlohy v súvislosti s implementovaným systémom ochrany osobných údajov 
od dodávateľa aje/sú zodpovedná/é za priebežné a bezodkladné zrealizovanie alebo 
zabezpečenie zrealizovania týchto úloh.

V.2.6. Umožniť dodávateľovi oboznámiť sa so všetkými činnosťami a skutočnosťami významnými 
pre udržiavanie systému ochrany osobných údajov v aktuálnom stave. Poskytnúť 
dodávateľovi všetky podklady potrebné pre riešenie jednotlivých úloh.

V.2.7. Zaistiť aktívnu účasť vrcholového vedenia a vybraných zamestnancov objednávateľa, 
zodpovedných za realizáciu činností súvisiacich s predmetom tejto zmluvy.

V.2.8. Riadne a včas plniť všetky úlohy, ktoré budú výsledkom priebežných rokovaní objednávateľa 
a dodávateľa za účelom naplnenia predmetu tejto Zmluvy.

V.2.9. Riadne a včas plniť záväzky vyplývajúce z ustanovení tejto Zmluvy a všetkých jej dodatkov.

V.2.10.Zabezpečiť bezpodmienečnú a aktívnu účasť určených zamestnancov/osôb v dohodnutých 
termínoch.

V.2.11 .Bezodkladne informovať dodávateľa o zmene všetkých skutočností, ktoré sú podkladom pre 
realizáciu predmetu zmluvy.

V.3 Povinnosti dodávateľa

V.3.1. Pokiaľ počas trvania tejto zmluvy bude u objednávateľa vykonaná kontrola po ukončení ktorej 
bude objednávateľovi právoplatne napriek konaniu v súčinnosti s poskytovateľom a dodržaniu 
ustanovení tejto zmluvy, zákona a pokynov objednávateľa alebo zodpovednej osoby, udelená 
pokuta podľa § 104 zákona, zaväzuje sa poskytovateľ nahradiť mu vzniknutú škodu, ktorú 
v dôsledku právoplatne udelenej sankcie zo strany kontrolného orgánu objednávateľ zaplatil 
kontrolnému orgánu, a to maximálne do výšky 3 násobku dohodnutej ročnej odplaty za výkon 
funkcie zodpovednej osoby.

V.3.2. Dodávateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vznikla objednávateľovi na úseku dohľadu 
nad ochranou osobných údajov prostredníctvom ním určenej zodpovednej osoby, ak:

a) objednávateľ porušil vo vzťahu k dodávateľovi/zodpovednej osobe povinnosť riadnej 
a včasnej súčinnosti;

b) objednávateľ napriek písomnému oznámeniu zodpovednej osoby neprijal ňou určené 
opatrenia na úseku ochrany osobných údajov, resp. neodstránil ním zistené nedostatky;

c) nezaslal kontrolnému orgánu námietky, vyjadrenia či akékoľvek stanovisko, ktoré v jeho 
mene včas písomne pripravila zodpovedná osoba s cieľom preukázať dodržiavanie 
zákona u objednávateľa a/alebo s cieľom zrušiť rozhodnutie o pokute, a/alebo s cieľom 
napadnúť oprávnenosť či výšku udelenej pokuty zo strany kontrolného orgánu.

V.3.3. Nie je porušením žiadnej zmluvnej povinnosti zo strany dodávateľa/zodpovednej osoby, ak tá 
je výsledkom jej omisívneho konania po dobu, kedy bol objednávateľ v omeškaní s odplatou 
pre dodávateľa.
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VI. Cena a termíny

VI.1. Cena
VI.1.1. Cena za predmet plnenia podľa čl. Ill tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo 

výške:

Predmet plnenia Cena bez DPH

Zápis na Úrade na ochranu osobných údajov 160 Eur jednorázovo

Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov 40 Eur/ hod

VI.1.2.Cena je uvedená bez DPH (ďalej len „cena“). Do ceny sa nezapočítavajú prípadne 
dodávateľom uplatnené náhrady podľa tejto zmluvy.

VI.1.3. Pod pojmom človekodeň sa rozumie 8 hodín.
VI. 1.4. Cena za ubytovanie a dopravu mimo Bratislavy sa účtuje samostatne za 1 km je to suma 0,33 

Eur. Prípadne reálne náklady na inú dopravu. V prípade zabezpečenia dopravy a ubytovania 
Objednávateľom sa cena za dopravu a ubytovanie neúčtuje.

VI.1.5. Omeškanie sa objednávateľa s úhradou odplaty zakladá právo dodávateľa na uplatnenie si 
úrokov z omeškania v zákonnej výške platnej k počiatočnému dňu omeškania objednávateľa.

VI.1.6 Pokiaľ počas trvania zmluvy dôjde k zmene zákona, a táto zmena bude mať vplyv na rozsah 
povinností objednávateľa a/alebo povinnosti zodpovednej osoby v zmysle zákona, môže 
dodávateľ iniciovať rokovanie strán o úprave zmluvne dojednanej odplaty s tým, že do prijatia 
dohody o zmenenej odplate v dôsledku zmeny zákona je dodávateľ/zodpovedná osoba 
povinná a zodpovedná vo vzťahu k objednávateľovi plniť povinnosti uložené alebo zmenené 
zákonom v znení jeho novely prijatej po uzatvorení tejto zmluvy.

VI.1.7 Výkon činnosti zodpovednej osoby je v zmysle tejto zmluvy dojednaný v rozsahu /intervale/: 
2 krát za rok s predpokladanou jednorazovou obvyklou dĺžkou 4 hodiny. Do uvedenej doby sa 
nezapočítava čas potrebný na cestu k objednávateľovi a späť. Presný termín výkonu činnosti 
zodpovednej osoby u objednávateľa v určenom intervale určí a oznámi zodpovedná osoba 
včas, minimálne 5 pracovných dní vopred formou e-mailovej komunikácie. Tým nie je 
dotknutá možnosť vzájomne sa dohodnúť na inom vhodnom termíne s ohľadom na 
odôvodnenú potrebu objednávateľa a zodpovednej osoby v rozsahu dojednaného intervalu.

VI.1.8 Počas výkonu činnosti zodpovednej osoby, budú zo strany zodpovednej osoby vykonané 
najmä nasledovné úkony:

a) analýza spracovateľských činností objednávateľa z pohľadu zákona,

b) splnenia si povinnosti o poučení oprávnených osôb,

c) kompletizácia písomností, ktoré v rámci prípadnej ohlásenej kontroly žiadal úrad predložiť,

d) vybavovanie žiadostí v súlade s bodom 5.1.4. zmluvy,

e) aktualizácia existujúcej dokumentácie.
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VI.1.9 Podmienky a odplata za prítomnosť zodpovednej osoby priamo u objednávateľa požadovaná 
z jeho strany nad rámec intervalu uvedeného v bode VI.1.7. bude predmetom osobitného 
dojednania medzi zmluvnými stranami.

VI.1.10 Preukázateľným výstupom o dohľade nad ochranou osobných údajov v sídle objednávateľa 
bude protokol o aktuálnom stave spracovateľských činností, ktorý vyhotoví a podpíše 
zodpovedná osoba v lehote spravidla nie dlhšej ako 10 kalendárnych dní od uskutočnenia 
stretnutia u objednávateľa.

VII. Fakturácia a spôsob platby

VII.1. Cena za predmet plnenia podľa čl. V. bude fakturovaná ročne po jeho riadnom ukončení. 
Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru ihneď po vykonaní služby.

VII.2. Cena bude fakturovaná v eurách. K cene za predmet plnenia bude fakturovaná daň z pridanej 
hodnoty podľa platnej legislatívy.

VII.3. Faktúry sú splatné do 14 dní od ich vystavenia.

VIII. Zodpovednosť a zmluvné sankcie

VIII. 1. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ak by mu bola spôsobená porušením 
povinností dodávateľa pri realizácií predmetu zmluvy.

VIII.2. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené vyššou mocou.

VIII.3. Dodávateľ a objednávateľ sa zaväzujú nepoškodiť vzájomne dobré meno druhej strany.

VIII.6. Dodávateľ nebude v omeškaní s plnením predmetu plnenia v prípade omeškania 
objednávateľa s úhradou ktorejkoľvek platby podľa tejto zmluvy a dodávateľ je oprávnený 
prerušiť realizáciu predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, a to až do úhrady dlžnej sumy. 
O dobu omeškania sa predlžuje čas plnenia podľa tejto zmluvy.

VIII.7. V prípade ak v dôsledku porušenia povinností podľa tejto zmluvy dôjde k zrušeniu vopred 
stanovených stretnutí, a to najmenej 1 (jeden) deň pred ich plánovaným termínom, prináleží 
dodávateľovi paušálny nárok na náhradu straty času vo výške 200 Eur za každé zrušené 
stretnutie. Náhradu škody vyfakturuje dodávateľ v najbližšom fakturačnom termíne. 
O uplatnení nároku a dôvodoch dodávateľ objednávateľa bezodkladne upovedomí.

VIII.8 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou vystavených faktúr je dodávateľ oprávnený 
účtovať úroky z omeškania v zmysle ust. § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. V prípade 
omeškania objednávateľa s úhradou vystavenej faktúry, je dodávateľ povinný objednávateľa 
písomne upozorniť na omeškanie, a ak nedôjde k úhrade ani v dodatočne určenej primeranej 
lehote, je dodávateľ oprávnený prerušiť plnenie svojich zmluvných povinností až do úhrady 
vystavenej faktúry a súčasne neplynú lehoty dodávateľa na plnenie vlastných zmluvných 
povinností.
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IX. DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ

IX.1. Dodávateľ bude zachovávať mlčanlivosť voči tretím stranám o všetkých skutočnostiach 
týkajúcich sa objednávateľa, s ktorými sa v rámci predmetu plnenia tejto Zmluvy zoznámi. 
Akékoľvek podklady, ktoré dodávateľ k svojej práci obdrží od objednávateľa, nesmú byť bez 
súhlasu oprávneného zástupcu objednávateľa kopírované, ani poskytované tretím stranám.

IX.2. Nehmotné výsledky plnenia tejto Zmluvy, ktoré poskytne dodávateľ objednávateľovi, bude 
tento využívať iba pre vlastnú potrebu, prípadne pre potrebu svojho právneho nástupcu. Pre 
ich použitie na iné účely je potrebný písomný súhlas dodávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje 
vykonať všetky dostupné opatrenia, aby nedošlo ku kopírovaniu, rozširovaniu, 
sprístupňovaniu alebo inému konaniu, na základe ktorého by tretia osoba získala výsledky 
plnenia tejto Zmluvy a tieto využila resp. mohla využiť pre svoje potreby alebo potreby iných 
osôb. Uvedené sa nevzťahuje na osoby, ktorým sa výsledky plnenia tejto Zmluvy 
sprístupnia za účelom naplnenia tejto Zmluvy (napr. úrad).

IX.3. Všetky poznatky, dokumenty a počítačové programy, ktoré vzniknú počas realizácie 
predmetu Zmluvy a ktoré nebudú jej predmetom, sú duševným majetkom vlastníctva 
dodávateľa, pričom pre účely s ich nakladaním sa bude primerane ustanovenie bodu IX.2.

IX.4. Pri nedodržaní ustanovení XI.2 a XI.3. objednávateľ zaplatí dodávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 3.320,-Eur (slovom tritisíctristodvadsať euro), ktorú je povinný zaplatiť 
dodávateľovi do 30 dní od zistenia skutočnosti a doručenia výzvy na jej úhradu.

IX.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude iniciovať/vykonávať/podporovať žiadnu činnosť, ktorou 
by priamo alebo nepriamo oslovoval resp. ponúkal zamestnanie a/alebo akúkoľvek formu 
internej alebo externej spolupráce zástupcom dodávateľa, predmetom ktorej by bol výkon 
činností podľa tejto zmluvy alebo ich akákoľvek časť. V prípade preukázateľného zistenia 
takéhoto konania je dodávateľ okamžite oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a uplatniť si 
zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu IX.4.

IX.6. Objednávateľ sa súčasne zaväzuje, že nebude priamo alebo nepriamo oslovovať zástupcov 
dodávateľa (spolupracovníkov, zamestnancov), alebo
iniciovať/viesť/vykonávať/podporovať žiadnu činnosť, ktorou by priamo alebo nepriamo 
oslovoval zástupcov dodávateľa a ponúkal im sám, alebo prostredníctvom inej osoby 
zamestnanie a/alebo inú formu spolupráce, ktorej predmetom by bol výkon konzultačnej 
činnosti v oblasti ochrany osobných údajov, alebo v obdobnej oblasti, a to počas trvania 
tejto Zmluvy ako i počas najmenej jedného roka po skončení tejto Zmluvy. V prípade 
zistenia takéhoto konania je dodávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy (pokiaľ bude 
v tom čase ešte účinná) a uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške prospechu, ktorý zástupca 
dodávateľa získal, minimálne však vo výške 3320 Eur.

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

X.1. Dodávateľ a objednávateľ spracúvajú osobné údaje svojich štatutárnych orgánov a 
zamestnancov ako kontaktných osôb za účelom plnenia tejto zmluvy.

X.2. V prípade, ak by dochádzalo zo strany dodávateľa k spracúvaniu aj iných ako vyššie 
uvedených osobných údajov (napr. osobné údaje zamestnancov na prezenčných listinách, 
v pracovných zmluvách, kontaktné údaje iných dodávateľov objednávateľa a pod.), 
podmienky spracúvania týchto osobných údajov upraví samostatná sprostredkovateľská 
zmluva a to ešte pred ich poskytnutím zo strany objednávateľa.

X.3. Dodávateľ je povinnou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou 
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého spracúva osobné údaje
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na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania 
terorizmu, a to v rozsahu § 19 ods. 1 uvedeného zákona.

XI. UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY

XI.1. Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou oboch zmluvných strán, alebo 
jednostranným vypovedaním zmluvy. Výpovedná doba sú 2 kalendárne mesiace. Výpovedná 
doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede.

XI.2. Každá zo zmluvných strán má právo v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou 
stranou od zmluvy písomne odstúpiť.

XI.3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie Zmluvy považujú:
a) opakované nedodržanie dohodnutých termínov realizácie predmetu Zmluvy zo strany 

objednávateľa (zmarenie predmetu plnenia) alebo dodávateľa,
b) nedodržanie termínu splatnosti vystavených faktúr,
c) neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa a dodávateľa v zmysle tejto Zmluvy.

XI.4. Dodávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, že objednávateľ vstúpi do likvidácie, resp. 
je na jeho majetok vyhlásený konkurz.

XI.5. V prípade odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán, sa objednávateľ zaväzuje 
uhradiť dodávateľovi práce, ktoré boli realizované ku dňu doručenia písomného oznámenia o 
odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strany. Vykonané práce objednávateľ uhradí na 
základe vystavenej faktúry.

XI. 6. Za deň, kedy niektorá zo zmluvných strán odstúpila od Zmluvy, sa považuje deň, kedy bolo
druhej strane doručené odôvodnené písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy.

XII. ZMENY ZMLUVY

XII. 1. Zmeny a doplnky, týkajúce sa vecného plnenia zmluvy, je možné dohodnúť len formou
písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý podpisujú štatutárni zástupcovia zmluvných strán.

XII.2. Zmeny týkajúce sa časového plnenia môže s dodávateľom dohodnúť určená zodpovedná 
osoba so zadefinovanými zodpovednosťami a právomocami potrebnými k budovaniu 
manažérskeho systému a nie je potrebné potvrdiť to formou dodatku k zmluve.

XII. 3. Návrh dodatku tejto Zmluvy môže predložiť druhej strane ktorákoľvek zo strán.

XIII. RIEŠENIE SPOROV

XIII. 1. Spory, vyplývajúce z tejto Zmluvy, sa zmluvné strany budú usilovať riešiť vzájomnou
dohodou.

XIII. 2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporu bude rozhodovať miestne príslušný súd podľa
sídla dodávateľa.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

XIV. 1. Zmluvné strany podpisom pod touto Zmluvou bezvýhradne potvrdzujú, že v celom rozsahu
a bezo zvyšku prijímajú na seba všetky práva a povinnosti pre ne vyplývajúce z ustanovení 
tejto Zmluvy a zaväzujú sa ich plniť riadne a včas.
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XIV.2. Táto Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti explicitne 
neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky. Práva a povinnosti uložené touto Zmluvou, ako i pojmy ňou používané, 
sa budú vykladať a aplikovať v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky, ako aj obchodných zvyklostí a praxe.

XIV.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a 
povinnostiam z nej pre nich vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom 
rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek omylu a 
na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú, čím Zmluva nadobúda platnosť.

XIV.4. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a dodávateľ 
obdržia po jednom originály.

XIV.5. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona NR SR 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením týmto 
vyjadrujú súhlas. Objednávateľ sa zaväzuje zmluvu zverejniť na svojom webovom sídle do 14 
dní odo dňa jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

XIV.6. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

Objedná 
Milan Bé

Bratislava, dňa Bratislava, dňa: 12.08.2021
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