
AD HOC Malacky
Sídlo: Sasinkova 901/2
Názov:

901 01 Malacky

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov a implementácie
predpisu EÚ GDPR podľa zákona č. 18 /2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

uzatvorená podľa ust. § 269, ods. 2,  zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zmluva")

Článok I.
 Zmluvné strany

IČO:

IČ DPH:

31796630
2021461398DIČ:

Objednávateľ:

registrovaný:
zastúpený:

(ďalej len „objednávateľ“)

(ďalej len „poskytovateľ)

zastúpený:
registrovaný:
IČ DPH:
DIČ:
IČO:

Sídlo:
Názov:

Poskytovateľ:

Štandart BPPO s. r. o.
Jelšavská Teplica 1
049 16 Gemerské Teplice
50256220     
2120264619
SK2120264619
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.33786/S
Vlasta Pitová, konateľ

banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.,  IBAN: SK74 0900 0000 0051 1690 6878

a

(poskytovateľ a objednávateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako „zmluvná strana“)

Článok II.
Predmet zmluvy

Okresný úrad Malacky, Číslo živnostenského registra: 106-7737
Ing. Dušan Rusňák

Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pre objednávateľa vykonávať odborné služby, ktoré 
objednávateľovi vyplývajú zo zákonných povinností v oblasti ochrany osobných údajov prípadne 
ďalších požiadaviek vyplývajúcich z platných právnych predpisov týkajúcich sa týchto oblastí; 
vrátane odborného poradenstva pri riešení a odstraňovaní nedostatkov.
Všetky uvedené činnosti vykoná poskytovateľ po dohode s objednávateľom, konkrétne na 
pracoviskách objednávateľa uvedených v Článku III, tejto zmluvy.
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie činností:
Vyplývajúcich zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
a nariadenia Európskej únie č. 2016/679 – GDPR ( ďalej len nariadenie EÚ GDPR )

2.1

2.2
    a)
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Článok III.
Miesto výkonu činnosti

Plnenie predmetu zmluvy sa bude zabezpečovať pre konkrétne činnosti objednávateľa dohodnuté 
podľa tejto zmluvy.

3.1

Poskytovateľ je k vykonávaniu odborných služieb v zmysle ustanovení Článku II. oprávnený a 
odborne spôsobilý, čo dokladá Výpisom z obchodného registra, osvedčeniami o odbornej 
spôsobilosti, v zmysle ust zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia EÚ GDPR.
Poskytovateľ sa zaväzuje:
vykonávať pravidelné kontroly pracovísk spoločnosti a z vykonaných kontrol vypracovať písomný 
protokol s uvedením zistených nedostatkov a návrhom na možné spôsoby ich odstránenia,
vykonávať pravidelné kontroly stavu plnenia povinností zamestnávateľa na úseku ochrany 
osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov,
zistené nedostatky z kontroly prerokovať s objednávateľom a nedostatky odstraňovať 
objednávateľom alebo poskytovateľom, po vzájomnej dohode,
zabezpečovať metodickú činnosť a podporu riadenia vedúcich zamestnancov,
zastupovať objednávateľa a spolupracovať pri kontrolách vykonávaných štátnymi dozornými 
orgánmi.
Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť:
vypracovanie a aktualizáciu dokumentácie ochrany osobných údajov podľa novelizácií zákona o 
ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a nariadenia EÚ GDPR počas účinnosti týchto 
legislatívnych predpisov a k právnemu / skutkovému stavu spoločnosti objednávateľa podľa 
platného výpisu z obchodného registra ku dňu uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti 
OOÚ,
zabezpečenie školenia a odbornú prípravu oprávnených osôb, ktoré dochádzajú do styku s 
osobnými údajmi dotknutých osôb v rámci svojho pracovného zaradenia prostredníctvom 
e-learningu podľa podmienok licenčnej zmluvy, na periodické vzdelávanie za účelom 
preukázateľného oboznámenia poverených / oprávnených osôb. 

4.1

4.2
    a)

    b)

    c)

    d)
    e)

4.3
    a)

    b)

Článok IV.
Povinnosti poskytovateľa

Článok V.
Povinnosti objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje:
umožniť zástupcom vykonávateľa vstup na všetky svoje pracoviská, stavby, priestory a objekty, po 
predchádzajúcej dohode,
určiť zamestnanca zodpovedného za odstránenie zistených nedostatkov ako aj kontaktnú osobu na 
vecné jednanie s poskytovateľom,
dodržiavať povinnosti vyplývajúce z ustanovení zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v 
znení ich neskorších zmien a doplnkov a nariadenia EÚ GDPR,
odstrániť zistené nedostatky v zmysle písomných pokynov poskytovateľa, objednávateľom alebo 
poskytovateľom, po vzájomnej dohode,
oboznamovať vykonávateľa so skutočnosťami, ktoré sú pre jeho činnosť potrebné a ktoré bude v 
tejto súvislosti požadovať,
Objednávateľ sa zaväzuje ihneď poskytovať informácie poskytovateľovi, o akýchkoľvek zmenách 
v organizácií, ktoré súvisia s podstatou správneho spracovania osobných údajov a implmentácie 
nariadenia GDPR. V opačnom prípade sa jedná o podstané porušenie zmluvných podmienok.

5.1
    a)

    b)

    c)

    d)

    e)

    f)
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Článok VI.
Cena a platobné podmienky

6.1

6.2

Zmluvné strany sa dohodli na cene za vypracovanie kompletnej dokumentácie ochrany osobných 
údajov spoločne s implementáciou GDPR vrátane

Poskytovateľ bude faktúrovať dohodnutú čiastku so splatnosťou faktúry 3 dní odo dňa jej 
doručenia.  

Článok VII.
Ochrana osobných údajov + GDPR

Poskytovateľ sa zaväzuje:
vykonávať predmet činnosti v oblasti Ochrany osobných údajov (ďalej len OOÚ) konkrétne 
súčinnosť s dozorným orgánom SR (Úrad na ochranu osobných údajov),
vykonávať kontroly na úseku OOÚ, vypracovať písomný záznam s uvedením zistených 
nedostatkov a návrhom na možné spôsoby ich odstráneniaspolupracovať pri kontrolách s 
dozornými orgánmi Úradu na ochranu osobných údajov,
premietnuť do svojej činnosti zmeny zavedené prijatím nových zákonov a predpisov upravujúcich 
oblasť OOÚ,
vypracovať dokumentáciu na jednotlivých úsekoch zamestnávateľa, kde dochádza k spracovaniu 
osobných údajov v el. podobe.

7.1
    a)

    b)

    c)

    d)

Článok VIII.
Platnosť zmluvy

8.1
8.2
8.3
    a)
    b)

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu .
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluva môže byť ukončená predčasne a to nasledovne:
písomnou dohodou zmluvných strán,
odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok, pričom za 
podstatné porušenie sa považuje:
- porušenie zmluvnej povinnosti stanovenej zákonom č. 18/2018 Z.z. a nariadenia EU GDPR   
niektorou zmluvnou stranou,
- v prípade omeškania s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti.

zastupovania na dobu neurčitú a to za cenu 530,00 EUR bez DPH, jednorazovo. 
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V Revúcej dňa :

Za objednávateľa:                     

Štandart BPPO s. r. o.
Vlasta Pitová, konateľ

AD HOC Malacky
Ing. Dušan Rusňák

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán výlučne formou 
písomných dodatkov.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi všetky informácie k právnemu a skutkovému 
stavu jeho spoločnosti, do 14 dní odo dňa kontaktovania za účelom doplnenia informácií , k 
úplnému spracovaniu kompletnej dokumentácie ochrany osobných údajov. V opačnom prípade sa 
bude jednať o podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o výrobných, organizačných a všetkých 
ostatných skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti.
Vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami zákonov č. 513/1991 Zb., č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nariadenia Európskej Únie GDPR a ostatných všeobecne 
záväzných platných právnych predpisov.
Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, pričom každý obdrží jedno vyhotovenie zmluvy.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Za poskytovateľa:                     
.............................................. ..............................................

30.03.2022
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