
LI.{LIJVA o DIELO AZI'4.LIJVA o PoSKYTNUTÍ SLUŽBY č.574t2020
Uzatvorená v súlade s ustanoveniami $ 269 ods. 2 zäkonač. 5l3ll99l Zb. obchodný zákonník

v zneni neskoľších predpisov (ďalej len,,obchodný zákonník")

čl. I.

ZMLUVNÉ sľnĺľy

Zhotovitel':
Zapisaný v:

Konajúci:
Sídlo:
IČo:
DIČ:
IČ opH:
Bankové spojenie:
IBAN:
(d'alej len ako ,,Zhotoviteľ")
a

wanet, s.ľ.o.
oR oS Banská Bystľica, oddiel: Sľo, VloŽkač.:7204lS
Ing. Miľoslav Maliniak, konateľ
Dobšinského 15,974 0l Banská Bystrica
36049239
2021583267, nie je platcom DPH

Tatľabanka a,s,

sK48 1 I 00000000262813 1996

objednávatel': Mesto šal'a
Zastípený: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Sídlo: Námestie Sv. Trojice č.7,927 15 Šaľa
IČo: 00306185
DIČ: 202IO24O49, nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
BIC: GIBASKBX
(d'alej len ako ,,objednávateľ")
(Zhotoviteľ a objednávateľ spoločne v texte ako Zmĺuvné stľany")

čl. il.
UVODNE USTANOVENIA

Táto zmluva o dielo azmluva o poskýnutí služby (ďalej len ,,Zmluva'o) sa uzatváta na
zélklade výsledku veľejného obstarávania' ktoľé sa uskutočnilo podľa $ l17 zákonač.
34312015 Z. z. o veľejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších pľedpisov a $ 8 Smernice mesta Šal'a o verejnom obstarávaní.
Podkladom pre uzatvoľenie tejto Zm|uvy je viťazná ponuka Zhotovitel'a v rámci
verejného obstaľávania podľa zápisnice z vyhodnotenia ponúk zo día 13.10.2020.
Učelom tejto Zmluvy je vyhotovenie diela a poskýnutie služby ,,Aktualizácia
GDPR/DPO na podmienky mesta šal'a a výkon zodpovednej osobyo' na ochranu
práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov v informačných systémoch
objednávateľa, určených na spľacúvanie infoľmácií obsahujúcich osobné a chľánené
údaje v podmienkach objednávateľao'(ďalej len ,,Pľojekt GDPR" alebo ,,Dielo"), podl'a
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Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 20161679 z27. apnla20l6
o ochľane fyzických osôb pri spľacovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto

údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (General Data Pľotection Regulation ďalej len

,,GDPR") a zákona č. l8l20l8 Z. z. o ochľane osobných údajov a o Zmene a doplnení

niektoých zákonov" podrobne popísaného a definovaného v I. časti tejto Zmluvy
a poskytovanie služieb súvisiacich so zhotoveným Dielom, podrobne popísaných v II.
časti tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ vyhlasuje, Že činnosti, ktoľé sú pľedmetom jeho plnenia podľa tejto Zmluvy
spadajú do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto diela a poskytnutie sluŽby je

odboľne spôsobilý a je oprávnený vykonať pľe objednávatel'a dielo a poskytnúť služby
v celom ľozsahu, v kvalite a lehotách stanovených touto Zmluvou, a to pľostľedníctvom
zamestnancov, ktoľými disponuje v potľebnom počte a kvalifikačnej skladbe a má ISo
ceľtifikáciu 9001 a z700l.

I. čast'
DIELO

čl. ilI.
PREDMET, UčEL a MIESTo VYKONANIA DIELA

1. Pľedmetom tejto Zmluvy jezáväzokZhotoviteľavykonaťpre objednávatel'aaktualizáciu
diela,,Aktua|izáciaprojektu na ochranu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných
údajov" v rozsahu a špeciÍikácii definovanej v Prílohe č.1 k tejto Zmluva

2. objednávatel' sa zavánlje riadne a v ná|eŽitej kvalite zhotovené a ukončené Dielov
dohodnutom teľmíne prevziať a Zhotoviteľovi v dohodnutom termíne zaplatiť v
dohodnutej výške aenuZa Dielo.

3. Zhotoviteľ sazaväzuje, Že všetkypľáce vykoná v súlade s platnou legislatívou Slovenskej
republiky a Európskej únie, pľedpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa plnenia predmefu

tejto Zmluvy v čase ichrealizácie.
4. Zhotoviteľ sazaväzuje zhotovit'Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

5. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať Dielo alebo jeho časť prostredníctvom

subdodávateľov'
6. objednávatel' má právo v písomnej forme objednať u zhotoviteľa 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 objednávateľa ľesp. iný prevádzkoý priestor

u objednávateľa.

čl.Iv.
DOBA PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas, ukončiť a odovzdať ho

objednávateľovi najneskôr do 2 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy podľa čl. XVI.
tejto Zmluvy s tým, Že ho doručí do sídla objednávateľa uvedeného v čl. I. Zmluvy.
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2. Splnenie záväzku je podmienené poskýnutím východiskových podkladov a údajov

potľebných k spľacovaniu Diela od objednávateľa.

3. Lehota splnenia záväzkuvykonať dohodnuté Dielo začinaplynúť nasledujúci deň po dni

dodania vyžiadaných východiskových podkladov a údajov objednávateľom potľebných

pľe vykonanie Diela.

4. Ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo a pripľaví ho objednávateľovi na odovzdanie a prevzatie

pľed dohodnutým termínom, je Zhotovitel' povinný na tuto skutočnosť objednávatel'a

písomne upozorniť. objednávatel' sa zaväzuje Dielo prevziať aj v skoľšom ponúknutom

teľmíne, ak je to s ohľadom na povahu Diela moŽné.

5. DodrŽanie času plnenia zo stľany Zhotoviteľa je závis|é od riadneho a včasného konania

a spolupôsobenia objednávatel'a dohodnutého v tejto Zmluve.

6. Po dobu omeškania objednávateľa s plnením akehokoľvek závázku vyplývajúceho z
tejto Zmluvy pre objednávateľa nie je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním a odovzdaním

Diela.
7. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne infoľmovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek

udalosti, ktoľá bľáni alebo sťažuje realizáciu Diela s dôsledkom pľedĺŽenia lehoty na

odovzdanie Diela. Ak dôjde kzdrŽaniv pľác, musí Zhotovitel' preukŕzať, Že bolo

vyvolané okolnosťami, na ktoľé sa odvoláva.

8. PredĺŽenie doby realizácie Diela sa uľčí podľa doby trvania prekážky alebo neplnenia

záväzkov objednávateľa dohodnutých touto Zmluvou, s prihliadnutím na dobu

nevyhnutnú pre obnovenie prác, za podmienok, Že Zhotoviteľ vykonal všetky ľacionálne
opatrenia ku skľáteniu omeškania a zmluvné strany sa na tom písomne dohodli formou
dodatku k tejto Zmluve.

čI. v.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho ľiadnym vyhotovením a
odovzdaním objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. Dielo sa povaŽuje

zanadne a včas dokončené, ak bolo zrealizovanébezvád anedorobkov, ktoľé nebľánia

riadnemu uŽívaniu Diela, má vlastnosti stanovené pľávnymi predpismi a vymienené touto

Zmluvou a zärov eň bolo pľevzaté obj ednávateľom.
Komplexne dielo bude odovzdane v tlačenej podobe a na CD nosiči spolu s protokolom

o odovzdani aprevzati Diela.
o odovzdani aprevzatí Diela zmluvné strany spíšu odovzdávaci protokol, ktoý podpíšu
objednávatel' a Zhotoviteľ. Prevzatim Diela objednávatel'om, prechádza na

objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody.
odovzdávací pľotokol musí obsahovať najmä:

a.) identifikačné údaje o Diele'
b.) koniec záruénej doby Diela podľa tejto Zmluvy,
c.) zhodnotenie kvality Diela alebo jeho častí,
d.) stanovisko objednávateľa i Zhotoviteľa,
e.) prehlásenie objednávateľa, Že odovzdané Dielo preberá,

f.) súpis pľíloh (dokumentácia potľebná pre uŽívanie Diela).
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5 objednávatel' nie je povinný prevziať Dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace

riadnemu uŽívaniu Diela.

objednávateľa nadobúda vlastnícke pľávo k Dielu dňom jeho odovzdania aprevzatia.6

čl. vL
ZoDPovEDNosŤ ZA VADY

1 Dielo má vady, ak jeho vykonanie nezodpovedá výsledku uľčenému v tejto v Zmluve.
Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených touto

Zmluvou vrätane jej príloh v súlade s účelom tejto Zmluvy a všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými v čase odovzdania aprevzatia Diela.
Zhotoviteľ zodpovedá Za to, Že Dielo bude mať vlastnosti stanovené v právnych
predpisoch platných v čase odovzdania Diela, aže v čase odovzdania Diela nebude mať

nedostatky, pľe ktoľé by bolo znemožnené jeho pouŽitie obvyklým alebo touto Zmluvou
predpokladaným účelom.

Zodpovednost' Zhotoviteľa za vady Diela trvá po dobu 6 mesiacov odo dňa prevzatia
Diela objednávateľom.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoľé vznikli pouŽitím podkladov a vecí poskýnutých
objednávatel'om a Zhotoviteľ nemohol ani pri vynaloŽení odbornej staľostlivosti zistiť
ich nevhodnost'alebo na to objednávateľa upozornil, avšak objednávateľ na ich pouŽití
písomne trval.
Zhotoviteľ nezodpovedá tiež za vady spôsobené hrubou nedbalost'ou, alebo úmyselným
konaním objednávateľa.
Vady zjavne pri odovzdani aprevzatí Diela budú reklamované a odstľánené spôsobom,
uvedeným v tejto Zmluve. Skryté vady Diela, ktoré sa pľejavia v záručnej dobe
objednávateľ uplatní u Zhotoviteľabez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôľ do
ukončenia záručnej doby formou písomného oznámenia doručeného k rukám
zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa. V písomnej reklamácii objednávateľ uvedie popis
vád, špecifikáciu ich prejavu a spôsob akým ich poŽaduje odstľániť.
Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované vady Diela bezplatne abez zbýočného odkladu
odstrániť. Pľáce na odstľaňovaní reklamovaných vád je Zhotoviteľ povinný uskutočniť
v čo najkratšom možnom termíne po dohode zmluvných strán, s ohľadom na povahu

vady. Termín pre odstľánenie vady bude vŽdy dohodnutý písomne.
Zhotoviteľ nezodpovedázavady, ktoľé vznikli pouŽitím podkladov a vecí poskytnutých
objednávateľom a Zhotoviteľ nemohol ani pri vynaloŽení odbomej starostlivosti zistiť
ich nevhodnosť alebo na to objednávateľa písomne upozornil, avšak objednávateľ na ich
pouŽití písomne trval. Zhotoviteľ tieŽ nezodpovedázavady, ktoré vznikli neposkýnutím
nevyhnutnej súčinnosti zo strany obj ednávateľa.

objednávateľ je povinný poskýnúť Zhotoviteľovi na odstránenie reklamovaných vád
súčinnosť.
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II. čast'
sLUŽBY

čl. vII.
PREDMET, RoZSAH, TERMÍľ a vĺIľsTo DoDANIA SLUŽIEB

l. Pľedmetom tejto Zmluvy je ďalej záv'áĺzok Zhotovitel'a vykonať adodať pre

objednávateľa sluŽby, ktoľé súvisia s Dielom, pozostávajúce z nasledovných činností:

a) školenia zamestnancov objednávateľa,

b) kontľolný audit,

c) revizny audit,

d) výkon funkcie zodpovednej osoby,

v ľozsahu a špecifikácii definovanej v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy (ďalej spoločne aj ako

,,SluŽbý').
2. Zhotovitel' sa zaväzuje vykonávať funkciu zodpovednej osoby pľe objednávatel'a po

dobu dvoch ľokov od 01 .0l.202I. ostatné služby uvedené v čl. VII. ods. 1 tejto Zmluvy
poskýne Zhotoviteľ objednávatel'ovi v ľozsahu uvedenom v Prílohe č.2k tejto Zmluve.

3. Zhotoviteľ je povinný po poskytnutí kaŽdej jednotlivej sluŽby odovzdať objednávateľovi
aj príslušnú písomnú dokumentáciu o poskytnutí tejto sluŽby. V prípade výkonu funkcie
zodpovednej osoby doručí Zhotoviteľ objednávateľovi správu o výkone funkcie
zodpovednej osoby za pľíslušný predchádzajici kalendárny mesiac spolu s fakturou.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávatel'a SluŽby riadne, s odbornou

starostlivosťou aobjednávateľ sa zavänlje Zhotoviteľovi za riadne poskýnuté SluŽby
zaplatiť odplafu dohodnutu v čl. VIII. tejto Zmluvy'

5. objednávateľ sazaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť pri poskytovaní SluŽieb.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, Že všetky SluŽby vykoná a dodá v súlade s platnou legislatívou
Slovenskej republiky a Euľópskej únie, pľedpismi a ľozhodnutiami týkajúcimi sa účelu
tejto Zmluvy v čase ich ľealizácie.

6. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať a dodat' SluŽby alebo ich časť prostredníctvom
subdodávateľov.

7. objednávateľ má právo v písomnej forme objednať u zhotoviteľa vykonanie zmeny
s cieľom zmeniť povahu, kvalitu, mnoŽstvo alebo upľaviť termín dodania všetkých
SluŽieb alebo časti SluŽieb, ak je to vzhľadom na povahu dodávaných Služieb možné.

8. Miestom dodania SluŽieb je sídlo Zhotoviteľa alebo sídlo objednávateľa resp. iný
prevádzkový priestoľ u objednávateľa. Dodanie SluŽieb moŽno uskutočniť aj iným
spôsobom, napr. vzdialen;im prístupom alebo iným spôsobom s ohľadom na povahu

dodávanej služby v súlade s účelom tejto Zmluvy.
9. Ustanovenia čl. VI. tejto Zmluvy o zodpovednosti zavady sa v celom ľozsahu vďahujú

aj na dodávané SluŽby podľa II. časti tejto Zmluvy.
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III. čast'
sPoLočNÉ usľĺľovENIA

čl. uII.
CENA DIELA a sluŽlnB a PLAToBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela a SluŽieb je stanovená dohodou zmluvných

stľán v zmysle cenovej ponuky Zhotoviteľa a v súlade so zákonom č. |811996 Z. z.

o cenách v zneni neskoľších pľedpisov a vyhláškou Ministeľstva financií Slovenskej

republiky č' 8711996 Z. z. vznení neskorších predpisov, ktoľou sa uvedený zákon

vykonáva.

2. Celková odmena Zhotoviteľa za Die|o a SluŽby je v sume 6600,- EUR (slovom:

šesttisícšesťsto eur). Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
3. Zmluvné strany sa dohodli, Že celkovácena uvedená včl. VIII. ods. 2 Zmluvy bude

uhrádzaná objednávateľom v 24 mesačných splátkach vo výške 275,- Euwmesiac
(slovom: dvestosedemdesiatpäť EUR).

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

vykonať Služby naviac, zmluvné strany sa dohodnú na ich realizácli a cene foľmou
písomného dodatku k tejto Zm|uve.

6. Všetky finančné plnenia vypl;ývajúce ztejto Zmluvy budú uhľádzané bezhotovostným
prevodom, bankov;im pľevodom na účet druhej zmluvnej stľany uvedený v čl. I. tejto

Zmluvy.
7. Každá faktúľa vystavovaná na základe tejto Zmluvy musí byt ako daňový doklad

vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona č.222/2004 Z. z' o dani zpidanej hodnoty
v zneni neskorších predpisov. V prípade, ak faktúľa vystavená Zhotoviteľom nebude
obsahovať všetky zákonom stanovené náleŽitosti alebo bude obsahovat'nespľávne alebo
neúplné údaje, alebo nebude obsahovať číslo objednávky objednávateľa, objednávateľ
má právo takúto fakturu vrátiť Zhotoviteľovi na jej doplnenie, resp. opravu a Zhotoviteľ
je povinný podl'a charakteru nedostatku vystaviť novú, opľavenú, resp. doplnenú fakturu
s novou lehotou splatnosti.

čl. Ix.
PovINNoSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

objednávateľ je povinný:
a.) zabezpečiť a odovzdať Zhotoviteľovi miesto na vykonanie Dielďposkýnutie

SluŽieb s priestormi uľčenými na realizáciu (ďalej len ,,pľacovisko"), ak je to

vzhľadom k realizácli DielďSluŽby potľebné,
b.) poskýnúť Zhotoviteľovi pri plnení pľedmetu tejto Zmluvy súčinnosť nevyhnutnú

na riadne a včasné vykonanie DielďSluŽby. objednávateľ sa zavänlje poskytnúť
akúkoľvek inú poŽadovanú súčinnosť nevyhnutnú na splnenie predmetu tejto

Zmluvy,
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c.) umoŽnit' Zhotovitel'ovi prístup ku všetkým technickým prostriedkom

a informačným systémom u objednávatela za účelom splnenia predmetu tejto

Zmluvy, bud' formou vzdialeného prístupu alebo na mieste, podľa potrieb

Zhotoviteľa.
Zhotoviteľ je povinný:
a.) zhotoviť a dodat'Dielo/poskýnút' SluŽby podľa tejto Zmluvy riadne a včas;

b.) dodrŽiavat' všetky platné všeobecne závázne právne predpisy' ktoľé sa týkajú
plnenia predmetu tejto Zmluvy;

c.) plniť predmet tejto Zmluvy prostľedníctvom svojich odborných a kvalifikovaných
zamestnancov v dohodnutom rozsahu a lehotách;

d') postupovať s odbornou starostlivosťou;

e.) informovať objednávateľa o priebehu a výsledkoch plnenia predrnetu tejto

Zm|uvy, kedykoľvek o to objednávatel' poŽiada;

f.) včas a bez zbytočného odkladu informovat' objednávateľa o všetkých dôleŽitých

skutočnostiach súvisiacich s výkonom DielďposkýovanejSluŽby, ktoré môŽu

ohľozit' alebo obmedziť výkon DielďSlužby zo stľany Zhotovitel'a, prípadne

spôsobit' omeškanie plnenia;

g.) vykonať bezodkladnú nápravu plnenia predmetu tejtoZmluvy, ak objednávatel'

zisti, že Zhotovitel' uskutočňuje svoje povinnosti V rozpore s podmienkarni tejto

Zm|uvy vrátane jej príloh ďalebo platnými pľávnymi predpismi' V prípade

nevykonania tejto nápľavy je objednávatel'opľávnený odstúpiť od Zmluvy, pľičom

Zhotoviteľ zodpovedá Za spôsobenú preukázani škodu podl'a podmienok

uvedených v čl' XIII' tejto Zmluvy;
h.) dodľŽiavat'všetky platné pľedpisy a povinnosti z nich vyplýajúce, ktoré sa týkajú

bezpečnosti a ochrany zdravia pri pľáci, poŽiamej ochľany a ochľany Životného

pľostredia, ak bol Zhotovitel'ajeho zamestnanci príp.tľetie osoby na stľane

Zhotoviteľa s nimi riadne oboznámení;

i') zabezpeéit'pohyb svojich zamestnancov a ďalších osôb konajúcich v jeho mene len

na miestach plnenia predmetu tejto Zmluvy a v priestoroch súvisiacich s plnením

pľedmetu tejto Zmluvy;
j.) zachovať mlčanlivost' o všetkých skutočnostiach, o ktorých Sa v súvislosti

s plnením predmetu tejto Zmluvy dozvedel, inak zodpovedá za škodu, ktorá

v príčinnej súvislosti s porušením tejto povinnosti objednávatel'ovi vznikne.

Povinnosť zachovávať mlčanlivost' trvá aj po skončení tohto zmluvného vá'ahu.

čl. x.
ZMBNA PREDMETU ZMLUVY

SluŽby, práce a plnenia, ktoľe nie sú pľedrnetom tejto Zm|uvy môŽu bý Zhotovitel'om

vykonané len na zák|ade písomnej poŽiadavky objednávatel'a schválenej Zhotovitel'om

a na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve. V prípade ďalších dodatočných

nákladov objednávatel' v určitom časovom pľedstihu potvrdí opľávnenost' dodatočných

nákladov Zhotoviteľa.
Pokiaľ je iniciátoľom Zmeny objednávateľ, predloŽí pľostredníctvom zodpovedného
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Zástupcu objednávateľa Zhotoviteľovi poŽiadavku na Zmenu rozsahu DielďSluŽby,
kvality, termínu a pod. avyžiada od Zhotovitel'a písomné stanovisko, ktoré Zhotoviteľ
pľedloží najneskôľ do 5 dní odo dňa vznesenia poŽiadavky, ktoľé musí obsahovať:

a.) výšku zvýšenia resp. zniŽenia nákladov, ktoré pľedstavujú Zmeny prác alebo

dodávok podľa poŽiadavky na Zmenu'

b.) termín (lehoťu), v ktorom je Zhotoviteľ schopný práce alebo dodávky zrealizovat',
c.) prípadné ďalšie informácie, ktoľé sú podstatné pre rozhodnutie o Zmene alebo k

pľedloŽeniu návľhu dodatku tejto Zmluvy.
V prípade, ak objednávateľ a Zhotoviteľ dosiahnu dohodu o nákladoch a ostatných

bodoch navrhovaných zmien či pľác naviac, pľipraví objednávateľ písomný návrh

dodatku, ktoý sa po odsúhlasení Zhotoviteľom a podpísaním oboma zmluvnými stranami

stane dodatkom k tejto Zmluve, záväzným pľe obe zmluvné stľany'

Pri výpočte nákladov za ptáce naviac bude Zhotoviteľ postupovať zásadne v súlade s
ustanoveniami tejto Zmluvy a objednávateľ uzná iba takto vypočítané čiastky.

Dohody o cene prác naviac musia by'dosiahnuté pred ich ľealizáciou.

čl. xI.
ODSTÚPENIE oD zl4.LavY

odstúpenie od zmluvy musí by písomné a doručené druhej zmluvnej stľane, pričom

účinky odsfupenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstupení od
zmluvy druhej zmluvnej stľane. Zmluvné strany sa dohodli, že pn odstúpení od Zmluvy
si nebudú wacať už poskytnuté plnenia, avšak sú povinné vyrovnať si vzájomné záväzky
apohľadávky, ktoľé vznikli čiastočn;im plnením ztejto Zmluvy. Zmlavné stľany sa
dohodli, že jemoŽné odstúpiť aj od časti tejto Zmluvy.
NedodrŽanie termínu splatnosti faktúľ je povaŽované za podstatné porušenie tejto Zmluvy
objednávateľom. V prípade omeškania o viac ako 30 dní je Zhotoviteľ opľávnený

odstúpit'od Zmluvy. V prípade opätovného zahájeniaprác bude termín dokončenia Dielď
dodania sluŽby predížený o dobu, po ktoru boli práce pľerušené z dôvodu predtým

uvedeného; v pľípade, ak Zhotoviteľ odstupi od Zmluvy, predloŽí objednávateľovi
fakturu zapráce vykonané do teľmínu odstúpenia od Zmluvy.
Zhotoviteľ môže okamŽite odstúpit' od Zmluvy v prípade, vzniku nasledovných
skutočností, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy:
a.) ak je na vykonanie DielďsluŽby potrebná súčinnosť objednávateľa alebo tľetej

osoby vo vzťahu s objednávateľom, je Zhotoviteľ opľávnený určiť na zabezpečenie

súčinnosti primeranú lehotu a po jej márnom uplynutí môŽe od Zmluvy odstúpiť,

ak na možnosť odstupenia od zmluvy objednávateľa písomne upozorní,
b.) ak je objednávateľ v omeškaní s platbou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí

lehoty splatnosti.
objednávateľ môŽe okamŽite od Zmluvy odstúpiť v prípade, vzniku nasledovných
skutočností, ktoľé sa povaŽujú za podstatné porušenie Zmluvy:
a.) ak je zrejmé, Že Dielo/sluŽby nebudú včas a riadne vykonané / dodané (a to aj

v prípade, Že dôjde k omeškaniu s čiastkovým plnením o viac ako 30dní opľoti
dohodnutému haľmonogramu prác), objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy
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bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedel, v opačnom
prípade je povinný poskytnúť Zhotovitel'ovi dodatočnú primeľanú lehotu na
nápravu a ažpojej márnom uplynutí je opľávnený odstúpiť odZmluvy.

b') ak objednávatel' zisti, že Zhotovitel' vykonáva Dielo/ poskytuje SluŽbu V rozpoľe s
dohodnut;iľni podmienkami, je objednávatel' oprávnený poŽadov at', aby Zhotovitel'
na vlastné náklady odstľánil vady vzniknuté nespľávnym vykonávaním, a aby Dielo
vykonal/SluŽbu poskýol riadnym spôsobom' Ak Zhotoviteľ tak neurobí ani v
1ehote30 dní, ktorá sa mu poskytne na odstránenie vád, dochádza k podstatnému
porušeniu tejto Zmluvy a objednávate|' je oprávnený odstúpit'od Zmluvy.

Zmluvné strany majú právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana
poruší ustanovenia tejto Zmluvy, pričom ju na to zmluvná stľana upozorní a zároveň jej
poskýne dodatočnú primeranú lehotu na odstránenie takéhoto porušovania' V prípade,
ak zmluvná Strana, ktorá porušila ustanovenia tejto Zm|uvy ani v dodatočne poskýnutej
lehote porušenie neodstráni, má druhá zmluvná stľana pľávo od tejto Zmluvy odstúpit'.

čl.XII.
SANKCIE

V prípade omeškania Zhotoviteľa s lehotou plnenia predmetu tejto Zmluvy má
objednávateľ pľávo požadovať od Zhotoviteľa úhradu zmluvnej pokuty vo výške O,Osyo
z celkovej ceny podl'a čl. VIII. ods. 2 tejto Zmluvy Zakaždý aj začatý kalendámy deň
omeškania.
V prípade omeškania objednávateľa s úhĺadou faktúry má Zhotoviteľ právo poŽadovať
od objednávatel'a úhĺadu úľoku z omeškania vo výške 0,050Á z dlžnej čiastky zakaždý
aj začatý deň omeškania, pľičom teľmínom úhľady sa ľozumie pripísanie dlŽnej čiastky
na účet Zhotovitel'a.
Vznikom povinnosti uhĺadit' zmluvnú pokutu ďalebo úroku z omeškania, ani ich
faktick;im zap|atenim nie je dotknutý náľok zmluvných strán na náhradu preukázateľnej
škody podľa podmienok čl. XIII. tejto Zmluvy.
Zmluvne stľany sa dohodli' že Zhotoviteľ má pľávo akýmkoľvek spôsobom nakladat' s
pohl'adávkou voči objednávateľovi, vzniknutou z pľávneho vzťahu z tejto Zmluvy,
najmä túto postúpiť alebo započitavat', len po predchádzajicom písomnom súhlase
objednávateľa.

čl. XIII.
ZoDPovEDNosŤ ZA ŠKODU

Nebezpečenstvo škody po celú dobu zhotovovania diela nesie Zhotovitel' aŽ do momentu
odovzdania a prevzatia Diela objednávateľom.
Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za škodu spôsobenú okolnosťami
vylučujúcimi zodpovednost'. Zmluvné strany sa dohodli, Že za okolnosti vylučujúce
zodpovednosť zmluvných strán za plnenie svojich záväzkov z tejto Zmluvy sa povaŽuje
ptekážka, ktoľá nastane nezávisle od vôle tej-ktoľej povinnej zmluvnej strany a bľáni jej
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v riadnom plnení svojej povinnosti (napľ' prírodná katastrofa, požiar, záp|ava,
zemetrasenie, štrajk, všeobecné právne predpisy, výpadok počítačovej siete mimo dosahu
a spľávy Poskytovateľa, zákazy štátnych orgánov' vojna a pod.), ak nemoŽno
predpoklad ať, že by povinná strana túto prekáŽku alebo jej následky mohla odvrátiť alebo
prekonat'a v čase vzniku záväzku predvídat'. Zodpovednosť nevylučuje prekáŽka, ktorá
vznikla ažv dobe,kedy povinná stľana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo
vznikla z jej hospodáľskych pomerov. Učinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené
len po dobu, pokial' trvá prekáŽka, s ktoľou sú tieto povinnosti spojené.
Zmluvné strany sa dohodli, Že zodpovednost' Zhotovitel'a za preukázanu škodu je
obmedzená do maximálnej výšky ceny podl'a čl. VIII. ods.2tejto Zm|wy.

čl. XIv.
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA v OBLASTI BEZPEčľosľĺ A oCHRANY

ZDRAVIA PRI PRÁCI

Zhotoviteľ po celú dobu realizácie Die|a/poskýovania SluŽby zabezpeči bezpečnost'
pľáce a ptevádzky, hlavne dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pi
pľáci, poŽiarnej ochrany na pracovisku a ekológie.
Zhotoviteľ sazavazujepočas celej doby realizácie Dielďposkýovania SluŽby dodľŽiavat'
interné pľedpisy objednávatel'a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pi práci, za
predpokladu, Že bol s nimi riadne vopred oboznámený.
Vzhľadom na povahu DielďSluŽieb, Zhotoviteľ zabezpeči, aby všetk1im jeho
pracovníkom boli prídeľované príslušné osobné ochľanné pracovné pľostriedky (ďalej aj
ako ,,ooPP") v súlade s daným rizikom pľác a pracovných činností. Preukázateľne poučí
o pracovných nzikách na pracovisku, proti ktor1fon ich pridelené ooPP chĺánia.

čI. xV.
OSTATNE USTANOVENIA

Písomnosti súvisiace s touto Zmluvou sa doručujú druhej zmluvnej strane doporučenou
zásielkou na adľesu (adľesu sídla) zmluvnej strany uvedenej v čl. I. tejto Zmluvy resp. na
adresu jej sídla uvedenú v obchodnom ľegistri alebo v inom ľegistri, v ktoľom jezapisaná,
okľem prípadov, keď v súlade s touto Zmluvou nepostačuje komunikácia prostredníctvom
elektronickej pošty, telefonicky alebo faxom. Akúkol'vek zmenu uvedených údajov je
zmluvná stľana povinná vopľed oznámit'druhej zmluvnej strane. Všetky písomnosti sa
povaŽujú za doručené aj v prípade, ak zmluvná stľana svojím konaním alebo opomenutím
zman doručenie písomnosti a písomnosť pošta vráti ako nedoručenú. Zm|uvné strany sa
dohodli, Že v prípade zmarenia doručenia,nastávajú účinky doručenia v deň, keď bude
písomnost'/zásielka vrátená druhej zmluvnej stľane. Učinky doručenia nastávajú aj vtedy,
ak zmluvná strana odmietne prevziať písomnost', a to dňom tohto odmietnutia.
Zmluvné stľany sa dohodli, že vo veciach tejto Zmluvy sú opľávnení konať:
a.) Za Zhotovitel'a: RNDr. Daniel Schikor

telefón: + 42148 41 46 759.
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mail: schikor@wanet.sk, zodpovednaosoba(Esomi.sk

b.) Za Objednávatel'a:
vo veciach právnych: JUDr. Maľgita Pekárová

telefon: +421911 500 063

mail: a.sk
vo veciach technických Mgr. Martin Fabián

telefon: +421 903 188 127

mail: faby@sala.sk
Akékol'vek spoľy zmluvných stľán vzniknuté v súvislosti s plnenimzáv'ázkov podl'a tejto
Zm|uvy alebo v súvislosti s ňou sú zmluvné strany povinné bezodkladne riešiť
rokovaniami a vzájomnou dohodou'
V prípade, Že sa vzájomné spoľy zmluvných stľán vzniknuté v súvislosti s plnením
závázkov podl'a tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia dohodou ani do 30 dní
odo dňa vzniku sporu' môŽe ktoľákoľvek zo zm|uvných stľán podat'návrh na vyriešenie
sponr na príslušný súd Slovenskej ľepubliky.
Prílohou a neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy sú:

a.) Príloha č. l - Špecifikácia rozsahu Diela
b.) Príloha č.2 _ Špecifikácia rozsahu SluŽieb,
Ak by niektoré ustanovenia tejto Zmluvy mali bý neplatnými uŽ v čase jej uzavretia,
alebo ak sa stanú neplatn;imi neskÔľ po uzavreti Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť
ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení tejto Zmluvy sa
použijú ustanovenia obchodného zákonníka a subsidiárne ostatných platných právnych
pľedpisov Slovenskej republiky, ktoľé sú obsahom a účelom najbliŽšie obsahu a účelu
tejto Zmluvy.
Ukončením tejto Zmluvy zanLkajú všetky pľáva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce
z tejto Zmluvy s qforimkou ustanovení, ktoré sa týkajú nároku na náhĺadu pľeukázanej
škody vzniknutej porušením tejto Zmluvy, náľoku na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a
ustanovení tejto Zmluvy a ďalej ustanovení tejto Zmluvy, ktoľé vzhľadom na svoju povahu
majú trvať aj po ukončení Zmluvy, napr. licenčná doložka, dôvernost' informácií
a mlčanlivosť. Ukončením zmluvného vďahu nie sú zmluvné stľany zbavene svojich
povinností vysporiadat' svoje záväzky vyplýrvajúce ztejto Zmluvy. Zmluvné strany
vysporiadajú v súvislosti s ukončením tejto Zm|uvy svoje práva a záväzky vypl1ývajúce

ztejto Zmluvy v súlade s pľávnymi predpismi azásadami poctivého obchodného styku.

čl. xVI.
zÁvnnnčľÉ usľĺNovENIA

Täto Zm|uva predstavuje jediný a úplný dohovor zmluvných strán týkajúci sa predmetu
Zm|uvy a akákol'vek ZmenaZm|uvy je moŽĺá len písomn;im dodatkom k tejto Zmluve
uzavľetým oboma zmluvn;imi stranami.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnosť
v zmysle ust. $ 47a ods. I zákona č. 4011964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany
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súhlasia so zverejnením celého obsahu zmluvy. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva
z ustanovenia $ 5a zákona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom prísfupe k informáciám
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákono slobode infoľmácií) v platnom zneni.

3. Zmluvné stľany vyhlasujú, že si Zmluvu pľečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a
ztozllmiteľné, pričom dostatočným spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôl'u oboch
zmluvných stľán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pľipájajú svoje podpisy.

4. Zmluva je vyhotovená v štyľoch (4) vyhotoveniach, z ktoých každázo zmluvných strán
pľevezme dve (2) vyhotovenia po podpise tejto Zmluvy oboma zmluvnými stľanami.

V Banskej Bystľici,?.F. :.1!:..2020 v Šali,.2?..:.!1.:.zozo

Za Zhotovitel'a: Za objednúvatel'a :

lTtE-ľs.no.

konateľ a
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Príloha č. 1 špecifikácia ľozsahu Diela

Požiadavky pre aktualizáciu GDPR:
- vykonat' analýzu oprávnenosti abezpečnosti spracovania osobrrých údajov spolu

s posúdením vplyvu napráva dotknutých osôb pri spľacúvaní ich osobných údajov,
- vykonat' analýzu bezpečnosti osobných údajov v informačných systémoch, ako

podrobný rozbor stavu bezpečnosti u objednávatel'a, ktorä zahÍŕra:

a) kvalitatívnu ana|ýzu nzik, v rámci ktorej sa identifikujú hľozby pôsobiace na
jednotlivé aktíva, inťormačné systémy objednávateľa (ďalej aj ako

,,Prevádzkovatel"'), spôsobile narušit' jeho bezpečnost', alebo funkčnost'; výsledkom
kvalitatívnej analýzy rizik je Zoznam hľozieb, ktoľé môŽu ohľozit' dôvernost',
integritu a dostupnost'spracúvaných osobných údajov, s uvedením rozsahu moŽného
nzika, návrhov opatrení, ktoré eliminujú alebo minimalizujú vplyv rizík, a s

vymedzením súpisu nepokľýých rizik,
b) pouŽitie bezpečnostných štandaľdov a určenie iných metod a pľostriedkov ochrany

osobných údajov,
c) posúdenie zhody navrhnutých bezpečnostných opatľení s pouŽitými bezpečnostnými

štandardmi, metódarni a prostriedkami'
d) posúdenie vplyr,u na ochranu osobných údajov pri spľacovatel'ských operáciách.

- aktua|izovat'rizikovu analýzu. ľesp. zosúladit'bezpečnostný pľojekt s GDPR,
- aktualizovat'plán zniŽovaniaťrzik a zosúladenia pľocesov s GDPR,
- aktualizovat' bezpečnostné smemice a zaviest' nové smernice k informačnej

bezpečnosti,
- aktualizovat' GDPR compliance dokumentáciu,
- v prípade potreby aktualizovat' sprostredkovatel'ské zmluvy a ostatné zmluvy s

dosahom na osobné údaje,

- prepracovat'a aktualizovať poučenia oprávnených osôb v súlade s GDPR,
- vyškolit' oprávnene osoby k GDPR a k informačnej bezpečnosti a vydat'preškoleným

osobám certiťrkáty o absolvovaní školenia,
- tľansformovat'zavedene azaviest'nové procesy potľebné na zosúladenie s GDPR.

Vstupný audit:
- posúdenie prirneľanej úrovne bezpečnosti ochrany osobných údajov a zhodnotenie

stavu oľganizácie vzhľadom k ochľane osobných údajov,
- kontrola aktuálnosti existujúcej rizikovej analýzy (posúdenie nutnosti a primeľanosti

spracovateľských operácii vo vzt'ahu k účelu' posúdenie nzika pre pľáva a slobody
dotknutých osôb, stanovenie ľozsahu spľacúvaných údajov v zmysle dotknutých
zákonov a nariadení, stanovenie miery zostatkových rizík z výsledku rizikovej ana|ýzy),

- fyzická ohliadka priestoľov avzorových pľacovísk,
- zhodnoteniestawbezpečnostnej dokumentácie,
- zhodnotenie podmienok spracúvania osobných údajov a identifikácia problémov,
- zhodnoteniezabezpečenia zaiadeĺi a pľocesov vzhľadom k ochľane osobných údajov,
- identifi kovanie kontrolných mechanizmov Zamestnancov pľevádzkov ate|' a,

- posúdenie primeranej úľovne bezpečnosti,
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stanovenie infonnačných systémov pre spracúvanie osobných údajov,

aktualizácia PDD (stanovenie pravidiel na zálohovanie a likvidáciu osobných údajov

stanovenie kontrolných mechanizmov' stanovenie mechanizmov oznaÍlovania narušení

bezpečnosti a mechanizmov na zamedzenie opakovaných narušení, stanovenie

mechanizmov a procesov informovania dotknutých osôb o ich právach a o ich
spľacovávaných osobných údajoch, aktua|izácia prístupu ''need to know'', znalostne a

vedomostné predpoklady, odporučenie produktov a sluŽieb, ktoré nemá subjekt

zavedené,alebo ktoľe nahrádzajuprodukty a sluŽby zavedené u subjektu a nespĺňa.iúce

poŽiadavky GDPR a to : ochrana proti škodlivému softvéru' zálohovanie, monitoring,

fi rewall, šifrovacie nástroj e)

- ostatné opatrenia, ktoré majú Vplyv na bezpečnost'pri spracúvaní osobnýclr údajov.

Aktualizovanie bezpečnostnej dokumentácie v súlade s GDPR, ktoľá bude zahŕňat'
najmä:

- aktualizované záznamy o Spracovatel'ských činnostiach,

- aktualizovanú kvalitatívnu aĺalýzu bezpečnostnýchnzik zneuŽitia osobných údajov,

- aktualizovanú identiťrkáciu rizík a ich dopady na aktíva v dôsledku straty dôvenrosti,

integľity a dostupnosti,
- odporučenie produktov a sluŽieb, ktoľé nerná pľevádzkovate|' zavedene a ktoré sú

vzhľadom na činnost' prevádzkovatel'a pre neho potrebné v súvislosti s naplnenírn

požiadaviek Nariadenia GDPR'
- aktualizované spľostredkovatel'ske zmluvy,
- aktualizované súhlasy so spľacúvaním osobných údajov,

- aktua|izované fonnuláľe pre vedeni e záznamov o poskytnutí infonnácií dotkĺrutým

osobám,
- aktua7izovane formuláľe o poskytnuti záznalnov z kamerového systemu,

- ostatné formuláre podl'a potľeby,

- aktualizované technické, organizačne a personálne opatrenia,

- aktualizovanú smernicu na ochranu osobných údajov'
- aktualizovanú smernicu pľe správcov a zamestnancov'

- aktualizovanú smernicu pre vybavovanie agendy práv dotknutých osôb,

- aktualizovanú smernicu pľe riešenie bezpečnostných incidentov,
- aktualizovanú smemicu o monitoľovaní zamestnancov na pracovisku,

- aktualizovanú smernicu pľe kamerové systémy,

- aktualtzovanú smernicu na odhal'ovanie a manaŽment bezpečnostných incidentov,

- rozsah ',Interných smemíc objednávatel'a" V oblasti ochrany osobných údajov, citlivých
infonnácii a údajov - príloh k ,,Projektu GDPR" Prevádzkovateľa, nie je taxatívne

stanovený a tento bude spresnený na zák|ade vykonania analýzy bezpečnosti

informačných systémov u Prevádzkovateľa,
- určenie osôb oprávnených spracúvat' osobné údaje V infonnačných systemoch

Prevádzkovateľa, s právom prístupu do informačných systémov Pľevádzkovatel'a, ktoľé

sú opľávnené spracúvat'osobné údaje dotknutých fyzických osôb' citlivé a chránené

údaje objednávatel'a, V súlade so zavedením primeraných postupov ochrany osobných

údajov v zmysle $ 31 ods' 2 zäkona č' l8l20l8 Z' z. o ochľane osobných údajov a o

I
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Zmene a doplnení niektoľých zákonov,
poučenie a zaviazanie mlčanlivost'ou osoby opľávnenej spľacúvat' osobné údaje

dotknutých fyzíckých osôb, citlivé a chľánené údaje Prevádzkovatel'a, ktoré sú
predmetom obchodného tajornstva a o pľávach, povinnostiach a o zodpovednosti za ich

porušenie, podl'a $ 79 ods. 2 zákona č. I8l20l8 Z. z. o ochrane osobných údajov a o

Zmene a doplnení niektoľých zákonov a $ 17 zákona č. 513/199l Zb. obchodného

zákonníka v zneni neskoľších pľedpisov a Smeľnicou Euľópskeho parlamentu a Rady

(EU) 20l 61943 z 8' júna 2016 o ochľane nesprístupneného know-how a obchodných

informácií (obchodného tajomstva),

poučenie tretích strán o právach a povinnostiach ustanovených zákonom č. |812018 Z.

z. o ochrane osobných údajov a o Zlnene a doplnení niektoých zákonov, $ 17 zákona č.

5|3ll99l Zb' obchodneho zákonníka v zneni neskoľších pľedpisov a Smeľnicou

Európskeho parlamentu a Rady (EU) 201 61943 z 8. júna 2016 o ochrane sprístupneného

know-how a obchodných informácií (obchodrrého tajornstva) a o zodpovednosti za ich
porušenie,

vyhlásenie dotknutej osoby o súhlase So Spľacovaním osobnýclr údajov v súvislosti so

sluŽbami infonnačnej spoločnosti v zmysle $$13-16 zákonač. |8l20l8 Z. z. o ochrane

osobných údajov a o ZÍlene a doplnení niektoľých zákonov'
písomné vyhlásenie dotknutej osoby o súhlase so Spracovaním osobných údajov a

zaradenim údajov do databázy v zmysle $$ 13,14,ló,I9, zákona č. 18l20l8 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o Zmene a doplnení niektorých zákonov,

oznámenie dotknutej osobe o spracúvaní osobných údajov' ktoré boli získane inýrn

zákorným spôsobom v zmysle $ 20 zákonač. l8l2018 Z. z' o ochrane osobných údajov

a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov,
doloŽka do zmlúv, tlačív Pľevádzkovatel'a o spľacúvaní osobných údajov v súlade

s GDPR,
informácia o zákonnom spracúvaní osobných údajov v klientskom centľe a na úľadných

tabuli ach Prevádzkovatel'a,

oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe v zmysle $ 41 zákona

č. |812018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o Zmene a doplnení niektorých zákonov,

oznámenie porušenia ochrany osobných údajov Uradu na ochranu osobných údajov

Slovenskej ľepubliky v zmysle $ 40 zákona č' l8l20l8 Z. z. o ochrane osobných údajov

a o Zmene a doplnení niektorých zákonov,
záznamo zásahu do informačných systémov objednávateľa v zmysle $ 3l ods. 2 zákona

č. l8l20l8 Z. z. o ochĺane osobných údajov a o Zmene a doplnení niektorých zákonov'

záznam o nevedoĺnom zásahu do infonnačných systémov objednávatel'a v zmysle $ 3l
ods. 2 zákona č' |8l20I8 Z' z. o ochľane osobných údajov a o Zmene a doplnení

niektoľých zákonov,
záznam o bezpečnostnotn incidente v zmysle $ 3l ods. 2 zákona č. l8l20l8 Z. z. o
ochľane osobných údajov a o Zmene a doplnení niektorých zákonov,

záznam o kontrolnej činnosti objednávate|'a zameranej na dodržiavanie bezpečnosti

informačného systemu,
záznam o vykonaných zmenách v,,Projekte GDPR" Prevádzkovatel'a,

zmluva medzi Prevádzkovatel'a a spľostľedkovateľom na spracúvanie osobných údajov

($
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podľa $ 34 ods. 3 zékona č. 18/2018 Z. z. o ochľane osobných údajov a o zmeľre a

doplnení niektoých zál<oĺov,
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Pľíloha č.2 špecifikácia ľozsahu Služieb

Kontľolný audit
- kontrola dodrŽiavania bezpečnostných opatrení, kontľola plnenia plánu zniŽovania nzik raz

zarok,
- kontrola plánu zavedenia PDD, plánu znižovaniamiery zostatkovýchizik,
- kontľola dodrŽiavania smemíc,
- kontrola úrovne bezpečnostnej dokumentácie a jej dodľŽiavania v praxi,
- kontrola dodrŽiavania procesov informačnej bezpečnosti,
- aktualizácia plánu zavedenia PDD, plánu zniŽovania miery zostatkových rizík,
- posúdenie ''state of the art'', úľoveň PDD podľa najnovších poznatkov'

Revízny audit
- kontrola arevizia PDD, aktlalizácia GDPR dokurnentácie, revizia bezpečnostných opatrení

tazZa dva ľoky, ľesp. podľa potľeby aj častejšie.

Výkon činnosti zodpovednej osoby
- stanovené minimálne 2 osoby pre Prevádzkovateľapočas celej výkonu činnosti zodpovednej

osoby,
- non - stop podpoľa v oblasti ochĺany osobných údajov po dobu platnosti zmluvy zahÍňajuca

neobmedzený počet telefonických hovorov a konzultácii (aj elektronicky) k ochľane
osobných údajov'

- minimálne 4x do roka osobné konzultácie v sídle Prevádzkovatel'a,
- informovanie o legislatívnych zmenách a o stanoviskách Uradu na ochranu osobných údajov

SR,
- dohl'ad nad ochľanou osobných údajov,
- poskýovanie súčinnosti Prevádzkovatel'ovi pri prípadnej kontľole z IJradu na ochranu

osobných údajov SR, analyzovat' aktuálny stav pred kontrolou a pripravit' Zoznam zmien
potrebných na zosúladenie potrebnej dokumentácie s Nariadením GDPR aZákonom
o ochrane osobných údajov platným v čase kontľoly u Prevádzkovatel'a,

- vybavovanie Žiadostí dotknutých osôb Pľevádzkovatel'a v primeraných lehotách podľa
povahy a náročnosti vybavenia pľijatej Žiadosti,

- zabezpečovanie odbomej komunikácii s Úradorn na ochľanu osobných údajov SR pri plnení
úloh patriacich do pôsobnosti Prevádzkovateľa,

- zabezpečovanie aktualizácie GDPR dokumentá cie a rev izie bezpečnostných opatrení,
' zabezpečovanie preškoľovania všetkých oprávnených osôb a zamestnancov k GDPR

minimálne 1-kľát ročne a vydávanie certifikátov o absolvovaní školenia,
- školenie Zamestnancov k informačnej bezpečnosti,
- zabezp ečovanie školenia pre novoprij atý ch zamestnancov.

I
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