
zmluva o dielo
Uzatvorená podl'a § 536 a nasl. Zákona č, 5l3/199l Zb. obchodného ákonníka

v znení neskorších predpisov

l. Objednávatel'
Nózov: obec Radimov
S tlo: Radimov 44, 9oE 47 Radimov
4slúpený: lng, Ján Provazn ík
|Co: 0030989]
DIČ: 2021093877
(d'alej len objednávatel)

2. Zhotovitel'
Názoý: PP PRoTECT s.r,o,
Sidlo: Antona Bemoláka č, 2,07l0i Michalovce
Z?'rúpený Peler MlynáLr - kona tel' spoloč nosl i]Čo: 480']9-16§
DIČ: 2120038998
Zapisaný: oRsR oklesného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka číslo| 36956,^ýBanka: VÚB. Mlynsk€ Nivy l, 829 90 Bratislava 25
Cislo účtu: sK75 0200 ooo0 00]4 50l9 6059
(dhlej len áotovitel)

U?atvliraj ú zmluvu nasledujúceho menia:

článok l.
PREDMET DIELA

l. zhotoviteF sa na áklade tejto zmluvy zavázuje implementovať pre objednávátelb novú
právnu úPravu. v oblasti ochran) osobných údajov, lapracovať ' 

potreb"nú bezpečnostnú
dokumenúciu. bezPečnoslné opa!íenia a po:Lytoranie služieb .Zodpovednei osob}- V 5úlade
s Nariadením Európskeho parlamentu a rady lEŮ| 20|6/6.79 zzi. aprl|i 2016 o ochrane
fulckých osób.pri.spracúvani osobnych údajoi a o rolnom poh5be raký;hlo údaiov (d.al€j len
..CDPR") a pod|'a konkťtn}ch podmienok U objednávateI.a, '

2, Výkon funkcie,.Zodpovednej osoby..v zmysle čl, L bodu l je stanovený Po celú dobu trvania
teJto zmluv}.

3. Die|o bude lykonané v súlade so ákladnými pravidlami bezpečnosti a ákonnosti
spracúvania osobných údajov, vydanými bezpečnostnými štandardami, všeobecne áváznými
|,lávly:li 

predpismi. platným i a_účinnými na územi Slovenskej repubíiky, právne ávaznými
aktmI hrjíópskej..únie a Európskych spoločenstiev a medzinárodnými zínl;vami, ktoďml je
sIovensM republika viazaná.

4. objednávatel'sa zavázuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť za dielo,

čHnok IL
DOBA VYKONANIA DIELA

l. Zhotovitel' sa zav'ázlje implementovať novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných
údajov, lypracovat', aktualizovať bezpečnostnú dokuméntáciu a bezpečnosnré opatrónia
v súlade s GDPR počas tnania t€jto zmluvy a zíroveň ;b€zpečí spoločne
s prevádzkovatelbm (objednávatelbm):
- ana]ýzu technických, organizačných a personálnych opatřeni,- hodnotenie bezpečnosti spíacúvania osobných údajov;_ písomné rypracovanie bezp€čnostných opatrení a súvisiacich dokumentov.
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článok III.
CENA DIELA

l. Cena zA dielo špecifikovaná v článku L bod l a bod 2 bude realizovaná formou
mesačných sp|átok.
Cena z. dielo špecifikovaná v člálku I. bod l a bod 2 je stanovená na §ufuu 35 €
(Tridsaťpáť eur) mesačne po dobu J6 mesiacov.
Suma podl'a čl. tlt. bod, l tejio zínluvy bude zhotoviteFovi trhradená na áklade
vystavenej mesačnej faktúry a to v lehote do 14 dni odo dňajej doíučenia.

čhnok Iv.
zíNlK zMLUlry

zmluva o dielo mófu zaniknúť:
a) písomnou dohodou oboch zínluvných stnín,
b) písomnou \r'ýpovedbu objednávatefa alebo zhotovitel'a.
výpovedná doba je J mesačná a začína plynút'prqim dňom mesiaca po doručeíí
v:ipovede,
V prípade ániku zm|Uvy je áotovitel' povinný odovzdať objednávatelbvi všetky
náležitosti v zmysle článku I. tejto zrnluvy.
Ak objednávater odsfupi od zmluvy, že pred up|ynutím lehoty uvedenej v čl. III bod. 2 je
povinný doplatiť áotovitelbvi plnú sumu za dielo špecifikovanú v článku III. bod.2 tejto
zmluvy,

čbnok v.
PRÁVA A PovlNNosTI zMLtlvNýcH STRÁN

Prevádzkovatel' (objednávate|) sa zaváizuje zodpovednej o§obe (Zhotovite|) poslq/tnúť
všetku potrebnťr súčinnosť, predovšákým poskytnúť všetky informácie a lykonať všetlq/
opatrenia, ktoí€ zodpovedná osoba lyžaduje pre ňadne plnenie zrrrluly.
Prevádzkovatel' je povinný umožniť zodpovednej osobe neávis|ý výkon dohl'adu nad
ochrarrou osobných údajov a prijaťjej návrhy na od§tláíenie nedostatkov.
Převádzkovatel' zabezpeči, aby bola zodpovedná osoba íiadnym spósobom avčas
zapoj€ltá do všetkých áležitosti, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov,
V pripade porušenia ochrany osobných údajovje prevádzkovater bez zb}točného odkladu
a pod|b možnosti najneskór do 48 hodin po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozv€del,
oznámiť túto skutočnosť zodpovednej osob€.
Zodpovedná osoba pň výkone svojich úloh náležite zohl'adňuje riziko spojené so
spracovateFslcými openiciami, pričom beňe na vedomie povahu, íozsáh, kontext a úč€ly
spracovania.
Zodpovedná osoba pred začatim spracúvania osobných údajov posúdi, či ich spracúvaítim
nevmiká ílebezp€čenstvo naíušenia píáv a slobód dotknutých osób, Zistenie narušenia
práv a slobdd dotknutých osób píed zaěatim spracúvania alebo porušenia Zákonných
ustanoveni v priebehu spracúvania osobných úd8jov zodpovedná osoba bezodkladne
oznámi prevádzkovatel'ovi, ktoťý pokial nelykoná nápravu, omámi to zodpovedná o§oba
dozomému orgiinu,
Prevádzkovatel' zAbgzpeči, aby zodpovedná osoba v súvislosti s plnením týchto úloh
nedostávala žiadne polqmy. Prevádzkovetel'ju ne§mie odvolať alebo postihovať zá výkon
jej úloh. Zodpovedná osoba podlieha priamo najvyššiemu vedeniu prevádzkovatera,
V pripade, ak si prevádzkovatel' nesplni akúkofuek povinnosť v}plývajúcu mu z GDPR,
o ktorej vedel, resp. musel vedieť alebo, na koru ho trpozomila zodpovedná osoba,
zodpovedná osoba nene§ie zodpovednosť za akékol'vek následky ztoho vyplývajúce
a/a|ebo prlpadné sankcie stým spojené. Ak nesplnenim si ákonných povinností
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čbnok IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1!!"]'"''.o^.: *j{,"ávatel'a na pr€vzátie t}pmcovanej bezpďno§tnej do|umenuicie,
ktore mu odovzdá ! jedinom yjtlačku \ sidle objednávatelá,

článok x.
ZÁVEREČNÉ U§TANOVENIA

Meniť alebo.dopiňať obsa} tejlo zrnluvy bude možné len po váiomnei dohode formouplsomnych dodatkov. ktoé budú platné. ak budú podpisané oiráunenimi ásrupcarni
oboch zmluvnÝch §irán

]:,:::9:l::r*+ oÉzkach. yýslovne neupravených touto anluvou sa poslupuJe
pool a usbnoven j obchodného Zíkonnika.
Táto zrnluva je \,}hotovenó v dvoch lyhotoveniach, z ktorýcb každá strana obdrži jeden
\^hlačok

ia19,.r,ur1 §a uzatvára na obdobie 36 (tridsaťšest ) mesiacov odo dňa ustanovenia
dodávatera do funkcie ..zodpo\ednei osoby-,
Po.uplynuti lehory uvedene.i v el, x. boa, l tejto zmluvy sa zmluva predlžuje automatickyvždy o l2 kalendámych mesiacov,
Zmluvné §tran\ si ZmIu\,u Drečibli i.i obsahLr porozumeli ana Z]ak súhlasu sjejobsahom ju vlastnoručne podiisali,

1.

Micha]ovce. dňa A. r. zot,

§:ffi

xalino,, ala ./- !-..í... n /./-.. . ..



prevádzkovatelbm pri vykonávaní GDPR vmikne zodpovednej osobe ško&- je
prevádzkovatel' povinný j u v celo rozsahu nahradiť.

9, Dotknuté osoby prevádzkovatel'a móžU kontaktovat' zodpovednú osobu v súvislosti so
všetkými otizkami q/kajúcimi sa spracúvania ich osobných údajov a uplatňovanie ich práv
podl'a GDPR.

I0. Za spracúvanie osobných údajov v sú|ade GDPR zodpovedá prevádzkovatel',
l1. Pr€vádzkovatel' je povinný o ustanovení zodpovednej osoby do funkcie ákonom

stanovený spósobom informovať Urad na ochranu osobných údajov S|ovenskej republiky,

č|ánok vl.
POVINNOSŤ MLČANLIVO§TI

l, Zhotovitel' sa zayázuie povinnost'ou mlčanlivosti o informáciách, ktore sa dozvie pri
zhotovení diela.

2, Ak zhotovitel'poruši povinnosť mlčanlivosti o píedmete diela tejto zmlu\y, zavázuje sa
uhíadiť objednávatel'ovi celý preukízaný, oddvodnený a zdokumentovaný rozsah škód
sp6sobených týmto porušenim.

člínok vu.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet znlury (dielo) bude zhotovóný podra tjto
zmluvy v súlade s pňslušnými právnymi predpismi a pokynmi objednávatelh.
Zhotovitel' zodpov€dá za vady, ktore predmet zmluvy má v časejeho dodania.
objednávatel' sa zAv'áZ)je bez zb},točného odkladu omámiť áotovitelbvi zmenu
súčasného stavu spracúvania osobných údajov al€bo valik no\,ých resp, stavu, ktorý má
pod§tamý vplw na ochranu spracúvaných osobných údajov v podmienkach
prevádzkovatel'a,
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člá!ok vIIl.
AUTORSKÉ PRÁVA

Zmluvné strany potvrdzujú, že die|o, ktoreho vytvorenie je predmetom zmluvy, ato
bezPečnostná dokumentácia ochmny osobných údajov a opatrenia lypracované v zmysle
,,GDPR", je predmetom ochíany podl'a ákona č. 618/2003 Z. z. Autorského ákona
v anení ne§koíších predpisov.
zhotovitel' posk),tuje objednávat.lbvi týmto časovo neobmedzenú licenciu na použiti€
predmetného autorského die|a (bezpečnostnú dokumentráciu a opatrenia rypracovaných
v zmysle ,,GDPR") v rozsahu potrebnom na plnenie povinnosti objednávatelh v zmysle
,,CDPR". Licencia sa objednávatelbvi udel,uje bez možnosti udeliť sublicenciu.

3, objednávatel' sa zavžizuje, že dielo bezpečnostnú dokumentáciu a opatíenia
vypíacovaných v zmysle ,,GDPR") anijeho časť neglužije v rozpore s udelenou licenciou
a to najmá, že nebude:

r' dielo ajeho kópie žiadnym spósobom rozširovať,
/ vyhotovovať kópie diela alebo j€j časti s \.inimkou kópii na úradné účely pře

archiv objednávatel'a,
r' spíacovávať, prekladať, meniť dielo anij€ho čast'(okrem zm€ny diela v prípade

zmeny prislušných pnávnych predpisov, vďahujúcich sa na dielo),


