
l.[TqoBDc zÁHoRcD

tóUlh,j §:fi,:nti"',

ZMLUVA č, 
/z 

1 1 JúN 2018

O ZABEZPnČnNÍ VÝXOXU ČINNOSII ZODPOVEDNEJ OSOBY

.pri ochrane osobných údajov dotknutých osób spracovávaných u prevádzkovatel'a
lzatvorená s poukazomna § 269 oďs.2 zák. č. 5I31I99I Zb, v pL znení (Obchodný

zákonník)Nariadenia rady EU č.61912016 podťa ó|.37 GDPR a § 44

azák. č. 18/2018 Z,z. v pl. znení (Zákon o ochrane osobných údajov)

1.1. Poskytovatel'

I.2 Prevádzkovatel':

Incdzi

č1. I.

zmluvrré strarry

JUDr. l'eter Ďurica , advokát
so sídlorn SNP 711l25, Vel'ký Krtíš
lČO : 479B59l7
DlČ : l044032231
llarlkové spojenie : SKB2090000000050659899203
E rlai lové spo.j err i e: aclvokatcl tr rica@grnai l.corr-l

(d'alc.i len ,. poskytovatel"')

obec zálrorce
Sídlo: Krlíšska l7319B. 99l 06 ZáIlorce
IČO: 00319694
Blttktrvť,spojcrrie:
5026, 402l 0200 VUB Vel'ký Kftíš
lBAN: SK64 0200 0000 0000 0502 6402
E,Inailové spojen ic: starosta@zaltorce. sk
'felcťorlický kontakl: 09l8 438 870
(d'alc,I len ,, prcvádzkovatcl"')

čl. il.
úr,odnó ust:rrroveniir

2.1 Ak l, zrlllttr,9 1,ýslovtre rlie.je ul,edetté irrak, rozut,tlie sapod pojlttottl.

z.1.1 dotlinutri osoba : akákol'r,ck §zická osoba, ktorej sa osobIré údaje týka.iú.

2.1.2 kontrotný orgán: r,rcltttý inšpektor úradtt. inšpektor ťtradlt a zalllcstl]anci Ítradu. ktorí sÍr

člerlnT i ltontrolrróho orgántt.
2.í.3 osobrrý útlaj : úclaje týka_iťlcc sa identifikovancj 1_vzickej osoby alebo identiÍ'ikovate|he.i

í,\,z.icke.j osobli ktot.ú tttožtto iderrtifiliovať priat,t,to alcbo ncpriatrro. tla_jt't'tá rra základe vŠeobectte

poLrzitc]l,ného iclerltil'ikátora. irrého identiílkátora ako je naprílilad 1-1leno, priezvisko, iclentifiliaČné ČÍslo,

iokalizačné úda.je. alcbo otllitte iclerrtilrkátor,. alebo na základe.jednej alebo viacerých charaktcristÍIt

alebo ztlakov" ktoré tvoria .ie.i lizickú identitrr. §ziologickú identitr-r, genetickÚr iderltitLr. PsYchickúr
iclerltittr. trrerltltltltt iclerltitu. ekonorlickú iderrtitLr, kuhúrrrr-r identitLr alcbo sociálrru ideIrtitLt. pre ťrčely

tejto ztlllttyy sa pod osobnýIn ťrdajorn rozLtnlejťt len také osobrré údaje, ktoré sPracor'áva

prevádzkovate l'.
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'1.2. Počas trvatlia te.jtcl zn.lr-rvy, Ilie _ic prevádzkovatel' oprávrlerlý bez veclolnia a zárovcň bez súIllasu
Posk1,'tovatcI"a. povcrit'dolrl'adoln tlad clchranor-r osobrrých údajol, iIlú zoclpoveclIlťt osobLr.

4.3. Prel'ádzkol,atel' je povirrný bezodkladrle infbrrnovat' poskytovate|'a v prípacic. že zisíí aIebo sa
dóvodne cloIlllieva. že určettá zcldpovcdItá osoba ltespÍňa osobrtostllé alcbo oclborné prcclpoklacly
lla l'Ýkon firnlicie zodpovedIre_j osoby alebo z inýcll dór,odov hodných osobitného zretel'a _|e

Pochy'bnost' o.jc.j riaclIlonl a nezávisloIn r,ýkolle dohl'adu ttad ochrallotl osobných úda_|ov
spracor,ár,arlých prer.,ádzkovatel'onl.

čI. v.
Povinrrosti ztldpovednej osolry

5.1,1. V zInysle dohocly znlluvnýcIl strárr, je rozsalr poviIrrlosti zodpol,edtre.j osoby obsahovo
vl'nledzcný zákoIlottl. preto v sÚIade so zIretlítn zákorra zodpovedná osoba je povitlrlá:

5.1.2. Pred zaČatírlr spt'acúr,ania osobných údzliov v iIllbrtllačllot,t,t svstétrre prer,áclzkovatel'a posťrdit'.
Či ich spI'acúr,aItíItl nevznil<á ltetrezpečctlstvo narltšcIlia práv a slobód clotkntrtých osób.
Zistellie trarttšenia prár,a slobócl dotl<.rrutých osób prcd začatítn spracúvaIlia alebo porLršenia
zákoIrrrých ustallovctlí v priebellr-r spracúr,atlia osobnýclt údajov_ie zoclpoveclná osoba poviIltlá
bez zbl'točrlélro odkIadtr písoInlle oznánlit' prevádzkovatel'ovi; ak prevádzkovatc|' po
ttPozortletlí bez zbytoČllého odkIadt1 11gl,ykot]á llápravtl, oztráltli to zodpovedná osoba úraclLr.

5.1.3. zabezpečol,at'potrebnú súčinnost's ťtradoIn pri plnení ú|oh patriacich cio.jeho pósobIlosti;
5.1.4. zabezPcčovat'dohl'ad rtad plnetlínl základrlých povirtností prevádzkovatel'a pocll'a § 6 zákolla;
_5.1.5. zabezPeČovat'potrčenie oprávnerrÝch osób podl'a § 21 zál<orta a to v sídle poskl,tovatel'a, ak sa

zItllul'Ilé stranv tredohodttú inak. Pokial'sa počas plnenia znrluvy a po vykorlarrí prvélro
PoLrČcnia oprár'netlých osób zodpovednott osobou ztrletlí poče1 oprár,ncIlých osób. rlá
zodpovedIlá osoba právcl písornIle poverit'výkonoIn pottčeIlia vzrrll,sle § 2l zákona inú
fYzickú oSobLl (zatltesttlaIlca pler,ádzkclvatel'a určeného sanlotIlýr-t-l prevádzkovateI'onl) s týnr,
Žc zodpovedná osoba každú d'aIširr oprávtlellú osobu poučí osobne v síd|e prevádzkovatcl'a pri
svoje_i d'alŠcj nál,števe vzttlysle periodicky do_|ednarrýclr terInítlocll uvedellých v bode B.6.
znl ltt\,,t,,

5.1.6. zabezpečovat'vvbal,ot,anie žiadostí dotl<lttrtí,cIl osób pocll'a § 28 až 30 zákona v priItlerarlých
lehotlrch podI'a pol'alry a náročtl63fi 11l§3lr9nia prijate_j žiaclosti. Prijímanie a vl,bavovaIlie
Žiadosti _je ntožIlé realizovat' písortrtle a vrátatle toho a.i elektrcrnick1,, fornort elektronickei
kornurlikácie. LeIlota tla vybavcttie žiadosti.ic závislá od.jc_j povahy a spraviclla b1, lteInala bl,t'
bez clspravedInitcl'ného dóvodu dlhšia ako 30 kalendárnych dllí oclje.j prijatia /doručenia/l

5-1.1. zabezpeČol,at' prijatie bezpcčItostrlýcll opatrení podI'a § l9 ods, 1 až 3 zákotta ako aj

Pc'lviIrrlost'dohliadat'na ich aplikácitr v praxi a zabezpečovat'ich aktualizárciLr poc1l'a § 19 ods.
4 zákona ar'šak iba za predpokIadu, žc tieto opatrerria prc pott,ebl, prer,ádzkovateI'a spracoyal
Poskvtovatel'a Ileboli prevádzkovatel'oIll alcbo z.ieho poverenia inou osoboLt ztlletreIlé. resp.
ttaltradertó:

5.1 .8. zabczpečovat' clohl'ad ttad rlýbcronl sprostrcdkovatcl'a. prípravu písonrle.j zIllur,1, so
sP|ostredkovatel'otll a počas trvallia ztnlLtvnélto tlzt'ahu preverot,ať clodržiavanie doIlodtltrtých
podnlieIlok podl'a § 8 záli.ona;

5.1.9. zabezpečovat'dolrl'ac| tladcezhratričnýlnprcl-}osolllosobnýchúdajovpodl'a§3la32zákorta^
5.1.10. Poskl'tovat' prcr,ádzkovatel'ovi cldborrré poradenstvo v oblasti ocIlratr1, osobných úcla_joy

v PríPade 1'1'Žiadania od prevádzkovatel'a pri osobnc_i Ilávšteve tt prer,ádzl<ovatcl'a. alebo
Prostredníctvorll etrlailovci konlr-rIlikácie najncskór do l0 pracovIlých dní ocl doručcnia
posk) lovatel'o\ i:
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5.2. V záttirnc ochlatl1, priiv prer,lldzkcll,atel'a sa zodpovcdrlá osoba zavázu.je sal]la alebc'l

proslt,cdrlíctvorll ňott pol,elettc.i trelej osob1, lla vlasttré náklady spracovat' a ciorLrčit'

pt,cl,áclzkovatcl'ovi nárnictky alebo vrl, jadrerlia k protol<.olonl alcbo záznattlotl-t cl kotttrole

r,l,kotlltvane_j Lr prcvlidzkovatc l'a.

5.3. V prípadc. že prer,ádzkovatel' tlelrlá zabczpečerlé opatrcrlia spojenó s požiadavkanti lla
zabezpečcnie rlakladania s osobrrýrrli údajrni v zt,nysle zákotla č. l8/2018 Z.z.,.je poskytovatel'so
súIllasotll prevádzkovatel'a oprávnený zabezpečit' ioh v},pracovanie kvalifikovirttc,ll-t osobott.

V tc}ito súr,islosti tllLtsí pI,evádzkovatel' poskytrlúrt' plnú súčinnost'.

čl. VI.
Pol,innosti prcr,áclzkovatel'a

(1.1. V zrnyslc clohod1,, zrnluvtlých strán, _je poslil,tovatel'onl určetiá zodpovedttá osoba resp. sanlotný
poskytor,,aleI'. oprávtlellý vyžadol,at' prc riadne plnerric te.jto znlluvy plnú súčiIlnosť zo straIr1'

prevádzkovatcl'a, za 1ýrn účelorl sa prcl,ádzkovatel' zavázuje:

6.1 .1 . posk1,,tIlút' na požiadanie, ktoró nlóže bl,ť 1,711"r"né akor-rkol'l,ek preukázatel'nott fortl,tc'ltt

(osobrlc. písonlne resp. vrátane toho a_j formotr elektr"onickc.j konLrnikácie tla ttrčettú e-

rlailovú adrcsrr) tie infornrácie, ktoré .i, 11gyyhtltrtrlé pre poskytovatel'a (nínl pot erctlťt

zodpovcdnú osobu) na riadne a r,častlé plnenic te.|to znllul,y:
6.1.2. bLrde bczodkladrle pretrkázatel'tiou lbrtnort infilrIrrovat' zodpovedllút osobu (bod 4.1.) a

poskl,tovatel'a o prijatí oznáIletlia o ohlásenei kotltrole zo stratll,korltrolttéhcl orgántt (d'ale_j

letl .,kontrola") s ttvedetlírtl na.jnlá predtletu a účelrr kontrol_v a bLrcle ho bezodkladrle
prctrkázalel'rle infbrIllovať o prijatí akc.jkol'r,,ek písorllIlosti zo stfally úradrr či kontrollréIro
orgántt. žiadosli dotknutej osoby alebo podtretu zc,l stratry,akejkol'r,ck osoby (vrátarle

arlc-lllyIlnéIlo podrletLr), v ktorotrr sa konštatuje porLtšol,attie zákotta pri povirtnosti
prcr,ádzkovatel'a pri nal<ladar-rí s osobnýrrri údajni;

6.1,3. žebcz l,edolllia a bcz prerrkázatelllého súIllasr-r zodpovcdnc,j osob1,(bod 4.1,):

a) nepodá žiacine písclmtté statlovisko úradu ani kontrolnénlu orgátlu s výrliIlkou, ak napriek

dožiaclirrliLr adresovanélltt zoclpol,ednej osobe (bod 4.1.) sa táto k dožiadarritr nevl,jadrí
v rtrčctle.j lehote. nie kratšej ako 10 pracovných dní;

tr) pred potl,rdctlíl,tl ternlírtu kontroIy, t.i. predtýlll ako úradu či korltrolnérlLt orgánu zašle
potvrdetiie o oztrát,tletrotll tertlrítlc korrtroly. si tetito tert,tlítl preverí u zodpovedtle_j osoby,'

(bod. ,1.1.) s ohI'adorll tla Iložrlú kolíziu uvedenéhcl terr-níIlu s alitivitarli zodpol,edrlej

osoby (bod. 4 l ) . inak tletlesie poskl,tovatel' zodpovedrlost' za lleprítoI,tltlost'

zoclpovedliej osoby (bod 4.i.) počas korrtroly vo voprcd rleodsúIllasetroItl tertnítre.

c) neLtIlradí atli tlettzrlá pokrrtu či akúliol'r,ek irrú sankciu udclenú zo stt,atly kontrolrrého
orgárltt / úradL,r /, čítn zrllarí prípaclné podanie ttátlietok alebo odvolania voči rozllodnutiLt
cl Ltdcletlí poktttt,, resp. trložtrosl'vl,jadrit" sa k protokolu či záz,rla1,1ru o kotttrolel

d) rlepol,erí svojirn zaslupovatlírl tretiu osobu. ktorá br-rde oprávrlenti korlat'bcz vedotllia
a bez pclvitrtic,j súčinnosti s pol,erctlou zodpovedtrou osobott,

6.1.4. V pracovrlý c'leň na požiadanie poskl,trlúl'zodpol,edIle_j osobe vhodné kalroelrirske priestor1,

v rllicste svojllo sídla, resp. tia it,toll-t t-llieste, kde sa v.vLržíva.jú a kdr; sa uschovál,a.jír osobné

úda_ic. a kde_iej bude utnožtlenó plrrit'povirrnosti podl'a te.jto zI,nluvy v trcvyhtltt1llotll obvy,klottl
pracovllolll čase, ak ticto riebude vy,kotlár,at' rla irlotl,t trrieste nezál,isle od prcvlrclzliovatel'a;

62,. Povirlrlosti prer,ádzkovatel'a poc1l'a tohto čllrnku zrlllrtr,}, sa 1ýka_jú Ien týclr prípadov, ak
prcdttlelotl-t kontro11,zo strally korltrolrlélto orgántt / írradLr / sú podnlierlky dohl'adtt nad osobnýrlli
ťrda.jrlli, zzr správnost' ktorélro zodpovedlr zodpovedttá osoba.
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Prevádzkovate|' berie na vedomie, že v zmysle § 23 ods. 4 zákona má zodpovedná osoba
postavenie oprávnenej osoby prevádzkovatel'a s právom prístupu do informačných systémov
prevádzkovatel'a v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podl'a § 27 zákona.

čl. VIl.
Zod;rovecl nost' pos kytovatel'a

7.1. Pre účely zabezpečovania dolll'adr-r prostredrlíctvotrl zod1lovedne_i osoby je poskl,tovatel' poistený
ato1o poistenie je a bude platné po celťr dobu trvaIlia zlnIttty s dojedrlanýnl poistrlýItt pIttcníIn
(podl'a stavu platrlého ktt dňu uztrtvor,"n;u 1c:ito zrnluvy) až do suttt.v 100 000 EUII / stotisíc
I]URO /.

7.2. Pokial'počas tt,r,aIlia te_ito zrlluvy bude Lr prevádzkovatel'a vykonatlá koIltrola po r_rkorrčellí ktore_j

bLrcic prel,ádzkol,atel'ovi prár,oplatIle napriek konaniu v súčinnosti s poskytovttteI"om trdelellá
poktrta podl'a § 6B ztikotta, zavázu_ie sa poskl,tovatel'ttahradit't-t-tu vzIliktrLrtťr škodLr predstavLrjúcu
stllllll' ktorú r,dósledku právoplatnc udelerlej sankcie zo strany kontrolného clrgánu zaplatiI a to
do stttll1, r,aliej Il,}1_1 lla základe.ielro poistne_i ztnluv1, (bod 7.1.) bolo plnené zo slrany poist'ovtre
x 16 1, príčirlnej súvislosti so zattedbattínr jcho povitlnosti.

7.3. Poskl,tovatel'llezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá r,znil<la prevádzkovatel'ovi na úseku dolrl'adu
ttad ocltratrotr osobtrých úda_jov prostredrlíctvonr tlínr určene.| zodpovedtrcj osobl,ak:

a) prevádzkovatel' porušil vo vzťahtt k poskytovalel'clvi / zodpovedrre.j osobe / povittttost'
riadne.j a l,časnej súrčinnosti

t]) prevádzkovatel' napriek písotllIlólnu ozIlátrreniu zodpovednej osoby nepri|al t"rou ttrčcné
opatrerlia Ila úscku ochratly osobrlých úda.jov, resp. neodstráIlil nínl zistetté rledostatl<y,

c) ttezaslal kontroltlémLt orgárlu nánietkv, vl,jadrenia či akékol'vek stanol,isko, ktoré r., jeho
t-tlette l,čas písomne pripravila zodpovedrlá osoba s ciel'otrr preukázať dodlžiavanie
zákona Lr prcváclzkovatel'a alebo s ciel'otrr zrušiť rozhor]tlutie o pokttte, alebo s ciel'onl
napadnúť oprávttenost' či r,ýšku udelenej pokuty zo stran1, kontrolného orgánu.

čI. VIII.
Otlplata a platobnó potlmicnky

8.1. . 7,a zabezpečerlie výkorru činrlosti zodpovedtle_i osob;- prináleží posk1,,tovatel'ovi pravidc,lná
patršálrra Inesačtlá odplata vo výšl<e :25 ,- EUR (slovotn: dl,adsaťpát' EURO).Poskvtovatel'llie
platconl DPH. ť]hradLr dojednane_j ociplaty za daný r-tlesiac. si brrcle poskytovatel' uplalňovat'
fáktťrrotl / dariovýIrl clokladonl / . ktorťl vystar,í r,žd}, najneskór do 5 dňa v mesiaci za ktorý je
oclplata účtovattá s povitlnost'ou doruči1' ju s poLrkazolll llil bod 8.2. bez zbytočrrého odkladu
pl,er ádzkor elel'or i.

8.2. Poslil,tclvalel'sa z,aváz,u_ie vyhotoveIlé firktúry, v textovo čitalel'notll súbore vo ťornláte PDF zaslat'
elcktrorlicky Ila c-tnailovút adrestt prer,ádzkovate l'a, a to bezodkladne po ich vystavetlí.
Poskt,tovatcl' 1,1,1rIastrje, že clbsaIl íaktúry poslanc_j poštor"r sa bude zllodovat's faktťrrou poslarlor_t

v elektrolrickej podobe na e-nlailol,ťt adresu prevádzkovalel'a.

8.3. Splatrlost'lakturclvanej odplaty,_je do.jednaná na l5 dní od doručenia 1alitúrry,.

8.4, Omcškattic sa prcvádzkovatel'a s úhradou odplat5., zakladá právo poskl,tovatel'a tta uplatlleIlie si
ťtrol<.ov z clnleškania v zákonne.j výškc platnej k počiatočnénlu dňu onleškattia prevádzkovatel'a.
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ti.5. Pokia|" počas trl,atlia zllllrtr,} dó_jde k zllleIlc zákotta a táto zlrleIla bLrde Illat' vplyl, tla rozsalt
povitlrloslí prevticlzkovatcI'a aalebo pol,illtlosti zodpovedrre_j osob1, r,ztlysle zákoIla. lnóže
poskvtorlatel'itticiclvat'roliclvatlie stráll c,l úprave zlrllLlvlle do.iednane.j oclplaty s týrrr, že do prijatia
dohod1,o zrlletletlej odpltrte v clóslcc]kLr zrnclly zál<otla nie je poskytovatel'/ zodpovedllá osoba /
poviIrná a zoclpoveclrlá 1,o vzl'ahu k prer,ác,lzltovatel'ovi plnit'povinrlosti ulclžetlé alebo zIllelletré
zákolitltlr l, zI,tctlí.je hc,l ttol,ely prijatej po uzatrlorcní tejto ztrrlttv1..

8.6. Výkorl činrlosli zodpol,eclnc.j osoby prialllo v sídle prevádzkovatel'a je l, ztt,t),sle te_ito znrlttvy
do.jednaIrý počas prr,ého rolia v rozsal]tl /inten,ale/ : 2(tlr.a) krát za rok v sídle spoločnosti
s predpokladallou_jecirlorazovotl obvvklou dlžkoLr 3 hodiny ak sa ztlluvtté strany nedohodnú irlak.
Do uvederle_j dob1, sa ltcza;ločítava čas potrebný lla cestll k prevlrdzkovateI'ovi a spát'. Plesný
ternlírl 1,ýkcltllr činnosti zodpovcdlle_j osobl,tt prer,ádzkovatel'a v Llrčel]olll itltervale určí a oznárli
zodpoveclná osoba včas, ttliItirlállte 5 pracc,x,ných dIlí vopred fortt,tclu e-tnailove_i korlurrikácie.
Týnr nie.jc clotkntrtá rlložllost' vzájotllne sa dohodrrút' Ira inorl vllodrlotlr terIlrítle s ohl'adon Ila
oclór,odrlcrtťt potrcbtt prer,ádzl<ovatel'a a zoclpovedne.j osoby v t,ozsaIltt dojedrlanélro itrtervirlrt.

8.7. Počas r,ýkotltt čirlrlosli zodpol,edIre_j osob1, r-r prevádzl<ovatel'a v zrl]1,5|g stretrlutia dojednarlého
podl'a bodu 8.6., budú zo strally zodpovednej osoby v.vkonané najrná ttasledol,né úkony:

a) attalt'za irrforrlačrlýclr sl,stétrrov prer,ádzkovatel'a z polrl'adu záI<oIla

b) spltlcttia si povilttlosti o por_rčelrí oprár,ttcrlýclr osób.
c) l<orllpletizticia písotttností, ktoré r, rálllci prípadne.j olrlásene.j korrtroly žiadal ťrrad

prcdložit'
d) r,vbavot,arlie žiadostí v súlade s boclotrl 5.1 .5. znlluv1,,

8.8. Poc]rllierlk1, a odpIata za prítotl,ttlost' zodpovedne.i osoby priattto u prevádzkovatel'a požaclovan/t
zjeho strany llad rállcc itttervalu uvedeného v bode B.6. bLrde predlletom osobitného dojednania
lttcdzi zltt lttr ltÝttti slrartertri,

8.9. Preukázalel'tlýnl rlýstuporl o dohl'ade llad ochratlotl osobrlýclr údzrjov v sídle pler,ádzkovalel'a
btrde protokol o akttrálrror-tl stave infornlačttých systérnov, ktorý vylrotoví a podpíše zodpovedtlti
clsoba v lehote spravidla nic dlhšej al<o l0 kalendárn1,,ch dní od uskutočttcnia stre1llr_ttia

u prevlrdzkol,atel'a.

č1.Ix.
Autorskoprávna oclrrana

9.1. Pokial'1,ýsledkorn plneriia ztlIttl,y zo strati1,,poskytol,atel'a bude dielo, ktorélto ochraIlu upravu_je

osobitný predpis - na.jná ALrtorsliý zál<orl, prevádzkovatel' sa zavázuje s dieloIn naložit' iba
t, rozsaliu. ktorÝ za tÝrll účelortl Lrrčilposklrtovatcl', resp. rrítrl určerlá zodpclvedná osoba.

9.2. PoI<ial' b;, pokl,tl poskytovatel'a a zoclpoi,ednej osoby boli vo vzá.iol1lllol,n rozl]ol,e _je ;lle
prcr,ádzkovatel'a zár,áztlý pok_v-n - tozsah, ktorý pre použitie diela určí poskytovatel'.
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čl. x.
I)oba trvania zmluvy

l0.1.Táto ztlllttl,a sa ttzatvltra na dobu ncurčitúr . Zr,óle zIllluvrlÝclt strán je nložrlé tír1o c]obLr skrátit'

alebo zrletlit' na dobLr Lrrčitú ato písonrrlýnr dodatkoIl k te_ito zlnluve podpísanýn obotlra

zrtl lttr rti ttt i slt,attl ttt i.

10,2.Každá zo zrllttvrlých strátt je oprávrletlá tťrto zrnluvir ukončiť cldstúpenínl. Pclkial'druIlá zlllLtl'rlá

slratla portršLrie opakovane túto ztrrlttvtt alebo podstatnýnl spósoborll poruŠÍ tútcl znlluvu a tlaPriek

písomrlc.j 1,ýzvc lleprijnle v pritllerane_i lehote opatrenia tla zabráncttie porušovattia znrlttv1'.

l0.3.Kažclá zo ztrllr,tvtlÝch stlátl je oprár,rtetlá zt,trlrtvlt konČit' výpoved'ou a.i bez uvedcnia dór'odrr.

Výpovednri lelrola jc 2 kalendárIre lncsiace počítané od prvého dtia ttlcsiaca nasledLrjúceho Po

rle siaci v ktorotlr 1r.lIn yýporled' doručená drr,rhei ztnluvnej Strane .

10.4.V prípacle, že dójcle k ukončcnitt zt,tllttl,\,berie objedrtávatel'lra vedorllie. Že dodávatel'od clátunlu

ukončeltia ,rnltil,y tlellesie žiacirlu zoclpovedrlosť za stav spt,acovatl ia osobnýclr Úda.jov

u ob_iedrláviltel'a atli za žiadttu prípadllúr poktttu zo stratl1, úradu,

čl. xI.
Dór,crntlst' informácií a mlčanlivost'

l1.1.Zrllluvtlé stratty,. rlirni poveretlé osob1,, sLrbdodávatelia ako a.j zanlestnarlci oboch zrllluVnj'ch

strliti, sťt poyirtllí zachovávirt'v ta.inclsti r,šctky dóverIré infbrnlácie, ktoré sťr uvedctlé v tejto

zI-nlrtvc a v.jc.j prílohe alcbo ktoré buclťt rtvedenó v je_i dodatkocll rr prílohách alebo ktoré im boli

posk1,,trltrté. alebo ktoré inak získali v súvislosti so ztlluvou, alebo s ktorýni sa obclztlá1-1-1ili PoČas

plnenia ztlllur,.v, resp. kloré súr,isia s prednlctotn plnenia, s údajmi, ktoré podliella.jú ochrane

podl'a záliotta č. l8/20;18 Z. z, o ochrarle osobných úda_iov a o zmelle a cloplrrení nieklorých

)ákonou. s ťrcla.imi o klientoch a obcllodnýcll paflneroch znluvnýclt strátl. údajnri z infornlaČttého

svsléIt,tt_t l<torcjikol'vek znllLtvrle.j stranl,a predzrnluvnými rokol,aniat,t,ti s tiott sťrvisiacini.

s výtlirrlkotr nasledL{úcicll prípador,:

.l ali.jc poskl,ttlutic iníblIllácie od dotknute.j ztnluvne.j strally uloŽetlé rra základe vŠcobectre

z,ávLízs.lýcl,t pt,ár,t,l1,oh precipisol, alcbo na základe povitttlosti uložene.j PostuPc'lm Podl'a
r,šc-obccIle z,áváztlýcl,t prál,rll,clt predpisov (napr. záltorl č. 211/2000 Z. z,- o slobodttorlt

prístLtpc k irlfornláciáIrl a o zlllelle a doplrlení rriektorých zákotrol, v ztletlí rlcskclrŠÍch

predpisor,),
b) ali.je irlfbrrllácia velc.jrle clostuprrá z inéIlo dóvodu, alio.je porttšenie Povirltlclsti

nllčarlli1,osti clotkrlutoLt ztllluvnott stratlou, irrlorrnácic. ktoré Lrž sú r' dcli podpisLr zttlluvy

uglgljrle ztlátlle alebo ktoré .je nložtlé už r, cleň podpisu te_jto ztnlttvy získat' zbeŽle
dostLrpnýclr i rrfornlačrlých prostriedkor,,

c) inlbr.Inácie, ktoré sa stanťt po podpisc znlIuvy vcrejrlc známyIni alebo ktoré trloŽno Ptl

tottlto d tl i získat' z bež,ne dostirprrých i nforrllačrrých prostricd kor',

cJ) ak je inlorrnárcia poskl,trlLtlá oclbornýnr poradconl dotkltutej ztlllttvltc.j stranv (vrátarlc

právny,ch, účtovrrých, ,1u,igl,ých a inýclr poradcor,), ktorí sú bud' r,iazatlí všeobecrlor,t

pro{'csionálrtoLt povitltlost'ou tnlčanlivosti alebo, ak sa voči dotknLrtc:i zrlluvtlc_i stt'arte

zav iazali pclvitrtrost'ott ltl lčan I i r osti,
e) prc účelý akéIlokol'r,ek súclrleho, rozhodcovskélro, správnelto aIebo iného kotlattia.

ktorého je dotkrlrrtá zt,tllltvtlá stratla účastrlíkonl,

0 ak je irrforrrlácia poskytrlutá so sútltlasott-t druhej zIlluvncj stranY.
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11,2,Znluy'tté stratlv sú pol'illtló zachot,al'nrlčatllivost'o všetkých clóverll{clr irlfbrnácilrch. ibaže bl,z
tejto zrrlltrr'l'alcbo z PrísltrŠrlých r,šeolrecttc zár,ázrlých právlly,clr p,,...lpirn,, l,,1,plývalo ittak.,|,etltcl
zitlázol, t,r,á a-j po Ltkončeltí pIatrlosti a účinrlosti te.jto zInltrr,1,.

l 1,3,ZrrrlLrVIlé strarl1' sa zavázujút. že clór,erttó irrfbrnlácic bcz preclcIláclza.júce1ro písolltrého sírhIasu
drLrhej ztllluvltc'i straIll" rlepoLrŽijú pre seba aIebo pre tretie osob.r,,. lleposk1,,trrú trctírn osclblurl a aIri
tleurlloŽtlia Pr'ÍsttrP tretích osób li clór.,ertlýttl infbrlnáciárll. Za trelie osc,by:sa nepolilada.jú čIeno,ia
orgártov zIlluvných stráIl. attdítori aIebo prá1,Ili pclradcovia znllLtvttýclt strán. Úorí sťi clhl,aclne inl
sPrístLtPllcných irrlbrlllácií r'iazatlí poviIlIlost'olt nrlčartlivosti na Žaklacle t,šcobcct-tc zár,ázrlýcIl
pI,ál,nvcll predpi sov.

1 l,'tr,ZIlllLrvrlé stratlY sa zavázLrjÚ, žc r,šctlrv zúčastnerlé osoby a subjeklr,, btrdú s takto poskl,trlulýIrli
ittfclrItláciaIlli a zistellýnti sktttočttost'alni rlakladat' ako s áóvernýni infclrrrrácianli.

l 1,5,Zllllttl'tté stran1' sa zavázLrjÚ, že upovedclnlia druhú zIllttvt,tú strattu o porttšcIlí poviIlttosti
lllČarllil'clsti bez zbYtoČIlého odl<.ladlt po totn, al<o sa o takolrlto porLtšellí 6ozyecleli.

] 1,6,ZnlltrVrlé strarlY sa zar'ázttjú. že bLrc]ťr ochrat-lovat' clóverrlé infbrnlácie drulle.j ztllttvIlej straIly, s
rol'llakotl sltrrostlivost'ou ako oohrarirrjú vlastrlé clóvcrné itlforrlácie rovrlakélio clrulrtr. uz6y n,iot
tla-jtneItc_j l' rozsallLt Prirlerane_j odborncj starostlir,,osti a zachor,ávarlia ocltratry a clór,ertrosti
úda.jol,v súladc s právnynl poriaclkonl SR.

čl. xll.
Vol'ba práva

l2,1,Rozhoc]tlÝttl Právotll jc tak v zIn,l,sle ciohocly zIlluvllých strátt, právo Slovenskej repLrbliky (vol.ba
prár'a). .le darlá právot]]oc slovetisliých súclov v znly,sle § 37e zák. č. 97l1963 Zb,
o nl edzi Ilá rod Ilonl práve s úkrotrr trotrr a pfoccsllol]l.

čl. XIII.
záverečné ustanot,cnia

l3,1,Všctl<,r' vzájonltlé tlárokv znlluvllích strátr rtlusia bvt' uplatrlcné preul<ázatel'ne clopot-LtčerrÝIll
listorll, PÍsorttllost'sa PovaŽujc za doručcnú drlon.jej prcvzatia, potvrcienéhcl clorLrčerlia.
bczc]Óvoclllélro odnlietIlutia jc.j pt,el,zatia alebcl okanliňcllrr vráterlia sa písotlltlosti spát.ako
nedorttČenej bez olrl'adu rla dóvod neclorLtčertia. pokial' bola písonlrrost' správne zasiclaltít tla
Posledlle oztlárlletlú adresLt je_i adrcsáta. RozhodLrjúcitl pre cloiučenic je okanih, ktorý Ilastarlc
naj skór.

l3,2,Ak Zo zttll[tt'\'výslovlle 11gvy'plÝr,a irlak, akóI<ol'vek iné zl-llcny alebcl cjodatky tejto zIllul,y tt-lusia
bl't' r'Ylrotovetté PÍsoItlllott fbrtllorr a schválené podpisoln Óbidvoch ,,-,rt,rvni"ch strlrn. Takéto
doc]atlil'sa stál'a.jťr Ileoddclitcl'llott súčast'ot-r te_ito znlluvy clkatlihonl ich účinrlosti.

l3,3,ÚČastrlíci tc-jto zrrlluvl'PlehIasLljú. žc sa oboznámili s_|cj obsahonr. porozLtttleli nlu, súltlasia
s ttítrl. čo poh,rdzu jú svojini pocipismi.

]3,'tr,ZIlllLtVa.jc YYhotovcrlá r'dvoch rovtropisoch, 1lrc l<aždú ztlllttt,trú straIlu po jeclIrorrr t.oytlopise.
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l3 .5.Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania zmluvnými stranami aúčinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podl'a § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníkav nadváznosti na
zák.21I12000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáclám.

Vo Vel'kom Krtíši, dňa Y Záhorciach, dňa 24.5.2018

44'

F§t;
4dvor
JLDI 'ffi
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