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ZMLUVA č. ZO/2020A23431-1

O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY
při ochraně osobných údajov dotknutých osob spracovávaných u prevadzkovatel'a
uzatvorená s poukazom na § 269 ods. 2 žák. č. 513/1991 Zb. v pí. znění (Obchodný zákonník),

NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochraně fyzických osob při
spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochraně údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobných údajov a o změně a doplnění niektorých zákonov
medzi

čl.I.
Zmluvné strany
1.1. Poskytovatel'

Obchodné měno:
Sídlo:

osobnyudaj.sk, s.r.o.

DUETT Business Residence, Námestie osloboditefov 3/A,

Košice - městská časť Staré Město, PSČ: 040 Ol
Konajúci:

Mgr. Tatiana Dopiráková, konatel'
Ing. Tomáš Dopirák, konatel'

IČO:

50528041

Zápis:

Obchodný register Okresného sudu Košice I,
Vložka: 41065/V,Oddiel: Sro

DIČ:

2120357041

rč DPH:

SK2120357041

Bankové spojenie :
IBAN:
Emailové spojenie:
Telefonický kontakt:

SKOS 1100 0000 0029 4103 4594
info@osobnyudaj.sk

Názov:
Sídlo:
Konajúci:

Námestie sv. Egídia 43/86, Poprad, PSČ:05801

Tatra banka, a.s.

02 / 800 800 80
(ďalej len „ poskytovatel"')

1.2 Prevádzkovatel':

Městská informačná kancelária Poprad

IČO:

Ing. Lucia Pitoňáková
42381193

DIČ :
Kontaktná osoba:

2024097372

Emailové spojenie:

Ing. Lucia Pitoňáková
riaditel@visitpoprad.sk

Telefonický kontakt:

(ďalej len „ prevádzkovatel"')

ČI. II.
Uvadne ustanovenia

2.1. Ak v zmluve výslovné nieje uvedené inak, rozumie sa pod pojmom:
2.1.1. dotknutá osoba: akakol'vek fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

2.1.2. kontrolný orgán: vrchný inspektor úřadu, inspektor úřadu a zaměstnanci úřadu, ktorí sú členmi kontrolného orgánu.
2.1.3. osobný údaj: údaje týkajúce sa identifikované) fyzické] osoby alebo identifikovatel'nej fyzickej osoby, ktorú možno
identifikovat' priamo alebo nepriamo, najma na základe všeobecné použiteFného identifíkátora, iného identifikátora,
akaje například měno, priezvisko, identifikačně číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe
jednej alebo viacerých charakteristik alebo znakov, ktoré tvoriajej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú
identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúmu identitu alebo sociálnu identitu.
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUEn Business Residence, Námestie osloboditelov 3/A, 040 01 Košice
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2.1.4. úřad: Úřad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
2.1.5. zákon: zákon č. l 8/2018 Z. z. o ochraně osobných údajov a o změně a doplnění niektorých zákonov.
2.1.6. zodpovědná osoba: jedna, alebo viac osob, z ktorých každá bola určená a pověřená poskytovatel'om, aby
u prevadzkovatel'a dozerala na dodržiavanie zákonných ustanovení při spracúvaní osobných údajov v zmysle právnych
predpisov. Pokial' zmluva upravuje konanie a/alebo povinnosti, za ktoré zodpovedá zodpovědná osoba, resp. viaceré
zodpovědné osoby, a zo znenia konkrétného bodu zmluvy nevyplývá inak, má to pře účel zodpovednostných vzťahov
zmluvných stráň v zmysle tejto zmluvy ten význam, ako by za uvedené konanie a/alebo splnenie uvedené] povinnosti
zodpovedala zmluvná strana -1. j. poskytovatel'. Osobitné dohody medzi poskytovatel'om a samotnou zodpovědnou
osobou nie sú tým nijako dotknuté.

2.1.7. Nariadenie GDPR : NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27.aprila 2016 o
ochraně fyzických osob při spracúvaní osobných údaj ov a o vol'nom pohybe takýchto údaj o v, ktorým sa zrušuje
smemica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochraně údajov), účinné od 25.05.2018.

2.2. Prevadzkovatel'je subjekt, ktorý vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a ktorý spracováva osobné
údaje dotknutých osob. Prevádzkovateť má za nižšie uvedených podmienok zmluvnej spolupráce záujem využívat' služby
poskytovatel'a při zabezpečení úloh při nezávislém výkone dohťadu nad ochranou osobných údajov prostredníctvom
činnosti zodpovednej osoby.

2.3. Poskytovatel' ako podnikaterský subjekt přehlasuje, že ním určená zodpovědná osoba spina osobnostně vlastnosti

(bezúhonnost', plná spósobilosť na právně úkony) a kvalitativně vlastnosti v zmysle zákona.
2.4. Pre účely tejto zmluvy sa má za to, že zmluvná strana označená ako prevádzkovatel' je prevadzkovatel'om v zmysle
Nariadenia GDPR a § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobných údajov a o změně a doplnění niektorých
zákonov.

ČI. III.
Předmět zmluvy

3.1. Předmětem tejto zmluvyje úprava postupu, práv a povinností zmluvných stráň při výkone činnosti zodpovednej osoby a při
zabezpečení podmienok nezávislého dohl'adu nad ochranou osobných údajov zo strany Poskytovatel'a ako zodpovednej

osoby vrátane určenia rozsahu zodpovědnosti, ktorúje možné uplatnit' vo vzťahu k poskytovatel'ovi při zistení, že dohl'ad
nad ochranou osobných údajov spracovávaných prevadzkovatel'om nebol vykonaný riadne.

3.2. Predmetom zmluvyje závazok poskytovatel'a vykonať u prevadzkovatel'a bezpečnostný audit informačných
a monitorovacích systémov a vypracovat' bezpečnostnú dokumentáciu v sůlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochraně

osobných údajov a o změně a doplnění niektorých zákonov a v súlade s Nariadenťm GDPR : NAR1ADENIE
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochraně fyzických osob při spracúvaní
osobných ůdajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochraně údaj o v).

3.3. Poskytovatel' sa zavazuje zabezpečit' činnosť výkonu zodpovednej osoby od momentu účinnosti zmluvy v zmysle
Nariadenia GDPR a zákona.

3.4. Prevádzkovateť přehlasuje a berie na vedomie uvedený závázok poskytovatel'a zabezpečiť činnost' výkonu zodpovednej
osoby v zmysle právnej úpravy, ktorá nadobudla účinnost' 25.05.2018 CNariadenie GDPR a zákon č. l 8/2018 Z. z. o
ochraně osobných ůdajov a o změně a doplnění niektorých zákonov) a zavazuje sa v pokračovaní zmluvného vzťahu
s poskytovatel'om.
či. IV.
Určenie zodpovednej osoby

4.1. Pre účely plnenia úloh zodpovednej osoby u prevadzkovatel'a tak, ako sú tieto povinnosti upravené v Nariadení GDPR a
zákone, určuje poskytovatel' nasledovnú osobnostně a odborné sposobilú fyzickú osobu, ktorá s týmto určením a
zveřejněním svojich údajov vopred súhlasila, a to:
titul, měno a priezvisko
kontaktně údaje

Ing. Tomáš DOPIRÁK
dopirak@osobnyudaj.sk, 02/800 800 80

osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence. Námestie osloboditel'ov 3/A, 040 01 Košice
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(ďalej len „zodpovědná osoba")

4.2. Poskytovatel' je oprávněný vyměňovat' pre Prevadzkovatel'a ďalšie zodpovědné osoby, pričom o tom musí informovat'
Prevadzkovatel'a a zároveň tuto skutočnosť oznámiť Úřadu. Počas trvania tejto zmluvy nie je Prevádzkovatel' oprávněný
bez
vedomia a zároveň bez súhlasu Poskytovatel'a poveriť dohl'adom nad ochranou osobných údajov inu zodpovednů
osobu.
4.3. Prevádzkovatel' je povinný bezodkladné informovat' poskytovatel'a v případe, že zistí, alebo sa dóvodne domnieva, že
určená zodpovědná osoba nespíná osobnostně alebo odborné předpoklady na výkon funkcie zodpovednej osoby, alebo
ziných d6vodov hodných osobitného zretel'a je pochybnosť o jej riadnom anezávislom výkone dohl'adu nad ochranou
osobných údajov spracovávaných prevadzkovatel'om.

4.4. V případe, že poskytovatel' v zmysle bodu 4.3. nezabezpečí z dóvodov spočívajúcich výlučné na jeho straně inu
zodpovednú osobu, táto okolnosť zakládá právo prevadzkovatel'a na odstúpenie od zmluvy. Pokial' prevádzkovatel' právo
na odstúpenie riadne uplatní, toto odstúpenie nadobudne účinnosť a následné pověří sám inu zodpovednú osobu, zavazuje
sa splniť si oznamovačiu povinnosť voči úřadu, t.j. oznámiť skončenie pósobenia zodpovednej osoby uvedenej v bode 4. l.
anahlásiť inu, ním určenu zodpovednú osobu, ktorá splněním podmienok poverenia výlučné zodpovedá
prevadzkovatel'ovi za dohl'ad nad ochranou ním spracovávaných osobných údaj ov.

4.5 V případe, že každá z pověřených zodpovědných osob (viď bod 4.1.) zodpovedá za dohl'ad nad ochranou osobných údaj ov
u pře vádzko vatě l"a v zmysle zákona, rozdelenie zodpovědnosti zodpovědných osob medzi nimi navzájom v rámci
jednotlivých organizacných zložiek podniku prevadzkovatel'a (pobočiek)je vo výhradnej kompetencii poskytovatel'a.
či. V.
Povinnosti zodpovednej osoby

5.1. V zmysle dohody zmluvných stráň je rozsah povinností zodpovednej osoby ďalej obsahovo vymedzený nariadením GDPR
a zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobných údajov a o změně a doplnění niektorých zákonov. Vzhl'adom na uvedené
právně předpisy je zodpovědná osoba povinná najma:

5.1.1. poskytovat' informácie a poradenstvo prevadzkovatel'ovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných
údajov, o ich povinnostiach podl'a nariadenia GDPR, zákona a inych právnych predpisoch upravujúcich oblasť ochrany
osobných údaj o v,
5.1.2. monitorovať súlad s právnymi predpismi, upravujúcimi oblast' ochrany osobných údajov, vrátane zvyšovania
povedomia a odbomej přípravy osob, ktoré sú zapojené do spracovatel'skych operácií a súvisiacich auditov ochrany
osobných údaj ov,
5.1.3. poskytovat' na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovaniejeho
vykonávania podl'a Nariadenia GDPR a zákona,

5.1.4. spolupracovat' s Uradom na ochranu osobných údajov,

5.1.5. plnit' úlohy kontaktného miesta pře úřad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane
predchádzajúcej podl'a Nariadenia GDPR a zákona a podl'a potřeby aj konzultácie v iných veciach,
5.1.6. zodpovědná osoba při výkone svojich úloh náležité zohl'adnuje riziko spojené so spracovatel'skymi operáciami, pričom
berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov.

5.2. Ak Zodpovědná osoba přestane spÍňať podmienky podťa Nariadenia GDPR a zákona, je povinná bez zbytočného odkladu

oznámit' tuto skutoénosť prevadzkovatel'ovi. Po zaslaní oznámenia podl'a predchádzajúcej vety sa poskytovatel' zavazuje
postupovať tak, aby bola zachovaná náležitá ochrana osobných údaj ov dotknutých osob a zachované zákonné povinnosti

prevadzkovatel'a.

5.3. V zaujme ochrany práv prevadzkovatel'a sa zodpovědná osoba zavazuje sama, alebo prostredníctvom nou poverenej tretej
osoby (například advokátska kancelária), na vlastně náklady spracovať a doručiť prevadzkovatel'ovi námietky alebo
vyjadrenia k protokolom, alebo záznamem o kontrole vykonávanej u prevadzkovatel'a.
či. VI.
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Povinnosti prevadzkovatel'a

6.1. V zmysle dohody zmluvných stráň je poskytovatel'om určená zodpovědná osoba, resp. samotný poskytovatel', oprávněný
vyžadovať pre riadne plnenie tejto zmluvy pkiú súčinnosť zo strany prevadzkovatel'a, a za tým účelom sa prevádzkovatel'
zavazuje:

6.1.1. poskytnut' na požiadanie, které móže byť vznesené akoukol'vek preukazatel'nou formou (osobné, písomne resp.
vrátane toho aj formou elektronickej komunikácie na určenu e-mailovú adresu) tie infonnácie, ktoré sú nevyhnutné pře
poskytovatel'a (ním pověřenu zodpovednú osobu) na riadne a včasné plnenie tejto zmluvy.
6.1.2. bude bezodkladné preukazatel'nou formou informovať zodpovednú osobu (bod 4.1.) a poskytovatel'a o přijati
oznámenia o ohlásenej kontrole zo strany kontrolného orgánu (ďalej len „kontrola") s uvedením najma předmětu
a účelu kontroly a bude ho bezodkladné preukazatel'ne informovat' o přijati akejkofvek písomnosti zo strany úřadu či
kontrolného orgánu, žiadosti dotknutej osoby alebo podnětu zo strany akejkol'vek osoby (vrátane anonymného
podnětu) v ktorom sa konstatuje porušovanie zákona při povinnosti prevádzkovateťa při nakládání s osobnými údajmi.
6.1.3. že bez vedomia a bez preukazatel'neho súhlasu zodpovednej osoby (bod 4. l.):

a) nepodá žiadne pisomné stanovisko úřadu ani kontrolnému orgánu s výnimkou, ak napriek dožiadaniu
adresovanému zodpovednej osobě (bod 4.1.) sa táto k dožiadaniu nevyjádří v určenej leháte nie kratšej ako 10
pracovných dní.

b) před potvrdením termínu kontroly, t. j. predtým, ako úřadu či kontrolnému orgánu zašle potvrdenie o oznámenom
termíne kontroly, si tento termín preveri u zodpovednej osoby (bod. 4.1.) s ohl'adom na možnú kolíziu uvedeného
termínu s aktivitami zodpovednej osoby (bod. 4.1.), inak nenesie poskytovatel' zodpovědnost' za neprítomnosť
zodpovednej osoby (bod 4.1.) počas kontroly vo vopred neodsúhlasenom termíne.

c) neuhradí ani neuzná pokutu či akukol'vek inu sankciu udělenu zo strany kontrolného orgánu / úřadu / čím zmaří
případné podanie námietok alebo odvolania voči rozhodnutiu o udělení pokuty, resp. možnosť vyjadriť sa
k protokolu či záznamu o kontrole,

d) nepoverí svojim zastupováním tretiu osobu, ktorá bude oprávněná konat' bez vedomia a bez povuuiej súčinnosti s
pověřenou zodpovědnou osobou,

6.1.4. v pracovny den na požiadanie poskytnut' zodpovednej osobě vhodné kancelářské priestory v mieste svojho sídla, resp.
na inom mieste, kde sa nakládá a kde sa uschovávajú osobné údaje, a kde jej bude umožněné plnit' povinnosti podl'a
tejto zmluvy v nevyhnutnom obvyklom pracovnom čase, ak tieto nebude vykonávat' na inom mieste nezávisle od
prevadzkovatel'a.

6.1.5. že bude informovat' poskytovatel'a a ním pověřenu zodpovednú osobu o všetkých změnách skutočnostiach, dóležitých
pre plnenie povinností poskytovatel'a a/alebo zodpovednej osoby, vplývajúcich im z tejto zmluvy alebo příslušných
právnych predpisov.

6.2. Prevádzkovatel' berie na vedomie povinnosť zveřejnit' kontaktně údaje zodpovednej osoby, například na ich webovom
sídle a to dňom účinnosti tejto zmluvy.

6.3. Prevádzkovatel' berle na vedomie, že zodpovědná osoba má postavenie oprávnenej osoby prevadzkovatel'a s právám
přístupu do informačných systémov prevadzkovatel'a v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh.
či. Vil.
Zodpovědnost' poskytovatel'a

7.1. Pokial' počas trvania tejto zmluvy bude u prevadzkovatel'a vykonaná kontrola po ukončení ktorej bude prevadzkovatel'ovi
právoplatné napriek konaniu v súčinnosti s poskytovatel'om a dodržaniu ustanovení tejto zmluvy, zákona a pokynov
poskytovatel'a alebo zodpovednej osoby, udělená pokuta podl'a § 104 zákona, zavazuje sa poskytovatel' nahradit mu
vzniknutu škodu predstavujůcu sumu, ktorú v dósledku právoplatné udelenej sankcie zo strany kontrolného orgánu
prevádzkovatel' zaplatil kontrolnému orgánu, maximálně však do výšky 1000 násobku mesačnej odplaty uvedenej v či.
VIII.tejtozmluvy.

7.2. Poskytovatel' nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vznikla prevadzkovatel'ovi na úseku dohl'adu nad ochranou osobných
údajov prostredníctvom ním určenej zodpovednej osoby ak:

a) prevádzkovatel' poruSil vo vzťahu k poskytovatel'ovi / zodpovednej osobě / povinnost' riadnej a včasnej súčinnosti

osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditel'ov 3/A, 040 01 Košice

te/c7s/o; 02/800 800 80
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b) prevádzkovatel' napriek písomnému oznámeniu zodpovednej osoby nepřijal nou určené opatrenia na úseku
ochrany osobných údajov, resp. neodstranil ním zistené nedostatky
c) nezaslal kontrolnému orgánu námietky, vyjadrenia či akekol'vek stanovisko, ktoré v jeho méně včas písomne
připravila zodpovědná osoba s ciel'om preukázať dodržiavanie zákona u prevadzkovatel'a a/alebo s ciel'om zrušit'
rozhodnutie
o pokutě, a/alebo s ciel'om napadnúť oprávnenosť či výšku udelenej pokuty zo strany kontrolného
orgánu

7.3. Nie je porušením žiadnej zmluvnej povinnosti zo strany poskytovatel'a / zodpovednej osoby / ak ta je výsledkem jej
omisívneho konania po dobu, kedy bol prevádzkovatel' v omeškaní s odplatou pre poskytovatel'a.
či. VIZI.
Odplata a platobné podmienky

8.1. Za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby přináleží poskytovateťovi pravidelná paušálna mesačná odplata vo
výške: 35,00,- EUR (slovom: tridsaťpáťeur), Uvedená šumaje sumou bez DPH. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe
podl'a všeobecné závazných právnych predpisov, platných v čase fakturácie. Změna sadzby DPH nevyžaduje uzavretie
dodatku k zmluve. Ku dnu uzatvorenia zmluvy tak mesačná odplata pozostáva zo sumy uvedenej vyššie a zo sadzby DPH:
7,00,- EUR, t. j. odplata vrátane DPH je 42,00,- EUR. Úhradu dojednané) odplaty za daný mesiac, si bude poskytovatel'
uplatňovať elektronickou fakturou (daňovým dokladem), ktorú vystaví a odošle vždy najneskór do posledného dna v
mesiaci
za který je odplata účtovaná s povinnosťou doručit'ju s poukazom na bod 8.1.1 - 8.1.8 bez zbytečného odkladu
prevadzkovatel'ovi.
8.1.1 Prevádzkovatel' podl'a zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. v platnom znění (ďalej len „zákon o
dani z pridanej hodnoty") súhlasí s tým, že poskytovatel' bude zasielať elektronické faktury za poskytované
služby vo formáte PDF prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu prevadzkovatel'a.

8. l .2 Elektronická faktura je plnohodnotnou náhradou faktury v papierovej formě.

8.1.3 Elektronická faktura je faktura, ktorá obsahuje všetky náležitosti stanovené zákonom.
8. l .4 Prevádzkovatel' vyhlašuje, že má výlučný přístup k e-mailovej adrese.

8.1.5 Pre vádzko vatě l' súhlasí, že v případe pochybností sa elektronická faktura považuje za doručenu po uplynutí
troch dní ódo dna preukázatďného odoslania dokladu prevadzkovatel'ovi. V případe, ak prevádzkovatel'
neobdrží elektronickú fakturu v obvyklom čase, je povinný oznámiť tuto skutočnosť poskytovatel'ovi. V
případe, že poskytovatel' neobdrží oznámenie, považuje elektronickú fakturu za doručenu.

8.1.6 Prevádzkovatel' sa zavazuje bezodkladné oznámit' dodavatel'ovi změnu e-mailovej adresy připadne akekol'vek
změny, ktoré móžu mať vplyv na doručovanie elektronické] faktury podl'a týchto podmienok.

8.1.7 Súhlas so zasielaním elektronické) faktury nadobúda platnost' a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a
účinnosti tejto zmluvy a udel'uje sa na dobu neurčitú. Prevádzkovatel' je oprávněný udělený súhlas odvolat'
písomnou formou adresovanou poskytovatel'ovi.

8.1.8 Prevádzkovatel' vyhlašuje, že súhlasí s podmienkami na zasielanie elektronickej faktury, s ktorými sa
oboznámil a plné im porozuměl. Tieto podmienky tvoria neoddelitel'nu súčasť tejto zmluvy.

8.2. Na vykonanie počiatočného auditu a vypracovanie príslušnej potrebnej dokumentácie v súvislosti s naplněním požiadaviek
podfa nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobných údajov a o změně a doplnění niektorých zákonov a
jej prispósobenia prípadnej novej právnej úpravě / právně předpisy EU, zákony, nariadenia, vyhlášky, výnosy, opatrenia /
sa poskytovatel' zavazuje poskytnúť prevadzkovatel'ovi zl'avu vo výške 100% . Prevádzkovatel' má na uvedenu zl'avu
nárok, ak v zmluvnom vzt'ahu o zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby s poskytovatel'om zotrvá minimálně jeden rok
súvisle a nepřetržité ódo dna platnosti tejto zmluvy. V opačnom případe je prevádzkovatel' povinný nahradit'
poskytovatel'ovi všetky výdavky spojené s vykonáním týchto úkonov (s výnimkou ukončenia zmluvy podl'a bodu 10.4.
tejto zmluvy), najneskór v lehote splatnosti doručené] faktury.
8.3. Splatnost' fakturovanej odplaty je dojednaná na 7 dní od doručenia faktury.
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8.4. Omeškanie sa prevadzkovatel'a s úhradou odplaty zakládá právo poskytovatel'a na uplatnenie si úrokov z omeškania
v zákonnej vyške platnej k počiatočnému dnu omeškania prevadzkovatel'a.

8.5. Pokial' počas trvania zmluvy dojde k změně zákona, a táto změna bude mať vplyv na rozsah povinnosti prevadzkovatel'a
a/alebo povinnosti zodpovednej osoby v zmysle zákona, móže poskytovatel' iniciovať rokovanie stráň o úpravě zmluvne
dojednanej odplaty s tým, že do prijatia dohody o zmenenej odplatě v dósledku změny zákona nie je poskytovatel' /
zodpovědná osoba / povinná a zodpovědná vo vzťahu k prevádzkovateťovi plniť povinnosti uložené alebo změněné
zákonom v znění jeho novely prijatej po uzatvorení tejto zmluvy.

8.6. Výkon činnosti zodpovednej osoby priamo v sídle prevadzkovatel'aje v zmysle tejto zmluvy dojednaný počas prvého roka

v rozsahu /intervale/ : 1-2 krát za rok v sídle společnosti s předpokládanou jednorázovou obvyklou dlžkou 2-4 hodin.
Do uvedenej doby sa nezapočítává čas potřebný na cestu k prevadzkovatel'ovi a spát'. Přesný termín výkonu činnosti
zodpovednej osoby u prevadzkovatel'a v určenom intervale určí a oznámí zodpovědná osoba včas, minimálně 3 pracovně
dni vopred formou e-mailovej komunikácie. Tým nie je dotknutá možnost' vzájomne sa dohodnúť na inom vhodnom
termíne s ohl'adom na odóvodnenú potřebu prevadzkovatel'a a zodpovednej osoby v rozsahu dojednaného intervalu.

8.7. Počas výkonu činnosti zodpovednej osoby u prevadzkovatel'a v zmysle stretnutia dojednaného podl'a bodu 8.6., budu zo
sta-any zodpovednej osoby vykonané najma nasledovné úkony:
a) analýza informačných systémov prevadzkovatel'a z pohl'adu zákona.
b) splnenia si povinnosti o poučeni oprávněných osob,

c) kompletizácia písomností, ktoré v rámci prípadnej ohlásenej kontroly žiadal úřad předložit',
d) vybavovanie žiadostí v súlade s Ďl V. zmluvy.

8.8. Podmienky a odplata za prítomnosť zodpovědné] osoby priamo u prevadzkovatel'a požadovaná z jeho strany nad rámec
intervalu uvedeného v bode 8.6. bude predmetom osobitného dojednania medzi zmluvnými stranami.
8.9. Preukazatel'nym výstupom o dohl'ade nad ochranou osobných údajov v sídle prevadzkovatel'a bude protokol o aktuálnom

stave informačných systémov, ktorý vyhotoví a podpise zodpovědná osoba v lehote spravidla nie dlhšej ako 10
kalendámych dní od uskutočnenia stretnutia u prevadzkovatel'a.
či. IX.
Autorskoprávna ochrana

9.1. Pokial' výsledkom plnenia zmluvy zo strany poskytovatel'a bude dielo, ktorého ochranu upravuje osobitný předpis - najma
Autorský zákon, prevádzkovatel' sa zavazuje s dielom naložiť iba v rozsahu, ktorý za tým účelom určil poskytovatel', resp.
ním určená zodpovědná osoba.

9.2. Pokial' by pokyn poskytovatel'a a zodpovednej osoby bolí vo vzájomnom rozpore, je pře pře vádzko vatě l'a závazný pokyn rozsah, ktorý pre použitie diela určí poskytovatel'.
či. X.
Doba trvania zmluvy

10.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Z vole zmluvných stráň je možné tuto dobu skrátiť alebo změnit' na dobu
určitú a to písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami.

10.2.Zmluva nadobúda platnost' dňomjej podpísania oboma zmluvnými stranami.
10.3.V případe, že prevádzkovateť má zákonnú povinnosť zverejniť tuto zmluvu, musí ju zveřejnit' do 5 pracovných dní ódo
dna jej podpisu oboma zmluvnými stranami. V tomto případe zmluva nadobúda účinnosť dňom po jej zveřejnění.

10.4. Každá zo zmluvných stráň je oprávněná tuto zmluvu ukončiť odstúpením, pokial' druhá zmluvná strana porušuje

opakované tuto zmluvu alebo podstatným spósobom poruší tuto zmluvu a napriek písomnej výzve nepřijme v primeranej
leháte opatrenia na zabránenie porušovania zmluvy.
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10,5. Každá zo zmluvných stráň je oprávněná zmluvu ukončit' výpoveďou aj bez uvedenia dovedu. Výpovědná lehotaje 2
kalendářně mesiace počítané od prvého dna mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpověď doručená druhej

zmluvnej straně.

10.6.V případe, že dojde k ukončeniu zmluvy, berie prevádzkovatel' na vedomie, že poskytovatel' od datumu ukončenia zmiuvy
nenesie žiadnu zodpovednosť za stav spracovania osobných údajov u prevadzkovatel'a ani za žiadnu připadnu pokutu zo

strany úřadu.

či. XI.
Dověrnost' informácií a mlčanlivosť

11.1. Zmluvné strany, nimi pověřené osoby, subdodavatel ia, ako aj zaměstnanci oboch zmluvných stráň sú povinní zachovávat'

v tajnosti všetky dověrné informácie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a v jej prílohe a/alebo ktoré budu uvedené v jej
dodatkách a přílohách a/alebo ktoré im boli poskytnuté, alebo které inak získali v súvislosti so zmluvou alebo s ktorými sa

oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom plnenia, s údajmi, ktoré podliehajú ochraně podl'a
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobných údajov a o změně a doplnění niektorých zákonov, s údajmi o klientech a
obchodných partneroch zmluvných stráň, údajmi z informačného systému ktorejkol'vek zmluvnej strany a predzmluvnými

rokovaniami s nou súvisiacimi, s výnimkou nasledujúcich prípadov;

a) akje poskytnutie informácie od dotknuté) zmluvnej strany uložené na základe všeobecné závazných právnych
predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podl'a všeobecné závazných právnych predpisov (napr.
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom přístupe k informáciám a o změně a doplnění niektorých zákonov v znění
neskorších predpisov),

b) akje informácia veřejné dostupná z iného dovedu, akoje porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou zmluvnou
stranou, informácie, které už sú v den podpisu zmluvy veřejné známe alebo ktoréje možné už v den podpisu tejto
zmluvy získať z běžné dostupných mformaéných prostriedkov,

c) informácie, ktoré sa stanů po podpise zmluvy veřejné známými alebo ktoré možno po tomto dni získat' z běžné
dostupných informačných prostriedkov,

d) akje informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných,
daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti, alebo ak
sa voči dotknutej zmluvnej straně zaviazali povinnosťou mlčanlivosti,

e) pre účely akehokol'vek súdneho, rozhodcovského, správného alebo iného konania, ktoréhoje dotknutá zmluvná
strana účastníkem,

f) akje informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany.

11.2. Zmluvné strany sú povinné zachovat' mlčanlivosť o všetkých dověrných informáciách, ibaže by z tejto zmluvy alebo z

příslušných všeobecné závazných právnych predpisov vyplývalo inak. Tento závazek trvá aj po ukončení platnosti a
účinnosti tejto zmluvy.

11.3. Zmluvné strany sa zavazujú, že dověrné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany
nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu třetím osobám a ani neumožnia přístup třetích osob k dověrným
informáciám. Za třetic osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných stráň, auditoři alebo právní poradcovia
zmluvných stráň, ktorí sú ohl'adne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecné
závazných právnych predpisov.

11.4. Zmluvné strany sa zavázujú, že všetky zúčastněné osoby a subjekty budu s takto poskytnutými informáciami a zistenými
skutočnosťami nakládat' ako s dověrnými informáciami.

11.5. Zmluvné strany sa zavázujú, že upovedomia druhů zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného
odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvěděli.

11.6. Zmluvné strany sa zavSzujú, že budu ochraňovať dověrné infonnácie druhej zmluvnej strany s rovnakou starostlivosťou
ako ochraňujú vlastně dověrné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbomej
starostlivosti a zachovávania ochrany a dověrností údajov v súlade s právnym poriadkom SR.
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či. XII.
Vol'ba práva

12.1. Pre případ, že ktorakol'vek zmluvná strana má svoje sídlo mimo územia SR, alebo počas trvania zmluvy změní svoje sídlo
mimo územia SR alebo ktorej právny nástupca bude mať sídlo mimo územia SR, pře vylúčenie pochybností sa zmluvné
strany dohodli, že svoje práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve a inak preukazatel'ne neupravené ani nedojednané
ani nezaužívané medzi zmluvnými stranami ako obchodná zvyklost', sa riadia platnou a účinnou právnou úpravou státu
poskytovatel'a a obsiahnutou najma v Obchodnom zákonníku platnom a účinnom v Slovenskej republike v jeho platnom
znění(žák. č. 513/1991 Zb. v platnom znění).

12.2. Rozhodným právám je tak v zmysle dohody zmluvných stráň právo Slovenskej republiky (vol'ba práva). Je daná pravomoc
slovenských súdov v zmysle § 37e žák. č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom právě súkromnom a procesnom.
či. XIII.
Závěrečné ustanovenia

13.1. Všetky vzájomné nároky zmluvných stráň musia byť uplatněné preukazatel'ne doporučeným listom, pokial' táto zmluva
nestanovuje inak. Písomnosť sa považuje za domčenú dňomjej prevzatia, potvrdeného doručenia, bezdovodného

odmietnutiajej prevzatia alebo okamihom vrátenia sa písomnosti spáť ako nedoruíenej bez ohťadu na dóvod nedoručenia,
pokial' bola písomnosť správné zasielaná na poslednú oznámenu adresu jej adresáta. Rozhodujúcim pře doručenie je
okamih, ktorý nastane naj skór,

13.2. Právo postůpiť pohl'adavku voči druhej zmluvnej straně podlieha vždy písomnému súhlasu tej zmluvnej strany, ktoráje
dlžníkom z postupovanej pohl'adavky. Poskytovatel' i prevadzkovatel'je oprávněný jednostranné si započítať akykol'vek
svoj vzájomný splatný závazok len so súhlasom druhej zmluvnej strany.
13.3. Ak zo zmluvy výslovné nevyplývá inak, akekol'vek iné změny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť vyhotovené
písomnou formou a schválené podpisem obidvoch zmluvných stráň. Takéto dodatky sa stávajú neoddelitel'nou súčasťou
tejto zmluvy okamihom ich účinnosti.

13.4. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že sa oboznámili s jej obsahám, porozuměli mu, súhlasia s nim, co potvrdzujú svojimi
podpismi.
13.5. Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pře každú zmluvnů stranu pojednám rovnopise.

Košice, dna ^..ÍL.^^..

osobný""^"0'
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Poprad, dna ......'..'.........'.....""7.
MesteKá infQFmačná kancelária Popraa
Nám. sv. Egidia 43/8"
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Městská informačná kancelária Poprad

Poskytovatel'

Prevádzkovatel'
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