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ZMLUVA O DIELO č. sB281122

Premier Consulting EU' s.ľ.o.
Hadovská cesta 870,945 01 Komárno

48231 657,2120106340, SK2120't06340 
r

obch. register okres. súdu Nitra, oddiel Sro, vloŽka čĺslo 39]'59/N

29 4200 716811100, Tatra Banka, a.s' (IBAN SK56 'ĺ100 0000 0029 4200 7168)

zmluvy@eurofondy.sk, +421 35 77 13585

Mesto Turzovka
Stred 178 02354 Turzovka

00314331

JUDr. Ľubomĺr Golis, primátor

JUDr' Ľubomĺr Golis

primator(Ôturzovka.sk, ľ421 (0)903 575 959

(d'alej len ako,,objednávatel"')

1 ZMLUVNÉ STRANY

1 .1. Zhotovitel'

názov

sĺdlo

lČo, DlČ, lČ DPH

zaprsany

čĺslo účtu

e-mai|, te|efónne čĺslo

1.2. objednávatel'

názov

sídlo

lČo
zast.

kontaktná osoba

e-mail, telefónne čĺslo

2.

3

v zastúpení obchodným zástupcom konajúcim na základe plnej moci:

názov Stephanos, s.r.o.

sĺdlo : Liptovská Kokava 53' 032 44 Liptovská Kokava

lČo : 50 739'174

zast. : lng. Sergej Bukovič

(d'alej iba ako,,Zhotovitel"')

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy (d'alej len ako ,,Zmluva") je:

2'1 '1 ' záväzok Zhotovitel'a vyhotoviť pre objednávatel'a Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu

obnovy a odo|nosti, v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, výzvy: Yýzva č. 1 na

predkladanie žiadostí o poskytnutĺe prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na

obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, pre financovanĺe projektu objednávate|a

(d'alej len ako ,,Žiadosť");

2.1'2' záväzok Zhotovitel'a v prípade, ak o to objednávatel' požiada, vykonať pre objednávatel'a aj úkony spojene

s procesom verejného obstarávania, ktore objednávatel' vyhlási v súvislosti so Žiadosťou (d'alej len ,,Verejné

obstarávanie");

2.1 .3. záväzok objednávatel'a zaplatiť Zhotovitel'ovi za vyhotovenie Žiadosti a za vykonanie Veľejného obstarávania

odplatu za podmienok uvedených v Zmluve. V prípade, Že Zhotovitel' nebude vykonávať Verejne obstarávanie,

povaŽuje sa odmena podl'a bodu 4.1 ' Zmluvy za odmenu len za vyhotovenie Žiadosti'

VYHOTOVENIE ZIADOSTI

Zhotovitel' vyhotovĺ Žiadosť pre účely jej podania na Agentúru v rámci Yýzvy ' Zhotovitel' je povinný postupovať pri p|není

svojich záväzkov stanovených touto Zmluvou s odbornou starostlivosťou. Zhotovitel' je najmä povinný vyhotoviť Žiadosť

v súlade s Výzvou' Zhotovitel' začne plniť svoje záväzky po podpise Zmluvy, a po tom, ako objednávatel' splnĺ svoju

povinnosť podl'a bodu 4.1 .1 .Zmlwy.
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3.4

3.2

3.3.

3.5

3.6

3.7

3.8.

objednávatel' sa zaväzuje poskytnúť Zhotovitel'ovi všetku súčinnosť, a všetky informácie, podklady, dokumenty, listiny
alebo iné pĺsomnosti, ktoré má k dispozĺcii, a ktoré od neho bude Zhotovitel'poŽadovať, potrebné na splnenie'povinnostĺ ' 

,

Zhotovitela podl'a tejto Zmluvy. Zhotovitel'po podpise Zmluvy v primeranej lehote vyzve objednávatel'a na predloŽenie

dokumentov potrebných pre vyhotovenie Žiadosti. Zhotovitel'vyhotovĺ Žiadosť na základe súčinnosti a dokurne1rÍo'{.,'i";1

poskytnutých objednávatel'om.

3.2.1' Zhotovitel' týmto informuje objednávatel'a, Že jedným z najpodstatnejších dokumentov pre potreby vyhotovenia

Žiadosti, ktoý musí objednávatel' zabezpečiť, je technická špeciÍikácia alalebo projektová dokumentácia '

predmetu projektu, ktorá musĺ byť vypracovaná nediskriminačne - teda nemÔŽe byť účelovo iprispôsobená' , '

vopred vybranému dodávatel'ovi/výrobcovi. 
' , .

3.2.2. Zároveň, v prĺpadoch ked' to je predpísane, objednávatel' určĺ subjekty, ktoré budú oslovené v súvislosti

s predloŽenĺm ponuky na dodanie predmetu projektu.

Zhotovitel' odovzdá vyhotovenú Žiadosť objednávatel'ovi najneskôr 3 dni pred uplynutĺm lehoty najbliŽšieho termínu

na predkladanie Žiadostĺ za podmienky' Že najneskôr 21 dní pred uplynutĺm tejto lehoty bude zo strany objednávatel'a
poskytnutá Zhotovitel'ovi všetka súčinnosť a všetky podklady a dokumenty potrebné pre vyhotovenie Žiadosti. Ak tieto

podklady.objednávatel'neodovzdá vuvedenej lehote' Zhotovitel'môŽe vyhotoviť a odovzdať vyhotovenÚ Žiadosť'.
objednávatel'ovi až pred uplynutĺm lehoty nasledujúceho termĺnu pre podávanie Žiadostĺ, ak je nasledujúci termín

vo Výzve stanovený. V prĺpade, ak uŽ nebude moŽné Žiadosť podať, Zhotovitel' je oprBvnený od Zmluvy odstúpiť s tým,

Že mu zostáva nárok na odmenu vo výške podl'a bodu 4.1 .1 . Zmluvy

3.3.'1. ZhotoviteI'týmto informuje objednávatel'a, Že je jeho prirodzeným záujmom čo najskoršie odovzdanie Žiadosti.

Ak to bude moŽné, odovzdá Žiadosť aj v prĺpade nedodrŽania vyššie uvedenej lehoty, nevie však túto

skutočnosť zmluvne garantovať'

objednávatel'sa zaväzuje oboznámiť sa s Vypracovanou Žiadosťou preQ jej podaním a v prípade ak s ňou nesúhlasĺ, má

povinnosťbezodkladneinformovaťZhotovitel'a.

Zhotovitel' mÔŽe Žiadosť odovzdať objednávatel'ovi bud' na osobnom stretnutí, alebo podanĺm na poštovú alebo
kuriérsku prepravu adresovanĺm zásielky objednávatel'ovi, pričom Žiadosť sa v takom prĺpade bude povaŽovať za

odovzdanú dňom podania na poštovú alebo kuriérsku prepravu' Zhotovitel' môŽe Žĺadosť odovzdať objednávatel'ovi aj

tak, Že ju v mene objednávatel'a podá na Agentúru, na čo ho objednávatel' splnomocňuje. Žiadosť sa v takom prĺpade

bude povaŽovat zaodovzdanú objednávatel'ovi dňom podania na prepravu Agentúre (ak bude Žiadosť podaná na

poštovú alebo kuriérsku prepravu), alebo dňom osobného podania na Agentúre (ak bude Žiadosť na Agentúre osobne

odovzdaná). Zhotovitel'tieŽ mÔŽe odovzdať Žiadosť objednávatel'ovi elektronicky. Zhotovitel' si môŽe, s pľihliadnutím na

záujmy objednávatel'a, sám vybrať spôsob odovzdania Žiadosti.

objednávatel' sa zaväzuje podať vypracovanú Žiadosť na Agentúru v súlade s Výzvou' V prípade, Že Žiadosť podá

V mene objednávatel'a na Agentúru Zhotovitel', bude sa táto povinnosť objednávatel'a povaŽovať za splnenú podaním

Žiadosti na agentúru Zhotovitel'om' Po podanĺ Žiadosti na Agentúru sa objednávaleľ zaväzu1e nevziať podanú Žiadosť

späť a vyčkať na oznámenie o splnenĺ podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu a na návrh zmluvy o poskytnutÍ

prostriedkov mechanizmu.

Zhotovitel' sa zaväzuje poskytovať po podanĺ Žiadosti objednávatelbvi súčinnosť a pomoc pri doplnenĺ Žiadosti, alebo :

iných skutočnostiach súvisiacich s podanou Žiadosťou, a to aŽ do doby oznámenia o splnenĺ alebo nesplnenĺ podmiänok

poskytnutia prostriedkov mechanizmu. .

g'7.1 ' Zhotoviteľ a objednávatel' sú oboznámenĺ s tým, Že doplnenie, vysvetlenie alebo oprava Žiadosti na výzvu

Agentúry je beŽnou súčasťou schval'ovacieho procesu, a to aj v značnom rozsahu, a nepovaŽuje sa za Vadu

diela. Je v záujme oboch zmluvných strán za vzájomnej súčinnosti vhodným spôsobom takéto 'doplnenie

Žiadosti poskytnúť Agentúre.

Po oznámení o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu a po obdrŽaní návrhu zmluvy o poskytnutí

prostriedkov mechanizmu, sa Zhotovitel' zaväzuje poskytovať objednávatel'ovi na jeho pĺsomnú Žiadosť (postačuje aj

formou e-mailu) súčinnosť s nasledovnými úkonmi súvisiacimi so Žiadosťou (lmplementácia projektu), a to po celú dobu

udrŽatel'nosti projektu:

. Súčinnosť pri podpise zmluvy o poskytnutĺ prostriedkov mechanizmu;

. Komunikácia a/alebo súčinnosť pri komunikácii s poskytovatel'om prostriedkov mechanizmu počas celého

obdobia implementácie;
. Sledovanie dôleŽitých termĺnov a súčinnosť pri prĺprave dokladov z nich vyplývajúcich;
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a Súčinnosť a spracovanie zmien projektu;

Spracovanie Žiadosti o platbu a podporných dokladov;

SÚčinnosť s prípravou dokladov na nevyhnutné kontroly zo strany vykonávatel'a;

Poradenstvo pri monitorovaní projektu a spracovanie monĺtorovacĺch správ;

Súčinnosť pri predkladaní informácií na základe poŽiadaviek vykonávatel'a, a to v rozsahu a v termĺnoch
určených vykonávatelbm ;

Poradenstvo v sÚvislosti s povinnosťou informovania, komunikácie a uchovávania dokumentácie k projektu

a

a

a

3.9

4.

4.1

4.2.

5.

5.1

5.2.

Za implementáciu projektu v zmysle tohto bodu Zmluvy sa nepovaŽuje najmä (teda Zhotovitel'nebude pri tom poskytovať

súčinnosť a objednávatel' je povinný si zabezpečiť sám nasledovnú dokumentáciu, vrátane jej poskytnutia Agentúre):

dokumentovanie výstavby projektu, ako napr. vyhotovovanie kópiĺ stavebných dennĺkov, fotografií postupu stavby,

dodávatel'ské faktúry a ich dodávatel'ske listy a akceptačne protokoly, kolaudačné rozhodnutia a bankove úhrady
potvrdzujúce platby, a pod', tieŽ ohlásenie na Agentúru - mĺ|'niky V procese stavby, pri ktoých dochádza k zastavaniu do

budúcna neviditel'ných častĺ stavieb, tak, aby AgentÚra mala moŽnosť vykonať kontrolu.

V prĺpade, ak Zhotovitel' vyhodnotĺ, Že projekt objednávatel'a, pre ktoý sa má Žiadosť vyhotoviť, nie je oprávnený
preŽiadanie prostriedkov mechanizmu vrámci Yýzvy, vyhradzuje si Zhotovitel'právo navrhnúť objednávatelbvi zmenu
projektu, alebo moŽnosť odstúpiť od Zmluvy.

ODMENA A PLATOBNE PODMIENKY

Za vyhotovenie Žiadosti podl'a tejto Zmluvy je objednávatel' povinný zaplatiť Zhotovitel'ovi odmenu (cenu)

pozostávajúcu z:

4.1.1. odmeny vo výške 1 .500'- EUR + DPH, ktorú sa objednávalel' zaväzuje zaplatiť do 10 dnĺ od podpisu Zmluvy, a

4.1.2. odmeny vo výŠke 3,5o/o zFinančneho prĺspevku + DPH, .iiimaln" však 2000,- EUR + DPH amaximálne
8'49o,- EUR + DPH, ktorú sa objednávalel'zaväzqe zaplatiť do 15 dní odo dňa Schválenia Žiadosti. Zhotovitel'

má nárok na odmenu podl'a tohto bodu 4.1 .2. Zmluvy len ak dôjde k Schváleniu Žiadosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Že ak bude Zhotovitel' pre objednávatel'a podl'a tejto Zmluvy vykonávať aj proces Verejného

obstarávania, je odmena za vykonanie jedneho procesu Verejného obstarávania uŽ zahrnutá v odmene podl'a bodu 4.1.

Zmluvy. Ak objednávatel' poverĺ Zhotovitel'a vykonanĺm d'alšĺch Verejných obstarávanĺ súvisiacich so Žiadosťou,

za vykonanie kaŽdeho dalšieho procesu Verejneho obstarávania je objednávatel' povinný zaplatiť odmenu vo výške

996,- EUR + DPH, ktorú sa objednávatel'zaväzqe zaplatiť do 10 dnĺ od vykonania takéhoto Verejneho obstarávania,

pričom súčet všetkých odmien podl'a bodov 4.1. a 4'2. Zmluvy je maximálne 9.990,- EUR + DPH.

Zm|uvné strany sa dohodli, Že Verejné obstarávanie, kde pľedpisy umoŽňujú zahrnúť do jednej zákazky viac predmetov

obstarávania, bude povaŽované za jedno Verejné obstarávanie.

osoBlTNÉ DoJEDNAN|A

Pre prĺpad porušenia povinnosti objednávatel'a zaplatiť čo i len časť ktorejkol'vek platby odmeny, sa zmluvné strany

dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05% zdlŽnq sumy odmeny za kaŽdý deň omeškania. Vprĺpade, ak je

objednávatel' v omeškanĺ s platenĺm čo i len časti odmeny, alebo s poskytnutím súčinnosti podl'a bodu 3.2. Zmluvy,

povaŽuje sa to za podstatné porušenie povinností Zmluvy' a Zhotovitel' nie je povinný počas takéhoto omeškania

objednávatel'a vyhotovovať Žiadosť, resp. poskytovať sluŽby v zmysle bodov 2.1 .1,2.1.2,3.7. a 3.8. Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Že v rámci vykonávania Verejného obstarávania v súvislosti so Žiadosťou objednávatel'

zabezpeéí'.

5.2.1. Technickú špeciÍikáciu/projektovú dokumentáciu predmetu Verejného obstarávania;

5.2.2. Návrh zmluvy na dodanie predmetu Verejného obstarávania;

5.2.3. V prípadoch, ked'to je predpĺsané' subjekty, ktore budú oslovené v súvislosti s predloŽenĺm ponuky na dodanie

predmetu Verej neho obstarávania objednávatel'a ;

5.2.4. V prÍpadoch ked'to je predpísané, členov výberovej komisie.

Uvedené dokumenty nie sú predmetom plnenia Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.

4.3.
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4
5.3

5.4

5.5

5.6

6

6.1

6.2

6.3.

6.4.

I

objednávatel' sa zaväzuje oboznámiť sa s navrhovanými súťaŽnými podmienkami pred vyhlásením Verejného

obstarávania a v prípade ak s nimi nesúhlasĺ, má povinnosť bezodkladne informovať Zhotovitel'a.

objednávatel' sa zaväzuje, že počas platnosti Zmluvy sa nedohodne s treťou osobou, Že pre neho tretia osoba vyhotovĺ

Žiadosľ, a Že si Žiadosť nevyhotovĺ ani sám. V pľĺpade, Že objednávatel' porušĺ ktorúkolVek svoju povinnosť uvedenú

v tomto bode Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotovite|'ovi zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa odmene podl'a bodu 4.'l .1.

tejto Zmluvy, ak takúto povinnosť porušĺ pred vyhotovením Žiadosti Zhotovitel'om. Ak takÚto povinnosť objednávatel'

porušĺ po vyhotovenĺ Žiadosti Zhotovitel'om, alebo poruŠí svoju povinnosť podať Žiadosť vypracovanú Zhotovitelbm na

Agentúre v termĺne uvedenom vo Výzve' alebo poruší svoju povinnosť nevziať podanú Žiadosť späť v zmysle bodu 3.6.

Zmluvy,je objednávatel'povinný zaplatiť Zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa celej odmeny podl'a bodu

4.1.Zmluvy.

objednávatel' sa zaväzqe okamŽite písomne oznámiť Zhotovitel'ovi skutočnosť, Že došlo k Schváleniu Žiadosti, výšku

schválených oprávnených výdavkov' ako aj výŠku schválenej sumy Finančného prĺspevku, a zaslať Zhotovitelbvi kladne

posúdenie Žiadosti o prostriedky mechanizmu, ktorá splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ako aj

informáciu o obdrŽanĺ návrhu Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. V prÍpade, Že objednávatel' Zhotovitel'ovi

neoznámi všetky tieto skutočnosti ani do 10 dní od Schválenia Žiadosti, platĺ' Že oprávnené výdavky a Finančný

prĺspevok sú vo výške uvedenej v Žiadosti'

objednávatel' udel'uje Zhotovitel'ovi súhlas na uvádzanie jeho obchodného mena v zozname klientov Zhotovitel'a'

zverejňovanom vhodnou formou, ako aj medzi referenciami Zhotovitel'a. objednávatel'zároveň udel'uje Zhotovitel'ovi

súhlas na bezodplatne pouŽitie fotograÍlí projektu objednávatel'a, pre Íinancovanie ktorého sa Žiadosť vyhotovuje, a to

pre marketingové účely Zhotovitel'a, najmä na zverejnenie týchto fotograíiĺ na webovej stránke Zhotovitel'a. Tento súhlas

môŽe objednávatel' kedykol'vek odvolať.

ZAVERECNE USTANOVENIA )

Za ',Agentúru" alebo za ,,Vykonávatel'a" sa pre účely Zmluvy povaŽuje Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej

republiky, ako Vykonávalel'. Za,'Schválenie Žiadosti" sa pre účely Zmluvy povaŽuje zaslanie návrhu Zmluvy o poskytnutí

prostriedkov mechanizmu objednávatel'ovi, ktoré bude zaslané objednávatel'ovi Vykonávateľom po oznámenĺ o splnenĺ

podmienok poskytnutia prostľiedkov mechanizmu. Za ,,oprávnené výdavky" sa pre Účely tejto Zmluvy povaŽujú všetky

celkové výdavky (náklady) projektu objednávatel'a, ktore Agentúra podporuje na základe Žiadosti v určenej výŠke sumou

Prostriedkov mechanizmu.

Za ,,Finančný príspevok" sa pre účely tejto Zmluvy povaŽuje maximálna výška Prostriedkov mechanizmu pre projekt

objednávatel'a, ktorá sa Žiadosťou Žiada, a ktorej výška bude uvedená v Žiadosti. V prĺpade, Že v návrhu Zmluvy

o poskytnutĺ prostriedkov mechanizmu bude uvedená iná výška Finančného príspevku ako v Žiadosti, platĺ, Že Finančný

prĺspevok je pre účely tejto Zmluvy vo výške uvedenej v návrhu Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Ak návrh

Zmluvy o poskytnutĺ prostriedkov mechanizmu nebude obsahovať údaj o Finančnom prĺspevku, pre výpočet výšky

Finančného prĺspevku sa pouŽijú iné údaje uvedené v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, a to najmä údaje

o výške oprávnených nákladov, o výŠke percentuálneho podielu Prostriedkov mechanizmu na oprávnených nákladoch

a pod.

Za ,,Yýzvu', sa pre účely Zmluvy povaŽuje výzva na predkladanie Žiadostĺ o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na

podporu obnovy a odolnosti uvedená v bode 2.1 '1 . Zmluuy, soznačenĺm uvedeným vbode 6.3.1 . Zmluvy. Za

,,Zverejnenie Yýzuy,'sa pre účely tejto Zmluvy rozumie deň zverejnenia Výzvy Agentúrou na oficiálnych internetových

stránkach Agentúry.

6' 3. 1 . označenie Výzvy l kód V ýzvy l : 02102-29 -v 0 1

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu podla obchodného zákonnikai záväzkové vzťahy ztejto Zmluvy sa spravujú

ustanoveniami obchodného zákonnĺka. Zmluvné strany si Zmluvu prečĺtali, všetky jej ustanovenia sú im jasné

a zrozumitel'né' pričom vyjadrujú ich s|obodnú a váŽnu vÔl'u zbavenú akýchkolVek omylov' na dôkaz čoho pripájajÚ svoje

podpisy. Zmluvu je moŽné meniť len pĺsomnými dodatkami'

}'HRANA osoBNÝcH UDAJjV

Zhotoviteľ dbá na to, aby starostlivo chránit osobné tidaje objedltávateľa, ktoré mu pri plnenĺ tejto Zmluvy budú

poskytnuté. objednávateľtýmto dáva Zhotoviteľovi súhlas vzmysle zák. č. 18/2018 Z.z. oochrane osobných údaioy,

avzmysle Nariadenia Europskeho parlamentu aRady (EU) 2016/679, kspracovaniu osobných údajov objednávateľa'

ktoých spracúvanie Zhotoviteľom je nevyhnutné pre plnenie tejto Zmtuvy, a to na účely plnenĺ súvisiacich s touto

7
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br. Zmluvou' objednávateľ dáva Zhotouttpľovi le4to súhlas y.rozpahu osobných údajov potrebných pre plnenie tejto Zmtuvy,
najmä údajov uvedených v článku 1' ''na 'začiatku ;'tejto Z1.nluvy a údajov uvedených vo všetkých dokumentoch
a informáciách odovzdaných či pĺedloiených Zhotoviteľovi y sÚyĺs/osŕi so Zmluvou, a to najmä v rozsahu: titu!, meno,
priezvisko, rodné číslo, dátum harodenia, telefonický kontakt, e-mailový kontakt a iné kontakty používané
pi etektronickej komunikácii, číslo qbčiänskeho preukazu, číslo faxu, tĺvale bydlisko, prechodné bydlisko, údaje
o zamestnávateľovi, údaje o bankovom špojenĺ.
objednávateľ súhlasí s poskýnutím,osobných údajov objednávateľa tretĺm osobám _ pr'ljemcom, ktoými sú osoby
spolupracujúce so Zhotoviteľom na.plneni záväzkov zo Zmluvy, osoby v zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom v súvislosti
s reklamnými či mafuetingovými aktivitami Spoločnosti, ekonomickĺ, daňoví, právni a iní poradcovia Zhotoviteľa, ktore sú
oprávnené ich ďalej spracovať na rovn,aké účely.

tr
označením tohto rámčeka obje/|áyateľ súhtasí so spracovaním osobných údajov aj na účely nástedných

marketingových, reklamných a podnikatélských aktivĺt Zhotoviteľa voči objednávateľovi a posielania obchodných

oznámenĺ a newslefterov, vrátane'profilovania osobných údajov, ktoré Zhotoviteľ používa pre potreby piameho
maĺketingu tak, aby ktientom ponĺlkála len tie produkty a sluŽby, ktore môžu byť pre klientov zaujĺmavé; takéto

spracovania osobných údajov nemajú p|9iabjednávateľa žiadne právne účinky.

oprávnené záujmy Zhotoviteľa spočĺvajú v spracúvanÍ osobných údajov vykonávanom na účel piameho ma*etingu, či

už pĺsomne, elektronicky alebo telgfohicky, posielania obchodných oznámení a newsletterov, využitie tzv. cookies
a informáciĺ o návštevnosti intemetovýeh stranok, a monitorovanie kanceláie Zhotoviteľa kamerovým systémom na

účely ochrany majetku Zhotoviteľa. ','''
objednávateľ ďatej súhtasí so zasietan|Ím marketingových a reklamných materiálov mu adresovaných zo strany

Zhotoviteľa' objednávateľ tiež súhlasí, aby Zhotoviteľ mohol zĺskavať jeho osobné údaje kopírovaním, skenovanÍm

alebo iným zaznamenávanim úradných lo!<ladov a iných dokumentov, ktoré obsahujÚ osobné údaje, na nosič informáciĺ.

tdentifikačné údaje Zhotoviteľa sú uvedené v článku 1 na začiatku tejto Zmluvy. objednávateľ súhlasÍ so spracovávanĺm
jeho rodného čísla, a to pre dosiahnutie účelu spracúvania jeho osobných údajov v informačnom systéme Zhotoviteľa

na účely jednoznačného uňenia' objédnávateľa. Zhotoviteľ bude uchovávať osobné údaje po dobu12 rokov od

ukončenia tĺvania tejto Zmtuvy. ,'.' '' '''

' rl

objednávateľ má právo kedykoľvek qdÝoiáť súhlas so spracovanĺm osobných údajov, a to rovnakým spÔsobom, akým

sÚhlas udetit, teda najmä písomným odvolaním súhlasu. odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania

osobných údajov zaloŽeného na súhlasé'pred jeho odvolanÍm. objednávateľ má ďalej právo požadovať od Zhotoviteľa

prístup k osobným údajom, má právo na, opravu osobných údajov, právo požadovať vymazanie osobných údajov, právo

na obmedzenie spracúvania osobných ,údajov, ako aj pravo na prenosnosť osobných údajov. objednávateľ má d'alej

právo na začatie konania o ochrane osôbných údajov. Právnym základom poskytnutia osobných údajov je plnenie

Zmtuvy, ktorej zmtuvnou stranou,.je,'obje,dnávatel' a súhlas objednávateľa (pre účely plnenia tejto Zmluvy), a ochrana

oprávnených záujmov Zhotoviteľa a Šúhlas objednávateľa (pre účely následných reklamných a marketingových aktivít

Zhotoviteľa). Poskytn utie osobných údalov'le zmluvnou poŽiadavkou.

Zhotoviteľ spracováva výhradne leň pežné (všeobecné) osobné údaje. objednávateľ nie je povinný osobné údaje

poskytnúť, avšak v prípade neposkytnutia osobných údajov Zhotoviteľ nemôže plniť svoje záväzky z tejto Zmluvy, teda

najmä v takom prípade nemôže vyho,toviť Zadosť. objednávatel' berie na vedomie, Že všetky informácie o jeho právach

súvisiacich sjeho osobnými údajĺpi, a!<o aj všetky informácie o pijatých vhodných technických a organizačných

opatreniach na zaistenie bezpečnqsti ,osobných údajov a na zaistenie toho, že spracúvanie osobných údajov sa

vykonáva v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, sa nachádzajú v hlavnej kancelárii Zhotoviteľa

vjeho sĺdle a na webových stránk7ch Zhotoviteľa www.eurofollcly'sk . Kontaktné údaje na Zhotoviteľa sú uvedené

v článku 1 na prvej strane tejto Zmluvy. 
'' 

''

objednávateľ má právo namietať spr?cúYanie osobnÝch údaiov. a to z dôvodu tykajúceho sa jeho konkretnej situácie

vykonávané na právnom základe oprávnených záujmov Zhotoviteľa vrátane profilovania založeného na takomto

právnom záktade, ak tieto oprávnene záujmy prevažujú nad právami alebo záujmami objednávateľa. objednávateľ má

tiež právo namietať spracúvanie osopných údajov na účet piameho marketingu vrátane pĺofilovania v rozsahu, v akom

súvisÍ s pňamym maĺketingom; v takom prípade Zhotoviteľ d'atej osobné údaje na účel piameho maĺketingu nesmie

spracúvať. 
!

V prípade, že objednávateľom podľa tejto Zmluvy je právnická osoba, tento súhlas dáva štatutámy zástupca

objednávateľa - pravnickej osoby, a to vo vzťahu k jeho osobným údajom.

Za Zhotovitela Za objednávatelä:

V Turzovke, dňa .'' lrg ,ĺl /,0/á
V Turzovke, dňa ?l
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Premier Consultlng EU, s.r,o.

v.z. lng. Sergej Bukovič

Mesto Tu

JUDr Golis, primátor
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