
ZMLUVA o DlEto č.2018_GDPR6843
na Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie - PosÚDENĺE VPLYVU NA ocHRANU osoBNÝcH Úoruov
v dikcii 942 zákona č. 78/Żot8 Z. z. uzavretá podľa 5 536 a nasl. zák. č. 5!3/1997 Zb. v znení neskorších

predpisov (obchodného zákonn íka)

l. Zmluvné strany

1.1. Zhotovitel' EuToTRADING EDU s.r.o.
Muškátová 38l495, Košice 040 11
obchodný register okresný súd Košĺce-l, Vložka: 43I94/v , oddiel:Sro
lČo : 51333635
DlČ:2120678098
Bankové spojenie :

číslo účtu:
Emailový kontakt: kosice@eurotrading.sk
Zastúpený : lng. Miroslav LlSÝ - konateľ spoločnosti
Kontaktná osoba: lng. Miroslav LtSÝ - konatel'spoločnosti
Telefonický kontakt: o55/2o zo 22o
(ďalej Ien ,, zhotovitel'")

1.2. objednávateľ MESTO TURZOVKA
Stred 178, 0Ż354 Turzovka
lČo : oogrąegĺ
DlČ : 2020553315
Bankové spojenie : Prima banka, a.s.

Číslo účtu: sK5o5o6oo oooo ooo2 o4il7ao2
Zastúpený : JUDr. Ľubomír Golĺs, prĺmátor mesta
Kontaktná osoba: lng. Marián Masnica, prednosta
Telefonĺcký kontakt: o4L/ 4209343
Emailový kontakt: prednosta@turzovka.sk
(ďalej lej len,,obiednávateľ')

ll. Predmet zmluvy

2.L. Zhotovĺteľ sa zaväzuje, Že na základe ním vypracovanej cenovej ponuky a potvrdenej
objednávky objednávateľom vypracuje pre objednávateľa V dĺkcii 54Ż zákona
č' L8/20I8 Z.z. s prihĺĺadnutím na ĺndividuálne znaky informačných systémov
objednávatel'a bezpečnostn ú doku m entáci u G D PR (d'a lej len,,d ielo" ).

2.2. Súčasťou diela bude sprievodný list pre objednávatel'a, v ktorom zhotoviteľ
prostredníctvom svojich pokynov a usmernení oboznámi objednávatel'a s nakladaním
a užívaním diela v súlade so zákonom číslo I8/ŻoI87. z' (d'alej len ,,Zákon").
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3.1

3.2

ltt. Spôsob a podmienky spolupráce

Zhotoviteľ sa zaväzuje :

a) pripraviť a zaslať objednávateľovi prístup k elektronickým dotazníkom, na základe

ktorých bude vypracované dielo, do 3 dní od podpisu zmluvy

b) v prípade potreby poskytnúť potrebnú súčĺnnosť objednávatelbvi pri vypíňaní

týchto dotazníkov,
c} dodať objednávatelbvi dielo podl'a článku ll. tejto zmluvy do 30 pracovných dní od

doručenie podpísaných dotazníkov na adresu zhotovitel'a,

d) zhotovené dielo podľa článku ll. tejto zmluvy v dohodnutom termíne podl'a písm.

c) bodu 3.1 tejto zmluvy zaslať objednávateľovi prostredníctvom kuriérskej

spoločnosti, Slovenskej pošty, alebo odovzdať osobne,

e} zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku pri plnení

tejto zmluvy; tieto nesmie využiť pre osobnú potrebu a bez súhlasu objednávateľa

ĺch nesmie zverejnĺd a to ani po skončení zmluvného vzťahu , kedy musí tieto

údaje znehodnotiť,
f) poskytovať dôverné informácie, s ktorými prišiel do styku pri plnení tejto zmluvy

výhradne svojím zamestnancom, ktorísa priamo podiel'ajú na plnení tejto zmluvy,

alebo tretej strane, s ktorou má zhotovitel' podpísanú zmluvu o mlčanlivosti

mĺnimálne v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako sú stanovené

touto zmluvou,
g) poskytnúť objednávateľovĺ súčinnosť pred prípadnou kontrolou z Uradu na

ochranu osobných údajov (d'alej len ,,Úrad") a to analyzovať aktuálny stav pred

kontrolou a pripraviť zoznam zmien potrebných na zosúladenie aktuálneho stavu

so Zákonom. objednávateľ má právo dať si zosúladiť aktuálny stav so Zákonom

u iného zhotoviteľa, pokiaľ sa tak rozhodne alebo sa nedohodne na cenových

podmienkach so zhotovitelbm. V takom prípade nenesie zhotovitel' žiadnu

zodpovednosť za prípadnú pokutu zo strany Úradu.

h) neodstúpiť od zmluvy, počas vypracovávania Bezpečnostného projektu v prípade,

že objednávatel' preuk áž.e, že bude prebiehať v jeho spoločnostĺ kontrola z Úradu

a do dňa uskutočnenia kontroly zostáva aspoň 8 pracovných dní.

objednávateľ sa zaväzuje,

al poskytnúť zhotovitetbvi potrebnú súčinnosť pri zhotovení diela, to znamená

vyplniť dotazníky, ktoré budú slúžĺť ako hlavný podklad pre zhotovenĺe diela

a poskytnúť všetky dodatočné informácie, o ktoré bude požiadaný zhotoviteľom;

objednávateľom potvrdený zoznam informačných systémov (ďalej iba ,,lS"), ktoré

uviedol objednávateľ v podkladoch poskytnutých zhotoviteľovi a ku ktorým

objednávateľ vyplnil dotazníky, je prílohou č.1 tejto zmluvy a tvorí jej

neoddeliteľnú súčasť,

b} uviesť a popísať v prílohách všetky lS ktoré používa vo svojej inštitúcii a žĺadny

nezamlčať,
c) zobrať na vedomie, že zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nezapracovanie

zhotovitelbm neuvedeného lS v diele,
dl oznámiť bez zbytočného odkladu zhotovĺteľovi ním zistené opomenuté, zmenené

alebo nové lS, ak po odovzdaní zhotoveného dĺela zistí, že nejaký lS v podkladoch

poskytnutých zhotoviteľovi neuviedol alebo skutočnosti ohl'adom v podkladoch

uvedeného lS sa zmenili alebo začal používať nový lS,
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e) prevziať dĺelo, ktoré mu zhotovĺtel, zašle, oboznámiť sa s ním a nakladať s nímpodl'a pokynov uvedených v sprĺevodnom liste 
' " 'JĹo" 

so Zákonom,f) že žiadnu z písomností dodaných ,hotouit.ľo' ( vrátane písomnostív elektronĺckej podobe), ktoré tvoria dielo, nebude bez predchádzajúcehopísomného súhlasu zhotoviteľa pozmeňovad upravova{ kopírovať ani inakrozmnožovať, distribuova{ šíri{ prenajíma{ poiičiavať, zobrazovad reprodukovaťani publikovať a bude ich používať iba na ,"Á ii"l, n. łior1i boli určené;g) vprípade' že bude u neho vykonaná kontrola zÚradu, oznámiť túto skutočnosťbezodkladne zhotovitelbvi,
h) nepodať žiadne písomné stanovisko Úradu ani inému kontrolnému orgánuohl'adom zhotoveného dĺela, s výnimkou, ak naprĺek dožiadaniu adresovanémuzhotovĺtelbvi sa tento k dožiadanĺu nevyjadrí v určenej lehote nie kratšej ako 5pracovných dní,

neuhradiť anĺ neuznať pokutu, či akúkolVek inú sankciu udelenú zo strany Úradu,resp' ĺného kontrolného orgánu, a nezmariť tak prípadné podanie námietok aleboodvolania vočĺ rozhodnutiu o udelení pokuty, resp. moŽnosti vyjadriť sak protokolu čizáznamu o kontrole,
nepoveriť svojim zastupovaním tretlu osobu, ktorá bude oprávnená konať V meneobjednávatel'a bez vedomia a bez povinnej súčinnostiso zhotovitelbm.

lV. Platobné podmienky

Cena za dielo bola stanovená dohodou na 716,80 EUR / slovom: sedemstošestnásťeur a osemdesiat centov /.
objednávatel' sa zaväzuje, že uhradí faktúru vystavenú zhotovitelbm v dobesplatnosti, ktorá bude 15 dní.
V prípade' že sa objednávateľ omešká s'úhradou faktúry viac ako 15 dní, zhotovitel,má právo od zmtuvy odstúpiť.
Spolu s dielom zašte zhotovitel'objednávatelbvi aj originál faktúru _ daňový dokladna celkovú uhradenú sumu.

i)

i)

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.3.

6.1.
6.2.
6.3.

5.4.

Právo uplatnĺť si náhradu škody sa vzťahuje iba na zhotovené dielo ( bezpečnostnádokumentácia GDPR ) a nevzťahuje sa na samotné realĺzovanĺe Zákonaobjednávatelbm v praxi'
Právo uplatniť si náhradu škody podľa bodu zaniká, pokiaľ príde do platnosti novelaZákona, prípadne narĺadenĺe ktorým sa dopíňa. .l"Ĺ" ."ł Zákon.

V. Zmluvná zodpovednosť

Vl. Platnosť a účinnosť zmtuvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Platnosť a účĺnnosť nadobúda zmluva podpĺsom poslednej zmluvnej strany.V prípade, že sa preukáže, že niektorá zmluvná strana preukázateľne porušila

:i'.[:iľ":"d 
tejto zmtuvy, je oprávnená druhá zmluvná strana odstÚpiť od zmluvy

strana 3 / 4



7.t.

7.2.

7.3.

7.4.

V!l. Záverečné ustanovenia

Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou jej

písomných dodatkov a musia byt podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sú

neplatné'
Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnýmĺ ustanoveniami

obchodného zákonníka.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pre každú zmluvnú stranu po jednom

vyhotovení.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na

webovom sídle Mesta Turzovka v zmysle zákona č.546/2ot0, ktorým sa dopÍňa zákon

č.4o/t964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a

oopíňajú niektoré zákony. obidve strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha

zverejneniu v zmysle zákona č. 27/20oo Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v

znení neskorších predpisov.

V KošlclAcH, dňa 20.4.2078 v'..Ty.r :.9!.Łs-..., ana 2 5.2oł8

MISTO ItJRZOVl(A

02r 54
20=""oľRľ0IIIE 

EÍIII-Ę Muš!źtová ý8
^ą20678098

?
ov]

/zhotovit.. o dnávateľ
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