Rámcová zmluva
o poskytovaní služieb zodpovednej osoby
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „zmluva“)
uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:
Odberateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V zastúpení:

Drevorez Priepasné, spol s r. o.
Priepasné 109, 906 15 Priepasné
34139281
2020375753
SK2020375753
Peter Czere, konateľ

a
Dodávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Názov banky:
Číslo účtu:
IBAN:
Registrácia:
V zastúpení:

Algger, s.r.o.
Spartakovská 6832/24, 917 01 Trnava
51002876
2120616223
SK 2120616223
Tatrabanka a.s.
2940056484/1100
SK46 1100 0000 0029 4005 6484
Obchodný register Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vložka č.: 44509/T
Mgr. Tatiana Valentová, konateľka

uzatvárajú nasledovnú zmluvu o poskytovaní služieb zodpovednej osoby podľa nového
právneho rámca o ochrane osobných údajov, v prostredí Odberateľa ako prevádzkovateľa.
Článok 1.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb Zodpovednej osoby a zosúladenie postupov pri
spracúvaní osobných údajov v rámci novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov
danej Nariadením1 Zákonom o ochrane osobných údajov2 vrátane vykonávacích predpisov v
prostredí Odberateľa.
Článok 2.
Konkretizácia predmetu plnenia zmluvy
1. Rozsah poskytovania služieb Zodpovednej osoby:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
2
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
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a) dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby zodpovednej osoby v rozsahu povinností podľa čl.
39 Nariadenia, najmä:
- zabezpečovanie primeranej informovanosti a poradenstva, vrátane zabezpečovania
odborného vzdelávania zamestnancov Odberateľa v oblasti ochrany osobných údajov;
- monitorovanie súladu spracúvania osobných údajov s právnymi predpismi,
informovanie o identifikovanom nesúlade, navrhovanie postupov a opatrení s cieľom
minimalizovať riziká pre práva a slobody fyzických osôb;
- súčinnosť pri zavádzaní inovatívnych postupov, technológií; posúdenie dopadov na
práva a slobody fyzických osôb vyplývajúcich z nových rizík (v spolupráci s odborným
personálom zabezpečujúcim úlohy v rámci informačnej bezpečnosti);
- návrh procesov s cieľom efektívneho zabezpečovania úloh spojených s povinnosťami v
oblasti ochrany osobných údajov;
- aktívnu účasť a prípravu podkladov pre posúdenie vplyvu (DPIA);
- nastavenie procesov s cieľom zabezpečiť rýchlu a efektívnu komunikáciu pri
bezpečnostných incidentoch, ich posúdenie s pohľadu porušenia ochrany osobných
údajov a spracovanie analýzy dopadov na práva a slobody fyzických osôb, pri porušení
ochrany osobných údajov; zabezpečenie nahlásenia bezpečnostného incidentu, ktorý je
porušením ochrany osobných údajov dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky);
- zabezpečovanie komunikácie s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky; aktívna účasť pri kontrole alebo konaní; v prípade potreby zabezpečenie
predchádzajúcej konzultácie v súlade s čl. 36 Nariadenia;
- zabezpečovanie komunikácie s dotknutými osobami, v prípade ak si uplatnia niektoré
zo svojich práv definovaných v čl. 15 až 22 Nariadenia.
b) Dodávateľ sa zaväzuje nahlásiť Zodpovednú osobu Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky bezodkladne, najneskôr však v deň nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy,
c) Odberateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky a umožniť Zodpovednej osobe plniť jej úlohy
v rozsahu podľa čl. 38 a 39 Nariadenia,
d) Odberateľ sa zaväzuje v lehote 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomne alebo
elektronicky na adresu: tatiana.valentova@algger.sk, oznámiť osobu, ktorá bude kontaktnou
osobou pre Zodpovednú osobu, určiť formu komunikácie medzi Zodpovednou osobu
a vedením spoločnosti v súlade s podmienkami podľa čl. 38 ods. 3 Nariadenia. Komunikácia
bude prebiehať na Odberateľom určenú e-mailovú adresu,
e) všetky informácie, podklady, písomnosti, dožiadania doručené elektronicky na e-mailovú
adresu určenú Odberateľom podľa písm. d) tohto článku budú považované za informácie,
podklady, písomnosti, dožiadania doručené Odberateľovi ako prevádzkovateľovi podľa
Nariadenia,
f) nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy sa Mgr. Tatiana Valentová, ktorá disponuje odbornými
kvalitami, znalosťami práva v oblasti ochrany osobných údajov na úrovni vnútroštátnej
legislatívy ako aj na medzinárodnej úrovni, znalosťami postupov v oblasti ochrany osobných
údajov, na základe ktorých je spôsobilá plniť úlohy v rozsahu čl. 39 Nariadenia, považuje
za osobu poverenú výkonom funkcie Zodpovednej osoby u Odberateľa.
2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať úvodný audit spracúvania osobných údajov, s cieľom
identifikovať procesy vykazujúce nesúlad s právnymi predpismi a navrhnúť postupy na
odstránenie nesúladu, v rátane prioritizácie postupov, na základe potenciálu zasiahnuť
neprimerane do práv a slobôd fyzických osôb.
3. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov a podporu pri plnení ich úloh.
Vzdelávanie bude prebiehať formou seminárov a workshopov s maximálnou účasťou 30
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účastníkov na jednom vzdelávaní. Vzdelávanie bude prebiehať formou praktických ukážok
a riešení konkrétnych situácií, s ktorými sa zamestnanec alebo iná osoba plniaca úlohy pre
Odberateľa stretáva v aplikačnej praxi. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť vzdelávanie
minimálne v rozsahu:
- základné (úvodné) vzdelávanie pre všetkých zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku
s osobnými údajmi podľa čl. 29 Nariadenia,
- následné vzdelávanie podľa potrieb odberateľa,
- vzdelávanie novoprijatých zamestnancov,
- workshopy pre riešenie konkrétnych praktických problémov a situácií.

Článok 3.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Odberateľ sa zaväzuje vytvoriť pre Dodávateľa podmienky pre riadne plnenie povinností
Zodpovednej osoby a za týmto účelom mu umožniť elektronickú, telefonickú alebo inú
formu komunikácie zo zástupcami Odberateľa zodpovednými za komunikáciu so
Zodpovednou osobou.

2.

Odberateľ sa zaväzuje pre zabezpečenia plnenia úloh Zodpovednej osoby, predložiť alebo
zabezpečiť na žiadosť Dodávateľa potrebné listiny, dokumenty, stanoviská, úplne a presne
ho informovať o okolnostiach jeho požiadaviek.

3.

Odberateľ sa zaväzuje poskytovať Dodávateľovi bez zbytočného odkladu všetky
informácie a oznamovať mu skutočnosti, ktoré by mohli mať význam pre plnenie
povinností Zodpovednej osoby.

4.

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť činnosti vymedzené v čl. 1 a čl. 2 tejto zmluvy s riadnou
odbornou starostlivosťou, v súlade s právnymi predpismi SR a v súlade s požiadavkami
Odberateľa.

5.

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť činnosti vymedzené v čl. 1 a čl. 2 tejto zmluvy
prostredníctvom odborne zdatnej osoby, ktorou je Mgr. Tatiana Valentová.

6.

Dodávateľ počas platnosti tejto zmluvy dohliada a zodpovedá za splnenie predpokladov na
výkon zodpovednej osoby.

7.

Dodávateľ bude plniť predmet tejto zmluvy nielen v mieste svojho sídla, ale aj v mieste
sídla Odberateľa alebo aj v miestach ním určených.

8.

Dodávateľ nezodpovedá za zlyhanie procesu súladu s Nariadením u Odberateľa, pokiaľ mu
Odberateľ alebo jeho zástupcovia neposkytli odpovedajúcu súčinnosť alebo sa neriadili
jeho pokynmi smerujúcimi k vykonaniu úkonov súvisiacich s predmetom zmluvy alebo
odmietli splniť pokyny smerujúce k vykonaniu úkonov súvisiacich s predmetom zmluvy,
resp. tieto pokyny plnili oneskorene.

9.

Dodávateľ nezodpovedá za chyby, vady a škody spôsobené Odberateľovi, prípadne tretím
stranám, spôsobené používaním výsledkov činnosti Dodávateľa, ktoré vznikli na základe
nesprávnych informácií poskytnutých Dodávateľovi Odberateľom alebo v dôsledku iných
dôvodov majúcich svoj pôvod u Odberateľa.
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10. Odberateľ je prostredníctvom svojich zástupcov povinný poskytovať Dodávateľovi
maximálnu súčinnosť pri zabezpečení predmetu tejto zmluvy, najmä je povinný zabezpečiť
účasť svojich zástupcov pri rokovaniach s Dodávateľom v súvislosti s plnením úloh
Zodpovednej osoby.
11. Odberateľ a Dodávateľ nie sú oprávnení bez súhlasu druhej zmluvnej strany previesť
práva, povinnosti a pohľadávky založené touto zmluvou alebo z tejto zmluvy vyplývajúce
na tretie osoby.
12. Povereným zástupcom Odberateľa pre zabezpečenie komunikácie s Dodávateľom je: Peter
Czere. Povereným zástupcom Odberateľa pre otázky súvisiace s uzatvorením a plnením
tejto zmluvy je Peter Czere a štatutárny orgán Odberateľa.
Článok 4.
1. Odberateľ sa zaväzuje za plnenie predmetu tejto zmluvy Dodávateľovi zaplatiť odmenu.
2. Odmenu si je Dodávateľ oprávnený uplatňovať na základe ním vystavenej faktúry
obsahujúcej všetky náležitosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov, podľa ods. 3 tejto zmluvy. Splatnosť každej vystavenej faktúry bude
15 dní odo dňa jej doručenia Odberateľovi. Odmenu si bude Dodávateľ účtovať v euro
v zmysle platných právnych predpisov.
3. Zmluvné strany sa dohodli a Odberateľ súhlasí, že faktúra bude zasielaná elektronicky na
dohodnutú emailovú adresu Odberateľa.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že služby podľa tejto zmluvy bude Dodávateľ poskytovať za
dohodnutú cenu: 8.- eur (slovom: osem euro) bez DPH za 1 kalendárny mesiac.
Článok 5.
Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa
činnosti Odberateľa a jeho vnútorných podnikových procesoch, o ktorých sa pri plnení
predmetu tejto zmluvy dozvie. Táto mlčanlivosť sa vzťahuje aj na osoby, ktoré v mene
Dodávateľa zabezpečujú splnenie predmetu tejto zmluvy. Toto ustanovenie zostáva v platnosti
po dobu 10 rokov po zániku tejto zmluvy. Mlčanlivosť vzťahujúca sa na osobné údaje trvá aj
po skončení tejto zmluvy a uplynutí 10 rokov.
Článok 6.
1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu 4 rokov odo dňa jej podpísania obidvomi zmluvnými
stranami, pričom sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží jedno vyhotovenie.

2.

Túto zmluvu môžu odberateľ ako aj dodávateľ kedykoľvek písomne vypovedať
s trojmesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane
doručená.
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3.

V prípade vypovedania tejto zmluvy sa zaväzuje Odberateľ nahradiť Dodávateľovi všetky
oprávnené náklady, ktoré mu do okamihu vypovedania zmluvy preukázateľne vznikli v
súvislosti so zabezpečením predmetu zmluvy, pokiaľ činnosť Dodávateľa zodpovedala
dohodnutému druhu činnosti v zmysle čl. 2 tejto zmluvy.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu
porozumeli, a táto zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek
omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a zmluva nebola uzavretá v tiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že im nie sú
známe akékoľvek okolnosti, ktoré by zmluvu robili neplatnou a na znak súhlasu s jej
ustanoveniami pripájajú vlastnoručné podpisy.

5.

Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa osobitných predpisov. Dodávateľ
berie na vedomie povinnosť klienta zverejniť túto zmluvu a svojim podpisom dáva súhlas
na zverejnenie tohto Dodatku. Tento dodatok nadobúda účinnosť v súlade s osobitnými
právnymi predpismi.

V Priepasnom dňa 29.11.2019

V Bratislave dňa: 27.11.2019

_________________________
Peter Czere, konateľ

________________________
Mgr. Tatiana Valentová
konateľka
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