ZMLUVA O DIELO č. 2019Z22606
na vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane
osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodného zákonníka)
I. Zmluvné strany
1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno:
Sídlo:
Konajúci:

1.2 Objednávateľ:

Obchodné meno:
Základná škola Trstené pri Hornáde
Sídlo:
Školská 94, 04411 Trstené pri Hornáde
Konajúci:
Mgr. Jana Olexová
IČO:
35544384
DIČ :
2021679924
Emailové spojenie:
zstrstene@stonline.sk
Telefonický kontakt: 0911925736
(ďalej len „objednávateľ“)

osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, PSČ: 040 01
Mgr. Tatiana Dopiráková, konateľ
Ing. Tomáš Dopirák, konateľ
IČO:
50 528 041
Zápis:
Obchodný register Okresného súdu Košice I,
Vložka: 41065/V, Oddiel: Sro
DIČ :
2120357041
IČ DPH:
SK2120357041
Bankové spojenie :
Tatra banka, a.s.
IBAN:
SK 05 1100 0000 0029 4103 4594
Emailové spojenie:
info@osobyudaj.sk
Telefonický kontakt: 02/800 800 80
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy
2.1.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe ním vypracovanej cenovej ponuky a potvrdenej
objednávky objednávateľom vykoná u objednávateľa osobný bezpečnostný audit
informačných a stavu organizácie vzhľadom na naplnenie Nariadenia Európskej únie a Rady
(EÚ) č. 2016/679 upravujúce ochranu osobných údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“),
a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
III. Spôsob a podmienky spolupráce

3.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) vykonať u prevádzkovateľa audit procesov, priestorov a systémov, ktoré majú vplyv na
ochranu OÚ,
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b) vykonať u prevádzkovateľa vstupný audit, ktorý bude zahŕňať:
i.
obhliadku priestorov a vzorových pracovísk,
ii.
kontrolu aktuálnosti existujúcej rizikovej analýzy alebo bezpečnostného projektu
IS,
iii.
zhodnotenie stavu bezpečnostnej dokumentácie,
iv.
zhodnotenie stavu organizácie vzhľadom k informačnej bezpečnosti,
v.
stanovenie informačných systémov pre spracúvanie osobných údajov,
vi.
zhodnotenie zabezpečenia zariadení a procesov vzhľadom k GDPR,
vii.
identifikovanie kontrolných mechanizmov zamestnancov prevádzkovateľa,
viii.
posúdenie primeranej úrovne bezpečnosti,
c) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku pri plnení tejto
zmluvy; tieto nesmie využiť pre osobnú potrebu a bez súhlasu objednávateľa ich nesmie
zverejniť,
d) poskytovať dôverné informácie, s ktorými prišiel do styku pri plnení tejto zmluvy
výhradne svojím zamestnancom a tretím osobám, ktoré sa priamo podieľajú na plnení tejto
zmluvy, alebo tretej strane, s ktorou má zhotoviteľ podpísanú zmluvu o mlčanlivosti
minimálne v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako sú stanovené touto
zmluvou,
3.2

Objednávateľ sa zaväzuje,
a) poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri vykonaní auditu,
b) uviesť a popísať všetky informačné systémy (ďalej iba „IS“), ktoré používa vo svojej
inštitúcii, a žiadny IS nezamlčať,
c) oznámiť bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi ním zistené opomenuté, zmenené alebo
nové IS, ak po vykonaná auditu zistí, že nejaký IS v podkladoch poskytnutých
zhotoviteľovi neuviedol alebo skutočnosti ohľadom v podkladoch uvedeného IS sa
zmenili alebo začal používať nový IS,

IV. Platobné podmienky
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Cena za dielo bola stanovená dohodou na 115,00 € (slovom: stopätnásť eur) bez DPH.
Uvedená suma je sumou bez DPH. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov, platných v čase fakturácie. Zmena sadzby DPH nevyžaduje
uzavretie dodatku k zmluve. Ku dňu uzatvorenia zmluvy tak odplata pozostáva zo sumy
uvedenej vyššie a zo sadzby DPH : 23,00 EUR , t.j. odplata vrátane DPH je 138,00 EUR.
Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zálohovú faktúru vystavenú zhotoviteľom v dobe
splatnosti, ktorá bude 7 dní.
V prípade, že sa objednávateľ omešká s úhradou zálohovej faktúry viac ako 10 dní, zhotoviteľ
má právo od zmluvy odstúpiť.
Spolu s dielom zašle zhotoviteľ objednávateľovi aj originál faktúru – daňový doklad na
celkovú uhradenú sumu.

V. Platnosť a účinnosť zmluvy
5.1.
5.2.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
V prípade, že prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť zverejniť túto zmluvu, musí ju zverejniť
do 5 pracovných dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami. V tomto prípade zmluva
nadobúda účinnosť dňom po jej zverejnení.

strana 2 / 3

5.3.

V prípade, že jedna zo zmluvných strán preukázateľne poruší niektorý z bodov tejto zmluvy,
je druhá zmluvná strana oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy.

VI. Záverečné ustanovenia
6.1.
6.2.
6.3.

Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou jej písomných
dodatkov a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sú neplatné.
Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami
zhotoviteľa prípadne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pre každú zmluvnú stranu po jednom
vyhotovení.

V Košiciach, dňa ..................

_________________________
Zhotoviteľ

V Trstenom pri Hornáde, dňa ..................

___________________________
Objednávateľ
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