
Zmluva o dielo -  poskytovaní služieb

(innominátna zmluva uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a primerane
podľa zmluvy o dielo - §§ 536 -  565)

Zmluvné strany:

Objednávateľ: KRASBYT, s.r.o.

Sídlo: Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO: 36779806
IČDPH: 2022380602
Zastúpený: Peter Sulgan, riaditeľ a konateľ spoločnosti

Zhotovíte!’: M-PROMEX s.r.o.

Sídlo:
IČO:
IČDPH:
Register:
Zastúpený:

Kukučínova 2599, 02401 Kysucké Nové Mesto, SR
36379034
SK2020119090
Obchodný register OS Žilina, Oddiel Sro, Vložka č.: 11027/L, 
PhDr. Jozef Pauk, PhD., konateľ spoločnosti

I. Predmet zmluvy a kontaktné osoby

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb externej zodpovednej osoby 
v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov -  viď Prílohu č. 1 tejto 
zmluvy o dielo -  poskytovaní služieb.

2. Kontaktnými osobami pri plnení tejto zmluvy sú:

a) Za objednávateľa: Peter Šulgan, riaditeľ a konateľ spoločnosti.
b) Za zhotoviteľa. PhDr. Jozef Pauk, PhD., konateľ spoločnosti, poradca 

a konzultant, ktorý bude vykonávať osobne aj úlohy externej zodpovednej osoby.

3. Kontaktné osoby sú poverené operatívne dojednávať termíny stretnutí ako aj 
konkrétny obsah prác a to spravidla na obdobie nasledujúceho štvrťroku.

II. Čas, miesto, spôsob výkonu prác

1. Činnosti uvedené v predmete zmluvy budú vykonávať zamestnanci zhotoviteľa v čase 
od 1. 12. 2018, kedy nadobúda táto zmluva účinnosť.

2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

3. Práce budú vykonávané v priestoroch objednávateľa, v priestoroch zhotoviteľa, alebo 
na iných vzájomne dohodnutých miestach v Krásne nad Kysucou.



4. Práce budú vykonávané najmä formou osobných návštev externej zodpovednej osoby 
u objednávateľa, formou písomnej alebo elektronickej komunikácie, vypracovaním 
potrebných dokumentov alebo stanovísk.

III. Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ zhotoviteľovi zabezpečuje súčinnosť a poskytnutie informácií 
potrebných pre splnenie záväzkov z tejto zmluvy.

2. Objednávateľ umožní externej zodpovednej osobe prístup do priestorov objednávateľa 
a sprístupní potrebné údaje a dokumenty.

3. Za poskytnuté služby a konzultácie vyplatí dohodnutú cenu za dielo podľa článku 
V. tejto zmluvy.

IV. Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ zodpovedá za poskytovanie služieb externej zodpovednej osoby podľa 
článku I. a Prílohy č. 1.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za včasné poskytnutie služieb podľa aktuálnych požiadaviek a 
potrieb objednávateľa.

3. Povinnosťou zhotoviteľa je zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 
s ktorými príde do kontaktu, najmä mlčanlivosť o osobných údajoch.

4. Zhotoviteľ je povinný bez odkladu oboznámiť objednávateľa s akýmikoľvek 
vzniknutými skutočnosťami, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na plnenie zmluvy.

V. Cena za dielo a platobné podmienky

1. Cena za dielo bola určená dohodou zmluvných strán vo výške 50.- € bez DPPI (to 
predstavuje 60.- € s DPH) za kalendárny mesiac.

2. Fakturačné obdobie je 1 kalendárny štvrťrok, ak sa kontaktné osoby zmluvných strán 
nedohodnú inak.

3. Zhotoviteľ vystaví faktúru a doručí ju objednávateľovi najneskôr do 10. dňa mesiaca, 
nasledujúceho po fakturačnom období.

4. Objednávateľ zabezpečí úhradu ceny diela -  poskytnutých služieb v termínoch 
splatnosti uvedených v jednotlivých faktúrach (splatnosť je spravidla 15 dňová).



VI. Ukončenie zmluvy

1. Ohíclve zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu 
v trojmesačnej výpovednej dobe.

2. V prípade podstatného porušenia povinností jednou zo zmluvných strán v zmysle tejto 
zmluvy je každá strana oprávnená vypovedať zmluvu druhej strane porušujúcej svoje 
povinnosti v jednomesačnej výpovednej dobe, a to s uvedením dôvodu a písomnou 
formou.

3. Výpoveď musí byť doručená v písomnej forme. Výpovedná doba podľa ods. 1 alebo 2 
začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
doručená výpoveď druhej strane.

4. Týmto článkom VI nie je dotknuté právo zmluvných strán ukončiť alebo zrušiť 
zmluvu dohodou.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom 1. 12. 2018. Zmluva má 4 strany vrátane Prílohy č. 1 a vyhovuje sa v 2-och 
rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane 1 vyhotovenie.

2. Táto zmluva sa môže meniť len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 
zmluvnými stranami.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa budú riadiť 
príslušnými obchodno -  právnymi normami platnými v Slovenskej republike, a to 
predovšetkým Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, konajú na 
základe slobodnej vôle bez tiesne a nátlaku a na znak súhlasu s touto zmluvou zmluvu 
podpisujú.

V Krásne nad Kysucou dňa 5. 3 2. 2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

KRASBYT, s.r.o.
Sauny 83 '

023 02 Krásne nad. Kysucou  
IČO: 36779806 IČ DPH: SK2C22380607 -1-

inateľ spoločnosti

M Q P R D M E Xs . r. o .
024 01 Kysucké Nové Meste  
K u k u č í n o v a  u l i c a  2 5 9 9  

DPH: SK2020119090. IČO: 3637903 '  
spoločnosti



Zmluva o dielo -  poskytovaní služieb

Príloha č.l -  Úlohy zodpovednej osoby

Úlohy zodpovednej osoby podľa čl. 39 Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 - GDPR, resp. § 
46 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov:

1. Zodpovedná osoba najmä
a) poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a 

zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach 
podľa Nariadenia, zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, 
ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,

b) monitoruje súlad s Nariadením, zákonom, osobitnými predpismi alebo 
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa 
ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa 
súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania 
povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií 
a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,

c) poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu 
osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa článku 35 Nariadenia, 
resp. § 42 zákona,

d) spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,
e) plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa 

spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa článku 36 
Nariadenia, resp. § 43 a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach.

2. Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležíte zohľadňuje riziko spojené so 
spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel 
spracúvania osobných údajov.

Určenie zodpovednej osoby upravuje čl. 37 Nariadenia, resp. § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. 
Postavenie zodpovednej osoby upravuje čl. 38 Nariadenia, resp. § 45 zákona č. 18/2018 Z.z.


