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ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY 
pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných  u objednávateľa 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

Čl. 1. 

Zmluvné strany 

Poskytovateľ:   

Názov:   ECON - FINANCE, s.r.o. 

Sídlo:   Kulačská 464/9, 929 01 Dunajská Streda  

IČO:    47662727 

DIČ:    2024025762  

Zapísaná:  Obchodný register Okresného súdu v Trnave, odd. Sro, vl. c. 33979/T  

V zastúpení:   Ing. Zsuzsanna Bock, konateľka 

( ďalej len „poskytovateľ“) 

 

Objednávateľ:   

Názov: Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom 

maďarským Komenského – Kodály Zoltán Alapiskola Komenského 

ulica č. 1219/1 Dunajská Streda – Dunaszerdahely 
Sídlo: Komenského ulica 1219/1, 929 01 Dunajská Streda  

IČO:    36086789 

DIČ:    2021434734 

Zapísaná:  Register organizácií Štatistického úradu SR  

V zastúpení:   Mgr. Olivér Ibolya, riaditeľ školy 

( ďalej len „objednávateľ“) 

 

Čl. 2. 

Predmet zmluvy  

2.1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby v zmysle zákona 

č.122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

2.2. V zmysle dohody zmluvných strán je rozsah povinnosti zodpovednej osoby obsahovo 

vymedzený zákonom, preto v súlade so znením zákona zodpovedná osoba je povinná: 

2.2.1. pred začatím spracúvania osobných údajov v informačnom systéme objednávateľa 

posúdiť, či ich spracúvaním nevzniká nebezpečenstvo narušenia práv a slobôd dotknutých osôb. 

Zistenie narušenia práv a slobôd dotknutých osôb pred začatím spracúvania alebo porušenia 

zákonných ustanovení v priebehu spracúvania osobných údajov je zodpovedná osoba povinná 

bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi; 

2.2.2. zabezpečovať potrebnú súčinnosť s úradom pri plnení úloh patriacich do jeho pôsobnosti; 

na požiadanie je zodpovedná osoba povinná úradu kedykoľvek predložiť svoje písomné 

poverenie a ďalšie písomné oznámenia v zmysle zákona o ochrane osobných údajov; 

2.2.3. zabezpečovať dohľad nad plnením základných povinností objednávateľa podľa § 6 

zákona; 

2.2.4. zabezpečovať poučenie oprávnených osôb podľa § 21; 

2.2.5. zabezpečovať vybavovanie žiadostí dotknutých osôb podľa § 28 až 30 zákona; 

2.2.6. zabezpečovať prijatie bezpečnostných opatrení podľa § 19 ods. 1 a 2, dohliadať na ich 

aplikáciu v praxi a zabezpečovať ich aktualizáciu podľa § 19 ods. 3; 
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2.2.7. zabezpečovať dohľad nad výberom sprostredkovateľa, prípravu písomnej zmluvy so 

sprostredkovateľom a počas trvania zmluvného vzťahu preverovať dodržiavanie dohodnutých 

podmienok podľa § 8 zákona; 

2.2.8. zabezpečovať dohľad nad cezhraničným prenosom osobných údajov podľa § 31 a 32 

zákona; 

2.2.9 zabezpečovať prihlásenie informačných systémov na osobitnú registráciu, ich odhlásenie 

alebo nahlasovanie zmien alebo zabezpečovať vedenie evidencie informačných systémov 

podľa § 34 a 44 zákona; 

2.2.10 bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi, ak prestane spĺňať podmienky podľa 

§ 23 ods. 5. 

 

Čl. 3. 

Cena plnenia 

 

3.1. Odmena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená mesačne. Celková mesačná odmena za 

poskytovanie predmetu zmluvy je € 50,- ( bez DPH ) . 

3.2. Odmeny stanovené mesačne sú splatné na základe fakturácie poskytovateľa. Splatnosť 

faktúr  je stanovená na 14 dní, ak nie je dohodnuté inak. 

3.3. Poskytovateľ je povinný vyhotoviť daňový doklad najneskôr do 15 dní po skončení 

konkrétneho prípadu predmetu zmluvy. 

3.4. Odmena za prípadné plnenia mimoriadnych úloh neuvedených v tejto zmluve bude 

dohodnutá medzi objednávateľom a poskytovateľom osobitne. 

3.5. Poskytovateľ má nárok na úhradu nevyhnutných výdavkov súvisiacich s plnením zmluvy 

po ich preukázaní objednávateľovi. Výdavky musia byť predbežne odsúhlasené 

objednávateľom.  

Čl. 4. 

Povinnosti objednávateľa 

4.1. V zmysle dohody zmluvných strán je poskytovateľom určená zodpovedná osoba oprávnený 

vyžadovať pre riadne plnenie tejto zmluvy plnú súčinnosť zo strany objednávateľa. 

4.2. Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať poskytovateľa v prípade, že zistí alebo 

sa dôvodne domnieva, že určená zodpovedná osoba nespĺňa osobnostné alebo odborné 

predpoklady na výkon funkcie zodpovednej osoby. 

4.3. Počas trvania tejto zmluvy nie je objednávateľ oprávnený bez vedomia a zároveň bez 

súhlasu poskytovateľa, poveriť dohľadom nad ochranou osobných údajov inú zodpovednú 

osobu. 

4.4. Objednávateľ berie na vedomie, že v zmysle § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov 

má zodpovedná osoba postavenie oprávnenej osoby objednávateľa s právom prístupu do 

informačných systémov objednávateľa v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa § 27 

zákona. 

Čl. 5. 

Povinnosti poskytovateľa 

 

5.1. Poskytovateľ plnenie zmluvy zabezpečí prostredníctvom osobnostne a odborne spôsobilej 

fyzickej osoby, ktorá spĺňa všetky požiadavky zákona. Objednávateľ túto osobu písomne poverí 

v zmysle § 25 zákona.  
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5.2. Poskytovateľ po prijatí oznámenia podľa čl. 4 bod 4.2. , ktoré sa ukážu za opodstatnené, sa 

zaväzuje, že vyvinie úsilie, aby pre potreby objednávateľa zabezpečil inú dôveryhodnú 

zodpovednú osobu v lehote nie dlhšej ako 30 kalendárnych dní od prijatia oznámenia od 

objednávateľa. 

5.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetky získane informácie o objednávateľovi zachová 

v tajomstve i po prípadnom ukončení zmluvného vzťahu. 

 

Čl. 6. 

Zodpovednosť za škody 

 

6.1. Poskytovateľ nezodpovedá za škody a za prípadné následné škody, ktoré vznikli 

objednávateľovi na úseku dohľadu nad ochranou osobných údajov prostredníctvom ním určenej 

zodpovednej osoby, ak: 

6.2.1. objednávateľ porušil vo vzťahu k poskytovateľovi / zodpovednej osobe povinnosť riadnej 

a včasnej súčinnosti; 

6.2.2. objednávateľ napriek písomného oznámeniu zodpovednej osoby neprijal ňou určené 

opatrenia na úseku ochrany osobných údajov, resp. neodstránil ním zistené nedostatky; 

6.2.3. nezaslal kontrolnému orgánu námietky, vyjadrenia či akékoľvek stanovisko, ktoré v jeho 

mene včas písomne pripravila zodpovedná osoba s cieľom preukázať dodržiavanie zákona 

u objednávateľa a/alebo s cieľom zrušiť rozhodnutie o pokute, a/alebo s cieľom napadnúť 

oprávnenosť či výšku udelenej pokuty zo strany kontrolného orgánu. 

 

Čl. 7. 

 

Doba trvania zmluvy, zmena a výpoveď zmluvy 

 

7.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

7.2. Zmluvné strany môžu platnosť tejto zmluvy ukončiť písomnou dohodou. 

7.3. Poskytovateľ sa zaväzuje vo výpovednej lehote pokračovať v dohodnutej činnosti podľa 

rozsahu stanovenom v tejto zmluve. 

7.4. Objednávateľ môže jednostranne a s okamžitou platnosťou odstúpiť od zmluvy v týchto 

 odôvodnených prípadoch : 

7.4.1. ak poskytovateľ zo zákonných dôvodov nemôže a/alebo nesmie vykonávať činnosť 

7.4.2. ak poskytovateľ úmyselne a/alebo z hrubej nedbanlivosti spôsobil objednávateľovi škodu 

7.4.3. ak poskytovateľ závažným spôsobom porušil ustanovenia tejto zmluvy a/alebo z 

nedbanlivosti umožnil prístup k informáciám poskytovaných objednávateľom pri plnení tejto 

zmluvy iným osobám. 

7.5. Poskytovateľ môže jednostranne a s okamžitou platnosťou odstúpiť od zmluvy v týchto 

odôvodnených prípadoch : 

7.5.1. ak objednávateľ závažným spôsobom porušil ustanovenia tejto zmluvy; 

7.5.2. ak objednávateľ úmyselne a/alebo z vedomej nedbanlivosti spôsobil poskytovateľovi 

škodu 

7.5.3. ak objednávateľ neuhradil v stanovenej lehote dve po sebe idúce faktúry. 

7.6. Výpovedná lehota bez vyššie uvedených dôvodov je dohodnutá na 2 mesiace a začína 

plynúť počnúc prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, kedy bola výpoveď doručená. 
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Čl. 8. 

 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

8.1. Náležitosti výslovne neuvedené v tejto zmluve sa riadia všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

8.2. Táto zmluva sa môže doplňovať a meniť len písomnou formou na základe súhlasného 

vyjadrenia oboch zmluvných strán. 

8.3. Zmluva bola vypracovaná v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom exemplári obdržia 

obe zmluvné strany. 

8.4. Zmluva je účinná od 01.06.2017 

8.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak toho ju 

vlastnoručne a bez nátlaku podpisujú.  

 

 

v Dunajskej Strede, dňa 31.05.2017 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------   ----------------------------------------- 

     ZŠ Zoltána Kodálya s VJM                           ECON-FINANCE, s.r.o.                  

                      objednávateľ                                           poskytovateľ 

 


