Zmluva o dielo

uzatvorená podľa§ 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:

ekoposs+ s.r.o.
Sadová 3/A, 905 01 Senica
51104008
2120621272
SK 2120621272
Ing. Lucia Sandtner, PhD.

(ďalej len „Zhotoviteľ")
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpená:

Základná škola
Sadová 620 90501 Senica
31827705
2021077696
Prima banka a.s.
SK72 5600 0000 0092 1456 5008
Ing. Svetlana Chábelová, riaditeľka školy

(ďalej len „Objednávate!'")

Preambula
Táto zmluva sa uzatvára vzhľadom na legislatívne zmeny v oblasti ochrany osobných údajov, v
rámci ktorých bolo vydané nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(GDPR - General Data Protection Regulation) a prijatý nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane
ósobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť dňa
25.5.2018 (ďalej spolu len „nová právna úprava v oblasti ochrany osobných údajov") z
dôvodu potreby zosúladiť dokumentáciu objednávateľa ako prevádzkovateľa s novou právnou
úpravou v oblasti ochrany osobných údajov.
Článok 1
Účel zmluvy
1. Účelom tejto Zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán pri
poskytovaní konzultačných služieb Ochrana osobných údajov a vypracovanie
dokumentu „Posúdenie vplyvov na ochranu osobných údajov" v zmysle Zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Zákon").

Článok 2
Predmet zmluvy
1. Účelom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v
rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracovať pre
objednávateľa dielo, ktorým je komplexná implementácia novej právnej úpravy v oblasti
ochrany osobných údajov v prostredí objednávateľa, a to:
a) zhodnotenie súčasného stavu (priestory, dokumentácia, procesy, zmluvy, poučenia
a ostatné podmienky a povinnosti),
b) vypracovanie dokumentu „Posúdenie vplyvov na ochranu osobných údajov" informačná bezpečnosť v súlade v súlade s novou právnou úpravou v oblasti
ochrany osobných údajov, vypracovanie plánu znižovania miery rizík,
c) vypracovanie novej bezpečnostnej smernice pre oprávnené osoby podľa novej
právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov,
d) vypracovanie záznamov o spracovateľských činnostiach na existujúce činnosti,
resp. definícia nových spracovateľských činností podľa novej právnej úpravy
v oblasti ochrany osobných údajov,
e) vypracovanie poverení oprávnených osôb v súlade s novou právnou úpravou
v oblasti ochrany osobných údajov,
f) vypracovanie zmlúv so sprostredkovateľmi a poradenstvo k vypracovávaniu zmlúv
so sprostredkovateľmi,
)
g vypracovanie súhlasov dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov,
h) odporučenie produktov a služieb, ktoré nemá objednávateľ zavedené alebo ktoré
nahrádzajú produkty a služby zavedené u objednávateľa a nespÍňajúce požiadavky
novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov,
i) poskytovanie poradenskej činnosti a súčinnosti pri zavádzaní všetkých vyššie
uvedených dokumentov v praxi na požiadanie objednávateľa,
2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi pravdivé informácie o skutkovom
stave a všetky tvrdenia podložiť dôkaznými listinami.
Článok 3
Cena služieb a platobné podmienky
1. Cena za predmet zmluvy špecifikovaný v Čl. 2 bode 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a
vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov v sume 290,00 EUR bez DPH (slovom dvestodeväťdesiat eur), t. j.
348,00 EUR s DPH (slovom tristoštyridsaťosem eur) (ďalej len „cena diela").
2. Cena za služby je konečná, nemenná a zahŕňa náhradu všetkých nákladov, ktoré
poskytovateľovi vzniknú pri plnení jeho záväzkov z tejto zmluvy, vrátane dopravných
nákladov.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu diela na základe faktúry zhotoviteľa splatnej do 14
dní od doručenia faktúry objednávateľovi bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa
uvedenom na faktúre. Poskytovateľ vystaví a doručí faktúru objednávateľovi po v lehote
najneskôr do dvoch kalendárnych dní po odovzdaní diela objednávateľovi v zmysle Čl. III
bod 1. zmluvy.
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4. Faktúra podlieha povinnosti zverejnenia faktúry na tovary a služby podľa zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Článok4
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokumenty uvedené v Čl. 2 bod 1. písm. a} až i} zmluvy vykonať a
odovzdať objednávateľovi v mieste sídla objednávateľa tak, aby objednávateľ dokázal
splniť všetky povinnosti, ktoré mu ukladá nová právna úprava v oblasti ochrany osobných
údajov, najneskôr v termíne do 25.5.2018.
2. Dokumenty, ktoré sú predmetom zmluvy, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi podľa
predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy v elektronickej forme na adresu zodpovednej
osoby objednávateľa, uvedenej v bode 6. tohto článku zmluvy. Dokument „Posúdenie
vplyvov na ochranu osobných údajov" odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi zároveň aj v
písomnej podobe v jednom vyhotovení.
3. Poskytovateľ je povinný:
a} splniť svoje záväzky z tejto zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou,
b) vykonať dielo riadne a včas, v rozsahu a v súlade s novou právnou úpravou v oblasti
ochrany osobných údajov,
c) bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať
vplyv na vytvorenie diela a na termín jeho dokončenia a riadneho odovzdania,
d) vrátiť objednávateľovi po vykonaní diela všetky podklady a dokumenty, ktoré mu boli
poskytnuté v súvislosti s plnením tejto zmluvy.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje povinnosťou mlčanlivosti o informáciách, ktoré sa dozvedel pri
plnení tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby všetci zamestnanci
zhotoviteľa, ako aj iné osoby podieľajúce sa na vykonávaní diela zachovávali mlčanlivosť o
všetkých informáciách, o ktorých sa dozvedeli pri plnení tejto zmluvy. Zhotoviteľ na
požiadanie objednávateľa preukáže, že zabezpečil zachovávanie mlčanlivosti podľa
predchádzajúcej vety tohto bodu zmluvy.
5. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetky potrebné informácie, podklady,
dokumenty a súčinnosť, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre vypracovanie diela.
6. Vo všetkých veciach plnenia zmluvy, vrátane technických otázok a otázky súčinnosti pri
vyhotovovaní diela konajú osoby:
Za objednávateľa: Ing. Svetlana Chábelová, riaditeľka škola
tel.: 034 651 43 80
mobil: 0905 621 996
e-mail: riaditelka@zs3senica.sk
Za zhotoviteľa: Mgr. Vladimír Sandtner
mobil: 0911 361 002
e-mail: vladimir@ekopossplus.sk
Zmena týchto osôb je možná i bez zmeny zmluvy na základe písomného oznámenia druhej
zmluvnej strane.
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Článok S
Záruka a zodpovednosť za vady
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy, kvalitne, v súlade
s pokynmi a potrebami objednávateľa a v súlade s novou právnou úpravou v oblasti
ochrany osobných údajov účinnou ku dňu odovzdania a prevzatia diela.
Záručná doba na dielo je dvadsaťštyri (24) kalendárnych mesiacov a začína plynúť
odovzdaním diela objednávateľovi. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ
nemohol užívať dielo pre vady, nedostatky a chyby (ďalej spolu len „vady"), za ktoré
zodpovedá zhotoviteľ.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa na diele vyskytnú do uplynutia záručnej doby.
Vadou diela sa rozumie najmä to, že dielo nespÍňa požiadavky vyžadované touto zmluvou,
základnými pravidlami bezpečnosti a zákonnosti prevádzkovaných informačných
systémov, vydanými bezpečnostnými štandardmi, všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, najmä novou právnou
úpravou v oblasti ochrany osobných údajov a právne záväznými aktmi Európskej únie a
Európskych spoločenstiev a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika
viazaná.
Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi písomne, bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa
objavili po jeho prevzatí, najneskôr však do uplynutia záručnej doby a zhotoviteľ je povinný
tieto vady odstrániť bez zbytočného odkladu na vlastné náklady, maximálne do pätnástich
(15) pracovných dní od ich oznámenia, pokiaľ sú vady odstrániteľné, ak sa s
objednávateľom nedohodne inak.
Pokiaľ zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie vady v stanovenej lehote, alebo ak sú vady
neodstrániteľné, objednávateľ má nárok, aby mu zhotoviteľ v tej istej lehote poskytol nové
plnenie bez vád namiesto dodaného vadného diela. Ak zhotoviteľ neposkytne
objednávateľovi v stanovenej lehote nové plnenie bez vád, má objednávateľ právo na
zľavu vo výške 3 % z ceny diela.
Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu písomnou
formou doporučeným listom na adresu osoby, uvedenú v Čl. 4 bod 6 zmluvy.
Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté porušením zmluvných povinností
objednávateľa podľa Čl. 4 bod 5 zmluvy.

4

Článok 6
Zánik zmluvy
1. Zmluva o dielo môže okrem splnenia zaniknúť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán; ak dôjde k zániku zmluvy dohodou, zmluvné
strany vyvinú úsilie, aby sa dohodli na vzájomne vyhovujúcom vysporiadaní svojich
práv a povinností,
b) jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo objednávateľa,
pričom následky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia
o odstúpení s uvedením dôvodu odstúpenia druhej zmluvnej strane; pre prípad
odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany dohodli na vylúčení§ 351 ods. 2 Obchodného
zákonníka v Znení neskorších predpisov,
c) písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa.
2. Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak druhá zmluvná strana
nedodržiava právne predpisy alebo podmienky tejto zmluvy, a to aj po predchádzajúcom
písomnom upozornení a poskytnutí dodatočnej lehoty v dÍžke minimálne pätnásť (15)
pracovných dní na nápravu.
3. Zmluvu môže objednávateľ vypovedať v priebehu jej platnosti písomnou výpoveďou aj bez
uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 15 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúcim
kalendárnym dňom po doručení výpovede zhotoviteľovi.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky otázky touto Zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR.
2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise obdrží každá
zo Zmluvných strán.
3. Túto Zmluvu možno meniť a dopÍňať len písomne po dohode oboch Zmluvných strán
s uvedením miesta a dátumu vykonania zmeny alebo doplnenia Zmluvy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, pochopili jej obsah a na znak súhlasu
s ňou ju podpísali.
S. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

/Q.

2..5. 0'á .'2._'.:,\1 .
V Sen1c1
• • dvna .............................

V Senici dňa .....�.. :.:-:.'?...:.. �.....

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

ekoposs+ s.r.o.
Ing. Lucia Sandtner, PhD.

.-,.;:;' C' -
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