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Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti Zodpovednej osoby

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. v plnom znení (Obchodný zákonník) a zákona 
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Prevádzkovateľ:

Názov: Poliklinika Karlova Ves
Sídlo: Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
IČO: 17336236
DIČ: 2020890432

IČ DPH: SK2020890432
IBAN: SK43 8180 0000 0070 0047 5630

Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Zastúpený: Ing. Silvia Némethová, riaditeľka

Korešpondenčná adresa: sídlo prevádzkovateľa

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Poskytovateľ:
Názov: Bepis, s.r.o.

Sídlo: J. Kozačeka 13, 960 01 Zvolen
IČO: 45625948
DIČ: 2023072865

IČ DPH: SK2023072865
IBAN: IBAN SK91 1100 0000 0029 2184 1305

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro., vložka č.18586/S
Zastúpený: RNDr. Sviatoslav Molnár, konateľ

Korešpondenčná adresa: P.O.Box 81501, 815 01 Bratislava

(ďalej len ako „Poskytovateľ“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti Zodpovednej osoby 
(ďalej len "zmluva") v nasledovnom znení:

Článok II.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečovať činnosť Zodpovednej osoby pre 
Prevádzkovateľa podľa ustanovenia § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZOOU") za dohodnutú odmenu, ktorú sa 
Prevádzkovateľ na základe tejto zmluvy zaväzuje uhrádzať.

2. Prevádzkovateľ pristupuje k uzavretiu Zmluvy s vedomím, že

a) spracúva osobné údaje v svojom informačnom systém;
b) má povinnosť poveriť Zodpovednú osobu dohľadom nad ochranou osobných údajov pre svoju 

organizáciu vyplývajúcu z ustanovenia uvedeného v § 44 ods. 1 písm. a) ZOOU.
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3. Poskytovateľ pri plnení predmetu zmluvy zabezpečuje najmä:

a) poskytovanie informácií a poradenstva Prevádzkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú 
spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa ZOOU a ostatných právnych
predpisov Európskej únie alebo Slovenskej republiky týkajúcich sa ochrany údajov;

b) monitorovanie súladu s ZOOU, s ostatnými právnymi predpismi Európskej únie alebo
Slovenskej republiky týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami Prevádzkovateľa 
v súvislosti s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia 
a odbornej prípravy personálu, ktorý je zapojený do spracovateľských operácií a súvisiacich 
auditov ochrany osobných údajov;

c) poskytovanie poradenstva na požiadanie, pokiaľ ide o posúdenie vplyvu na ochranu údajov a 
monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42 ZOOU;

d) spoluprácu s dozorným orgánom pri plnení svojich úloh;

e) plnenie úlohy kontaktného miesta pre dozorný orgán v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa 
spracúvania vrátane predchádzajúcej konzultácie uvedenej v § 43 ZOOU a podľa potreby aj 
konzultácie v akýchkoľvek iných veciach,

4. Poskytovateľ pri plnení svojich úloh podľa tejto zmluvy náležite zohľadňuje riziká spojené so 
spracúvaním osobných údajov, pričom berie do úvahy ich rozsah, kontext a účel.

5. Poskytovateľ vykonáva plnenie predmetu zmluvy prednostne prostredníctvom elektronickej 
komunikácii na mailové a telefónne kontakty uvedené v článku č. VI. 

6. Poskytovateľ môže na základe dohovoru s Prevádzkovateľom plniť aj iné úlohy a povinnosti. 
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby žiadna z takýchto úloh alebo povinností neviedla ku 
konfliktu záujmov.

Článok III.
ODMENA POSKYTOVATEĽA

1. Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej mesačnej odmene za služby podľa tejto zmluvy vo výške 
83,- EUR (slovom osemdesiattri) bez DPH mesačne. K odmene bude pripočítaná príslušná sadzba 
DPH.

2. Odmena podľa predchádzajúceho bodu bude uhrádzaná na základe faktúry, vystavenej vždy 
k poslednému dňu kalendárneho mesiaca s lehotou splatnosti 30 dní.

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu ustanovené v § 74 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. V prípade, že faktúra všetky náležitosti obsahovať 
nebude, Prevádzkovateľ ju môže vrátiť poskytovateľovi na opravu a doplnenie, pričom lehota 
splatnosti začne platiť až po doručení opravenej faktúry.

4. V cene podľa bodu 1. tohto článku je započítaná aj jedna osobná konzultácia za kalendárny 
štvrťrok v sídle Prevádzkovateľa v rozsahu 2,5 hodiny.

5. Poskytovateľ je povinný pokračovať v plnení predmetu zmluvy aj v prípade, keď Prevádzkovateľ 
je v omeškaní s úhradou odmeny podľa článku III tejto Zmluvy.

Článok IV.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Poskytovateľ sa v súlade s ZOOU zaväzuje zabezpečiť plnenie nasledovných úloh a cieľov, resp. 
poskytovať poradenstvo a podporu ich zabezpečenie:

a) zabezpečiť potrebnú súčinnosť s Úradom na ochranu osobných údajov SR,

b) zabezpečiť dohľad nad plnením základných povinností pri ochrane osobných údajov,

c) vymedziť účel spracovania pre začatím spracúvania osobných údajov,

d) určiť prostriedky získavania osobných údajov,

e) získavať osobnú údaje iba na vymedzený účel,
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f) zabezpečiť, aby sa spracúvali iba osobné údaje, ktoré sú svojím rozsahom a obsahom 
nevyhnutné pre dosiahnutie účelu spracúvania,

g) na rozdielne účely získavať údaje osobitne,

h) osobnú údaje získané na rôzne účely nezdružovať,

i) spracúvať len správne, úplné a aktuálne osobnú údaje,

j) nesprávne alebo neúplné osobné údaje opraviť alebo likvidovať,

k) uchovávať osobnú údaje iba na dobu nevyhnutnú pre plnenie účelu spracúvania,

l) spracúvať osobnú údaje v súlade s dobrými mravmi,

m) realizovať technické organizačné a personálne opatrenia a dohliadať na ich aplikáciu v praxi,

n) vykonávať dohľad pri výbere sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje v mene 
Prevádzkovateľa,

o) zadefinovať systematický opis plánovaných spracovateľských operácií a účelov spracúvania,

p) posudzovať nutnosť a primeranosť spracovateľských operácií vo vzťahu k účelu,

q) posudzovať riziká pre práva a slobody dotknutých osôb, ktoré vyplývajú z podstaty 
zamýšľaného spracúvania osobných údajov,

r) navrhovať opatrenia na riešenie rizík vrátane bezpečnostných opatrení a mechanizmov na 
zabezpečenie ochrany osobných údajov,

s) zohľadňovať pri svojej činnosti práva dotknutých osôb.

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť, predovšetkým 
poskytnúť všetky informácie a vykonať všetky opatrenia, ktoré Poskytovateľ vyžaduje pre riadne 
plnenie predmetu zmluvy.

3. Prevádzkovateľ je povinný umožniť Poskytovateľovi nezávislý výkon dohľadu nad ochranou 
osobných údajov a prijať jeho návrhy na odstránenie prípadných nedostatkov.

4. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby bol Poskytovateľ riadnym spôsobom a včas zapojený do všetkých 
záležitostí, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov.

5. V prípade porušenia ochrany osobných údajov je Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu a podľa 
možnosti najneskôr do 48 hodín po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedel, povinný oznámiť túto 
skutočnosť Poskytovateľovi.

6. Poskytovateľ posúdi pred začatím spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, či ich 
spracúvaním nevzniká nebezpečenstvo narušenia práva slobôd dotknutých osôb. Zistenie 
narušenia práva slobôd dotknutých osôb pred začatím spracúvania alebo porušenia zákonných 
ustanovení v priebehu spracúvania osobných údajov Poskytovateľ bezodkladne písomne oznámi 
Prevádzkovateľovi. Ak Prevádzkovateľ po upozornení bezodkladne nevykoná nápravu, oznámi to
Poskytovateľ dozornému orgánu.

Článok V.
PLATNOSŤ A TRVANIE ZMLUVY

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť od l. februára 2019, nie však skôr ako 
dňom nasledujúcim po zverejnení tejto zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2019.

3. Túto zmluvu možno kedykoľvek ukončiť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

4. Túto zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana písomne vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu. 
Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane na korešpondenčnú adresu 
zmluvného partnera.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak Poskytovateľ neplní povinnosti 
vyplývajúce z tejto zmluvy, a to ani napriek písomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatočnej 
primeranej lehoty.
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6. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak sa Prevádzkovateľ dostal do 
omeškania s úhradou odmeny podľa článku IV tejto Zmluvy o viac ako 15 kalendárnych dní 
a neuhradil ju ani v dodatočnej lehote 15 kalendárnych dní.

Článok VI.
DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že "adresa na doručovanie" je korešpondenčná adresa zmluvného 
partnera, ktorú každá zo zmluvných strán uviedla v záhlaví tejto zmluvy.

2. V prípade zmeny korešpondenčnej adresy je adresou na doručovanie posledná známa adresa, ktorú 
zmluvná strana preukázateľne oznámila druhej zmluvnej strane ako adresu na doručovanie.

3. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia adresátom. Za doručenú sa písomnosť 
považuje aj v tom prípade, ak písomnosť, odoslaná na doručovaciu adresu, bola vrátená 
odosielateľovi ako nedoručená, bez ohľadu na dôvod nedoručenia, a to aj vtedy, ak sa adresát o 
tejto písomnosti nedozvie. Dňom doručenia je v takom prípade deň vrátenia zásielky 
odosielateľovi.

4. Pre mailovú a telefonickú komunikáciu budú zmluvné strany používať nasledovné kontaktné 
údaje:

Za Prevádzkovateľa
Ing. Richard Žiška, telefón xxxxxxxxx, mail : pkv@netax.sk

Za Poskytovateľa :
RNDr. Sviatoslav Molnár, telefón xxxxxxxxx, mail : slavo.molnar@bepis.sk

Článok VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode zmluvných strán, formou
písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Pravne vzťahy touto zmluvou inak neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 
jednom z nich.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli, že táto zmluva 
vyjadruje ich slobodnú vôľu ktorú a na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú oprávnení 
zástupcovia oboch zmluvných strán.

5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom uvedeným v tejto zmluve, nie však skôr ako je deň nasledujúci 
po zverejnení zmluvy v zmysle §47a Občianskeho zákonníka

V Bratislave, dňa  . . . . . . . . . . .     V Bratislave, dňa . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prevádzkovateľ Poskytovateľ

Ing. Silvia Némethová RNDr. Sviatoslav Molnár




