
Zmluva

o poskytnutí služby

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č.2016/679 
čl.l,čl.5,čl.24,čl.32, čl.35,čl.37-39/GDPR/ a §31,§39,§42,§44-46 zákona 
č.18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych

predpisov.

I.

Zmluvné strany 

Poskytovateľ: 1. Ing. Peter Krajč-BEKA

Nemocničná 2333/3, 07501 Trebišov 

IČO: 46 771 689

Bankové spojenie: VUB-TrebiŠov 

Číslo účtu :3037393251/0200 

DIČ: 104 095 0812

Objednávateľ: 2.Názov: Bytový podnik Trebišov,s.r.o.

Sídlo: Puškinova 18,075 01 Trebišov 

Štatutárny zástupca: JUDr. Ján Šipoš 

IČO: 36175706 

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

DIČ: 202 00 29935 

IČDPH: SK 202 00 29935



II.

Predmet zmluvy

1. - Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonávanie niektorých činností podľa 
nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov / GDPR / a zákona č.18/2018 Z.z o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších právnych predpisov za podmienok a v rozsahu dohodnutom v tejto 
zmluve.

III. 

Čas plnenia

l.Poskytovateľ vykoná dohodnuté služby v súlade s dohodnutým harmonogramom,podľa 
rozsahu objektu resp. školského zariadenia v zmysle platných predpisov.

Termín začatia: máj 2018

Termín ukončenia: do zrušenia zmluvy

IV. 

Platby a platobné podmienky

1.Cena za vykonávanie dohodnutých služieb je stanovená dohodou zmluvných strán .

2. Dohodnutá cena: 20 € mesačne, štvrťročne 60 €

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať dohodnutú cenu za predmet plnenia podľa tejto 
zmluvy riadne a načas.

V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ je povinný pri výkone predmetu zmluvy podľa článku II. poskytnúť 
v nevyhnutnom rozsahu všetky potrebné informácie a súčinnosť pri zabezpečovaní plnenia 
povinností podľa §39 až §43 zákona o ochrane osobných údajov týkajúcich sa bezpečnosti 
spracúvania, oznámenia ochrany osobných údajov, posúdenia vplyvu na ochranu osobných



údajov a predchádzajúcej konzultácie, s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných 
údajov a informácie dostupné sprostredkovateľovi a zodpovednej osobe/§44 až §46 /.

2. Objednávateľ bude poskytovateľovi včas podávať všetky informácie, písomné doklady 
a ostatné náležitosti týkajúce sa predmetu jeho činnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z

3. Objednávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov 
a kontroly zo strany audítora a splnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, GDPR
a zákona o ochrane osobných údajov.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade potreby konzultovať s objednávateľom závery činností 
podľa článku II. tejto zmluvy.

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zúčastnenými stranami.

2. Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré musia 
byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

3. K odstúpeniu od zmluvy môže pristúpiť každá zo zmluvných strán a môže ju vypovedať s 
dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť vždy od prvého dňa kalendárneho 
mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.

Podaním výpovede nie je dotknutý nárok poskytovateľa na vyplatenie dohodnutej ceny 
v zmysle článku IV. počas výpovednej lehoty.

4. Zmluvné strany -  poskytovateľ aj objednávateľ prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy 
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. Táto zmluva je vyhotovená v 2 
exemplároch, z ktorých každá strana dostane po 1 exemplár.

VTrebišove

VI.

Záverečné ustanovenia

Objednávateľ j


