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Zmluva o poskytovaní služieb
(innominátna zmluvauzatvorenáv zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a primerane
podťa zmluvy o dielo - §§ 5 6

c§xTRUH vogllÉHo ěnsu
l(Y§ucKÉ NovÉ ME§To

Zmluvné strany:
Objednávatel': Centrum vol'ného času

Sídlo:
IČo:
DIČ:

Komenského 1163140,024 0I Kysucké N
37812840
2021668055
Zastúpený: Mgr. Kamila Bendová

Fodacie

značke

4/zrzl

Znak hodnoty
a leho|a uloženia: y'?

SR

Vybawje:

číslo:l

Prílohy/listy:

Mesto,

rí89lSlralUína /" 2,
É

/4 / z,z7

+

&etta/c,,a

Poskytovatel': M-PROMEX s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Sídlo:

Kukučínova2599,02401 Kysucké Nové Mesto, SR
36379034
SK2020119090
Register; Obchodný register OS Žilina, Oddiel Sro, Vložka č.: 1 IO27lL,
Zastúpený: PhDr, Jozef Pauk, PhD., konateť spoločnosti

rco;
ft npu;

I. Predmet

l,

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie poradenstva akonzultácií v oblasti ochrany
osobných údaj ov poskytovateťom obj ednávateťovi, najmá:

a)
b)

c)
d)

2.

zmluvy a kontaktné osoby

Poskytovanie operatívneho poradenstva a konzultácií štatutárnemu zástupcovi,
zodpovedným osobám, vedúcim pracovníkom a v prípade potreby aj jednotlivým
oprávneným o sobám a to na základe požiadaviek obj ednáv atel a.
Poskytovanie poradenstva a súčinnostipri zabezpečovaní plnenia zákonných
povinností, objednávateťa ako prevádzkovatefa v oblasti ochrany osobných údajov
a ich monitorovaní a kontrole.
Organizovanie pravidelných školenív oblasti ochrany osobnýclr údajov pre

zodpovedné osoby a oprávnené osoby.
Priebežnésledovanie zmien v oblasti legislatívy a metodických usmernení
a navrhovanie implementácie takýchto zmienv podmienkach školy.

Kontaktnými osobami pri plnení tejto zmluvy sú:

a) Za objednávatel'a:

Andrea Ochodničanová, zodpovedná osoba poverená dohťadom

nad bezpečnost'ou osobných údaj ov.

b) Za poskytovatefa: PhDr. Jozef Pauk, PhD., konatef spoločnosti, poradca
a konzultant.

3. Kontaktné osoby sú poverené operatívne dojednávať termíny stretnutí ako aj
konkrétny obsah poskytovaných služieb a to spravidla na obdobie nasledujúceho
štvrt'roku.

'/
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II. Čas, miesto, sp6sob výkonu prác
1.

Činnosti uvedené v predmete zmluvy budú vykonávať zamestnanci poskytovateťa od
dňa zverejnenia zmluvy, kedy nadobúda táto zmluva účinnosť.

2.

Zmluvasauzatvárana dobu určitúdo 31.12,202L

a

Práce budú vykonávané v priestoroch objednávateta, v priestoroch poskytovatefa,
alebo na iných vzájomne dohodnutých miestach.

4.

Práce budú vykonávané najmá formou osobných návštev zástupcov poskytovateťa
u objednávateťa, formou písomnej alebo elektronickej komunikácie, formou vopred
dohodnutých školeníalebo vypracovaním potrebných dokumentov.
III. Povinnosti obj edn áv atel' a

1.

2.

Objednávateť poskytovatefovi poskytne prístup do svojich priestorov, súčinnost'
a informácie potrebné pre splnenie závázkov ztejto zmluvy.

za poskytnuté služby vyplatit'dohodnutú cenu podl'a článku v. tejto zmluvy.
IV. Povinnosti poskytovatel'a

1.

2.

Poskytovatela zodpovedá za poskytovanie poradenstva a konzultácií podfa článku I.

Povinnosťou posky,tovateťa je zachovávat' mlčanlivosťo všetkých skutočnostiach,
s ktorými príde do kontaktu, najmá mlčanlivost'o osobných údajoch.

V. Cena za služby a platobné podmienky
1,

2.

3.

Cenaza sluŽby bola určená dohodou zmluvných strán vo výške 70.- €
predstavuje 84.- € s DPH) zakalendárny štvďrok.

Fakturačnéobdobie je 1 kalendárny štvfi'rok, ak sa kontaktné osoby zmluvných strán
nedohodnú inak.

Poskytovatel' vystaví faktúru najneskór
fakturačnom období.

4.

bez DPH (to

do 15. dňa

mesiaca, nasledujúcom po

Objednávatef zabezpečíťrhradu ceny cliela - poskytnutých slrržieb v termínoch
splatrrosti uvedených v jednotlivých faktťrrach (splatnost' je spravidla 15 driová).

VI. Ukončenie zmluvy

1, Obidve zmluvné strany móžu zmluvu vypovedat' aj bez uvedenia
v

dóvodu
jednomesačnej výpovednej dobe. Výpovedná doba 1 mesiac zaěina plynút'prvým
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dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej
strane. Výpoved'musí byt'doručená v písomnej forme.

2,

Týmto článkom VI nie je dotknuté právo zmluvných strán ukončit'zmluvu dohodou.
y

1.

2,

IL záv erečnéustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť
dňom zverejnenia, Zmluva má 3 strany avyhotovuje sa v2-och rovnopisoch,
z ktorých každá zo zmluvných strán dostane 1 vyhotovenie.

Táto zmluva

sa

móže menit' len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma

zmluvnými stranami.
a

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

4,

V

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli, konaiú na
základe slobodnej vóle a naznak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú.

Kysuckom Novom Meste dňa14. L202I

Za objeďnávatela:

ml--Wffi
Mgr. Kamila Bendová
Riaditeťka cvč

Za poskytovateťa:

PhDr. Jozeflauk, PhD.

