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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
ochrany osobných údajov 

číslo:    191201  /2022 
 uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  

(ďalej v tomto texte aj ako „Zmluva“)  
 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
1. Poskytovateľ:             

Obchodné meno PRO INCEPTUM GDPR s.r.o. 

Sídlo Pavla Dobšinského 2321/1A, 984 03 Lučenec 

Štatutárny zástupca Ľudovít Fábry, konateľ 

IČO: 54171890 

DIČ: 2121591208 

Mail info@proinceptum.sk 

Telefón +421 905 265 896 

Bankové spojenie SK02 8330 0000 0026 0206 2208 

Zápis v registri OR Okresného súdu BB, oddiel sro, vložka číslo 42350/S 

 
(ďalej v tomto texte aj ako „Poskytovateľ“) 

 
a 

            2.    Klient:     

Obchodné meno: Obec Dolinka 

Sídlo:  Dolinka 211, 99128 Dolinka 

Zastúpený: Ing. Zsolt Régi 

IČO: 00319287 

DIČ:  2021171350 

Bankové spojenie IBAN:  

Telefón:  +421905 398 500 

Email pre fakturáciu: dolinka@dolinka.org 

Kontaktná osoba pre vyplnenie analýzy: Ing. Zsolt Régi 

Kontaktná osoba pre schválenie diela: Ing. Zsolt Régi 

Kontaktná osoba pre odovzdanie diela: Ing. Zsolt Régi 

 
(ďalej v tomto texte aj ako „Klient“) 

 
Poskytovateľ a Klient spolu v tomto texte ďalej aj ako „Zmluvné strany“, jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“. 

  
 
 
 
 

Čl. II.  
Predmet Zmluvy 
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1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa počas trvania tejto Zmluvy poskytnúť Klientovi služby v 

oblasti ochrany osobných údajov bližšie špecifikované v bode 2. tohto článku Zmluvy, v rozsahu a  za 
podmienok uvedených v tejto Zmluve.    

 
2. Poskytnutím služby v oblasti ochrany osobných údajov sa na účely Zmluvy rozumie vykonanie analýzy pre 

vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie, vykonanie auditu bezpečnostnej dokumentácie  a vypracovanie 
a dodanie bezpečnostnej dokumentácie, ako aj poskytnutie odborných poradných periodických služieb s 
dôrazom na ochranu osobných údajov podľa nariadenia č. 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
ochrane osobných údajov“), príslušných vykonávacích predpisov a iných osobitných predpisov upravujúcich 
spracúvanie osobných údajov vrátane platných nariadení Európskej únie (ďalej aj len „Predpisy“), ktoré sú 
bližšie špecifikované v bode 1.3.VOP. 

 
3. Poskytovateľ sa touto Zmluvou zaväzuje, že Klientovi poskytne nasledovnú službu:  

 
x   vykoná analýzu pre vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie 
x   vypracuje a dodá bezpečnostnú dokumentáciu 
x   odborné poradenské periodické služby  

 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ vykoná analýzu: 

  
x  telefonicky/elektronicky  (Klient analýzu vyplní a odošle. Doplňujúce informácie s poskytovateľ s klientom     
konzultuje) 
 
Ak sa Zmluvné strany dohodli na vykonaní osobnej analýzy má Poskytovateľ nárok na náhradu cestovných  
a iných výdavkov, ktoré Poskytovateľovi vzniknú v súvislosti s vykonaním analýzy osobne. V prípade 
spoločného vyplnenia kompletnej analýzy cez videohovor /telefón má poskytovateľ nárok na hodinovú 
sadzbu za poskytnutú službu. Hodinová sadzba činí 60 Eur za každú začatú hodinu. 

 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že bezpečnostná dokumentácia bude Klientovi odovzdaná nasledovne:  

 
x    elektronicky na emailovú adresu Klienta uvedenú v čl. I. bod 2 tejto Zmluvy 
x    v listinnej podobe na adresu sídla Klienta uvedenú v čl. I. bod 2 tejto Zmluvy 

 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že je záväzné poskytnutie služby uvedené v bode 3. tohto článku Zmluvy, 

vykonanie analýzy uvedené v bode 4. Tohto článku Zmluvy a odovzdanie bezpečnostnej dokumentácie 
uvedené v bode 5. tohto článku Zmluvy, ktoré je označené znakom „x“. 
 

7. Ak sa Zmluvné strany dohodli, že pri školení GDPR má Poskytovateľ nárok na náhradu cestovných  a iných 
výdavkov, ktoré Poskytovateľovi vzniknú v súvislosti s vykonaním školenia. V prípade školenia má 
poskytovateľ nárok na hodinovú sadzbu za poskytnutú službu a cestovné náklady. Hodinová sadzba činí 
60 Eur za každú začatú hodinu. 
 

 
Čl. III.  
Cena  

 
1. Cena za poskytovanie služieb dojednané v čl. II. bod. 3. tejto Zmluvy je  190  Eur, ktorá bude fakturovaná 

v nasledujúcom dni po dni účinnosti tejto Zmluvy.  
Poskytovateľ nie je platcom DPH. 
  

2. Cena za odborné poradenské a periodické služby uvedené v čl. II. bod 3. tejto Zmluvy  po uplynutí 30 dní 
odo dňa účinnosti tejto Zmluvy je   25   Eur  mesačne.  
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Poskytovateľ nie je platcom DPH. V prípade, že sa Poskytovateľ v priebehu platnosti tejto zmluvy stane 
platcom DPH, bude k vyššie uvedenej cene pripočítaní aj DPH v sadzbe platnej v čase vzniku daňovej 
povinnosti. 

 
3. V cene za poskytnutie služieb v zmysle tejto Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady  a výdavky Poskytovateľa 

spojené s poskytovaním služieb v zmysle tejto Zmluvy okrem vykonania analýzy osobne. V prípade 
vykonania osobnej analýzy má Poskytovateľ nárok na náhradu cestovných  a iných výdavkov, ktoré 
Poskytovateľovi vzniknú v súvislosti s vykonaním analýzy osobne.  
 
 

Čl. IV. 
Platobné podmienky  

 
1. Poskytovateľ vystaví za poskytnutie dojednaných služieb faktúru bezodkladne po uzatvorení tejto Zmluvy so 

splatnosťou 7 dní odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy. 
2. Klient je povinný zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu za poskytované služby dojednané v čl. III. bod. 1. 

tejto Zmluvy na základe faktúry vystavenej  Poskytovateľom. 
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.  
4. Faktúra sa považuje za uhradenú pripísaním fakturovanej sumy v celkovej výške na účet Poskytovateľa.  
5. Ak Klient neuhradí Poskytovateľovi cenu za poskytované služby na základe vystavenej faktúry riadne a včas, 

má Poskytovateľ nárok od Klienta na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň 
z omeškania. 

6. Poskytovateľ poskytne služby Klientovi po úhrade faktúry v celkovej výške. 
7. Poskytovateľ nezodpovedá Klientovi za škodu, ktorá mu vznikne v čase do uhradenia faktúry. 
8. Poskytovateľ vystaví faktúru bezodkladne po podpise Zmluvy za poskytnutie služieb v rozsahu dohodnutom 

v zmluve a ďalšie faktúry budú vystavované mesačne. 
9. Poskytovateľ vystaví faktúru na odmenu za  na paušálnu odmenu odborné poradenské periodické služby, po 

uplynutí mesačného obdobia, na ktoré bola predchádzajúca faktúra vystavená. V nasledujúcich mesačných 
obdobiach Poskytovateľ vystaví faktúru najskôr v čase, kedy posledný deň splatnosti bude prvým dňom 
nového fakturačného obdobia. 

10. Poskytovateľ je povinný bezpečnostnú dokumentáciu odovzdať Klientovi najneskôr do troch mesiacov odo 
dňa odovzdania vyplnenej analýzy. 
 

Čl. V.  
Vznik a trvanie Zmluvy 

 
1. Táto Zmluva sa uzatvára minimálne na dobu 32 mesiacov a účinnosť nadobúda dňom uverejnenia zmluvy 

na webovom sídle Prevádzkovateľa a v Centrálnom registri zmlúv. 
 

 
Čl. VI.  

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby v súlade s platnými právnymi predpismi, v súlade s touto 
zmluvou a bez zbytočného odkladu. Činnosti budú vykonávané prostredníctvom odborných pracovníkov 
kvalifikovaných podľa osobitných predpisov.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy následne po úhrade faktúry 
Klientom. Poskytovateľ nie je povinný plniť na základe tejto Zmluvy skôr, ako bude predmetná suma 
pripísaná na jeho účet uvedený v záhlaví Zmluvy. Prípadné iné dojednania podmienok týkajúcich sa dodania 
predmetných služieb je možné iba písomným dodatkom k tejto zmluve. 

3. Poskytovateľ nie je povinný odovzdať bezpečnostnú dokumentáciu Klientovi v lehote uvedenej v čl. IV. bod. 
11. tejto Zmluvy, pokiaľ bez jeho zavinenia nie je možné poskytnúť služby včas alebo bez vád. Lehota na 
odovzdanie bezpečnostnej dokumentácie sa predlžuje o čas omeškania objednávateľa s poskytovaním 
súčinnosti podľa ustanovení VOP. 
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Čl. VII.  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto Zmluva sa riadi ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo 

nezhody pri jej interpretácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, 
že k takejto dohode nedôjde je každá Zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na 
príslušný súd.  

2. V prípade, ak je niektoré z ustanovení tejto Zmluvy neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, nemá to 
vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy.  

3. Ustanovenia v tejto zmluve neupravené sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami Poskytovateľa, 
ktoré tvoria prílohu č.1 tejto Zmluvy, a upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v prípade rozporu so 
zmluvou má prednosť znenie Zmluvy.  

4. Klient svojim podpisom prehlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami 
Poskytovateľa. 

5. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou vzostupne číslovaných písomných dodatkov, 
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

6. Záležitosti v tejto zmluve výslovne neupravené sa spravujú predovšetkým príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.  

7. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, všetky s platnosťou originálu, pre každú zmluvnú stranu po 
jednom vyhotovení.  

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, nemajú 
proti nej žiadne námietky, na znak čoho pripojili svoje podpisy. 

 
Prílohy:  

1. Všeobecné obchodné podmienky- zverejnené na webovom sídle Poskytovateľa 
 

V Dolinke V Dolinke 

Dňa   19.12.2022 Dňa  19.12.2022 

Poskytovateľ: PRO INCEPTUM GDPR s.r.o. Objednávateľ:  

 
 


