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/ PORADENSTVO A SLUZBY V OBLASTI 

OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

./ 

ZMLUVA č. ZO/2021F25333-l 
O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY 

pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa 
uzatvorená s poukazom na§ 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. v pl. znení (Obchodný zákonník), 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

1.1. Poskytovateľ 

1.2 Prevádzkovateľ: 

medzi 

čl. I. 
Zmluvné strany 

Obchodné meno: osobnyudaj.sk, s.r.o. 
Sídlo: DUEIT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 

Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 O I 
Konajúci: Mgr. Tatiana Dopiráková, konateľ 

IČO: 
Ing. Tomáš Dopirák, konateľ 
50528041 

Zápis: 

DIČ: 

Obchodný register Okresného súdu Košice 1, 
Vložka: 41065N, Oddiel: Sro 
2120357041 

IČ DPH: SK2120357041 
IBAN: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 
Emailové spojenie: info@osobnyudaj.sk 
Telefonický kontakt: 02 / 800 800 80 
(ďalej len„ poskytovate!'") 

Názov: Obec Veľké Chlievany 
Sídlo: 
Konajúci: 
IČO: 

Veľké Chlievany 80, Veľké Chlievany, PSČ: 95655 
Bc. Zuzana Flórová, starostka 
00311260 

DIČ: 2021054332 
Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Flórová 
Emailové spojenie: obecchlievany@slovanet.sk 
Telefonický kontakt: 09114247 l 7 
(ďalej len„ prevádzkovatel"') 

čl. II. 
Úvodné ustanovenia 
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2.1. Ak v zmluve výslovne nie je uvedené inak, rozumie sa pod pojmom: 
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2.1.1. dotknutá osoba: akákoľvek fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. 
2.1.2. kontrolný orgán: vrchný inšpektor úradu, inšpektor úradu a zamestnanci úradu, ktorí sú členmi kontrolného orgánu. 
2.1.3. osobný údaj: údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno 

identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako 
je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej 
alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, 

,,_ 

psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. 
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osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT .Business Residence. Námestie osloboditeľov 3/A. 040 01 Košice 
IČO: 50 528 041 IČ DPH: SK2120357041 IBAN: SKOS 1100 0000 0029 41 03 4594 
SWIFT: TATRSKBX Okresný súd Košice I Odd.: Sro Vložka/:.: 41065/V 

tel číslo: 02/ 800 800 80 
email: info@osobnyudaj.sk 
www.osobnyudaj.sk 




















