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Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby 
uzatvorená podľa §269 ods.2 z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

v spojitosti s ustanoveniami §44 a nasl. z.č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
Prevádzkovateľ:  
názov:    Základná škola s materskou školou Chlebnice 

sídlo:    027 55 ZŠ s MŠ Chlebnice 134   

IČO:    37 808 770    

zastúpená:   riaditeľkou Mgr. Máriou Kantárovou  

E-mail:    zschlebnice@gmail.com 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)  
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 
 

a 
 
Zodpovedná osoba:  
obchodné meno:  Personal Data, s.r.o. 
právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným 
sídlo:    Riadok 1961/3, Ružomberok, PSČ: 034 01 
IČO:    51 297 876 
DIČ:      2120667076, (nie je platiteľom DPH) 
Bank. spojenie:   SK5383300000002301370602 
zastúpená:    JUDr. Eva Holdošová – konateľ spoločnosti 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 69244/L 
Telefónne č.:   +421915206025 
E-mail:    eva@holdosova.com 
(ďalej len „zodpovedná osoba“) 
 
(prevádzkovateľ a zodpovedná osoba ďalej spolu aj ako „zmluvné strany" a každý jednotlivo ako 

„zmluvná strana“). 

 
 

I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1 Prevádzkovateľ má záujem určiť zodpovednú osobu v zmysle § 44 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o ochrane osobných údajov“).  

1.2 Podľa § 44 ods.6 zákona o ochrane osobných údajov zodpovedná osoba sa určí na základe jej 
odborných kvalít, a to najmä na základe jej odborných znalostí práva a postupov v oblasti 
ochrany osobných údajov a na základe spôsobilosti plniť úlohy podľa § 46 zákona o ochrane 
osobných údajov. 

1.3 Zodpovedná osoba je právnická osoba, ktorej konateľ JUDr. Eva Holdošová má vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy, 
 dlhodobo sa venuje problematike ochrany osobných údajov a je spôsobilá plniť úlohy 
zodpovednej osoby. 
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II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Prevádzkovateľ týmto poveruje spoločnosť Personal Data, s.r.o., aby pre prevádzkovateľa 

prostredníctvom jej konateľa JUDr. Evy Holdošovej plnila úlohy zodpovedanej osoby v súlade 
so zákonom o ochrane osobných údajov.  

2.2 Spoločnosť Personal Data, s.r.o. toto poverenie prijíma a súhlasí s tým, že prostredníctvom jej 
konateľa JUDr. Evy Holdošovej v súlade s podmienkami tejto zmluvy bude pre prevádzkovateľa 
plniť úlohy zodpovednej osoby v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.  
 
 

III. 
Úlohy zodpovedanej osoby 

 
3.1 Zodpovedná osoba v súlade s § 46 zákona o ochrane osobných údajov  

a) poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú 
spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa zákona o ochrane osobných 
údajov, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika 
viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov, 

b) prostredníctvom pravidelných interných auditov vykonávaných spravidla jeden krát ročne 
monitoruje súlad so zákonom o ochrane osobných údajov, osobitnými predpismi alebo 
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany 
osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov 
vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú 
zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov, 

c) poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných 
údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42 zákona o ochrane osobných údajov, 

d) spolupracuje s Úradom na ochranu osobných údajov SR pri plnení svojich úloh, 
e) plní úlohy kontaktného miesta pre Úrad na ochranu osobných údajov SR v súvislosti s 

otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie a 
podľa potreby aj konzultácie v iných veciach. 

3.2 Zodpovedná osoba môže byť tiež kontaktovaná dotknutou osobou s otázkami týkajúcimi sa 
spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona o ochrane osobných 
údajov a je povinná jej odpovedať. 

3.3 Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so 
spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel 
spracúvania osobných údajov. 

3.4.  Prevádzkovateľ berie na vedomie, že obsahom úloh zodpovednej osoby je analyzovať, 
kontrolovať súlad so zákonom o ochrane osobných údajov a poskytovať s tým súvisiace 
poradenstvo. Zodpovedná osoba nie je zodpovedná za to, ak sa vyskytne u prevádzkovateľa 
nesúlad so zákonom o ochrane osobných údajov a prevádzkovateľ ho napriek upozorneniu 
a/alebo usmerneniu neodstránil. 
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IV. 
Postavenie zodpovedanej osoby 

 
4.1 Prevádzkovateľ zabezpečí, aby bola zodpovedná osoba riadnym spôsobom a včas informovaná  

o akýchkoľvek incidentoch, zmenách a všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s ochranou 
osobných údajov, a to v čo najskoršom čase, aby mohla včas poskytnúť náležité poradenstvo. 

4.2 Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť zodpovednej osobe pri plnení jej úloh potrebnú 
súčinnosť; najmä je povinný jej poskytnúť prístup k osobným údajom a spracovateľským 
operáciám. 

4.3 Prevádzkovateľ berie na vedomie, že zodpovedná osoba by mala vykonávať svoje úlohy 
nezávisle a sledovať primárne záujem zabezpečiť bezpečnosť a ochranu osobných údajov. 
Preto by zodpovedná osoba nemala dostávať žiadne pokyny v súvislosti so spôsobom plnenia 
jej úloh. Zodpovedná osoba je pri plnení jej úloh priamo zodpovedná štatutárnemu orgánu 
prevádzkovateľa. 

4.4 Prevádzkovateľ berie tiež na vedomie, že v prípade porušenia ochrany osobných údajov alebo 
iného incidentu týkajúceho sa osobných údajov musí byť bezodkladne kontaktovaná 
zodpovedná osoba. 

 
 

V. 
Zverejnenie kontaktných údajov zodpovedanej osoby 

 
5.1  Prevádzkovateľ je povinný zverejniť kontaktné údaje zodpovednej osoby napríklad na svojom 

webovom sídle, ako aj oznámiť ich úradu. Ide o tieto kontaktné údaje: 
  

ZODPOVEDNOU OSOBOU JE: Personal Data, s.r.o. so sídlom Riadok 1961/3, Ružomberok, PSČ: 
034 01, IČO: 51 297 876, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, 
vložka číslo: 69244/L, zastúpená konateľom spoločnosti JUDr. Eva Holdošová. 
 
KONTAKT: 
Meno:    JUDr. Eva Holdošová 
Telefónne č.:   +421915206025 
E-mail:    eva@holdosova.com 
Poštová adresa:  Personal Data, s.r.o., Riadok 1961/3, Ružomberok, PSČ: 03401 

 
5.2 Prevádzkovateľ sa zväzuje informovať všetkých zamestnancov o určení zodpovednej osoby, 

aby sa zabezpečilo povedomie o jej existencii a úlohách. 
5.3 Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej 

osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona o ochrane osobných údajov. 
 

VI. 
Trvanie a zánik zmluvy 

 
6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zodpovedná osoba bude vykonávať svoje úlohy podľa tejto 

zmluvy od  01.09.2018 na dobu neurčitú.  
6.2 Táto zmluva môže zaniknúť dohodou zmluvných strán. 
6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zmluvná strana môže túto zmluvu vypovedať bez 

udania dôvodu alebo z akéhokoľvek dôvodu. Výpovedná lehota je dva mesiace.  Výpovedná 
lehota plynie od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej 
výpovede druhej zmluvnej strane. 

mailto:eva@holdosova.com
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6.4 Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok zodpovednej osoby uskutočňovať činnosť, na 
ktorú sa zaviazala. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla prevádzkovateľovi škoda, je 
zodpovedná osoba povinná ho upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.  

VII. 
Odplata a platobné podmienky 

 
7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zodpovednej osobe za poskytovanie služieb zodpovednej 

osoby podľa tejto zmluvy prislúcha paušálna odplata vo výške 33,- EUR mesačne, bez DPH, 
pričom poskytovateľ v čase uzatvorenia tejto zmluvy nie je platiteľom DPH. V prípade, že sa 
poskytovateľ stane platiteľom DPH na základe príslušných ustanovení zákona č. 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty, pri fakturovaní odplaty podľa tohto článku VII. zmluvy sa bude 
uplatňovať DPH v zmysle platných právnych predpisov. 

7.2 Odplata bude uhrádzaná na základe faktúry vystavenej zodpovednou osobou každý mesiac 
zvyčajne do 5. dňa daného mesiaca. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia.  

7.3 Prevádzkovateľ sa zaväzuje faktúru uhradiť na bankový účet určený zodpovednou osobou 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 
VIII 

Záväzok mlčanlivosti 
 
8.1. Zodpovedná osoba berie na vedomie, že v rámci realizácie našej obchodnej spolupráce jej 

môžu byť poskytnuté, sprístupnené dokumenty, doklady, informácie alebo  akékoľvek záznamy 
či už v elektronickej alebo listinnej podobe, ktoré môžu obsahovať osobné údaje,  obchodné 
tajomstvo, daňové tajomstvo, bankové tajomstvo alebo iné údaje, ktoré podliehajú ochrane 
podľa osobitných právnych predpisov (ďalej len „dôverné informácie“). 

 
8.2. Zodpovedná osoba sa preto zaväzuje v prípade styku s dôvernými informáciami, či už formou 

oboznámenia, vzhliadnutia, obdržania v listinnej alebo elektronickej podobe, chrániť tieto 
dôverné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a 
sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými 
spôsobmi spracúvania.  

 
8.3. Zodpovedná osoba sa zároveň zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach 

a dôverných  informáciách, s ktorými príde do styku, či už formou oboznámenia, vzhliadnutia, 
obdržania v listinnej alebo elektronickej podobe v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich 
z tejto zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti o spracúvaní údajov podľa tejto zmluvy trvá aj po zániku 
tejto zmluvy bez časového obmedzenia.  

 
8.4. Povinnosť mlčanlivosti však neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov 

činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona; tým nie sú dotknuté ustanovenia o 
mlčanlivosti podľa osobitných predpisov. 

 
IX. 

Záverečné ustanovenia 
 
9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť  a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými 

stranami. 
9.2 Túto zmluvu je možné meniť alebo rušiť len písomným dodatkom odsúhlaseným a 

podpísaným obidvoma zmluvnými stranami. 
9.3 Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane 

jedno vyhotovenie. 
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9.4 Informácie týkajúce sa tejto zmluvy si zmluvné strany budú poskytovať prostredníctvom 
elektronickej pošty na adresy elektronickej pošty, ktoré sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 
Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek druhej zmluvnej strane oznámiť zmenenú 
adresu elektronickej pošty. Oznámenie však musí byť urobené písomne doporučeným listom 
alebo elektronicky na adresu elektronickej pošty uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Poštou 
alebo kuriérom zasielané písomnosti si zmluvné strany doručujú na adresy svojho sídla 
uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že takúto písomnosť nebude možné vinou 
zmluvnej strany, ktorej je písomnosť určená, tejto zmluvnej strane doručiť, platí, že 
k doručeniu došlo dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi.  

9.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že elektronická komunikácia prostredníctvom 
elektronických prostriedkov štandardne nemusí zaručovať dôvernosť prenášaných údajov. 
Zmluvné strany preto berú na vedomie, že v prípade prenosu tzv. citlivých údajov, ako sú 
osobné údaje, dôverné informácie, obchodné tajomstvo, prípadne iné informácie 
podliehajúce ochrane podľa iných právnych predpisov, majú zákonnú povinnosť používať pri 
prenose dát šifrovanú ochranu. Zmluvné strany použijú na šifrovaný prenos citlivých údajov 
vopred vzájomne dohodnutú formu. 

9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je v tejto zmluve ustanovené niečo iné, spravujú sa 
vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy všeobecne záväznými 
predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä príslušnými ustanoveniami zákona 
o ochrane osobných údajov. 

9.7 Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatným či neúčinným, nedotýka sa to 
ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v 
tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné/neúčinné ustanovenie novým 
ustanovením platným/účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu 
neplatného/neúčinného ustanovenia. 

9.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, jej obsahu porozumeli a 
na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 
 

Za prevádzkovateľa: Za zodpovednú osobu: 

 

V Chlebniciach, dňa ...................................... V Ružomberku, dňa ....................................... 

 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 

Základná škola s materskou školou Chlebnice Personal Data, s.r.o.  

Mgr. Mária Kantárová  JUDr. Eva Holdošová 

riaditeľka ZŠ s MŠ Chlebnice konateľ spoločnosti 

 

         
   

 
 
 
 
 
 
 

 


