ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ REKLAMNÝCH SLUŽIEB
č. 23 /2021
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „zmluva“)
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Spoločnosť zapísaná v:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence,
Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré
Mesto 040 01
Ing. Tomáš Dopirák, konateľ
50528041
2120357041
SK2120357041
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN SK04 0900 0000 0051 5573 6074
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro,
vložka č. 41065/V

(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Vykonávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava

Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Spoločnosť zapísaná v:

Mgr. Maroš Sagan, PhD., predseda
SLSP,a.s.
SK46 0900 0000 0050 5718 7198
318 263 85
2021177246
------Register združenie obcí – Okresný úrad Trnava

/ďalej len „Vykonávateľ“/
/spoločne len „ Zmluvné strany“ jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“/
za nasledovných podmienok:
1. Predmet zmluvy
1.1.

1.2.

Objednávateľ sa zaväzuje za činnosti Vykonávateľa v období platnosti a účinnosti tejto
zmluvy vykonať audit v oblasti ochrany osobných údajov a vypracovať bezpečnostnú
dokumentáciu podľa tejto zmluvy, ako aj pravidelne aktualizovať všetky dokumenty
z oblasti ochrany osobných údajov v súlade s legislatívou upravujúcou oblasť ochrany
osobných údajov.
Objednávateľ sa zaväzuje bezodplatne pravidelne realizovať odborné semináre na
dohodnuté témy.
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1.3.

Zmluvné strany si nebudú za predmet tejto Zmluvy účtovať žiadne poplatky. Zmluva sa
uzatvára bezodplatne.
Predmetom tejto Zmluvy je aj zabezpečenie reklamy a propagácie Objednávateľa
Vykonávateľom v zmysle bodu 1.1. tohto článku zmluvy, podľa nižšie dohodnutých
podmienok, a to na nasledovne:

1.4.

a)

b)

c)

2.

propagácia loga a obchodného mena Objednávateľa na webovom sídle vykonávateľa
(ak
Vykonávateľ
má
webové
sídlo)
prepojením
na
stránku
https://www.osobnyudaj.sk,
umožnenie
vystúpenia
zástupcu
Objednávateľa
na
seminároch,
konferenciách workshopoch a na podujatiach organizovaných Vykonávateľom, vždy
na základe dohody zmluvných strán,
prezentácia propagačných a reklamných materiálov Objednávateľa cez dostupné
komunikačné kanály, a na konkrétnom podujatí, ktorého sa zúčastní aj Objednávateľ,

Práva a povinnosti Zmluvných strán

2.1.
2.1.1.

Práva a povinnosti Vykonávateľa
Vykonávateľ sa počas platnosti tejto Zmluvy zaväzuje Objednávateľovi zabezpečiť
nasledovné služby:
a) zverejnenie reklamných nápisov Objednávateľa vo forme ochrannej známky (loga)
Objednávateľa v dohodnutých tlačovinách a dokumentoch vydávaných RVC, napr.
pozvánky a materiály určené na podujatia, ktorých sa zúčastní aj Objednávateľ.
b) zverejnenie reklamných nápisov Objednávateľa vo forme ochrannej známky (loga)
Objednávateľa a prezentovanie podnikateľskej činnosti Objednávateľa na 2 roll-up
banneroch umiestnených na viditeľnom mieste v priestoroch podujatí, ktorých sa
zúčastní aj Objednávateľ.
c) zverejnenie ochrannej známky (loga) Objednávateľa a označenie Objednávateľa ako
„partner“ na webovom sídle (ak má) v sekcii partneri
d) zabezpečiť možnosť distribúcie reklamných materiálov Objednávateľa účastníkom
podujatí organizovaných Vykonávateľom na vybranom a vopred dohodnutom
podujatí, ktorého sa zúčastní aj Objednávateľ.

2.1.2. Vykonávateľ sa zaväzuje, že služby špecifikované v článku 2. odseku 2.1.1. tejto zmluvy
zabezpečí pre Objednávateľa odborne, kvalitne a v Zmluvnými stranami dohodnutej
lehote.
2.1.3. Vykonávateľ sa zaväzuje, že bude Objednávateľa informovať o pripravovaných akciách, na
ktorých môžu vystúpiť zástupcovia Objednávateľa v dostatočnom predstihu.
2.1.4. Vykonávateľ je povinný oboznámiť Objednávateľa s každým navrhovaným riešením a
materiálom (podklady, kreatívne a textové riešenia, atď.), ktorý sa týka Objednávateľa.
2.1.5. Vykonávateľ sa zaväzuje, že neuzavrie po dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy so
žiadnou politickou stranou alebo spoločnosťou alebo iným podnikateľom vykonávajúcim
rovnakú alebo podobnú činnosť ako Objednávateľ (konkurentom) zmluvu s podobným
obsahom bez predchádzajúceho a výslovného písomného súhlasu Objednávateľa.
Konkurentom je predovšetkým spoločnosť alebo iný podnikateľ vykonávajúci všetky,
alebo niektoré z týchto činností: poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov
v zmysle Nariadenia GDPR a/alebo zákona o ochrane osobných údajov, výkon činnosti
zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR, a/alebo zákona o ochrane osobných

2

2.1.6.

2.2.

údajov, poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V prípade pochybností,
či sa určitá spoločnosť považuje za konkurenta Objednávateľa, preváži prehlásenie
Objednávateľa. Uvedené sa nevzťahuje na lektorské činnosti.
Vykonávateľ nie je oprávnený použiť obchodné meno Objednávateľa alebo ochrannú
známku (logo) Objednávateľa inak ako v rozsahu, medziach, spôsobom potrebným na
plnenie tejto zmluvy a určeným v tejto zmluve.
Práva a povinnosti Objednávateľa

2.2.1. Objednávateľ sa za vykonané služby v rozsahu uvedenom v článku 2. odseku 2.1.1.
písmená a) až h) tejto zmluvy zaväzuje vykonať u Vykonávateľa riadne a včas audit
v oblasti ochrany osobných údajov a vypracovať bezpečnostnú dokumentáciu v súlade s
NARIADENÍM 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).
2.2.2. Objednávateľ je povinný poskytnúť Vykonávateľovi informácie, respektíve údaje, ktoré
Vykonávateľ potrebuje k poskytovaniu služieb podľa tejto zmluvy.
2.2.3. Objednávateľ dodá Vykonávateľovi grafické podklady potrebné pre realizáciu jednotlivých
služieb uvedených v odseku 2.1.1. písmená a) až h) tohto článku zmluvy do 10 pracovných
dní odo dňa podpísania tejto zmluvy.
2.2.4. Objednávateľ je počas trvania tejto zmluvy oprávnený na svojom webovom sídle, vo
svojich propagačných materiáloch, cenových ponukách, v školeniach ktoré organizuje pre
svojich klientov, resp. pre zamestnancov svojich klientov, uvádzať Vykonávateľa ako
svojho partnera, spolu s uvádzaním loga a obchodného mena Vykonávateľa.
2.2.5. Objednávateľ prehlasuje, že si za účasť svojich zástupcov na plánovaných akciách
Vykonávateľa nebude účtovať žiadne poplatky.
3. Spolupráca Zmluvných strán
3.1.

4.
4.1.

Zmluvné strany sú povinné počas plnenia tejto zmluvy spolupracovať prostredníctvom
kontaktných osôb uvedených v článku 6. tejto zmluvy, najmä sú povinné navzájom sa
informovať o každej dôležitej skutočnosti, ktorá môže mať vplyv na plnenie povinností
podľa tejto zmluvy.
Kontaktné osoby
Všetky informácie spojené s touto zmluvou treba oznámiť nižšie uvedeným kontaktným
osobám písomne, t. j. telefaxom, poštou, alebo elektronickou poštou na nasledujúce
adresy:
Zo strany Objednávateľa:
meno:
JUDr. Radovan Tomaško
adresa:
DUETT Business Residence,
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
číslo telefónu:
+421 915 751 071
e-mail:
tomasko@osobnyudaj.sk
Zo strany Vykonávateľa:
meno: Mgr. Andrea Briestenská
pracovná pozícia:
vedúca kancelárie
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adresa:
číslo telefónu:
e-mail:
4.2.

5.
5.1.

Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava
+421 905 399 636
zmo@zmo.sk

Ak sú pokyny a rozhodnutia kontaktných osôb v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,
v tomto prípade prevážia ustanovenia tejto zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré si kontaktné
osoby zasielajú pri plnení zmluvy v zmysle vyššie uvedeného, budú uložené spolu so
zmluvou u každej zo Zmluvných strán.

Ukončenie zmluvy
Zmluvná strana je oprávnená písomne od tejto zmluvy odstúpiť, ako pri podstatnom
porušení zmluvy, pričom táto zmluva zaniká dňom doručenia odstupujúceho prejavu
Vykonávateľovi, a to bez akejkoľvek povinnosti na náhradu škody, najmä ak:
a) Zmluvná strana porušila záväzok mlčanlivosti, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve,
alebo
b) vyhlásenie alebo správanie/konanie Zmluvnej strany poškodilo dobré meno alebo
podnikateľskú dôveryhodnosť druhej zmluvnej strany, alebo
c) Zmluvná strana nesplnila svoj záväzok v lehote určenej v tejto zmluve a druhá zmluvná
strana ďalej nemá záujem prijať oneskorené plnenie, alebo Zmluvná strana opakovane
alebo závažne porušila ďalšie svoje zmluvné povinnosti uvedené v tejto zmluve, alebo
d) Zmluvná strana je platobne neschopná, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý
pre nedostatok majetku alebo Zmluvná strana vstúpila do likvidácie,
e) z ďalších dôvodov uvedených inde v zmluve.
Vo vyššie uvedených prípadoch je Zmluvná strana podľa svojho uváženia oprávnený
odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy zo strany si Zmluvné
strany vzájomne vyrovnajú všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti
odstúpenia od tejto zmluvy. Odstúpením od tejto zmluvy nie je dotknuté právo na
uplatnenie si svojich nárokov vyplývajúcich z porušenia tejto zmluvy, vrátane jeho práva
na náhradu prípadnej škody.

5.2.

5.3.

Zmluva zaniká dňom doručenia odstupujúceho prejavu druhej zmluvnej strane. Písomné
oznámenie o odstúpení od zmluvy sa doručuje doporučeným listom s doručenkou
zaslaným na adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na adresu, ktorá bude
neskôr v súlade so zmluvou preukázateľne oznámená ako adresa pre doručovanie. Pokiaľ
si zmluvná strana písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy zaslané týmto spôsobom
z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, považuje sa toto za doručené na 5. deň odo dňa jeho
odoslania aj keď sa zmluvná strana o doručení (uložení na pošte) nedozvedela. Ak zmluvná
strana odmietne odstúpenie od zmluvy prevziať, považuje sa toto za doručené dňom, keď
bolo prevzatie odmietnuté.
Zmluvná strana je oprávnená písomne vypovedať túto zmluvu bez uvedenia dôvodu a bez
povinnosti na náhradu škody s 15-dňovou výpovednou lehotou, a to doporučeným listom
s doručenkou zaslaným na adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na adresu,
ktorá bude neskôr v súlade so zmluvou preukázateľne oznámená ako adresa pre
doručovanie. Pokiaľ si zmluvná strana písomnú výpoveď zaslanú týmto spôsobom
z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, považuje sa táto za doručenú na 5. deň odo dňa jej
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5.4.

6.
6.1.

6.2.

odoslania aj keď sa zmluvná strana o jej doručení (uložení na pošte) nedozvedela. Ak
zmluvná strana odmietne výpoveď prevziať, považuje sa táto za doručenú dňom, kedy
bolo prevzatie odmietnuté. Výpovedná lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po
doručení výpovede.
Zánik zmluvy podľa tohto článku sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej
porušením tejto zmluvy, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov
medzi Zmluvnými stranami, zmluvnej pokuty a ostatných ustanovení, ktoré podľa tejto
zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

Záväzok mlčanlivosti
Zmluvné strany súhlasia, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré získali akýmkoľvek
spôsobom o druhej Zmluvnej strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto zmluvy, avšak
nielen v súvislosti s ňou, sa považujú za dôverné a majú charakter obchodného tajomstva.
Zmluvné strany sa zaväzujú takéto informácie a skutočnosti neposkytnúť a nesprístupniť
tretím osobám a nevyužiť na iný účel, ako na plnenie tejto zmluvy.
Povinnosť nezverejňovania sa nevzťahuje na informácie a skutočnosti, ktoré:
(I)

sú verejne prístupné, alebo ktoré sa bez zavinenia Zmluvnej strany, ktorá tieto získala
stanú verejne prístupnými,
(II) boli druhej Zmluvnej strane preukázateľne známe pred nadobudnutím platnosti tejto
zmluvy, alebo
(III) Zmluvná strana tieto získala od tretej strany, ktorá nie je viazaná povinnosťou
mlčanlivosti voči strane, ktorej sa takéto informácie týkajú, alebo
(IV) sa majú sprístupniť a poskytnúť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
nariadení burzy cenných papierov alebo vyžiadania oprávnených orgánov v rozsahu
určenom platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
6.3.

6.4.

V prípade, ak v súlade s touto zmluvou použije Vykonávateľ na poskytovanie služieb podľa
tejto zmluvy subvykonávateľa/ľov je povinný zaviazať záväzkom mlčanlivosti v rovnakom
rozsahu aj tohto subvykonávateľa/ľov. V rovnakom rozsahu je povinný Vykonávateľ
zaviazať záväzkom mlčanlivosti aj svojich pracovníkov poverených vykonávaním činnosti
podľa tejto zmluvy.
Ukončenie platnosti a účinnosti tejto zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nemá vplyv na
povinnosť zachovávať mlčanlivosť, ktorá trvá aj po skončení platnosti a účinnosti tejto
zmluvy.

7.

Platnosť a účinnosť zmluvy

7.1.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami
Zmluvných strán. V prípade, ak má zmluvná strana povinnosť zverejniť túto zmluvu, tak
zmluva nadobúda účinnosť dňom po jej zverejnení.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2022.

7.2.
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8.

Záverečné ustanovenia

8.1.

Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe dohody Zmluvných strán, ktorá
bude mať formu písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oprávnenými
zástupcami oboch Zmluvných strán.
Zmluvné strany dodržiavajú pri spracúvaní osobných údajov ustanovenia Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „Zákon“).
Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží po
podpise Objednávateľ a jeden rovnopis obdrží po podpise Vykonávateľ.
Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, bola spísaná podľa ich
skutočnej a slobodnej vôle, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou oprávnení
zástupcovia oboch Zmluvných strán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

8.2.

8.3.
8.4.

V Košiciach, dňa .....................

v Trnave, 29.12.2021

Za Objednávateľa:

Za Vykonávateľa:

__________________________
Ing. Tomáš Dopirák
konateľ, osobnyudaj.sk, s.r.o.

_______________________
Mgr. Maroš Sagan, PhD.
predseda ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
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