
NCGDRR
lmluva Č. GDPR_20200720041001

na vypracovanie bezpeČnostnej dokumentácie v zmysle právnyeh predpisov o ochrane osobných
údajov (d‘alej aj aiw „dielo“)

(d‘alej aj ako “zmluva o dlelo“ alebo „zmluva“)

Zhotovitel‘

Názov spoloČnosti MG GDPR, s.r.o.

Sídlo Jilemnického 25 555, 911 01 Trenčín

Zastúpenie Mgr. Stašová Andrea

iČo 52438996

DIČ 2121054199

IČDPH fSkn2~os4l99

OR SR OR SR Trenčín, odd.: Sro, vložka Č.: 38632 R

Bankové spojenie 5K96 11000000002947077608

Telefón 1032 2858020

E-mail gdpr mgbs®mg-service.sk

Objednávatel‘

Názov spoločnosti Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.

Sídlo Červenej armády 55, Kalná nad i-lronom

Zastúpenie Mgr. Tóthová Ivana, konatel‘ka

iČo so 102419

DIČ 2120172802

iČ DPH 5K2 120172802

ORSR Nitra

Bankové spojenie

Telefón 0948 073 770

E-mail socialnypodnik~kalna.eu

Fakturácia . papierová
x elektronická ‚ e - mail pre fakturáciu: socialnypodnik~kalna.eu

‘ xSKONTOS%
: Doručovanie ‘X Súhlasím s elektronickou komunikáciou v rámci vzfahov vyplývajúcich z tohto zmluvného

vzťahu. E-mailová adresa: socialnypodnik@kalna.eu
. Nesúhlasím s elektronickou komunikáciou v rámci vzfahov vyplývajúcich z tohto
zmluvného vzťahu. požadujem doručovanie poštou.

Názov a adresa prevádzky, na ktorej má byť vykonané osobné stretnutie •vpripade. akje osobné srelnulie vpredmeie :rnluvy

Kontaktná osoba:
Kontaktná osoba:

I.
fl



NCGDPR
Dlelo Cena bez DPH

Vykonanie analýzy podkladov pre vypracovanie dokumentácie k ochrane osobnýeh
údajov (ďalej aj ako „analýza‘~)

x elektronické/telefonická analýza D osobná analýza

VYPRÁCOVANIE BEZPEČNOSTNEJ DOKUMENTÁCIE v súlade s nariadenim
EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20 16/679 z 27. apríla 2016 0 ochrane ~‘zických osób pri 1 lňfl

spracůvani osobných údajov a o voľnom pohybe wkýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ‚

(všeobecně nariadenie O ochrane ůdajov) ďalej aj ako „nariadenic GDPR“

QDQVZDANIE a IMPLEMENTACIA

x elektronické

D priložený individuálny manuál implementácie
U prístup ku FAQ

D osobné odovzdanie s interpretáciou odovzdaných dokumentov €

SPOLU 1200€

Zhotoviteľje platca DPH. Suma bude navýšená o DPH v zmysle platných právnych predpisov.
Podpisom oboch zmluvných strán sa zakladá zmluvný vzt‘ah, ktorého predmetom je vykonanie analýzy
v oblasti ochrany osobných údajov, vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v súlade s nariadením GDPR
a poskytnutie prislúchajúcich služieb implementácie v horeuvedenom rozsahu (d‘alej aj ako „BP“ alebo
„dielo“) a v zmysle platných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov zmluva o dielo.

Objednávatel‘ svojim podpisom preblasuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami (d‘alej
aj ako „ VOP “), ktoré tvoria neoddelitel‘nú súčasť tejto objednávky a upravujú práva a povinnosti
jednotlivých strán pri vyhotovení dlela. Všeobecné podmienky sú zverejnené na oficiálnej internetovej
stránke zhotovitel‘a.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Účinnosť táto zmluva nadobúda Po jej povinnom zverejnení
v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ao zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informáciO v znení neskorších predpisov, platnosť
dňom podpísania zmluvnými stranami. Zmluvné strany sú povinné si navzájom oznámiť naplnenie
podmienok pre nadobudnutie účinnosti zmluvy.

Zhotovitel‘ vystaví daňový doklad za vykonanie diela bezodkladne Po uzatvorení zmluvy so splatnosťou 7
dní. Zhotovitel‘ po úhrade plnej výšky sumy za dielo vykoná analýzu dohodnutým spösobom a vypracuje
bezpečnostnú dokumentáciu.

Zhotovitel‘ nic je povinný vykonaf dielo skór, ako mu bude predmetná suma pripísaná na účet uvedený
v daňovom doklade.

Daňový doklad sa považuje za uhradený v momente, ked‘ je požadovaná čiastka pripísaná na účet
zhotovitel‘a v plnej výške spolu s hodnotou DPH.

Zhotovitel‘ nezodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu vznikne v čase, kedy sa daňový doklad
považuje za neuhradený.

V prípade, ak sa zmluvné strany písomne dohodli na uplatnení tzv. SKONTA, zaškrtli políčko vo
formulárovej časti tejto zmluvy. V uvedenom prípade platí nasledovné:

- Zhotovitel‘ a objednávatel‘ budú v pripade uplatnenia skonta postupovať v súlade s ustanovením ~ 25
ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.



NCGDPR
- SKONTO znamená, že v prípade, ak objednávatel‘ uhradí vystavenú faktúru do 5 dní odo dňa jej

‚‘ystavenia, je oprávnený uhradiť uvedenú sumu poníženú o 50~ z celkovej hodnoty s DPH.
- Nárok na skonto po márnom uplynutí 5-teho díla zaniká. V prípade úhrady fakturovanej sumy v 6-ty

a ďalší nasledujúci deň splatnosti faktúryje povinný uhradiť sumu v plnej výške.
Skonto sa počíta z celkovej ceny na úhradu, na faktúre nie je potrebné uvádzat‘ upravenú výšku sumy na
úhradu. DPH sa nebude upravovat‘ v súlade so znením odseku 6 * 25 zákona o dani z pridanej hodnoty.

Zhotovitel‘je povinný bezpečnostnú dokumentáciu odovzdaf najneskór do troch mesiacov odo dňa úhrady
faktúry v plnej výške.

Zhotovitel‘ nie je povinný v uvedených termínoch dlelo odovzdať, pokial‘ bez jeho zavinenia nie je možné
dielo vykonať Čas alebo bez vád. Lehota na odovzdanie diela sa predlžuje o čas omeškania objednávatel‘a
s poskytovaním súčinnosti podl‘a ustanovení VOP.

Objednávatel‘ má možnosť objednanie ďalších dopinkových služieb spätých s vypracovaním diela a
službami definovanými v tejto zmluve. Všetky dopinkové služby je možné objednat‘ výlučne písomnou
formou v Záváznej objednávke.

Ak objednávatel‘ neuhradí zhotovitel‘ovi odmenu na základe vystavenej faktúry riadne a včas, má zhotovitel‘
nárok od objednávatel‘a na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň z
omeškania.

Objednávateľ svojim podpisom prehiasuje, že si je vedomý, že podpisom zmluvy sa stáva záväznou, nie je
možnéju vziať späť ani ukončiť inak, akoje uvedené vo VOP.

ZOZNAM KONTAKTNÝCH OSÓB OBJEDNÁVATEĽA PRE PLNENIE SLUŽIEB
Koátikiiá óiäba~‘d‘bJefaj ‚to “KOS“) . . ~MÉňö~éř.*iškň,fčnkcIa: . ‚e~i#wJI:
K. OS pre telefonickúIelektronickú analýzu
K. OS pre potvrdenie správnosti odpovedi uvedených v analýze
K. OS pra osobné stretnutie (analýza alalebo odovzdanie)
K. OS pre elektronické odovzdanie dlela

Prílohy:
. Všeobecné obchodné podmienky - zverejnené na webovom sídle zhotovitei‘a
. Dotazník

Dátum: 1107 ~ Miesto:JaJfl4t/4+k

MG GDPR s.r.o.
JRemnlckého 25/555,911 01 TrenČín

IČO: 52 438 996
‚Č DPH: SK2121054199 L

Objednávatel‘ . . .
voformulárovej časti :n,luvy. kde je uvedených niekolko ‚nožnosti volby závazného

ustanovenia, je pre zmluvné strany závazné to vybrané ustanovenie ktorěje označené znakom V ~ POD.
-~ IdbpKaIná~~.

armády SS, US)! Xatná n~
Wose IO?4j~ IČD?H:5&2?~


