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ČLEN SKUPINY OSOBNYUDAJ.SK 

 
. . . . . , ZMLUVA č. WS/20l9A13710„l . ·• 

.. 
. O ZABEZPEČENÍ VÝKONffČINNOSTI ZODPOVEDNEJOSOBY 

pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnostiu zamestítávattiľa 
== uzatvorená š poukazom na§ 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb.; (Obchodný zákonník) a·zákon č. 54/2019 Z. z. 

o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosH a o zmene a doplnení niektorých·zákonov-

1.1. Poskytovatel': 

1.2. . Zamestnávatel': · · 

Obchodné meno: 
·Sídlo;.
Konajúcí:

IČO:
Zápis:

DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie :

·. IBAN:

Čláliôkl. 
Zmluvné strany 

osobnyu,<faj.sk, s.r.o. 
Gatbiarská 5, Košice PSČ: 040 01 Košicé· 
Mgr. Tatiana Dopítáková, konateľ 
Ing. Tomáš Dopirák, konateľ 
50528041 
Obchodný register Okresného súdu Koštce I, 
Vložka:.41065N, Oddiel: Sto 
ľl203S7041 
SK2120357041 
Tatra banka., a.$. 
SKOS 1100 0000 0029 4103 4594 

. Emailové spojenie: info@osobnyudaj.sk 
Telefonický kontakt: 02 / 800 800 80 
( ďalej len ,., poskytovatel"') 

Názov: 

Sídlo: 
Konajúci: 
IČO: 
DIČ-: 
Kontaktná osoba: 
Emailové spojenie: 
Telefonický kontakt: 

Základná škola, Nábrežná ulica 845/1'7,Kysucké Nové 
Mesto 
Nábrežná ulica 845/17, 02401 Kysucké Nové Mesto 
PaedDr. Igor Drexler 
36142654 
2021446361 
PaedDr. Igor Drexler 
igor.drexler@gmail.com 
0911417138 

( ďalej len „ zamestnávatel'") 

Článok II. 
Úvodné ustanovenia 

2.1. Ak v zmluve výslovne nie je uvedené inak, rozumie sa pod· pojmom:

2.1.1. · Úrad: Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 
2.1.2. zákon: zákori č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení

niektorých zákonov. 

--� osobnyuilaj.sk, s.r.o.; Garbiarska 5, 040 01 Košice

/C / IČO: 50528041, DIČ: 2120357041, IČ DPH: SK2120357041

lnfolinka: 02 / 800 800 80 
(v praéovné dnr od 8:00 do 16:00) 
E-mail: info@osobnyudaj.sk 

, ' 
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ČLEN SKUPINY OSOBNYUDAJ.SK 

11��- Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení .povinnosti mlčanlivosti bez 
• zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.

11.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany. s rovnakou
starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné. informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu

,- :c,. 

primeranej odbornej starostlivosti a zachovávania ochrany a dôvernosti údajov v súlade s právnym poriadkom
SR.

Článok XII. 
Vol'ba práva 

12.1. Pre prípad, že ktorákoľvek zmluvná strana má svoje sídlo m.imo územia SR, alebo počas trvania zmluvy zmení 
svoje sídlo mimo územia SR alebo. ktorej právny nástupca bude mať sídlo mimo územia SR, pre vylúčenie 
pochybností sa zmluvné strany dohodli, že svoje práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve a inak 
preukázateľné neupravené ani nedojednané ·ani nezaužívané medzi zmluvnými stranami ·ako. obchoclná
zvyklosť, sa riadia plätnou a účinnou právnou úpravou štátu poskytovateľa a obsiahnutou najmä v Obchodnom 
zákonníku platnom a účinnom v Slovenskej republík:e v jeho platnom znení (zák. č. 513/1991 Zb. v platnom 
znení). 

12.2. Rozhodným právom je tak v zmysle dohody zmluvných strán právo Slovenskej republiky (voľba práva). Je 
daná právomoc slovenských súdov v zmysle§ 37e.zák. č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a 
procesnom. 

Článok XIII. 
Záverečné ustanovenia 

13.1. Všetky vzájomné nároky zmluvných strán musia byt' uplatnené preukázateľne doporučeným listom, pokiaľ táto 
zmluva nestanovuje inak. :Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia, potvrdeného doručenia, 
bezdôvodného odmietnutia jej prevzatia alebo okamihom vrátenia sa písomnosti späť ako nedoručenej bez 
ohľadu na dôvod nedoručenia, pokiaľ bola písomnosť správne zasielaná na poslednµ oznámenú adresu jej 
adresáta. Rozhodujúcim pre doručenie je okamih, ktorý nastane najskôr. 

13.2. Právo postúpiť pohľadávku voči druhej zmluvnej strane podlieha vždy písomnému súhlasu tej zmluvnej strany, 
ktorá je dlžníkom z postupovanej pohľadávky. Poskytovateľ i zamestnávateľ je oprávnený jednostranne .si
započítať akýkoľvek svoj vzájomný splatný záväzok len so súhlasom druhej zmluvnej strany. 

13.3. Ak zo zmluvy výslovne nevyplýva inak, akékoľvek iné zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť 
vyhotovené písomnou formou a schválené podpisom obidvoch zmluvných strán. Takéto dodatky sa stávajú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy okamihom ich účinnosti. 

13.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli mu, súhlasia s ním, čo 
potvrdzujú svojimi podpismi. 

13.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom rovp.opise. 

V Košiciach dňa . ./t.€.(J�//.2. 
osobnyudaj.sk, s.r.:-,.

Garbiarska 5 040 0·1 Kos1ce
IČO:50528041, DIČ: 21203�ľl0 1 

IČ DPH: SK2120357"'' 
info@osobnyudaj.sk, 021,800 80 (l 

www.osobnvudaJ.sl, 

osobnyudaj.sk, s.r.o. 

poskytovateľ 

osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 

IČO: 50528041, DIČ: 2120357041, IČ DPH: SK2120357041 

v .... �.�··········dňa .. �9.:.�.:�;.;.·11; 
;:äkiadná školaN.'á.brežná 845/.17 © ŕl KysuekeNovéMesto J�.r

Základná škola,Nábrežná ulica 
845/17, Kysucké Nové Mesto 
zamestnávateľ 

lnfolinko: 02 / 800 800 80 
(v pracovné dni od 8:00 do 16:00) 
E-mail: info@osobnyu_daj:sk
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