
Zmluva o spracovaní osobných údajov 
 

Prevádzkovateľ: 
Názov:   Obec Vavrišovo   

Sídlo:    032 42 Vavrišovo 40 

IČO:    00 315 834 

DIČ:    2020581695  

Štatutárny orgán:  Ľubica Chlebová, starostka obce 

    
    (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) 
 

 

Sprostredkovateľ: 
Obchodné meno: JUDr. Roman Škerlík, advokát 
Sídlo   Letná 61, 052 01 Spišská Nová Ves 

IČO:   42 109 264 
    
    (ďalej ako „Sprostredkovateľ“) 
 

 

Článok I. 
Predmet  a účel zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda strán o spracúvaní osobných údajov 

Sprostredkovateľom za podmienok uvedených v tejto zmluve. Táto zmluva sa uzatvára 

na základe platnej Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci, uzatvorenej dňa 11.01.2023 
 

2. Sprostredkovateľ je na základe tejto zmluvy oprávnený spracúvať osobné údaje v 

rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Sprostredkovateľ bude osobné údaje 

spracúvať odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
 

3. Účel spracúvania osobných údajov Sprostredkovateľom je vymedzený poskytovaním 

služieb právnej pomoci. 
 

 

Článok II. 
Trvanie zmluvy 

 

1. Trvanie tejto zmluvy zodpovedá trvaniu akéhokoľvek zmluvného vzťahu medzi 

Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom v oblasti služieb právnej pomoci. 
 

 

Článok III. 
Rozsah osobných údajov a kategórie dotknutých osôb 

 

1. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať nasledovné údaje: 
 

(a) meno, priezvisko, titul, akademický titul; 
(b) adresa trvalého alebo prechodného pobytu; 
(c) korešpondenčná adresa; 



(d) dátum narodenia a rodné číslo; 
(e) podpis; 
(f) komunikačné údaje (telefón, e-mail a pod.); 
(g) iné osobné údaje vymedzené právnymi predpismi. 

 

2. Dotknutými osobami sú: 
 

(a) zamestnanci Prevádzkovateľa; 
(b) klienti alebo zmluvní partneri Prevádzkovateľa; 
(c) osoby voči ktorým Prevádzkovateľ uplatňuje právny nárok, alebo osoby ktoré 

voči Prevádzkovateľovi uplatňujú právny nárok; 
(d) iné osoby ktorých osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ na základe právnych 

predpisov alebo osobitnej zmluvy. 
 

 

Článok IV. 
Podmienky spracúvania osobných údajov 

 

1. Sprostredkovateľ bude spracúvať osobné údaje vo svojom sídle a/alebo sídle 

Prevádzkovateľa, prípadne mimo sídla v rámci členského štátu Európskej únie alebo 

členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru.  
 

2. Sprostredkovateľ nesmie spracúvať osobné údaje na iný účel než je uvedený v tejto 

zmluve a je povinný osobné údaje spracúvať na základe písomných pokynov 

Prevádzkovateľa. 
 

3. Sprostredkovateľ je oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho 

sprostredkovateľa iba na základe osobitného písomného súhlasu Prevádzkovateľa. 
 

4. Sprostredkovateľ je povinný vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti spracúvania 

osobných údajov v zmysle § 39 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom znení a poskytnúť 

súčinnosť Prevádzkovateľovi pri zabezpečení plnenia povinnosti v oblasti bezpečnosti 

osobných údajov. 
 

5. Sprostredkovateľ nemôže bez súhlasu Prevádzkovateľa svojvoľne opraviť, vymazať 

alebo pozmeniť spracúvané osobné údaje. V prípade, ak dotknutá osoba uplatní svoje 

požiadavky priamo voči Sprostredkovateľovi, je Sprostredkovateľ povinný o tejto 

skutočnosti Prevádzkovateľ bezodkladne informovať. 
 

6. Prevádzkovateľ prehlasuje, že pri výbere Sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, 

technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť 

spracúvaných osobných údajov opatreniami. 
 

 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva je uzatvorená v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Vavrišovo. 



 

2. Zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

 

3. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu možno len na základe písomných dodatkov. 

 

4. Písomnosti doručované medzi stranami budú doručované na adresy, ktoré strany uviedli 

v označení zmluvných strán v tejto zmluve, pokiaľ niektorá zo strán neoznámi druhej 

zmluvnej strane inú adresu na doručovanie. Zásielka sa považuje za doručenú dňom jej 

prevzatia adresátom. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade jej neprevzatia 

adresátom v úložnej lehote, alebo jej nedoručenia z dôvodu neznámej adresy alebo v 

prípade odmietnutia prevzatia zásielky adresátom; v takýchto prípadoch sa za deň 

doručenia považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

 

5. V prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpi od tejto zmluvy z dôvodov 

uvedených v tejto zmluve alebo z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych 

predpisov, zrušuje sa táto zmluva od začiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si 

navzájom všetky plnenia, ktoré si na základe tejto zmluvy poskytli, a to do 3 dní odo 

dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy. V prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde  až po 

prevode  vlastníckeho práva, zmluvné strany sa  zároveň zaväzujú bezodkladne po 

odstúpení od zmluvy vykonať všetky úkonu potrebné k spätnému prevodu vlastníctva. 

Ustanovenia tohto bodu sa použijú obdobne aj v prípade, ak by sa v budúcnosti zistila 

neplatnosť tejto zmluvy. 

 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že ako účastníci tejto zmluvy sú oprávnení s predmetom 

zmluvy nakladať a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Právny úkon je urobený 

v predpísanej forme, zmluva bola spísaná podľa ich skutočnej a vážnej vôle a na základe 

pravdivých údajov. Zmluva bola nimi prečítaná, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpísali. Účastníci tejto zmluvy súčasne prehlasujú, že táto 

zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných nápadne nevýhodných podmienok, že je 

pre nich vzájomne výhodná a že pri podpisovaní tejto zmluvy nebol na nich vyvíjaný 

nátlak v žiadnej forme. 

 

 

 

Vavrišovo, dňa 11.01.2023 

 

 

Prevádzkovateľ:    Sprostredkovateľ: 

 

 

 

signed        signed 

…………………      ………………… 

Obec Vavrišovo      JUDr. Roman Škerlík, advokát 

zast. 

Ľubica Chlebová, starostka obce 

 

 

  

 


