
DoDAToK Č.t x 7NILwr' č,. zo/2018z73l2 o z^BEzPnčnľÍ rrýxoml čmľľosľr
ZODPOVEDNEJ OSOBY

pľi ochľane osobných údajov dotknutých osôb spľacovávaných u pľevádzkovatelh
uzatvorenej v súlade s ust. $ 272 ods.2 zák. č. 5131199l Zb. v pl. znení (obchodný zákonník)

Clánok I.

Zmluvné strany

Poskytovatel':
obchodné meno: osobnyudaj.sk, s.r.o.

Sídlo: DUETT Business Residence, Námestie osloboditelbv 3lA, Košice - mestská'
časť Staľé Mesto 040 01

Konajúci: Ing. Tomáš Dopiľák, konatel'

JUDr. Jakub Pavčík, konatel'
lČo: 5052804l
Zapisaný v: obchodnom registri okľesného súdu Košice I, odd': Sro, vložka č.4l065N

lČ opg: sK2l2035704l
IBAN: SK04 0900 0000 0051 5573 6074
Emailovéspojenie: info@osobnyudaj.sk
Telefonický kontakt: 02 / 800 800 80

(d'alej len ako,,poskytovatelx')

Pľevádzkovatel':
Názov: obec Kľajné
Sídlo: Kľajné 52, PSČ: 91616
Konajúci: JUDr. Ján Konečník, starosta

lČo: 00311715

DIČ: 2021079698
Emailové spojenie: starosta@krajne.sk, sekĺetariat@krajne.sk
Telefonický kontakt: 03217 40852l , 0905777230
(ďalej len ako,,prevádzkovatelx')
(ďalej spoločne len ako,,zmluvné stľany")

Clánok II.
Pľedmet dodatku

2.l. Zmluvné strany uzatvorili dŤn 24.01.2018 Zmluvu č. Zo/2o18z73t2 o ZABEZPBČBNÍ
VÝKoNU ČnľNosn ZoDPoVEDNEJ oSoBY pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb

spľacovávaných u prevádzkovatelä (d'alej len ako ,,Zmluva").
2.2. V zmysle čl. Xn. bodu 13.3. Zmluvy sa zmluvné stľany dohodli, že bod 8.l. Zmluvy sa ku dňu

0l .06.2021 upravuj e nasledovne:

8.1. Za zabezpečenie qýkonu činnosti zodpovednej osoby priniúeži poskýovatelbvi
pravidelná paušálna mesačná odplata vo qýške : 45,- EUR (slovom: štyľidsaťpäť EUR)'
Uvedená suma je Sumou bez DPH. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podl'a všeobecne

záväzných právnych pľedpisov, platných v čase fakturácie. Zmena sadzby DPH
nevyžaduje uzavretie dodatku k zmluve. Ku dňu uzatvorenia zmluvy tak mesačná odplata
pozostáva zo sumy uvedenej vyššie a zo sadzby DPH : 9,- EUR , tj. odplata vrátane DPH



3.1

3.2

3.3

je 54r- E[JR. Úhľadu dojednanej odplaty za daný mesiac, si bude poskytovatel' uplatňovať
faktuľou / daňoým dokladom /, ktoľú vystaví vždy najneskôľ do posledného dňa v mesiaci,
zaktoý je odplata účtovaná spovinnosťou doručiť ju spoukazom na bod 8.3' bez zbytočného
odkladu prevádzkovatelbvi.

Clánok III.
Závereóné ustanovenia

Dodatok č. l tvorí neoddelitelhú súčasť Zmluvy.
Dodatok č. l je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktoých jedno vyhotovenie obdrží
poskýovatel' a jedno pľevádzkovatel'.

Zm|uvĺé strany vyhlasujú, že Dodatok é. l uzafuáĺajú slobodne a vážne, pľejavy ich vôle sú

určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, obsahu Dodatku č. l
porozumeli v plnom rozsahu' súhlasia s ním v plnom rozsahu a na znak toho ho vlastnoručne
podpisujú.
Tento Dodatok je platný odo dňa jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinný odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia.

V Košiciach dňa j..!,.1.,.!v.?..1 v .../pŕ. /.|.(,.Í,.oou /f. t: hl /
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