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ZMLUVA O MLČANLIVOSTI A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa Zákona č. 122/2013 Z. z. v znení zákona č. 84/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné strany:

Meno: Mesto Stupava
Sídlo: Hlavná 1/24, Stupava
Osoby konajúce v mene 
Prevádzkovateľa:

Ing. Mgr. art. Roman Maroš, primátor

ICO: 00 305 081

ďalej len „Prevádzkovateľ' na strane jednej

a

Obchodné meno: TRIMEL s.r.o.
Sídlo: J. Smreka 22 

Bratislava 841 07
Zastúpený: Ing. Peter Melichár, konateľ
ICO: 31 319 068
Zápis: Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 

36985/B
ďalej len „Príjemca" na strane druhej

(ďalej pre spoločné označenie aj ako „Zmluvné strany“)

uzatvárajú v súlade s požiadavkami zákona č. 122/2013 Z. z. v znení zákona č. 84/2014 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej “Zákon o 
ochrane osobných údajov”) túto Zmluvu o mlčanlivosti a ochrane osobných údajov (ďalej ako 
„Zmluva“)

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o osobných 
údajoch, týkajúcich sa zamestnancov, obchodných partnerov a ďalších dotknutých 
fyzických osôb, ktorých údaje sú spracovávané v informačných systémoch osobných 
údajov Prevádzkovateľa a s ktorými by mohol byť Príjemca oboznámený, ktoré získal, 
alebo ich má k dispozícii pri vykonávaní činností pre Prevádzkovateľa vyplývajúcich 
zo Zmlúv a jej dodatkov :

- Zmluva o dielo 01/02/2000 zo dňa 1.2.2000 ktorej predmetom je vypracovanie, 
dodanie a implementácia viacužívateľskej verzie programu ÚČTOVNÍCTVO, 
EVIDENCIA MAJETKU a podporných modulov.
- Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 01/02/2000 zo dňa 20.2.20002, ktorej predmetom je 
rozšírenie informačného systému o moduly Daň z nehnuteľnosti, Evidencia 
obyvateľstva, Poplatky, Fakturácia, Pokladňa, Podateľňa a interná pošta.
- Zmluva o dielo 01/10/2006 zo dňa 8.11.2006 ktorej predmetom je dodanie



viacužívateľskej verzie programu Správa registratúry.

2. Za osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku sa nepovažujú tie údaje, ktoré:
a) nie sú údajmi fyzickej osoby - nepodnikateľa,
b) sú v čase uzatvorenia tejto zmluvy verejne známe a prístupné,
c) sa stali po uzavretí tejto zmluvy verejne známymi a prístupnými inak ako porušením 

Zmluvy,
d) informácie, ktoré získala zmluvná strana iným postupom nezávislým od Zmluvy alebo 

od druhej Zmluvnej strany, pokiaľ je  strana, ktorá informácie získala, schopná túto 
skutočnosť preukázať,

e) na základe zákona alebo správneho či súdneho rozhodnutia, vznikne zmluvným 
stranám povinnosť ich poskytnúť.

II. Spôsob nakladania s osobnými údajmi

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú s osobnými údajmi nakladať výhradne podľa 
Zákona o ochrane osobných údajov.

2. Príjemca sa zaväzuje nakladať s osobnými údajmi prevádzkovateľa, s ktorými pri 
vykonávaní činnosti prišiel do styku takým spôsobom, aby nedošlo k ich úniku, 
prezradeniu, zneužitiu, vymazaniu/poškodeniu, najmä aby nedošlo k:
- odovzdaniu informácii tretej osobe,
- zverejneniu a zneužitiu,
- rozmnoženiu a rozšíreniu poskytnutých informácií
- prístupu k informáciám neoprávnenými osobami,
- úniku informácií akýmkoľvek (aj nedbalostným) konaním osôb, konajúcimi za 
zmluvné strany alebo osôb, ktorým zmluvná strana umožnila na základe písomného 
súhlasu prístup k informáciám za určitým účelom alebo v súvislosti s uzatvorením 
zmluvy a jej následným plnením.

3. Príjemca zodpovedá za konanie osôb, ktoré vykonávajú v jeho mene činnosť pre 
Prevádzkovateľa a môžu mať prístup k osobným údajom spracovávaným 
v informačnom systéme Prevádzkovateľa a nachádzajúcimi sa v priestoroch 
Prevádzkovateľa.

4. Ak Príjemca preukázateľne poruší povinnosť mlčanlivosti podľa Zmluvy, 
Prevádzkovateľ je  oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 3 000,00 EUR za každé takéto porušenie a náhradu vzniknutej škody.

III. Trvanie zmluvy

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a stáva sa 
účinnou dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných právnych 
predpisov. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, najdlhšie však na dobu v čl. I. 
uvedenej Zmluvy o dielo a jej dodatkov, pričom povinnosť mlčanlivosti pre Príjemcu 
trvá aj po skončení platnosti tejto zmluvy a aj povinnosť zmluvnej pokuty a náhrady 
vzniknutej škody podľa čl. II. Ods. 4 Zmluvy.



1. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výhradne formou písomných dodatkov,
podpísaných oboma zmluvnými stranami.

2. Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú Zmluvou výslovne upravené, sa riadia príslušnými 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

3. Zmluva je  záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
4. Pokiaľ sa ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy ukáže byť neplatným alebo neúčinným, 

zostávajúce ustanovenia Zmluvy zostanú platné a účinné v maximálnom rozsahu 
povolenom platnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú, že 
neplatné a nevymáhateľné ustanovenia nahradia vzájomne prijateľným, platným 
a vymáhateľným ustanovením, ktoré bude odrážať ciele zmluvných strán, vyjadrené v
Zmluve.

5. Zmluva je  vyhotovená v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých každá zo 
zmluvných strán obdrží jeden originál.

6. Na dôkaz toho, že si Zmluvu prečítali a že s jej obsahom bez výhrad súhlasia, ju  
zástupcovia oboch zmluvných strán podpisujú.

V Stupave, dňa V Bratislave, dňa

T R IM E L  s.r.o.
J  Smreka 22 

841 07 Bratislava 
X< 31y 068, DIČ: 202034311F

IC DPH: SK2020343116
S  S  S ' .

Za Príjemcu


