
                                                                                           

DODATOK Č. 4 K ZMLUVE č. ZO/2018A14722-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI 

ZODPOVEDNEJ OSOBY 

pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa v znení 

Dodatku č. 3 zo dňa 28.04.2021 

uzatvorenej v súlade s ust. § 272 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. v pl. znení (Obchodný zákonník)  

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

Poskytovateľ:    

Obchodné meno: osobnyudaj.sk, s.r.o. 

Sídlo:  DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská  

  časť Staré Mesto 040 01 
Konajúci:  Ing. Tomáš Dopirák, konateľ 

   JUDr. Jakub Pavčík, konateľ 

IČO:   50528041 

Zapísaný v:  Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č. 41065/V 

DIČ :    2120357041 

IČ DPH:   SK2120357041 

IBAN:   SK04 0900 0000 0051 5573 6074 

Emailové spojenie:  info@osobnyudaj.sk 

Telefonický kontakt:    02 / 800 800 80 

(ďalej len ako „poskytovateľ“) 

 

Prevádzkovateľ:     

Názov:  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a  

  prevencie 

Sídlo:  J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín, PSČ: 02601 

Konajúci:  PhDr.Vlasta Martišová, riaditeľka 

IČO:  37976681 

DIČ :   2022105074 

Kontaktná osoba:   Mgr. Anna Synáková 

Emailové spojenie:   cpppapdk@gmail.com 

Telefonický kontakt:    0904566544 

(ďalej len ako „prevádzkovateľ“) 

(ďalej spoločne len ako ,,zmluvné strany“) 

 

Článok II. 

Predmet dodatku 

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.05.2018 Zmluvu č. ZO/2018A14722-1 O ZABEZPEČENÍ 

VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb 

spracovávaných u prevádzkovateľa (ďalej len ako „Zmluva“). Zmluva bola v zmysle čl. X. bodu 

10.1 uzatvorená na dobu určitú – 12 mesiacov.  

2.2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.04.2019 Dodatok č.1 k Zmluve (ďalej len ako „Dodatok č. 1“). 

Zmluva bola v zmysle čl. II. bodu 2.2. Dodatku č. 1 predĺžená na dobu určitú – 12 mesiacov. 

2.3. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.04.2020 Dodatok č.2 k Zmluve (ďalej len ako „Dodatok č. 2“). 

Zmluva bola v zmysle čl. II. bodu 2.3. Dodatku č. 2 predĺžená na dobu určitú – 12 mesiacov. 



2.4. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.04.2021 Dodatok č.3 k Zmluve (ďalej len ako „Dodatok č. 3“). 

Zmluva bola v zmysle čl. II. bodu 2.4. Dodatku č. 3 predĺžená na dobu určitú – 12 mesiacov, do 

02.05.2022 

2.5. V zmysle čl. XIII. bodu 13.3. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že doba trvania Zmluvy sa 

predlžuje o dobu určitú – 12 mesiacov, do 02.05.2023. 

 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

3.1. Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

3.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

3.3. Dodatok č. 4 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 

poskytovateľ a jedno prevádzkovateľ. 

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 4 uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú 

určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, obsahu Dodatku č. 4 

porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním v plnom rozsahu a na znak toho ho vlastnoručne 

podpisujú. 

3.5. Tento Dodatok je platný odo dňa jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinný odo dňa 

nasledujúceho po dni jeho zverejnenia. 

 

 

V Košiciach dňa ...........................    V.......................dňa .......................... 

 

 

 

 

    

_______________________________    ______________________________ 

Poskytovateľ        Prevádzkovateľ 

 

 

 

 


