
D oDAToK č.z l< ZnĺLIJv E č. Zo l 20l8A 1 6 1 83- l o Z ABEZPľ.'Č ľľÍ vÝroľu č rľľo sľr
ZODPOVEDNBJ OSOBY

pľi ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u pľevádzkovatel'a v znení
Dodatku č.l zo dňa 25.06.2019

uzatvoľenej v súlade s ust. $ 272 ods.2 zák. č,. 5l3l199l Zb' v p|. znení (obchodný zákonník)

čtánok I.
Zmluvné stľany

Poskytovatel':
obchodné meno

Sídlo:

Konajúci:

IČo:

osobnyudaj.sk, s.ľ.o.
DUETT Business Residence, Námestie osloboditelbv 3lA, Košice - mestská
časť Staľé Mesto 040 0l
Ing' Tomáš Dopiľák, konatel'

JUDr. Jakub Pavčík, konatel'
5052804 l

Zapísaný v: obchodnom registľi okľesného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č' 4l065N
DIČ : 2l2o357}4l
lČ nprĺ: sK2l20357O4I
IBAN: SK04 0900 0000 0051 5573 6074
Emailovéspojenie: info@osobnyudaj.sk
Telefonický kontakt: 0z / 800 800 80
(d'alej len ako,,poskytovatel'')

Pľevádzkovatel':
Názov: Centľum pedagogicko-psychologického poľadenstva a

pľevencie, Pevnostný rad |4, Komáľno
Sídlo: Pevnostný rad 14, Komárno, PSČ: 94501
Elokované pracovisko: Komárňansk á 177,947 0l Hurbanovo
Konajúci: PhDr., PaedDr. Klaudia Sedláková, MBA
ĺČo: 42121451
DIč: 2023065506
Kontaktná osoba: PhDr., PaedDr. Klaudia Sedláková, MBA
Emailové spojenie: riaditel@cpppap-komaľno.sk
Telefonic\ý kontakt: 035 7731 408, 09l l 866308
(d'alej len ako,,pľevádzkovatelÍ')
(d'alej spoločne len ako ,,zmluvné stľany")

Centrum
pedaqogícko _ psychotogického

p oÍaci vô nstva a preveňcie
Komáľno

í,lidc;lčnó číĺ |ll

článok ll.
Pľedmet dodatku

-.'i:

2'1. Zm|uvné stľany uzatvorili dťla 2l.05.20l8 Zmluvu č. Zo/2018Al6l83_l o ZABEZPEČENÍ
VÝKONU ČľxrNosľl ZODPOVEDNEJ oSoBY pri ochrane osobných údajov dotknudch
osôb spľacovávaných u prevádzkovatel'a (d'alej len ako 

',Zmluva"). 
Zm|uva bola v zmysle čl. X'

bodu 10.l uzatrorená na dobu určitú - do 30.06.2019.
2.2. Zmluvne stľany uzatvorili día 25.06'2019 Dodatok č.l k Zmluve (ďalej len ako ,,Dodatok č.

|"). Zmluva bola v zmysle čl. II. bodu 2'2' Dodatku č. l predĺžená o 24 mesiacov.
2,3, V zmyrlo čl. XIII' bodu l3,3, Z'ľ.luvy sa zmluvné Btľany dohodli. že dclbo tľvania Zmluvy sa

pľedlžu|c nr dobu určltÚ - 24 merlacov, do 30.oó.2o23.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4

čHnok III.
Záverečné ustanovenia

Dodatok č. 2 tv orí neoddelitelhú súčasť Zm|uvy.
Dodatok é. 2 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, Z ktoqŕch jedno vyhotovenie obdrží
poslgrtovatel' a jedno pľevádzkovatel'.
Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 azaFlárajú slobodne a váŽne, pľejavy ich vôle sú
uľčité, nekonajú v tiesni ani za nápadne neýhodných podmienok, obsahu Dodatku č. 2
poľozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním v plnom rozsahu a na znak toho ho vlastnoručne
podpisujú.
Tento Dodatok je platny odo dňa jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinný odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia.
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