Objednávka č. OOU/GDPR2018021100804
na vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných
údajov (ďalej aj ako „dielo“)
(ďalej aj ako “objednávka”)

Zhotoviteľ
Názov spoločnosti

MG Business Services s.r.o.

Sídlo

Jilemnického 25, 911 01 Trenčín

Zastúpenie

Zuzana Homola Pavlovová

IČO

48 216 071

DIČ

2120106659

IČ DPH

SK2120106659

OR SR

OR SR Trenčín, odd.: Sro, vložka č.: 31896/R

Bankové spojenie

IBAN SK61 1100 0000 0029 4202 8612

Telefón

0332867610

E- mail

info@mg-service.sk
Objednávateľ

Názov spoločnosti

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa

Sídlo

Batkova 2, Bratislava-Dubravka 84101

Zastúpenie

Mgr. Zuzana Horváthová

IČO

36067211

DIČ

2021549794

IČ DPH
OR SR
Bankové spojenie

SK1175000000000025831433

Telefón

0911121733

E- mail

zusbatkova2@gmail.com

Fakturácia
Doručovanie

x papierová
x elektronická , e - mail pre fakturáciu zusbatkova2@gmail.com
x Súhlasím s elektronickou komunikáciou v rámci vzťahov vyplývajúcich z tohto zmluvného
vzťahu. E-mailová adresa: zusbatkova2@gmail.com
□ Nesúhlasím s elektronickou komunikáciou v rámci vzťahov vyplývajúcich z tohto
zmluvného vzťahu. požadujem doručovanie poštou.

Názov a adresa prevádzky
1.

Počet zamestnancov v danej prevádzke
55

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa
Batkova 2, Bratislava-Dubravka 84101
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dielo

Cena bez DPH

Vykonanie auditu v oblasti ochrany osobných údajov
95 €
Vypracovanie

bezpečnostnej dokumentácie v súlade s nariadením EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) ďalej aj ako „nariadenie GDPR“

490 €

Zhotoviteľ je platca DPH. Suma bude navýšená o DPH v zmysle platných právnych predpisov.
Potvrdením objednávky Zhotoviteľom sa zakladá zmluvný vzťah, ktorého predmetom je vykonanie auditu
v oblasti ochrany osobných údajov vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v súlade s nariadením GDPR
(ďalej aj ako „BP“ alebo „dielo“) v zmysle platných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov
– zmluva o dielo.
Objednávateľ svojim podpisom prehlasuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami (ďalej
aj ako „ VOP “), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky a upravujú práva a povinnosti
jednotlivých strán pri vyhotovení diela. Všeobecné podmienky sú zverejnené na oficiálnej internetovej
stránke zhotoviteľa.
Zhotoviteľ vystaví daňový doklad (ďalej aj ako „faktúra“) za vykonanie auditu bezodkladne po podpise
objednávky so splatnosťou 10 dní. Zhotoviteľ po úhrade plnej výšky sumy za vykonanie auditu vykoná
vstupný audit.
Zhotoviteľ je povinný bezpečnostnú dokumentáciu odovzdať najneskôr do 25.05.2018. Zhotoviteľ nie je
povinný v uvedenom termíne dielo odovzdať, pokiaľ bez jeho zavinenia nie je možné dielo vykonať čas
alebo bez vád.
Zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu prináležiacu za vypracovanie diela najskôr jeden kalendárny mesiac pred
jeho odovzdaním. Lehota na odovzdanie diela sa predlžuje o čas omeškania objednávateľa s úhradou
vystavenej faktúry.
Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v Objednávke a vo VOP naďalej poskytovať jednotlivé
služby pre objednávateľa aj po riadnom a preukázanom odovzdaní bezpečnostnej dokumentácie. Zhotoviteľ
po prvom roku a v ďalších rokoch trvania zmluvného vzťahu vykoná opakovaný audit (ďalej aj ako
„reaudit“). Zhotoviteľ vykoná reaudit skôr ako je uvedené vo VOP iba v prípade, ak ho o to objednávateľ
požiada. Každý rok po vykonaní reauditu zašle zhotoviteľ objednávateľovi faktúru za ďalší rok
poskytovania služieb v zmysle zmluvy. Cena za reaudit sa uvádza na základe individuálnej cenovej ponuky
platnej v čase vykonania reauditu. Cenová ponuka bude vypracovaná v závislosti od počtu hodín potrebných
na vykonanie reauditu a prípadnej aktualizácie bezpečnostnej dokumentácie.
V prípade akýchkoľvek zmien na strane objednávateľa, ako aj zmien legislatívy, ktorých následkom je
zmena viac ako 50% obsahu vypracovanej bezpečnostnej dokumentácie, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť
faktúru za poskytovanie služieb v danom roku na rovnakú sumu, ako v prvom roku platnosti zmluvy.
Objednávateľ má možnosť objednanie ďalších doplnkových služieb spätých s poskytovanou službou
definovanou v tejto zmluve. Všetky doplnkové služby je možné objednať výlučne písomnou formou v
Záväznej objednávke.
Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi odmenu na základe vystavenej faktúry riadne a včas, má zhotoviteľ
nárok od objednávateľa na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň z
omeškania.

2

Objednávateľ svojim podpisom prehlasuje, že si je vedomý, že podpisom objednávky sa stáva záväznou, nie
je možné ju vziať späť ani ukončiť inak, ako je uvedené vo VOP. Podpisom zhotoviteľa sa objednávka
považuje za potvrdenú.
Prílohy:
 Všeobecné obchodné podmienky - zverejnené na webovom sídle zhotoviteľa
 Dotazník

Dátum: 12.02.2018
Miesto:Bratislava

Objednávateľ

Zhotoviteľ svojim podpisom potvrdzuje objednávku

Dátum:12.02.2018
Miesto:Bratislava
Zuzana Homola Pavlovová

V zastúpení MG Business Services s.r.o.
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