
ZMLUVA

o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov

Dodatok č. 1 
k zmluve č.: 5/2016 
(ďalej len „dodatok“)

I. Zmluvné strany:

Dodávateľ: Ing. Emília Kaszová, zapísaná v Slovenskej komore audítorov a
na Živnostenskom oddelení Obvodného úradu v Lučenci
pod číslom: žo 1321/1992 dňa 8. 7. 1992
zodpovedný audítor, číslo licencie SKAu 265
IČO: 32 605 064
DIČ:1029277018
Adresa: Kpt. Nálepku 4, 986 01 Fiľakovo
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo bankového účtu: 0059346495/0900
IBAN: SK3509000000000059346495
Kontaktné údaje: emilia.kaszova@post.sk

Telefónne spojenie:047/43 81 186; 0905 829 416
(ďalej len dodávateľ)

a
Odberateľ: Nezábudka, nezis ková organizácia

zapísaná v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č. 
OWS/NO-51/2005

Adresa: Záhradnícka 2 986 01 Fiľakovo
Zastúpená: Ing. Mária Veliká, riaditeľka neziskovej organizácie
IČO: 42 000 041
DIČ: 2022103842
Bankové spojenie: OTP banka
Číslo bankového účtu: 11361514/5200
IBAN:SK30 5200 0000 0000 1136 1514 
Telefónne spojenie: 047/4379099

(ďalej len odberateľ)

(Dodávateľ a Odberateľ spoločne ďalej len ako „Zmluvné strany“)

V zmysle bodu 1 článku VI. Záverečného ustanovenia pôvodnej zmluvy, podľa ktorého zmluvu 
je možné meniť a doplňovať iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými 
stranami, článok III. Vykonanie predmetu Zmluvy sa dopĺňa o ďalší bod pod číslom 12) v znení:

12. Odberateľ je povinný dodať dodávateľovi podklady nevyhnutné pre potreby výkonu 
služieb súvisiacich s predmetom zmluvy, a to priebežne podľa požiadaviek dodávateľa. V 
súvislosti so spracovaním osobných údajov dodávateľom pre účely zákona č. 297/2008 Z.z. o 
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 297/2008 Z.z.) má dodávateľ ako 
povinná osoba postavenie prevádzkovateľa vo vzťahu k IS osobných údajov, ktorého účel 
spracúvania vymedzuje zákon č. 297/2008 Z.z., a preto bude osobné údaje klienta na účel 
vykonania starostlivosti spracúvať v intenciách § 19 zákona č. 297/2008 Z.z. bez súhlasu 
dotknutej osoby.
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Dodávateľ spracúva a chráni osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia 
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 len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o 
ochrane osobných údajov“), ako aj so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré 
ich vykonávajú.

Počas predzmluvných vzťahov, ako aj počas samotného poskytovania služieb zo 
strany dodávateľa, odberateľ môže poskytovať dodávateľovi osobné údaje rôznych fyzických 
osôb. Odberateľ týmto prehlasuje, že je oprávnený tieto osobné údaje dodávateľovi poskytnúť. 
Dodávateľ sa pre účely tejto zmluvy považuje za prevádzkovateľa týchto osobných údajov 
v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR a/alebo § 5 písm. o) Zákona o ochrane osobných údajov.

Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy ostávajú v platnosti v dohodnutých reálnych termínoch.

Vo Fiľakove, dňa 04. 03. 2019 Vo Fiľakove, dňa 04. 03. 2019

Za odberateľaZa dodávateľa

/O


