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Informácie o objednávatelbvi:
Názov organizácie: Obec Poproč
v

Adresa: Školská 2. 04424 Poproč
IČO: 00324639
v

Kontaktná osoba: Ing. Štefan Jaklovský
Telefón / e-mail: 0907950728 / starosta@poproc.sk

Na_základe_cenovej ponuky c. CP.2017-12.C6604-1 adohodnutej ponuky za výkon

zodpovednej osoby v sume 40 / mesiac bez DPH.

ObjednayateJ_objednáva^vo_vašej spoločnosti osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01

Košice, IČO: 50528041, IČ DPH: SK2120357041 (ďalej len: "Dodávateľ) služby dojednané

vcenovejponukeč.CP-2017-12-C6604-1.

Svojim podpisom zároveň objednávateľ prehlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými

obchodnými podmienkami dodávateľa, spoločnosti osobnyudaj.sk. s.r.o., so sídÍom
Garbiarska 5, 040 01 Košice, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto objednávky a že s nimi súhlasí.

Poproc, dňa Ľ.^'/-
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PodpÍsapečiatka \^^<f^^

právnenej osoby konať v mene ďhJia^
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Objednávku nám, prosím, zašlite e-mailom na obfednavkv@osobnvudai.sk. a/alebo poštou na adresu:
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice. Ďakujeme, že využívate naše služby.
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PRE ORGANIZACIU
V,

p. Ing. Stefan Jaklovský
Obec Poproč
tf

Školská 2

04424 Poproč
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DODÄVANÉ SLUZBY A DOKUMENTY
/

GENERÄLNYAUDIT
.
.

Analýza súčasného stavu a zabezpečenie súladu s aktuálne platným zákonom.
Príprava všetkých potrebných dokumentov pre prechod na nový zákon o ochrane
osobných údajov podľa GDPR v cene výkonu zodpovednej osoby zdarma.
/

ZODPOVEDNÄ OSOBA
.
.

Zodpovedná osobaje povinná pre orgány verejnej moci.

K dispozícii sú Vám min. dve odborne vyškolené, nezávislé zodpovedné osoby
dohliadajúce na dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov.
Vlastné právne a technické oddelenie.

Komunikujú z občanom a odborne riešia zákonom stanové požiadavky a odpovede.
Vykonávajú dohľad na súlad so zákonom s právnymi predpismi EÚ, zmeny v zákone a
zabezpečujú aktualizácie dokumentácie - ZDARMA.
.

Sú vám neustále k dispozícii na osobných konzultáciách a počas trvania zmluvy
vypracúvajú všetky potrebné dokumenty v cene výkonu zodpovednej osoby.

.

Poskytujú osobné, alebo online äkolenia pre Vašich zamestnancov.

.

Naša spoločnosť preberá zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody.
Pri objednávke výkonu Zodpovednej osoby DO 31.01.2018 Vám vypracujeme
bezpečnostnú dokumentáciu podľa súčasnej a novej legislatívy - ZDARMA.
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VÝHODY SPOLUPRACE S NAMI

1. Osobné návätevy sú samozrejmosťou na celom území SR.

2. Ďalšie pravidelné Skolenia v prípade potreby.

3. Analýza súčasného stavu spracúvania osobných údajov.
4. Analýza informačných systémov, ktoré využívate vo Vašej organizácii.
5. Odborné konzultácie a poradenstvo.
<

6. Súčinnosť pri kontrole z Úradu pre ochranu osobných údajov, analýza aktuálneho stavu,
poradenstvo, odporúčania.
7. Preberáme zodpovednosť pre prípad, že by nami vypracovaný projekt, alebo dokumentácia,
nesplňali náležitosti Zákona, alebo by neboli vypracované v súlade so Zákonom.
8. Upozornenia na prípadné zmeny v zákonoch v problematike ochrany osobných údajov
/
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CENOVÄ KALKULÁCIA

SLUŽBYZADARMO
.

GENERÁLNYAUDITVAŠEJ ORGANIZÁCIE

GA:
NZ:

/

0,00

PRÍPRAVA A PRECHOD ORGANIZÁCIE

f na Nový zákon o ochrane osobnvch údaiov a GDPR } 0.00
SPOLU:

0,00

VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY:
/

V20:

VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY

40 /mesačne

/

CENA ZA VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY VRÁTANE 2LIAV A VÝHOD PLATNÁ DO
31.01.2018:

40 bez DPH/mesačne

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY! AK NÁM ZAŠLETE NIŽŠIU CENQVÚ PONUKU V POROVNATEĽNEJ KVALITE
/
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RADLPREVÄS CENU UPRAVÍME

Podporované zo zdrojov Európskej únie:
MINiSTtRPVO

ÍKOLSTyA.VEJUV,

VVEkyMUASPOBTU
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KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

PJng. Štefan Jaklovský, pripojte sa k stovkám klientov zo samospráv a tisícom spokojných klientov

z komerčného sektoru. Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom nášho obchodného zástupcu:
Mgr. Ivan Kordík

kordik@osobnyudaj.sk
0944 728 328

