
odberatel:

Dodávatel:

zmluva o mlěanliyosti

sT2o21.1í

Uzatvorená podta § 269 zákona č, 513y1991 z, z, obchodného zákonnika

A. zmluvné strany

ďalej len ,,odberatet"

ďalej |en,,DodáVatel"'

2.

1.

B. Prgambula

_U_Ť_|_"I Y:?"P!3 tejto zmluvy je zabezpečenie dóvemosti osobných údajov
spíacúvaných odberaterom a zauiazanie Dodávatela mlčanlivosťou o osobných údajóch
s klorými móže prlsť do styku v súvislosti s činnosťami poskytovanými Ódberatelovivramcl §upérviznej podpory pre dodaný nemocničný informačný systém FoNs na
základe supervíznej zmluvy č. sT2o2103 Podpora prevádzky lS,

9:9|_!9 i9?F -.akékolvek údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identnkovabrnej
trzrclcj osoby, pňčom takou osobou je osoba, Koru možno iúentiíikovať priamo alebo
nepnamo,

c. Prgdm€t zmluvy

1, Predmetom tejto zmluvy ie záýázok Dodávatela zabezpečiť mlčanlivosť o osobných
úda"joch, .s Korými r.nóže ryí9ť do styku v súvis|osti 

's 
činnostami poskytovanými(x_beratelovi tak. aby nedošlo k ich úniku, prezradeniu, zneužitiu. vymazaniu,

poškodeniu alebo neoprávnenému pozmeneniu.

l

obchodné meno: Nemocnica s poiiklinikou MyiaVa
Sidlo: staromvjav§ká 59, 9o7 o1 Myjava
Zastúpený: MUDí Henrich Gašparík, PhD,, riadjtel'NsP
lCO: 00610721
Dle 2021039988
zriad'oVatel': Trenčiansky samgsprávny kraj

obchodné meno: sTAPRo sLovENsKo s.r.o.
Sidlo: Hroncova 3, 040 01 Košice
zastúpený: lnq, Ján Nezkusil - konatel' spoločnosti
lco: lco: 31 710 549
Dlc 2020483982
zápis: v Obchodnom r€istriakresnaho sllduk§c€lEaie|. srq

vložka člsio: Bl35^/
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2, osobné údaje považuje odberatel'za dóVerné informácie,

1.

V [iyjave, dňa

odberatel':

D. Povinnosti Dodávatola

Dodávatel 
_.a 

je,ho. zamestnanci, ktorí vykonávajú činnosť píe odberatera sú povinní
zachováVať mlčanlivosť o osobných údajóch,

P*i:ť.:: .:lnl"r, ze v zmyste píatnych právnych predpisov o ochrane osobnýchuoalov poucl o povinnosti mlčanlivosti Všetkých §vojióh zameŠhancov, ktorí vykonáúajú
činnosť pre odberateta.
Dodávalet je povinný predložiť kópie pou€ní svojich zamestnancov odberaterovi, ak ho
o to odberater požiada.

E. sankcie

zodp,ov,ednosť za škodu sa sprawje obchodným zákonníkom v platnom zneni,i'oru§enle povinností zachováV8ť mlčanlivosť o osobných údajoch móže byťsankcionované aj podta Trestného zatona 1Rosioaént áiiĚuzitĚ.á-.-n"ru n" no.ieiiníormácií, Neopávnené nakladanie s osobnými údajmi).

F. záv9ročnó u§tanovenia

Povinnosť mlčanlivosti zamestnancov. Dodávatela o osobných údajoch (dóvemýchinformácií Odberatera) a tiež zodpovednost za vznilnuiri- šiáJu ňijž]"po uXoneenispolupráce medzi odberaterom a Ďodávatelom,

9_*iY?!9l 19oo9*oá v plnej výške za akúkorvek škodu spósobenú porušenimpovinnosti mlčanlivosti podta lejto zmluvy,

3:*: l_"99!y9i *innosť dňóm jej potipisu oboma zmluvnými slíanami,zmluvu Je možné menť a doplňať len na základe vzálomnq dohody oboch zmluvnýchatrán vo íorme písomného dodatkll.

v košiciach dňa

Dodávatel':

MUový Jašpaíik, PhD,
riadií- - rsP Myiava

lng, Ladis]sv M.čuhr
citolooriclo _prn iaatovo .rrácn

,lib.itúk rildiGrr
i,út!p.l llrtlliln.ho orialu

lng ,an Nezkusil
konatel' spoloěnosti /

ri | /i.l,'ii,Í

ííA9no slolEt,lsl(o r,ř,o,
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'oa, 

sxzcrocrrez ^lÉ.2o?o48t98? !.y
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