
Dodatok č. 1

zmluvy o Poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 01,10.2013

u.atvolenej médri zmluVnými §trana mi (ďale] len ,,dodoro*"):

objednávatel:

Poskytovatel:

Nemocnica s po|iklinikou Myiava, prí§pevková or8anizácia

staromyjavská 59, Myjava 907 01

lČo: oo 610 721

or8anizácia konajúca v zastúpení riaditelom MUDr. Henrich GaŠparík, PhD,

|d'a|ej len ako,,o bje d nóýote l" )

HealthWork, §.r,o.

sládkovičova 16, Pezinok 902 01

lčo:46 51o 206

spoločnosť konajúca V zastúpeníkonatelom RNDr. Karol PUkančik

(ďalej len ako,,PZs")

1,

2

3.

článok l

zmluvné strany uzatvorili medzi sebou dňa 01,10.2013 zmluvu o poskYtovaní píacovnej

zdíavotnej služby na základe ktorej Poskytovater Vykonáva pre objednávatela Vykonávanie
preventíVnych a ochranných služieb pracovnejzdravotnej 5lužby (d'alej len ,,zmluvo"l.
zmluvné strany sa dohodli na tom, že čl. 2,], Zmluvy sa menítakto:

objednávotel sa zovózuje doíučiť íy2icky, píosťredníctvom svojho povereného pracovníko,

zoznom svójich zomestnoncoý, u ktoíých Žiodo uskutoČniť lekórsku píeýentivnu prehliodku.

Rozsdh tdkto poskytnutých osobných údajov je nosledovný: meno, priezvisko, dótum

noíodenio, bydlisko o procovné zorodenie. Pzs sa zoýózuje pozvať tieto osoby k prehliadke

s dostotočným predítihóm, ato píostredníctvom vedúcich píocovníkov doného oddelenio
obiednóvotero,

zmluvné strany sa dohodli na tom, že článok lV sa dopÍňa o nové ustanovenie č, 7 v tomto

znení:

zmluvné strony prehlosujú, že pri spíocoýoní osobných údojoý podla tejto zmluvy výstupujú v

zrnysle hoiddenio Európskeho porlomenťu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. oprílo 2076 o ochrone

íyzických osób píi spíocúvoní osobných údajov o voínom pohybe týchto údajov a o zrušení

smernice 95/46/E5 (všeobecné noriodenie o ochrone o,obných údojov) (ďalej len "GDPR")

navzójom v pozícii sdňostotných prevódzkovatelbv. zmluvné strony berú no vedomle, Že sú

pri noklodoní s osobnými údajmi povinní postupovať s náležitou odboínou storostlivosťou tak,

aby nespisobili nič, čo by mohlo Nedstovovoť porušenie GDPR o dhlších predpisov o ochrane



osobných údojov. Pzs sprccovóvd osobné údaje poskytnuté objednóvotelom len poča,
trvonío tejto zmluvy, pókidr osobitný próvny prcdpís neustanovuje indk. Tieto osobné údoje

odovzdóvo tretíň strunám, Ien ak sú prc to stonovené púvne dóvody, ok je to potíebné z
dóvodu uplótnenio próý a próvnych nórokov zmluvných stún alebo v prípodoch stanoýených
v tejto zmluve. zmluvné strany sú povinné poskyťnúť si všetku potrebnú súčinnosť pri sťyku

dotknutými osobami.

Óánok ll

1. Ak nie je v tomto dodatku výslovne stanovené inak, zostávajú vŠetky u§tanovenia zmluw,
rovnako ako práVa a povinnosti2mluvných strán Vyplývajúce zo Zmluvy, bez zmeny,

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jeho podpisu poslednej zo

zmluvných strán.
3. Tento dodatok je vvhotovený v dvoch {2) Vyhotoveniach, z ktoďch každá zo zmluvných strán

obdrži po jednom (1) vyhotovení.

zmllvné §trany týmto výslovne píehla§ujú, že tento Dodatok vyiadíuie ich pravú a §lobodnú
vólh, na dókaz čoho pripájajú nižšie §voJe podpi§y.

V MY]ave, dna,,,,i..,,:,,...,,,.

oybÁáýatel

MUDr, Henrich Gašparík, PhD.

V Pezinku, dňa .,...,,......,

Pn§i,rÁzDr9ť:%
llúh,ll
ňo465íc "-,.*

Pzs

RNDr, Karol Pukančík


