
   
 

 

Dohoda o zachovávaní mlčanlivosti 

 

uzavretá podľa čl. 29 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 „nariadenie 

GDPR") a § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o OOÚ") 

 

Prevádzkovateľ: Psychiatrická liečebňa Sučany 

IČO: 17 335 612 

Sídlo: Hradiská 23, 038 52 Sučany 

Konajúci prostredníctvom: Ing. Roman Kľučiarik, riaditeľ 

(ďalej len „Prevádzkovateľ") 

 

Tretia strana: AUTOCONT s. r. o. 

IČO: 36 396 222 

Sídlo: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 

Konajúci prostredníctvom: Ing. Mário Háronik, konateľ 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, 

Vložka číslo: 130357/B 

(ďalej len „Tretia strana") 

(spolu ďalej ako „Zmluvné strany") 

 

I. 

Predmet dohody 

1.1. Zmluvné strany uzatvorili medzi sebou dňa 29.9.2021. Rámcovú zmluvu o poskytovaní 

servisných služieb (ďalej len "Zmluva"). V rámci plnenia Zmluvy sa predpokladá, že tretia 

strana pri výkone služieb môže prísť do kontaktu s osobnými údajmi dotknutých osôb 

prevádzkovateľa. Za týmto účelom uzatvárajú medzi sebou zmluvné strany túto dohodu 

o zachovávaní mlčanlivosti. 

 

II. 

Rozsah mlčanlivosti 

2.1. Tretia strana sa zaväzuje zabezpečiť, že ona a jej oprávnené osoby budú v zmysle § 79 zákona 

o OOÚ zachovávať mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch a iných citlivých údajoch 

a skutočnostiach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, s ktorými prídu do styku, alebo 

ktoré im budú poskytnuté, počas výkonu služieb u prevádzkovateľa, bez ohľadu na formu 

a podobu ich poskytnutia alebo získania. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení 

spracúvania osobných údajov. 

2.2. Súčasne sa tretia strana zaväzuje zabezpečiť, že ona a jej oprávnené osoby budú konať len 

podľa jej pokynov v zmysle čl. 29 nariadenia GDPR, najmä zabezpečiť, aby osobné údaje a iné 

citlivé údaje a skutočnosti v súvislosti so spracúvaním osobných údajov neboli poskytnuté 

(prezradené) tretej osobe, neboli zneužité, ani použité v rozpore s ich účelom sprístupnenia 

alebo poskytnutia, neboli použité v rozpore s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa alebo pre 

svoje potreby, alebo pre potreby tretích osôb. 

2.3. Povinnosť mlčanlivosti podľa prvej vety musí trvať aj po skončení pracovného pomeru, resp. 

zmluvného vzťahu alebo iného obdobného vzťahu. 

2.4. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných 

v trestnom konaní podľa osobitného zákona alebo vo vzťahu k dozornému orgánu. 

2.5. Vyššie uvedené povinnosti trvajú aj po ukončení Zmluvy. 



III. 

Záverečné ustanovenia 

3.1. Ustanovenia Zmluvy zostávajú v plnom rozsahu v platnosti a účinnosti. 

3.2. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

3.3. Zmluvné strany si túto dohodu prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho 

ju vlastnoručne slobodne a vážne podpísali. 

V Sučanoch, dňa 29.9.2021 V Žiline, dňa  

 
Prevádzkovateľ: Psychiatrická liečebňa Sučany Tretia strana: AUTOCONT s. r. o. 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Ing. Roman Kľučiarik, riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Ing. Mário Háronik, konateľ 
 

 


