
Dodatok č.2 

k  

Zmluve o prevádzke registračnej autority a o poskytovaní certifikačných služieb 

 

Zmluvné strany: 

Obchodné meno:  D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 

Sídlo:  Plynárenská 7/C, 

 821 09 Bratislava 

IČO:  35 840 005 

Bankové spojenie:  

Zapísaná:  Obchodný register, Okresný súd Bratislava I,  

 oddiel Sa, vložka číslo 2986/B 

Zastúpená: Ing. Julius Lintner, predseda predstavenstva 

 Ing. Anna Záhorčáková, člen predstavenstva  

(ďalej len DTCA) 

 

 a 

 

Obchodné meno: Centrum vedecko-technických informácií SR 

Sídlo: Lamačská cesta 8/A 

 811 04 Bratislava 

IČO: 00151882 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, SK05 8180 0000 0070 0006 4743 

Zastúpená: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ 

(ďalej len prevádzkovateľ RA) 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave a pridaní nasledovných článkov uzatvorenej zmluvy: 

 

Úprava 1: Článok IV - Záväzky DTCA, bod 7 sa nahrádza nasledovným znením: 

 

7. DTCA vystaví osobe poverenej podľa čl. III.3 prevádzkou RA plnú moc podľa vzoru 

uvedeného v prílohe č.2. tejto Zmluvy. Predpokladom vystavenia plnej moci je čestné 

prehlásenie poverenej osoby podľa vzoru uvedeného v prílohe č.3 tejto Zmluvy 

a Poučenie oprávnenej osoby na spracúvanie osobných údajov podľa vzoru uvedeného 

v prílohe č.8 tejto Zmluvy.  



 

Úprava 2: Článok IV - Záväzky DTCA sa pridáva bod 8 s nasledovným znením: 

 

8. DTCA vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbalo na jeho odbornú, technickú, 

organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť 

spracúvania osobných údajov.  
 

Úprava 3: Článok III - Záväzky ÚIPŠ, bod 5 sa nahrádza nasledovným znením: 

5. CVTI SR zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov žiadateľov o certifikát v zmysle 

zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Na ochranu týchto osobných údajov pred ich poškodením, zničením, stratou, 

zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, 

ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania prijme 

primerané technické, organizačné a personálne opatrenia vo forme bezpečnostného 

projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa .............. 

Za DTCA:       Za prevádzkovateľa RA: 

 

 

 

………………………………    ……………………………… 

 

  



Príloha č.8 

POUČENIE OPRÁVNENEJ OSOBY 
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  

( VZOR ) 

 
Prevádzkovateľ 

První certifikační autorita a.s. 

so sídlom: Praha 9, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00 

IČO: 264 39 395 

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedené Městským soudem v Praze, spisová značka – oddíl B, vložka 7136 

V zastúpení: Ing. Petr Budiš, Ph.D. 

 

So zástupcom prevádzkovateľa na území Slovenskej republiky 

D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 

so sídlom: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 

IČO: 35 840 005 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 2986/B 

V zastúpení:  Ing. Julius Lintner, predseda predstavenstva 

Ing. Anna Záhorčáková, člen predstavenstva  

 

týmto poveruje oprávnenú osobu: 

Meno:  

Pracovné zaradenie: operátor registračnej autority I.CA 

a vyhlasuje, že: 

1. Poučil oprávnenú osobu o právach a povinnostiach ustanovených zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zodpovednosti za ich porušenie. 

2. Rozsah oprávnení, popis povolených činností a podmienky spracúvania osobných údajov, ktorými sa riadi oprávnená 

osoba, sú uvedené v Zmluve o poskytnutí služieb zriadenia a prevádzky Registračnej autority, ktorej je toto poučenie 

súčasťou. 

3. Oboznámil oprávnenú osobu s obsahom bezpečnostného projektu v rozsahu potrebnom na plnenie jeho úloh.  

 

Deň poučenia oprávnenej osoby:  

Platnosť poverenia končí okamžikom ukončenia platnosti zmluvy, ktorej je toto poučenie súčasťou.  

Poučenie vykonala: Mgr. Jana Lintnerová   

Pracovné zaradenie: Referent obchodných a interných činností, zodpovedná osoba 

 

………………………………..    …………………………… 

   Zodpovedná osoba na vykonanie poučenia          Oprávnená osoba  

 


