
       SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. 
       POSTservis  
       Sekcia logistiky 
       Bojnická 14, 831 04 Bratislava 3   
       IČO: 36631124,OR OS BB, oddiel Sa, vložka č.803/S 
 

Objednávka POSTservis – vzor objednávky pre organizáciu 

Objednávka  č. :   

Objednávateľ (uveďte trvalé bydlisko alebo sídlo) 

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): VZOR, s. r. o. 

 právnická osoba                                       fyzická osoba – podnikateľ                                    fyzická osoba                                  

IČO: 12345678 IČ DPH :       

Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro Vložka číslo: 1145 

Ulica: Mierová Orientačné číslo: 5 Obec: Ružomberok PSČ: 034 01 

Súpisné číslo:       Dodacia pošta: Ružomberok 1 

Kontaktný telefón: 0909 111 222 Fax:       E-mail: novak@vzor.sk 

Štatutárny zástupca (vypĺňa len právnická osoba)  

Priezvisko, meno, titul: Ing. Ján Novák Číslo OP: SA654321 Kontaktný telefón: 0909 222 333 

Ulica: Limbová 4 Obec: Ružomberok PSČ: 034 01 

Splnomocnená osoba alebo zákonný zástupca 

Priezvisko, meno, titul:       Číslo OP:       Kontaktný telefón:       

Ulica:       Obec:       PSČ:       

 

 Adresát  - adresa zasielania písomností, vyúčtovaní a upomienok (vyplňuje sa len v prípade, ak je iná ako adresa objednávateľa, resp. objednávateľ využíva P.O.BOX) 

Priezvisko (Obchodné meno):       Meno:       Titul:       

IČO:       IČ DPH:                         Náklad. stredisko:       

Ulica:       Súpisné číslo:       Orientačné číslo::      /       

Obec:       PSČ:       P.O.BOX:       

Telefón/Mobil:       E-mail:       Poznámka:       

 

Objednávame si u Vás nasledovné služby POSTservis – stručný popis :    

Dynamickú tlač v ČB mutácií DM listov, podľa priloženého súboru 

 

              

K objednávke požadujeme zabezpečiť nasledovný spotrebný materiál – popis: 

Staticky predtlačený papier,  BO, matný, laser kvalita, farebnosť 3+0,gramáž 90g/m2  

 

Dátum realizácie (požadovaný): 25.9.2014/25teho v mesiaci/1-6.2014 

Miesto odovzdania : VZOR, s. r. o., Mierová 5, Ružomberok 

Distribúcia tovaru /spôsob/ : doručenie kuriérom 

Poznámka – bližší popis / špecifikácia : 

vyplňte potrebné údaje 

vyplní sa v prípade, že objednávku podáva splnomocnená osoba 

Definujte spotrebný materiál, ktorý v objednávke požadujete 

Doplňte požadovaný dátum, časový 
interval prípadne periodicitu 
realizácie, miesto odovzdania a ďalšie 
požiadavky k objednávke 

Stručne popíšte služby, ktoré v objednávke požadujete 
V rámci objednávky môže byť definovaných viac služieb 
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Objednávka POSTservis – vzor objednávky pre organizáciu 

 

Spracúvanie osobných údajov 

Osobné údaje sa budú spracúvať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 
122/2013 Z.z.“)  
 
Objednávateľ, ako prevádzkovateľ, poveruje Slovenskú poštu, a.s., ako sprostredkovateľa, 
spracúvaním osobných údajov za nasledovných podmienok: 
 
- deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov v 

mene prevádzkovateľa: 25. 7. 2014, 

 

- účel spracúvania osobných údajov: poskytovateľ je oprávnený osobné údaje spracúvať za 

účelom poskytnutia objednaných služieb POSTservis, 

- názov informačného systému, v ktorom je poskytovateľ je oprávnený osobné údaje 

spracúvať: Informačný systém XYZ 

 

- zoznam osobných údajov, ktoré sa budú spracúvať: meno, priezvisko, funkcia, pracovisko  

 

- okruh dotknutých osôb: osoby definované v priloženom súbore  

 

- podmienky spracúvania osobných údajov: zmluvné strany zodpovedajú za bezpečnosť 

osobných údajov a sú povinné chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, 

zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo 

zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento 

účel prijmú primerané technické, organizačné a personálne opatrenia (ďalej len 

"bezpečnostné opatrenia") zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom 

berú do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných 

osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo 

funkčnosť informačného systému.  

- zoznamu povolených operácií s osobnými údajmi: tlač  

 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa postupoval podľa  § 8 odseku 2 

prvej vety zákona č. 122/2013 Z.z. a dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a 

personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných 

údajov opatreniami podľa § 19 ods. 1 tohto zákona. 

Doplňte dátum začatia spracovania 
osobných údajov 

Doplňte názov informačného systému, v ktorom 
sa budú osobné informácie spracúvať 

Definujte zoznam osobných údajov, ktoré sa 
budú spracúvať 

Vypíšte zoznam osôb, ktorých sa spracovanie 
osobných údajov bude dotýkať 

Definujte zoznam povolených operácií 
s osobnými údajmi 
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Objednávka POSTservis – vzor objednávky pre organizáciu 

Prevádzkovateľ súhlasí so spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľom aj 

prostredníctvom inej osoby (subdodávateľa). Subdodávateľ spracúva osobné údaje a 

zabezpečuje ich ochranu na zodpovednosť sprostredkovateľa.  

Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu, za podmienok a na 

účel dojednaný s prevádzkovateľom v zmluve a spôsobom podľa zákona č. 122/2013 Z.z. 

Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len po dobu potrebnú na poskytnutie 

objednaných služieb POSTservis. 

Potvrdzujem správnosť zadaných údajov  

   

Dátum  :  15. 7. 2014                                            Dátum : 

Pečiatka a podpis objednávateľa                         Pečiatka a podpis za Slovenskú poštu, a.s. 

            Novák                                                     ........................................................ 

Svojim podpisom zároveň súhlasím s Obchodnými podmienkami POSTservis obchodnej 

spoločnosti Slovenská pošta, a.s.,  Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 

631 124, aktuálne zverejnenými na www.posta.sk. 

Objednávka sa stáva platnou a účinnou okamihom doručenia potvrdenia objednávky 

objednávateľovi, alebo dňom, kedy sa Slovenská pošta, a.s., a  objednávateľ dohodli na 

podmienkach poskytovania služieb POSTservis. Cena služieb POSTservis sa stanovuje 

vopred na základe písomne odsúhlasenej cenovej ponuky medzi Slovenskou poštou, a.s., 

a objednávateľom. Cenová ponuka je súčasťou objednávky resp. zmluvy. Vaša objednávka 

bude zaevidovaná a pracovníci POSTservis Vás budú informovať o priebehu spracovania 

objednávky podľa dohody. 

* aktuálny výpis z ORSR, resp. Živ. listu bude priložený k originálu parafovanej objednávky. 
Splnomocnenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace. /Ak sa predkladá kópia, originál je potrebný 
k overeniu/ 

http://www.posta.sk/

