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Zmluva o zabezpečení poskytovanĺa stravovania

pre Zamestnancov klienta číslo: 22K1t2L51'

uzatvorená vsúlade sustanovenĺm 5 269 ods' 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník vznenĺ neskorších predpĺsov (d'alej len

,,obchodný zákonník") a V nadväznosti na ustanovenie 9 152 zákona č. 3LL/zooL Z.z, Zákonníka práce v znení neskorších predpisov
(d'alej len ,,Zákonník práce") medzi týmĺto zmluvnýmĺ stranami:

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o',
Kálov 356, o1o 01 Žilina
Zastúpená: lng. Eva šmehylová, konatelka spo|očnosti
osoba splnomocnená konatelbm k podpisu: PhDr. Petra Novanská,
obchodná manažérka
lČo: 36391 ooo
D|Č: 2o2o1o4449, lč DPH: sK2o2o104449
Register: okresný súd Žilina, oddiel sro, vložka číslo: 72II5/L
Peňažné ústavy:
SLSP, a.s., IBAN: SK21 09000000 OOO423613757,
VÚB, a.s', lBAN: SK14 o2o0 o00o oo14 0832 1355,
Tatra banka, a.s., lBAN: sK34 1100 0000 0029 Żo87 9897
INFOSERVIS:

041/500 52 78 | infoservis@doxx.sk I www.doxxlistky.sk
(dhlej len,, Dodavateľ")

l. Základné ustanovenia
Klient sa zaväzuje u Dodávatel'a objednávať Produkty

! Papierové stravné lístky (d'alej len ,,SL")

Ę Elektronické stravné lístky (d'alej len ,,ESL")

Kontakt pre objednávanie
SL / ESL / Kariet DOXX:

Ę lnfoservis, Kálov 356, o1o 01 Žilina

Tel.: 041/500 52 78,

E-mail: infoservĺs@doxx.sk, www.doxxlistkv.sk

Dodanie (vydanie) SL / Kariet DOXX

! ooaať na adresu Klienta: ! poštou X kuriérom

! dobierka poštou ! dobierka kuriérom

! vydať na pobočke Dodávatel'a
(Karty DoXX nie je možné vydoť na pobočke Doddvateľo)

obecný technický podnik Staškov
Jozefa Krónera 588, 023 53 Staškov
lČo:47884355
DlČ: 2024125026
Zastúpená: p. Peter Palica, štatutárny zástupca
Kontaktná osoba: p. Eva Ježíková, o4Ll43o272?
e-mail: otpstaskov@gmaĺl.com

(dälej len ,,Klient" a spoločne s Dodávatel'om d'alej len ,,Zmluvné

strany")

Adresa dodania a osoby splnomocnené Klientom

k preberaniu SL / Kariet DOXX:

Adresa dodania: sídlo organizácie
Meno a priezvĺsko:

Doklad totožnosti:

Spôsob zasielania zálohornŹch faktúr/ faktúr:

! Papierová forma

Ę E|ektronická forma zálohovej faktúry / faktúry
E-mail pre zasielanie: otpstaskov@gmail.com

Ak sa zmluva uzatvára na Produkt ESL alebo v kombinácii sL a EsL

zároveň, zálohové faktúry/ Íaktúry sa zasielajú len elektronicky.

Personalizácia (obálkovanie) SL

! áno ! nie

ll. Predmet zmluw
1. Predmetom teito zmluvy ie zabezpečenie stravovania prostredníctvom papierových stravných lístkov a elektronických stravných lístkov

DodáVatel'a pre zamestnancov Klienta v súlade s ustanovením 5 152 ods. 2 Zákonníka práce v Zmluvných prevádzkach Dodávatela, ktoré
sú oprávnené stravovacie služby poskytovať.

2. V súlade 5 ustanoveniami platných právnych predpisov sa pod pojmom zabezpečenie stravovania rozumie zabezpečenie podávania

|edného najmä teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápo.ia za sL a EsL Dodávateľa. Za rovnocenné jedlo ie možné považovať

vegetariánske 'jedlo (napríklad ovocný tanier, zeleninová misa a pod.). Za hlavné jedlo a nápoj nie je možné považovať tabakové rr'irobky
ani alkoholické nápoje'
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lll. Vśeobecné obchodné podlllrenky, cŁ.11nlĘ a pľavlclia
l' vietky obchodné podmĺenky, právĺ a povlnnostl zmluvných stĺón, sgósob ob1ednávanla. doĺućovanta a vyuźivanla PÍoduktov. Koílel

Doxx sú upravené vo Všeobecných obchodných podnrienkach Uodávateľa {ďalcJ ,,vop''l, prlćom cenové podmienky 9a íiadla cennĺkmi:

Cenník odmlen a poplatkov, Cenník poštovného a polĺtného' Podmrenky a pravtĺllá pre spróvne íungovanle a pouŽĺvonte KartY ooxx su

stanovené v dokumente Pravidlá pouŽĺvanla Karly Doxx'

lV. osobitné dojednania zmIuvných stĺán
1. DođávatcÍmá nárok na úhradu provÍtle rr rabetpečenle Poikvtovanĺa sluiĺeb proslr€dníctvom pĺoduktov Dodávatcra vo výlke 0 9ś r

nomlnálnc| hodnoĘ celkového mnoÍstva dodávaných ptoduktov wedených v ob|ednávkc Kllcnta, prĺčom mĺnlmłĺna výšla provĺrlc
DodáväteÍ. naJcden daňotĺý doklad ta 0 EUR bar DPH.

2. Dodavar!Í poĺMne odberateÍovl strauné llstky/elektronlcké stÍavné lĺrlky na rálladc yYslavlne| íaktúrY so s9latnoĺ{ou 14 dní od

vysľavanir Íahúĺy.
3. c.na ta výdrnle k.rty ooxx Je o EUR. p'eĘdrnlg k3]ty Doxx |e 0 EuR'
ł' Poitovná polstné, belné hŕedĺ dodávater.

lV- Zaveľečné ustanovenĺa

1. Táto rmluva 
'a 

uzatvára na dobu neurćitú a nadobúda platnost a účinnosť dńom lei pocpĺsanla obomi Zmluvnými 9tranami'
2 ustanoventa teito zmluvy ie možnÉ meniť a dopíňať len pisomne' a to formou dodalku podplsaného oboml Zmluvnými strđnam|

3. Íúto zmluvu ie możné skončiť pĺsomnou dohodou Zmluvných stráĺr a|ebo plsomnou výpoveďou ntekloíel Żmluvnej slrany ĺluĺućene1

dĺuhej Zmluvne1 stĺane prićom výpovedná lehota ie tÍo|metđčnó a raćĺnł plynúť pruým dńoĺn meslaca nasledu|Úceho po dorućerí
výpovede druhe| zmluvnei strane.

4 VoP, cennĺk odmien a poPlatkov, cennĺk pośtovného a polstného a Pravrdlá použĺvanta ĺaŕ'et Doxx sú neoddeĺiteĺnou ručastou telto

emluw, pŕĺćom (lient ivojlm podpisom na telto zmluve polvídrule, le sa s niml obotndmil a s lch obsahom súhlasi
5. Táto zmluva ie vyhotovená v dvoch Íovnopisoch, prićom kaidá Zmluvná gtíana doslane ieden íovnopls
6. ochrana osobných údalou poskvtnutých khentom dodávatefovi ie bl'ĺśle spracovanä v dokumente s názvom Poĺitrka na ochĺanu

osobných údaiw, ktoď le zverelnený na stránke Dodávateľa www.doxxliltky.sk'
7- zmluVné stÍônv WhlasUlú, !e si ttjto ImlUvu riadne Pfećĺtali a potvrdzulÚ, źe táto rmluva je rrozumiterná a urŕitá a vyladruĺe ich slutoćnú,

slobodnú a válnu vôľu. nie ĺe uzatvorená v tie9ni za nápadne neuihodných podmlenok, a na znak 5Uhläsu tuto amlÚvu vlastnoruÉne
podPísali.

8 Ustanovenla teito ?mluw maiú prednosŕ pÍed ustanoveniami VoP a v pÍĺpade odllšno'tl ustanovení te|to zmluvv Đ VoP sú pre zmluvné

9tŕany závözné ustanovenla teito zmluvy.

Vstaś&ove oo" ł6,/ł łorŁ 4c . ĺł,a ?-?-V Stoikove ĺlňe

[0:363 9ĺ

Prĺlohy:
ĺ Všeobecné obchodné podmlenlły

o Pľavldlá použĺvania KarietDoxx
. Zmluva o spracúvanlosobnfh úda|ov

ooxx-sľravnÉlístkv,spol.g.r.o. It(álov]56 loto01 Żlllnó |www.dorxhslky.sl I Tcl.:0{t/50o527t It'mall:|nlorervls@dorr.sk
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Zmluva - osobné údale _ obecný technlcký podnik staškov.docx

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Táto ZMLUVA o spRłcÚvłĺĺí osoaNÝcH Úoelov (d'alej ako ,,Zmluva") sa uzatvára podl'a článku 28 ods. 3 a nasl'
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 20161679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných úda1ov
a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/Es (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a podl'a

ustanovenia934ods.3zákonač.18/2018Z.z'oochraneosobnýchúdajovaozmeneadopĺneníniektorýchzákonovvznení
neskoršĺch predpisov medzi zmluvnými stranami:

(1) obecný technický podnik Staškov so sídlom.lozefa Krónera 588, o23 53 Staškov lČo: 47884355

(d'alej ako,,Prevádzkovatel"')

(2) Doxx-stravnélístky,spol.sr,o.,sosídlomKálov356,o1001 Žilina, lčo: 36391O00,zapĺsanávobchodnomregistri
okresného súdu Źilina, oddiel Sro, vložka č' 1'2175/L;

(d'alej ako,,Sprostredkovatel"');

(Prevádzkovatel'a Sprostredkovatel'd'ale1 spoločne a'; ako ,,Zmluvné strany" a každý z nich jednotlivo ako ,,Zmluvná
stra na ").

Defĺnície a uýklad

1.1 Pokial'niejeVtejtoZmluveuvedenéinak,nasledovnépojmymajútentovýznam:
1'1'1 ,,Dotknutá osoba" znamená identĺfikovaná alebo identifikovatel'ná fyzická osoba, ktorej sa predmetné osobné

údaje týkajú;

1' 1'2 ,,Hlavná zmluva" znamená

. Zmluva o zabezpečenĺ poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta čĺslo: 22K112151

uzatvorellé nledzi Prevádzkovatel'onl ako kIientonr a Sprostredkovate|'onr ako dodávatelbnr dňa....'.'....'....'..

l.1'3 ,,GDPR" znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2076/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvanĺ osobných Údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenle o ochrane údajov);

1'1'4 ,,osobné údaje" znamenajú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovatel'nej fyzickej
osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného
identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné ćĺslo, lokalizaćné údaje, alebo
online identifikátor, alebo na základe jedne.j alebo viacerých charakteristĺk alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú
identitu, fyziologickú identitu, genetickú ĺdentitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu,
kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu;

1.1'5 ,,osobitné kategórie osobných údajov" znamenajú osobné úda.|e, ktoré odhal'ujú rasový alebo etnický pôvod,
politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách
a genetické údaje, biometrické úda|e na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia alebo
údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby;

1.1'6 ,,Poĺušenie ochrany osobných údajov" znamená porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému aIebo
nezákonnému zničeniu,5trate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú,
uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim;

I.7.7 ,,Produkty" znamená papierové stravné lístky, papierové nápojové poukážky, papierové benefitné darčekové
poukážky, elektronické stravné lístky, elektronické nápojové poukážky, elektronické benefitné darčekové
poukážky a rekreačné poukazy vydávané Sprostredkovatel'om.

1.l.8 ,,Spracúvanĺe" znamená operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov,
naprĺklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena,
vyhl'adávanie, prehliadanie, využĺvanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom,
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú
automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

1.1.9 ,,Tretia osoba" znamená fyzická alebo právnická osoba, orgán vere1nej moci, agentúra alebo iný subjekt než
dotknutá osoba, Prevádzkovatel', Sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia
Prevádzkovateľa alebo Sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;

1-1'1o ,,Úrad" znamená Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republĺkV;

DoXx 'stravné listky, spol' s.r'o' I Kálov 356 | oro ot Źiĺina I wWW.doxxllstkY.sk l Tel': 041l5oo 52 78 | E'mall] lnfoservls@doxx.sk
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zmluva ' osobné Úda]e _ obecný technacký podntk staškov'docx

1. 1.1 1 ,,Zákon o ochrane osobných údajov" znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kdekoľvek V te.|to Zmluve môžu byť definované významy d'alších po.imov neuvedené v odseku 1.1 vyššie. Pokiaľ nie
je V tejto Zmluve uvedené inak, budú mať tieto pojmy takto definovaný význam v cele1 te.|to Zmluve'

Pri výklade Zmluvy sa použi'jú nasledovné výkladové pravid|á:

. pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, akékolVek slovo v 1ednotnom čísle zahŕňa aj jeho tvar V množnom ćĺsle
a naopak;

o pokial'z kontextu nevyplýva ntečo iné, akékolÝek sIovovmužskom rodezahŕňa aj ženskýrod a naopak;

o pokial'z kontextu nevyplýva niečo iné, akýkolvek odkaz v tejto ZmIuve na právne predpisy sa vyk|adá ako
odkaz na tieto práVne predpisy v znení ĺch neskorších zmien a dodatkov;

. nadpisy tejto ZmluVY slúžia len na orientáciu, avšak nemajú vpIyv na výklad Zmluvy'

1 1.12

1. 1.13

2 Predmet zmluvy

2'1' Predmetom tejto ZmIuvy je poverenie Sprostredkovate|'a Prevádzkovatel'om na spracúvanie osobných údajov podla
pokynov Prevádzkovatel'a a úprava vzá;omných práv a povinností vyplýva1úcich z tohto právneho vzťahu.

Ż.2 Úće|om tejto Zmluvy je dosiahnutie sú|adu spracovatel'ských operácií sprostredkovatel'a vyplývajúcich z plnenia
Hlavnej zmluvy s právom na ochranu osobných údajov, a to naJmä ustanovenĺami GDPR a Zákona o ochrane osobných
údajov. Práva a povinnosti Zmluvných strán podl'a Hlavnej zmluvy, ktorých predmetom nie.je spracúvanie a ochrana
osobných údajov, nie sú touto Zmluvou dotknuté'

2.3 Sprostredkovatel'na základe tejto ZmluVY spracúva osobné úda';e dotknutých osôb Prevádzkovatel'a z dôvodu výkonu
ćĺnnosti podI'a Hlavnej zmIuvy, a to prostrednĺctvom informaćného systému spravovaného Sprostredkovatel'om.
Spracúvanie osobných úda'jov prebieha v sídle Sprostredkovate|'a'

2'4 sprostredkovatel' prehlasuje, že má potrebnú odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobitosť na
zabezpečenie bezpečného spracúvania osobných úda.iov podl'a predpisov upravujúcich ich ochranu, a to najmä podl'a
GDPR a Zákona o ochrane osobných Údajov.

3 Poverená osoba

3'1 Poverenú osobu Sprostredkovatel'a určenú na účely ochrany osobných údajov môžete kontaktovať e_mailom:
infoservis@doxx.sk alebo na telefónnom čísle 041/500 52 78.

3.2 Prevádzkovatel'a sprostredkovatel'sa zaVáŻujú, že zabezpečĺa, aby bola príslušná poverená osoba Sprostredkovatel'a
riadnym spôsobom a včas zapojená do všetkých záležitostí, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov a poskytnú 

'|e'i
súčinnosť potrebnú na výkon jej funkcie'

3.3 Poverená osoba sprostredkovatel'a je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou zachovávať mlčanIivosť
a dôvernosť ĺnformáciĺ, o ktorých sa dozvedela v rámci výkonu svojej činnosti.

4 Povaha a účel spracúvania osobných údajov

4.7 Prevádzkovatel' ako podnikateľ oprávnený na podnikanie V Slovenskej republike poveruje sprostredkovatel'a
spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb - zamestnancov Prevádzkovateľa, 2a účelom plnenia Hlavnej zmluvy,
a to sprostredkovania stravovania a/alebo iných služieb a/aIebo lných tovaroV prostredníctvom Produktov
Sprostred kovatel'a.

5 Druh a rozsah spracúvaných osobných údajov a povolené spracovatel'ské operácie

5.1

5.2.3

5.Ż.L

okruh dotknutých osôb je určený v nas|edujúcom rozsahu: zamestnanci Prevádzkovatel'a alebo osoby v obdobnom
pracovnoprávnom vzťahu s Prevádzkovatelbm.

Prevádzkovatel'poskytne sprostředkovatel'ovi na základe tejto zmluVy nasledujrice osobné údaje dotknutých osôb:
meno, priezvisko, identifikačné číslo (osobné číslo) dátum narodenia, mobilné číslo, email zamestnanca.

v prípade reklamácie Pĺoduktov a Služieb poskytnutých za Produkty zo strany Prevádzkovatel'a aj čís|o, ktoré jej
bolo priradené a

d'alšie informácie, ak ich poskytnutie požaduje platný právny poriadok Slovenske.j republiky'

Doxx-st.avnélistky'spo|'s.r.o'IKálov356|01o01ŹilinaIwW\./'doxxlistkv'sk lTel':041/5oo5278lE_maĺlIinfoservis@doxx'sk
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5.3 Povolenými spracoVate|'skými operáciami Sprostredkovatel'a s osobnými údajmi dotknutých osôb sú:

zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhl'adávanie, prehl'adávanie, zá|ohovanie, oprava, Żmena a uchovávanie,
Iikvidácia.

6 Povinnosti prevádzkovatel'a

6'l Prevádzkovatel'je povinný dávať pokyny na spracúvanie osobných údajov Sprostredkovatel'ovi v pĺsomnej forme
vrátane elektronickej formy'

6'2 Prevádzkovate|'sa zaväzuje oznámiť všetkým dotknutým osobám, že ich osobné údaje bude v jeho mene spracovávať
Sprostred kovatel'.

6'3 Prevádzkovatel'.|e povinný poskytovať Sprostredkovatel'ovi na spracúvanie zákonne získané, správne a aktualizované
osobné úda1e. V prĺpade zmeny V poskytnutých osobných údajoch oznámi Prevádzkovatel'tieto Żmeny bezodkladne
Sprostred kovatel'ovi.

6'4 Prevádzkovatel' je povinný bezodkladne informovať Sprostredkovateľa o dôvodoch na výmaz osobných údajov
dotknutej osoby.

6'5 Prevádzkovate|' je povinný poskytnúť Sprostredkovatel'ovi potrebnú súčinnosť pri výkone povinností
Sprostredkovatel'a podľa tejto Żmluvy.

7 Povinnostĺ sprostredkovatel'a

1'I Sprostredkovatel'nespracováva osobné úda|e zĺskané od Prevádzkovatel'a alebo v súvislosti s ćinnosťou podl'a tejto
Zmluvy na iné účely, ako sú účeIy podl'a tejto Zmluvy.

7 '2 Sprostredkovatel' spracúva osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovatel'a.
Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje inak ako na základe pĺsomných pokynov Prevádzkovatel'a
vtedy, ak ide o spracúvanie osobných údajov na základe osobitného predpisu aIebo práva Európskej únie. V takom
prípade je Sprostredkovatel'povinný oznámiť Prevádzkovatel'ovi túto skutočnosť ešte pred spracúvaním osobných
údajov, ak osobitný predpis alebo právo Európskej únie, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.

7.3 Sprostredkovatel'je povinný informovať Prevádzkovatel'a, ak má za to, že sa pokynom Prevádzkovatel'a porušuje Zákon
oochrane osobných úda.|ov alebo GDPR, osobitný predpis alebo právo Európskej únie. Vtakom prípade je
Sprostredkovatel' oprávnený odmietnuť konať na základe pokynov Prevádzkovatel'a. o tomto je Sprostredkovatel'
povĺnný Prevádzkovatel'a upovedomiť.

1'4 Sprostredkovateľsa zaväzuje zabezpečiťaby každá fyzická osoba konajúca na základe poverenia Sprostredkovatel'a,
ktorá má prístup k osobným údajom, spracúvala tieto údaje len na základe pokynov Prevádzkovatel'a s výnimkou
prípadov, ked'sa to od nej vyžaduje podl'a Zákona o ochrane osobných údajov alebo práva Európskej únie.

7.5 Sprostredkovatel'sa zaväzuje prijať technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť primeranú úroveň bezpečnosti
spracúvaných osobných údajov. Sprostredkovateľje povinný posúdiť riziká súvisiace so spracúvanĺm osobných údajov
a prijať opatrenia na zmiernenie týchto rizĺk za účelom zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti vrátane dôvernosti.

1 '6 Sprostredkovatel'sa zaväzuje poučiť vlastné osoby oprávnené spracúvať osobné údaje o ich právach a povinnostiach
pri ochrane osobných údajov vyplýva.iúcich z te.ito Zmluvy a z platných právnych predpisov, ako aj o zodpovednosti V

prípade ich porušenia.

7'7 Sprostredkovatel'sa zaväzuje kpovinnosti mlčanlivosti voči tretím osobám o všetkých osobných údajoch,
skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa dozvie pri ich spracúvaní. Sprostredkovatel'súčasne zabezpečĺ, aby sa ním
poverené osoby oprávnené spracúvať osobne údaje zaviazalĺ, že zachovajú dôvernosť informácií podl'a tejto Zmluvy.

7.8 Po ukončenĺ spracúvania osobných údajov v mene Prevádzkovateľa sprostredkovatel'vráti Prevádzkovatel'ovi všetky
spracúvané osobné údaje a bezodkladne vymaže ich kópie, ktoré obsahujú osobné úda.je zo svojej dispozície údaje na

žiadosť alebo podľa pokynov Prevádzkovateľa alebo v súlade s podmienkamĺ Hlavnej zmluvy, ak Zákon o ochrane
osobných údajov alebo právo Európskej únie, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

7.9 Sprostredkovatel'a sa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi na požiadanie všetky informácie potrebné na preukázanie
splnenia povinností Sprostredkovatel'a podl'a tejto Zmluvy, GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

7'10 Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi v čo najväčšej miere súčinnosť pri plnenĺ jeho povinností
pod|'a článkov 32 aź36GDPR a pri vybavovaní žiadostí dotknutých osob o výkone ich práv'

7'11 sprostredkovatel'umožní za úćelom kontroly dodržiavania podmienok podľa tejto Zmluvy audity, ako aj kontroly
vykonávané Prevádzkovateľom alebo iným audítorom povereným Prevádzkovateľom a poskytne povereným osobám
súčinnosť.
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7.12 sprostredkovatel'je povinný poskytnúť Úradu súčinnosť vo veciach týka.iúcich sa spracÚvania osobných údajov pod|'a
tejto Zmluvy .

7.13 spracúVanie osobných údajov sa vykoná výlučne v rámci členského štátu Európskej únie alebo V rámci č|enského śtátu
Európskeho hospodárskeho priestoru. Každý prenos osobných Údajov do štátu, ktorý nieje členským štátom Európskej
únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore aIebo medzinárodnej organizácii, si
vyžaduje predchádzajúci súhIas Prevádzkovatel'a a vykoná sa iba v prípade, ked'boli spInené osobitné podmienky
prenosov podl'a č|. 44 a nas|. GDPR'

7.14 V prípade porušenia ochrany osobných údajov je sprostredkovatel'bez zbytoćného odkladu po tom, čo sa o tejto
skutočnosti dozvede|, povrnný oznámiť porušenie ochrany osobných údajov Prevádzkovatel'ovi.

7'r5 sprostredkovatel'je povinný viesť v elektronickej forme záznamy o všetkých kategóriách spracovatel'ských čĺnností,
ktoré vykonal v mene PrevádzkovateI'a a predIožiť ich bezodkladne na požiadanie Prevádzkovatel'ovi aIebo Úradu, a to
v rozsahu podl'a článku 30 ods.2 GDPR'

7.16 spÍostredkovatel'sa zaväzu.je určiť zodpovednú osobu, ak mu táto povinnosť bude vyplývať z GDPR'

I

8.1

8.2

Poverenie d'alšieho sprostredkovatel'a

Sprostredkovatel'má právo poveriť spracúvaním osobných údajov podl'a tejto ZmIuVy d'alšieho sprostredkovatel'a'

Sprostredkovatel'je v celom rozsahu zodpovedný za činnosť podl'a tejto Zmluvy, ktorú vykonal nĺm poverený d'alší
Sp rostred kovatel',

V prípade zamýšl'aného poverenia d'alšieho sprostredkovatel'a 1e o tomto sprostredkovatel' povinný informovať
Prevádzkova tel'a '

Sprostredkovatel' je v povinný v prípade poverenia d'alšieho sprostredkovate|'a tomuto uloŽiť rovnaké povinnosti
týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto ZmIuve.

Ak nie je dohodnuté inak, všetky písomné listiny, oznámenia či iná dokumentácia medzi Zmluvnými stranami, týkajúce
sa tejto zmluVY, alebo ktoré majú byť dané podl'a tejto Zmluvy, musia mať písomnú formu a považujú sa za riadne
doručené, ak ich príslušná Zmluvná strana doručí druhej Zmluvnej strane, ktorá je adresátom, na adresu uvedenú
V te.ito zmIuve, akýmkolvek z nasledovných spôsobov:

osobným doručením Zmluvnej strane, ktorá je adresátom, alebo zástupcovi takejto Zmluvnej strany;

zaslaním doporučenou poštou, poštovné úverované alebo kuriérskou službou Zmluvnej strane, ktorá je adresátom.

Bežná komunikácia medzi Zmluvnými stranami môže prebiehať telefonicky alebo prostredníctvom e-maĺlových správ.

oznámenia podl'a ods' 11.1.2 VYššie sú považované za doručené momentom ich prevzatia alebo odmietnutia prevzatia.
oznámenia sú považované za doručené taktiež V deň, kedy sa riadne odosłaná zásielka podľa tejto Zmluvy Vráti
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8.3

8.4

11.1

9 osobitné ustanovenia o náhrade škody

9'1 Zmluvné strany sa zaväzu'jú, Že budú konať tak, aby svojim konaním nespôsobĺli druhej Zmluvnej strane škodu. V
prípade takéhoto konania sa Zmluvné strany zaväzujú uhradiť druhej Zmluvnej strane spôsobenú škodu vrátane ušlého
zisku. Každá Zmluvná stralra zodpovedá za škodu spôsobenú spracúVaním osobných údajov, ak poruśila povinnostĺ
podl'a tejto Zmluvy.

9'2 Prevádzkovatel' aIebo Sprostredkovatel' je zbavený zodpovednosti za škodu, ak preukáže, že nenesie žiadnu
zodpovednosť za udalosť, ktorá spôsobila śkodu.

10 Trvanie a ukončenie zmluvY a spracúvania osobných údajov

10.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. Týmto dňom vznikajú Zmluvným
stranám práva a povinnosti podl'a Zmluvy, a to vrátane povinnosti Sprostredkovateľa zaćať spracúvať osobné údaje
podl'a tejto Zmluvy.

10.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do doby trvania zmluvného vzťahu podl'a Hlavnej zmluvy, ak nie je výslovne
uvedené inak'

10.3 sprostredkovatel'jeoprávnenýspracúvaťosobnéúda1evmenePrevádzkovateľapodobutrvaniaHlavne.j zmluvy.

11 Doručovanie

11.1.1

11.1.2

11.l



zńluvo otolbna úda|! oo..ôý tšhnl.tý Podíĺl Śt.iĺôv do(t

odosielateľov' ako nepíevrôtá v odbeŕnel lehote, łtoĺá ąésmie bYť kŕôtśia ako 1o {de9atJ dni álebo nedoručená l inéhodôvodu na slĺane adresáta.

r1a všetky olnámenla podľa Zmluvy sa uskutoćnia v 
'|ovenskom 

jazyku, poklaľnebude medzi zm|uvnymi 5tÍanamidohodnuté inak'

|2 Záveľečné ustanovenla

ĺ2 l Táto Zmluva obsahuje úplnú a konećnú dohodu ?mluvných stÍ.in o záleźitostiach tvoÍlac|ch pÍedmet teito Zíĺ,luvy
ll2 Dodatky a zmenv teito zmluvY 5ú platné len v pisomne; Íorme, po lch odsúhlalenĺ a podpísanĺ oboma Zmluvnýmr

stÍanaml.

lz l ŻmluYné.gtrany vyhlasu|ú, że sú oprávnené trito Zmluvu ulavĺĺeť, źe text tejto Zmlĺlw ie určrtýĺn a zro'UmiteÍným
vyjadrením rch váźne| a slobodne1 vôle byť ňou v,atanę, a ie sl Zmluvu p.ed iei podpl'om pÍećitah, tejto v ce|omrolsahu poĺozumeli a na znak sÚhlarrr s |e1 obsahom k ngi pripa1a|ú svoie vla5tn oručné podpisy

lz'4 PobaÍ sa akékoívek ustanovenie tejto zmluvY itane neplatným ćr nevymoźłteíným, nebude to ma{ vplyv na platnosť a
vymáhateľnosť ostatnÝch ustanoveni tejto zmĺuvy Zmluvné rtŕanY ĺa rävazuiÚ nah'adi( neplatné elebo nevymo'iteĺne
ustanovenie noĘim ustanovenĺm, ktorého rnenie bude rodpovedať úmyslu vyjadrenému pôvodným u5tđnoVenim a
touto Zmluvou ako celkom

l2.5 v pÍipade, ĺe PrevádrkovateÍ píehli'dne alebo odpurti ałékoÍvek neplnenie' poruśenie, omeśkanie al€bo nedodrtanie
uÍĚĺtej povĺnnosti spťo'tÍedkovateía vyplýva|úcei . teito zmĺÚvv, také konanie ber dblšieho neznamená vzd.nie 5apráva PrevádrkovateÍa- Také vrdanie sá pĺava nebuae povaiované za úćinné. pokiaľ nebude pĺe každý 1ednothvý
Prĺpad Wladrené gĺsomne.

12'6 TätoZmluvasavYhotovujevdvoch(2lrovnoplsoch,poiednom(ltĺovnoprseprekaždúzm|uvnústŕanu.

PrevádrłovalcÍ

v stašlove dĺla /€..lł, łrlL
sproitÝGdkowt.]

v staškove dňa

pbol. Pat'. Í{ov.ntld
obchodná manaléĺta

46.ąą. zoLL

ob.cný lrchnlcłý podnlk ltaĺlov
Pct rP.llc.
ĺtfrrtáĺuy dstupca
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