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Zĺrl lrĺva * Z3 Ł}*ľp*Če * í pcs kytova n ia stravova n ił
pre 7aíneslnancov kiienta číslo: ?.2K1Ż2't37

uzatvoĺená v súlade s ustanovenĺm $ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991' Zb' obchodný zákonník v znenĺ lleskoršĺch predpisov (d'alej ĺen
,,{3bchodný zákonník"} a v nadväznosti na ustanovenie S i'52 zákona č. 31112001 Z.z. Zákonnĺka práce v znení neskorśích predpisov
(d'alej len -Zákonnĺk pĺáce") medzi týlnito zmluvnýnli stranamij

Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.,
Kálov 356, 010 01 Žilina
Zastúpená: lng' Eva Šmehylová, konatelka spoločnosti
osoba splnomocnená konatelbnl k podpisu: PhDr. Petra Novanská,
obchodná manažérka
lČo: 36391 ooo
DlČ; 2020104449. lČ DPH: sK2020104449
Register: okresný súd Žilina, oddiel 5ro, vložka číslo: IŻLIS lL
Peňažné ústavyl
SLSP, a.s., IBAN: SK21 0900 0000 AO04 236'1 315],
VUB, a.s., |BAN: SK14 0200 o00Ü 0014 0B32 1355,
Tatra banka, a.s.. IBAN: SK34 1100 0000 0029 2A87 9897
INFOSERVIS:

M]'/500 52 78 | infoseľvis@doxx.sk I www.doxxlistky.sk
(d'alej ĺen,,Dorlavaťel'")

ł. l_ákiaĺJné u5t*nÜv*ĺ1 iił

K|ient sa zaväzuje u Dodávatel'a objednávať Pĺoduktv

I P.:pĺerové stravne lístky {d'aĺej lell ,,5L")

fi Elektronické stravné lĺstky {dalej len ,,ESL"i

Kontäkt pre objedllávanĺe
SL / ĹSt / Kariet DOXX:

[| lnfoseĺvis, Kálov 356. 010 01 Žilĺna
Tel.: 041/500 52 78,

E_ĺnail: ilrfoservis@doxx.sk, www.doxxlistkv.sk

Dodanie {vyclanie} SL.,/ Kariet DOXX

I ooaať na adresu Klienta: f, poštou ffi kurićrom

I dobierka pośtou f] dobierka kuriérom

f| vydať na pobočke Doclávatel'a
(Kaľty D}XX llie je možné vydoť na pobaĆke Dodóvatelb)

obec Staškov
Jozefa Krónera 588, 023 53 Staškov
lČ(): o0314293
DlĆ: 2020553271
Zastúpená: lng' Ladistav Šimčisko, starosta obce
Kontaktná osoba: p' Jana Jakubčíková,0908 550 712
e-nrail: poplatky@ staskov.sk

(d'alej len ,,Klient" a spoločne s Dodávatelbln d'alej len,,Zmluvné

strany")

Adresa dodania a osoby splnonlocnené Klientom
k preberaniLr SL / Kariet DOXX:
Adresa docĺania: sĺdlo obce
Meno a prĺezvĺsko:

Doklacl totožnosti:

Spôsob zasielania zálohovłich faktúr/ faktÚr:

|-l Papierová fornla

Ę Elektronická íorma zálohovej faktťlry / Íaktúry
E'mail pre zasielanie: poplatky@staskov.sk

Ak sa zmluva uzatvára na Produkt ESL alebo v kombinácii SL a ESL
zároveň, zálohové laktúry/ íaktúry sa zasielajli len elektronicky'

Personalizácia (obálkovanie) SL

flano ! nie

i1' ĺ'rłĺJ nlet 7n:ĺĺ"lvV

1' PrÉ]dlnetom teito Žmluvy je zabezpeĆenie stravovania pĺostredníctvom papierových stravných |ístkov a elektľonických stravnýcb lĺstkov
Dodávateľa pre Żanlestl]äncov Kliŕ]nta v súlade s ustanovenĺm 5 152 ods. 2 Zákonrlíka prácc v Ztnlur'llých prevádzkach Dotlávateľa, ktoré
sú opĺávnenó \travovacie služby poskytovať.

2' V sÚlade ś ustanoveniólnĺ platných právnych preclpisov sa pocl pojmonl zabezpečenie stravovania rozumie zabezpečenie poclávania
iec|ného na'imä tep|eho hla'.'ného jedlä vĺátane vhĺ:dneho nápoja za sL a FsL Dodávaterä. Za rovnocetlné jedlo je možné považovať
vegetaĺiánske jedĺo inaprík|ad ovocny tanier' zeleninová misa a pod.). Za hlavné jedlo a nápoj nie je moźné povaŻovať tabakové výĺobky
ani alkoholickó nápoje.

DoXX _ Stravné !ístky, spol. s.ĺ.o. | {;ilĺ;v 356 l 010 01 żiliiłł | lvrvw'tiĺlxxIist|iY.sk l Tel':041/500 52 78 | t'_n)ail: il]Íoseívis€DdĹ)xx.sk
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lll. V*eobtcnĺ) oĺ:ĺĺlodnĺi pĺldtlliľĺlky, cennĺky a pĺovidlá

1' vśerty obchodné podĺnĺcnky, pĺsva a povinnolll Żrnluvných $tĺán, 9póiob ob.1cĺlnávaĺr,'l, ĺíoĺĺrćovĺnio il uyulłvałłia Pĺoduklov' Xłĺiel

uoxx $ů upĺaľĽně vo Vieobecných obchodnýĺh podn}iľnĹčCh Dodńvatľľł {đ*alrj,.voP''l, pÍićom ĺŮnové porlniĺenlY sa tiadla cťníík'ląi:

cennik odĺĺien ;ł DoDlarkov. ľennik poitovnćho a poa(l'llho 9odmtenky a pŕaý!ítĺil pĺ* ĺprávne ĺuĺgovanie ü pouĺĺý'lŕĺe Nłŕly ooxx lri

tlitnoyene v ('o[urńťnl* Píaýi(llá porłlivanta xalry Üoxx'

lV. osobitné dojednania rmluvných strán
ĺ. oodáv.lcĺ n1 nĺĺok aa ůhĺldg pĺovĺlh rr rlbcrgrłrnlc poślylovaíh rluÍĺtb pĺorlľldnktvom pĺoduRov oodlv't'r' Vo výlke 0 7"

nołnlnllncj hodnoĘ ĺclkovćho mnolĺtve dodávrných Plodu}lov uvtdeĺých v ob|rdnlvlĺr t(lt.nt., pŕlřoĺĺl mlnĺmáĺnc vł3ka qrcvíúc

DodilY.t!Íł n.l.dco dĐňot ý đolĺlrd |e 0 ĽUR b.r oPH.
z. Dodĺv.t.ľ pollryt'lc odĘÍrtcíatl ĺtÍ.vnl lĺrlty/cĺoktronĺcké ĺlrrvnć llrtty nł rĺklrdc vYĺtrypnrl 

"ttúÍY 
3o ĺplrtnoĺťou 1( dní od

vyrtavcnb trktriry.
3. €tĺr łr vydlnlr kłr1' Doxx Je 0 aUR. Pŕ.vYdlniŕ räŔy Doxx 

'. 
0 ĺuR'

{. Poltovnl, polĺtnć, brlnl hrrdĺ dodĺvrtcí"

lV. Zdverecntr ustanov(|niä

1. TÔto rm}uvB !a U'.lváía na dcb$ neilÍčilŮ . nedobůda pĺatno!{ a rićinnor{ dňom lĺl1 podpĺsaoĺa obolĺĺ ?ĺĺlwnýín| ltrłnan)i

2. Ullaírovenla relro łn,luvĺ ŕ ńáĺnô ĺneniĺ ĺ oopĺňa{ len plrornnr' ł to toĺmot dodđttu podp'ĺ{něho {rbonli Zĺnĺuvnýĺnĺ ĺlranami-

] tůlo rmlwu |e nožnÔ ]konći( pĺĺomnorr dohodou Zĺnklvných ĺtlán alebo pĺlomnou výpoveďou ň}oktoÍťi zmluvńei íl"lrrY doíUČcłrđi

dĺuhei lĺtluvnei rlĺane pričoln !łpovťdnä lehotä J€ tĺoinierać'na a raćin.| plynúť pľvým dňom lnťrĺa(a nasleduiuceho po doíÚćęnt

Vi?ovede d|oh€i ?nlluvneJ 5t.á$e.
d voP, c{'tlnik odmi€n ł popĺatkov, Ceĺnĺk polrovnéhp a polsĺltěho a Plavidlá pouiĺvallla xłÍiet oÔxx 9Ú f'Pođdelltrrírou 

'úča'tbr.l 
tť]lo

:mĺ!vY" l'íićoín xlĺPnl }voiim potlpiĺom na tejlo lrnloÜe Polvadruie, i€ śá Ś nilnl obołnómil a ĺ ĺth obĺabom ĺĺihĺori'
5. lalollĺluvôievyholoveBôvdýo(hĺovĺopitoch. pličomtaldá7Ínluvítástŕanädo'laneiedenĺovĺoplr.
$. ochĺana oĺobnÝ(h ijdčioý porkYtnutŕĹh klientoln dodávaleÍovl i9 Dližšiŕ Í9ťacÔv;rná vdokulncntc ĺnárvom ĺoĺitika no *chĺallu

orobn}'ch údaiov, kloíý lr'rveíeioený nł ĺl|ánkl, DodávatcÍa ww\ńr"doxxlaJllY.rk.

r imfu\,nć stlaĺlvvyh|.rsuiú. le ri i*to rrnluvu ĺiłdne pĺcčítalĺ ĺ potľĺdrujú, łd tĺto zmlllvł lc r'ołuřniteĺíiá a uíćitá n vYiódn ie kh skutoČńu,

ĺbbodnĺi a ľalnu vôĺu, nie jo učüll,oíeťtá vlĺa!í!l ra nápłdne oerýhodnYch pŕldl'lieno}.' ô nir rnal ślihla9u tuÍo rĺnlĺrvg vlaĺĺnoĺuční'
podpĺśałi.

Ü' i.'ĺtanoveńiä lejto 
'mlĺĺ9Y 

mairi pĺednoĺt pí€d {rltanovenlanli VoP a v pĺlpade odliŠnortl uĺlänovfní teiro rmĺrllY a VoP ĺÚ pĺe Zĺnluvné
ĺ!ĺany rávarnl urtänovenĺa tPilo.mIu11

! stäihoÝa daia
,ĺ€.r4.u2 L

^

.' .Łi--;l*l;.':,l:''l:1':.

,Pnlohy
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zmluva 'osobné údale - obec staśkov'docx

Zmluva o spracúvanĹ osobných údajov

Táto ZMLUVA o spnłcÚvłĺví ososNÝcH Úoruov (d'ale.| ako ,,Zmluva") sa uzatvára podl'a článku 28 ods. 3 a nasl.
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 20161619 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných úda.1ov

a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46lEs (všeobecné nariadenie o ochrane Údajov) a podl'a

ustanovenia934ods.3zákonač.I8/Ż0L8z'z.oochraneosobnýchúdajovaozmeneadoplneníniektorýchzákonovvznení
neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

(1l obec Staškov so sĺdlom Jozefa Krónera 588, o23 53 Staškov lČo: 00314293

(d'alej ako,,Prevádzkovatel"')

(2) DoXX-Stravnélístky,spol.sr.o.,sosĺdlomKáĺov356,o1o01 Žilina, lČo: 36391000,zapísanávobchodnomregistri
okresného súdu Žllina, oddiel Sro, vložka č. 1'21'15/L;

(d'alej a ko,,Sprostredkovatel"');

(Prevádzkovatel'a Sprostredkovatel'd'alej spoločne aj ako ,,Zmluvné strany" a každý z nich.1ednotlivo ako,,Zmluvná
sľana").

Definície a vtýklad

1.1 Pokial'nie.ie V tejto Zmluve uvedené inak, nasledovné pojmy ma1ú tento význam:
1.1.1 ,,Dotknutá osoba" znamená identifikovaná alebo identifikovateI'ná fyzická osoba, ktorej sa predmetné osobné

údaje týkajú;

I.L.2 ,,Hlavná zmluva'' znamená

. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta ćislo Ż2KLL2L37

uzatvorelré medzi Prevádzkovatelbm ako klientom a Sprostredkovatel'om ako dodávatelbrn d,\"..'...'.....'/,f.,'./!.:..*9.2L

1.1.3 ,,GDPR" znamená narjadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2076/6]9 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46lES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov);

1'L.4 ,,osobné údaje" znamenajú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby aIebo identifikovatel'ne.| fyzickej
osoby, ktorú možno identĺfikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného
ĺdentifikátora, iného identifikátora, akoje napríklad meno, priezvisko, identifikačné ćíslo, lokalizaćné údaje, alebo
online identifikátor, alebo na základe .jedne1' alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú
identltU, fyzio|ogickú identitu, genetickú identitu, psychĺckú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu,
kultúrnu identitu alebo sociálnu ĺdentitu;

1.1'5 ,,osobitné kategórie osobných údajov" znamenajú osobné údaje, ktoré odhal'ujú rasový alebo etnický pôvod,
politické názory, náboženské aIebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách
a genetické úda1e, biometrické údaje na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia alebo
údaje týkajúce sa sexuálneho žlvota alebo sexuá|nej orĺentácie fyzickej osoby;

1.1.6 ,,Porušenie ochľany osobných údajov" znamená porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo
nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenáša.jú,
uchováva.|ú alebo inak spracúvajú, aIebo neoprávnený prístup k nim;

L'7.7 ,,Produkty" znamená papierové stravné lístky, papierové nápojové poukážky, papierové benefitné darčekové
poukážky, elektronické stravné lĺstky, elektronjcké nápo'jové poukážky, elektronické benefitné darčekové
poukážky a rekreačné poukazy vydávané Sprostredkovatel'om.

1.1.8 ,,Spracúvanie" znamená operácĺa alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov,
napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena,
vyhl'adávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom,
preskupovanie aIebo kombinovanĺe, 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 verejnej moci, agentúra aIebo iný subjekt než
dotknutá osoba, Prevádzkovateľ, Sprostredkovatel' a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia
Prevádzkovateľa alebo Sprostredkovatel'a poverené spracúvaním osobných údajov;

1.1.10 ,,Úrad" znamená Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;

DoXx-stÍavnélistky,;pol ś'ro l Kálov356 | o1oo1Zilina I Www.doxxlistkv.sk l Tel':041/5005278 l E-mail:anfoservis(adoxx'sk
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1..1,13

2 Predmet zmluvy

2.I Predmetom tejto ZmIuvy je poverenie Sprostredkovate|'a Prevádzkovatel'om na spracúvanie osobných údajov podl'a
pokynov Prevádzkovatel'a a úprava vzájomných práv a povinnostĺ vyp|ývajúcich z tohto právneho vzťahu.

2'2 Účelom tejto Zmluvy.|e dosiahnutie sÚladu spracovatel'ských operáciĺ SprostredkoVate|'a vyplývajúcich z plnenia
Hlavnej zmluvy s právom na ochranu osobných údajov, a to najmä ustanoveniami GDPR a Zákona o ochrane osobných
údajov. Práva a poVinnosti ZmIuvných strán podľa Hlavne'j zmluvy, ktorých predmetom nie je spracúvanie a ochrana
osobných údajov, nie sú touto ZmIuvou dotknuté'

2'3 Sprostredkovatel'na základe tejto Zmluvy spracúva osobné údaje dotknutých osôb Prevádzkovate|'a z dôvodu výkonu
činnosti podl'a HIavnej zmluvy, a to prostrednĺctvom informaćného systému spravovaného Sprostredkovatel'om'
Spracúvanĺe osobných údajov prebieha v sídle Sprostredkovateľa.

2.'4 Sprostredkovatel' prehlasuje, že má potrebnú odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť na
zabezpećenĺe bezpečného spracúvanla osobných údajov podl'a predpisov upravujúcich ich ochranu, a to na.jmä pod|'a

GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

3 Poverená osoba

3'1 Poverenú osobu Sprostredkovateľa urćenú na účely ochrany osobných údajov môžete kontaktovať e-mailom:
infoservis@doxx.sk alebo na te|eíónnom čĺsIe 041/500 52 78.

1. 1.11

7.1.r2

22
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,,Zákon o ochrane osobných údajov" znamená zákon ć. L8/20L8 Z' z. o ochrane osobných Údajov a o zmene
a doplnenĺ niektorých zákonov v znení neskorśich predpisov.

Kdekol'vek v tejto Zmluve moźu byť definované významy d'alśích pojmov neuvedené v odseku J-.1vyšśie. Pokial'nie
je v tejto Zmluve uvedené inak, budú mať tieto pojmy takto definovaný význam v celej tejto Zmluve.

Prĺ výklade Zmluvy sa použijú nasledovné výkladové pravidlá:

o pokia|'z konteXtu nevyplýva niećo iné, akékolvek slovo v 1ednotnom čísle zahŕńa aj jeho tvar v mnoźnom čĺsle
a naopak;

o pokial'z kontextu nevyplýva niečo iné, akékolVek slovo v mužskom rode zahŕňa a.| ženský rod a naopak;

. pokial'Z kontextu nevypIýva niečo iné, akýkoIvek odkaz v tejto Zmluve na právne predpisy sa vyk|adá ako
odkaz na tieto právne predpisy v znenĺ ich neskorších zmien a dodatkov;

. nadpisy tejto Zmluvy s|úźia Ien na orientácĺu, avśak nemajú vplyv na výkIad Zmluvy.

Prevádzkovatel'a Sprostredkovatel'sa zaväzujÚ, že zabezpečia, aby bola príslušná poverená osoba sprostredkovate|'a
riadnym spôsobom a včas zapojená do všetkých záležitostí, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov a poskytnú jej

súčinnosť potrebnú na výkon.je1 funkcĺe'

Poverená osoba Sprostredkovateĺ'a je v súvlslostĺ s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou zachovávať mlćanlivosť
a dôvernosť informácií, o ktorých sa dozvedela v rámci výkonu svojej činnosti.

Prevádzkovatel'poskytne Sprostredkovatel'ovi na základe tejto ZmIuvy nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb:
meno, priezvisko, identĺfikačné čÍs|o (osobné čísIo) dátum narodenĺa, mobilné číslo, email Żamestnanca.

v prípade rekiamácie Produktov a SluŽieb poskytnutých za Produkty zo strany Prevádzkovatel'a aj číslo, ktoré jej

bolo prĺradené a

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

DoxX straVnéĺiitky|jpol sĺo I Kólo'r356l01001ŻillnalWwW'doxxlistkv'sk ITel':041/5005278| E'mail:infoseÍVis@doxx.sk
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4 Povaha a účel spracúvania osobných údajov

4.I Prevádzkovatel' ako podnikatel' oprávnený na podnikanie vSlovenskej republike poveruje Sprostredkovatel'a
spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb - zamestnancov Prevádzkovatel'a, za účeIom plnenia Hlavnej zmluvy,
a to sprostredkovania straVoVania a/alebo iných služieb a/alebo iných tovarov prostrednĺctvom Produktov
Sprost red kovate l'a.

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

5'1 okruh dotknutých osôb je určený v nasledujúcom rozsahu: Żamestnanci Prevádzkovatel'a alebo osoby v obdobnom
pracovnoprávnom vzťahu s Prevádzkovatel'om.

5.2

5.2.r

5.2.2

5.2.3
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5.3 PovoIenými 5pracoVatel'skými operáciami Sprostredkovatel'a s osobnými údajmi dotknutých osôb sú:
zaznamenáVanĺe, usporadúvanie, vyhl'adávanie, prehl'adávanie, zálohovanie, opraVa, zmena a uchoVáVanie,
likvidácia'

6 Povĺnnosti prevádzkovatel'a

6'1 Prevádzkovatel'je povinný dávať pokyny na spracúvanie osobných úda1ov Sprostredkovatel'ovi v písomnej forme.
vrátane elektronickej foĺmy'

6'2 Prevádzkovatel'sa zaväzuje oznámiť vśetkým dotknutým osobám, że ich osobné údaje bude V jeho mene spracovávať
Spro stred kova te l'.

6'3 Prevádzkovatel'je povinný poskytovať Sprostredkovatel'ovi na spracúvanie zákonne získané, správne a aktualizované
osobné údaje. V prípade zmeny V poskytnutých osobných údajoch oznámi Prevádzkovatel'tieto zmeny bezodkladne
Sprostred kovateł'ovi'

6.4 Prevádzkovatel' je povinný bezodkIadne informovať Sprostredkovatel'a o dôvodoch na výmaz osobných údajov
dotknutej osoby.

6.5 Prevádzkovatel' je povinný poskytnúť Sprostredkovatel'ovi potrebnú súčinnosť prj výkone povinností
Sprostredkovatel'a podl'a tejto Zmluvy.

7 Povinnosti sprostredkovatelä

7'l Sprostredkovatel'nespracováva osobne údaje získané od Prevádzkovateľa alebo v sÚvislosti s ćinnosťou pod|'a tejto
Zmluvy na iné účely, ako sú účely pod|'a tejto Zmluvy.

7 '2 Sprostredkovatel' spracúva osobné údaje Ien na základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovatel'a.
Sprostredkovatel'je oprávnený spracúvať osobné údaje ĺnak ako na základe písomných pokynov Prevádzkovatel'a
vtedy, ak ide o spracúvanie osobných údajov na základe osobitného predpisu aIebo práva Európskej únie. V takom
prĺpade je Sprostredkovatel'povinný oznámiť Prevádzkovate|'ovi túto skutočnosť eśte pred spracúvanĺm osobných
údajov, ak osobitný predpis alebo práVo Európskej únie, takéto oznámenie nezakazu.je z dôvodov verejného Żáu.,mU-

7 '3 Sprostredkovatel'je povinný informovať Prevádzkovatel'a, ak má za to, źe sa pokynom Prevádzkovatel'a porušuje Zákon
o ochrane osobných úda.jov alebo GDPR, osobitný predpis alebo právo Európskej únle. V takom prípade je
Sprostredkovatel' oprávnený odmietnuť konať na základe pokynoV Prevádzkovatel'a. o tomto je Sprostredkovatel'
povinný Prevádzkovatel'a upovedomiť.

7'4 Sprostredkovatel'sa zaväzuje zabezpečiť aby každá fyzická osoba konajúca na základe poverenia Sprostredkovatel'a,
ktorá má prístup k osobným údajom, spracúvala tieto údaje len na zák|ade pokynov Prevádzkovatel'a s výnimkou
prípadov, ked'sa to od nej vyžaduje pod|'a Zákona o ochrane osobných údajov alebo práva Európskej Únie.

7'5 Sprostredkovatel'sa zaväzuje prijaťtechnické a organĺzačné opatrenia s cieI'om zaistiť primeranú úroveń bezpečnosti
spracúvaných osobných údajov. Sprostredkovatel'je povinný posúdiť riziká súvisiace so spracúvaním osobných údajov
a prijať opatrenia na zmiernenie týchto rizík za účelom zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnostĺ Vrátane dôvernosti.

7'6 Sprostredkovatel'sa zaväzuje poučiť vlastné o5oby opráVnené spracúvať osobné údaje o ich právach a povinnostiach
prĺ ochrane osobných úda;ov vyplývajúcich z te.|to Zmluvy a z platných právnych predpisov, ako aj o Żodpovednosti V
prípade ich poruśenia'

7'7 Sprostredkovatel'sa zaväzuje kpovinnosti mlćanlivosti voči tretím osobám o Všetkých osobných údajoch,
skutočnostiach a informácjách, o ktorých sa dozvie pri ich spracúvanĺ' Sprostredkovatel'súčasne zabezpečí, aby sa ním
poverené osoby oprávnené spracúvať osobné údaje ŻaviaŻali, že zachovajú dôvernosť informácií podl'a tejto Zmluvy.

7'8 Po ukončenĺ spracúvania osobných údajov v mene Prevádzkovatel'a Sprostredkovatel'vráti Prevádzkovatel'ovi všetky
spracúvané osobné Údaje a bezodkladne Vymaže ich kópĺe, ktoré obsahujú osobné údaje zo svojej dispozície údaje na
žiadosť alebo podľa pokynov Prevádzkovateľa alebo v súlade s podmienkami Hlavnej zmluvy, ak Zákon o ochrane
osobných údajov alebo právo Európskej únie, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov'

7 '9 Sprostredkovatel'a sa zaväzu.je poskytnúť Prevádzkovatel'ovi na požiadanie všetky ĺnformácie potrebné na preukázanie
splnenĺa povinností Sprostredkovatel'a podl'a tejto Zmluvy, GDPR a Zákona o ochrane osobných údajoV.

7'10 sprostredkovatel'je povinný poskytnúť Prevádzkovatel'ovi V čo najväčšej miere súčinnosť pri plnení jeho povinností
podl'a článkov 32 až 36 GDPR a pri vybavovaní žiadostí dotknutých osôb o Výkone ich práv'

7'11 sprostredkovatel'umožnĺ za účelom kontroly dodržiavania podmienok podl'a tejto Zmluvy audity, ako aj kontroly
VykonáVané Prevádzkovateľom alebo iným audĺtorom povereným Prevádzkovatel'om a poskytne povereným osobám
súčinnosť.
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7.12 Sprostredkovatel'1e povanný poskytnúť Úradu súćinnosťvo veciach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov podl'a
tejto Zmluvy .

7.]'3 SpracúVanie osobných údajov sa vykoná výlučne v rámcĺ členského štátu Európskej únie alebo v rálnci členského štátu
Európskeho hospodárskeho priestoru. Každý prenos osobných údajov do štátu, ktorý nie je ćlenským śtátom Európskej
únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo medzinárodnej organizácii, si
vyžadu1e predchádza1úci sÚhIas Prevádzkovatel'a a Vykoná sa iba V prípade, ked'bolĺ spInené osobitné podmienky
prenosov podl'a čl' 44 a nasl. GDPR'

7.14 V prípade poruśenia ochrany osobných údajov le Sprostredkovatel'bez zbytočného odkladu po tom, ćo sa o tejto
skutočnosti dozvedel, povinný oznámiť porušenie ochrany osobných údajov Prevádzkovatel'ovi'

7'15 sprostredkovatel'je povĺnný viesť v elektronicke1 forme záznamY o vśetkých kategóriách spracovatel'ských činnostĺ,
ktoré vykonal v mene Prevádzkovatel'a a predložiť ich bezodkladne na poźiadanie Prevádzkovate|'ovi alebo Üradu, a to
V rozsahu podl'a č|ánku 30 ods. 2 GDPR.

7.L6

8

8.1

8.2

8.3

8.4

11.1

9 osobitné ustanovenia o náhrade škody

9'1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú konať tak, aby svojim konaním nespôsobili druhej Żmluvnej strane škodu. V
prípade takéhoto konania sa Zmluvné strany zaväzujú uhradiťdruhej Zmluvnej strane spôsobenú škodu vrátane uśleho
zisku' Každá Zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním osobných úda1ov, ak porušiIa poVinnosti
podl'a tejto Zmluvy.

9.2 Prevádzkovatel' alebo Sprostredkovate|' je zbavený zodpovednosti za škodu, ak preukáže, že nenesĺe žladnu
zodpovednosť za udalosť, ktorá spôsobila škodu.

10 Trvanie a ukončenĺe zmluvy a spracúvania osobných údaiov

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 povĺnnosti Sprostredkovatel'a zaćať spracúvať osobné údaje
podl'a te.lto Zmluvy.

10'2 Zmluva sa uzatVára na dobu určĺtú, do doby trvanĺa zmluvného vzťahu pod|'a Hlavnej zmluvy, ak nie je výsĺovne
uvedené inak.

].0.3 sprostredkovatel'je oprávnený spracúvať osobné údaje V mene Prevádzkovatel'a po dobu trvania Hlavnej zmluvy.

Ll Doručovanie

Sprostredkovatel'sa zaväzuje určiť zodpovednú osobu, ak mu táto povinnosť bude vyplývať z GDPR

Poverenie d'alšieho sprostredkovatel'a

Sprostredkovatel'má právo poveriť spracúvanĺm osobných údajov podI'a te.jto Zmluvy d'a|šieho sprostredkovatel'a.

Sprostredkovatel'je v ceIom rozsahu zodpovedný za ćĺnnosť podl'a tejto Zmluvy, ktorú vykonal ním poverený d'alśĺ
Sprostred kovatel'.

V prípade zamýś|'aného poverenia d'alšĺeho sprostredkovatel'a je o tomto sprostÍedkovatel' povinný informovať
Prevádzkovatel'a.

Sprostredkovatel' je v povinný v prĺpade poverenta d'alšleho 5prostredkovatel'a tomuto uloźiť rovnaké povinnostĺ
týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve.

Ak nĺe je dohodnuté inak, všetky písomné listiny, oznámenia či ĺná dokumentácia medzi Żmluvnýmĺ 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 prísluśná Zmluvná strana doručí druhej Zmluvnej strane, ktorá je adresátom, na adresu uvedenú
V tejto Zmluve, akýmkolvek z nasledovných 5pô5obov:

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

zasIaním doporučenou poštou, poštovné úverované alebo kuriérskou sĺužbou Zmluvnej strane, ktorá je adresátom.

Bežná komunikácra medzi Zmluvnými stranami môže prebiehaťtelefonicky alebo prostredníctvom e-mailových správ.

oznámenia podl'a ods. L1.1.2 vyššie sú považované za doručené momentom ich prevzatia alebo odmietnutia prevzatia.
oznámenia sú považované za doručené taktieź v deň, kedy sa riadne odoslaná zásielka podl'a tejto Zmluvy vráti

DoxX'stravné llstky, spol s ro I Kalov356 l o1oo1Žillna l www'doxxlistkY.sk I Tel':041/5005278 l E'mail: infoservis@doxx'sk

Strana 4 / 5

11.1.1

11.1.2

LL,Z

11.3



!äł'l . qtÜö'š Ýđ.'ŕ oĺr{ !ałlł*{ä.r

í'doĺielr!.ĺÜvi áka ŕiŕp'*Yĺ'lś v Ôdb?řłłi ĺř!'ôtą łtoíJ na'''tit by{ tľ:ĺĺrł rko }$ {drĺr* dcĺ al*ba ĺrľdorłrřcni ł lnťho
dÔvodv ĺr l!ľi'ne odĺęĺ.atl,

tl { Viłtl1 $lná.neftlł yodťł ĺĺĺĺvvy Š' U$ĺ{ut*ćĺ}ił V tiöýťn'ĺsín |lrYkU, ĺ'Ôĺł'}a řŕbi'de 
'nfdr' 

lrnli,rvłrýĺłl ĺl'|ňaiĺ!ĺ
dohoínEl* inłL

l2 lśverrčné ulĺ.noYenh

l}.l ĺllĐ łml$va obtaĺ$lc ĺlpĺnu ł Łoĺrtćnú {olrrdu Żľrluvnýĺh rtťin Ô }a'?ł'ło't|ł.h l9o'l'.{ch pr*d.?r.t lrito aíťlĺuvy.

tł l }łđ.tLY ł }:?lří}Y !€'l{' ĺŕn}ľĘ íú plöl$€ ł*ł v p;1g:rĺnp! loĺĺrrľ' 9ł łĺłł ĺdĺłlh|łĺ*ni ł podpiĺłní 9boltÍ' 
'ÍTltrvny!ř,ĺlĺlôäĺni.

l} l řmluvłř lÍ!.Ťrý YYhllĺu'ł" ĺr ĺú opĺtvn*ła tĺito lmĺwu 9lay''*t, ĺĺ tcrt lr'3ta t'rĺťý! ĺ! lJlťlllýĺh ł 
'ŕs'alÝtilłínýíB\ŕYĺld'e'!i$ tęh Yił|iťi 

' 
rtobodneJ ĺol* bd iic9 vĺ.łłłt ł lt ĺĺ llnlĺJvu pĺađ iq podgl}Öm pĺtťĺtłĺĺ, !!'tr ý (.lor''

ľoliahu poĺłłumłił l ĺrl łnłl ĺóh!łĺu ĺ1ł; obĺlĺrÔm i nei přlpá}.iú rťojc v|'ślnoĺuĺnt Bodpĺĺy

:'''a pöliaľ Ś) łk*Iofult vĺ!ĺnovanlř rŕ.}łc ťrlllt'ry *lôra nťplr!*ýíĺr * nłvYrrloÍ'laĺný'r!. nťb${. to ĺĺl{vglyĺ nr ptäl'!o'ť ł
v1máhlttínoĺĺost.lnÝ.hłJĺltnovlrritt1rololrrą aĺałrrvnĆĺlrrnyĺa'łvłlulú'!lhí|Jtíltegirlnéłl€bonłvymolir*l'né
ultaĺ}svlrrla .avliłil uÍtłnovrníą Łtnĺaho rałĺlc Łľdt:'dpoYfđłt üny5ĺv vy1:đĺettěĺĺtĺ póvodnýĺn vstanrva'rJm .
louto lłnĺ*voĺ, 

'lo 
{?ltom

!' 't v přip.de, lę PrcvldrłovrrĚľ píeh'ĺ.dn? a|abo odprrltí.lČkďyeh nfpĺłcnaą po.uĺanĺG, o'Í'clklnł* łlebo łedodĺłaoł;
uřťilał prvinno5l' 3pl9$|ł.dkova1lĺł vYplwł|rj<l' 

' 
łaJÍo 

'ĺnluvy. 
łałé lonanłř bęr ďrl{icho ĺrŕlĺrmtnĺ v'dłírĺ? ĺł

płłvł Pĺĺvirlłlovrte'l. !rl* Yłd.ôia ĺł 9ĺĺvr ntbłdt poľrlovrn* rl Ůčinns. ĺrokĺrl oebude gĺt kĺIdý;ełtnotlrvý
pĺĺpad *yirdrcni p'roínn.

ltt t-it$ŻmłÜvlĺłvľhotovĺi*vdvoch{J}rov^oll'gch.poiłđnontlÍ}ŕoynopĺ3tprrtłĺdúlĺnluvnuĺ!ĺlou

ľĺrrldrloĺrtlř

v!t)lŁoY9đň.:'} ł1 J.{lłj.j
,)- '

oô-.st'll* 
*

lĘ' Ĺ.diiŁv lbnłBto
tĹl'oĺľ rö(a

u',.,.*j}ľi.:,'.,!!':,!! w ĺ
śso|l7|đlÚy.r!í

ĺoxx _ śtlrv'a Lilłt í' 
'. 

o.

'hoÍ. 
Lt.ĺ ĺtao'aĺĺL

obtlpdaĺ mrĺđĆĺłl

Doĺl.l'łłýih!Ę.'rą| rŕł
glňnt'3 / 5


