Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania
/

J-

pre zamestnancov klienta číslo: 21K990061

suavné fistity

u^h°nr^ ^Tn^T^-lT/l?!! °,Í:i!Ík^a/. ^!/^ ?.?,b?ld<nf záko^ník v,2neni neskorsích predpisov (ďalej i

flb?o.dľv72.ÍkoT2.a^nadvizn^st',nÄTnovenie§
152zákon3 č'3U/2001 z-z- Zákonnfky práce'v zneníneskoľšfch p,:eďpisov
(ďalej len "Zákonm'k präce") medzi týmíto zmíuvnými stranamí:
DOXX - Stravné )Ístky, spoL s r.o.,

SlužbyobcePopročs.r.o.,r.s.p.
Olsavská 24 044 24 Poproč

v

Kálov 356,010 01 ŽÍIIna

Zastúpená: Ing. Eva Smehylová, i<onaterka spoiočnosti
Osoba spfnomocnená konatefbm k podpisu:

Zastúpená: Ing. Iveta Komorová Hiľovská, štatutár

Dávid Németh, obchodný manažér, 0911 025 043
IČO: 36391000

ICO: 53304870

v

Dlč: 2121340419 JČ DPH: SK2121340419
Register: Obchodný register Okresného súdu Kosice I,

DIČ: 2020104449, !Č DPH: SK2020104449
Register: Okresný súd Žifina, oddiel Sro, vfozka cfslo: 12115/L
w

oddíel: Sro, vložka č. 49980/V

Peňažné ústavy:
5LSP, a.s., IBAN: SK21 0900 0000 0004 2361 3757,
VÚB, a.S., IBAN: SK14 0200 0000 0014 0832 1355,
Tatra banka, a.s., IBAN: SK34 1100 0000 0029 2087 9897

Peňažný ústav:
Číslo účtu:

f

TeL: 0907950728

INFOSERVIS:

E-mail: ocu@poproc.sk

0800166 556 [ infoservis@doxx.sk | www.doxxlistky.sk
(ďalej len "Dodávater)

(ďalej len "Ktíenť'a spoločne s Dodávateľom ďafej len
"Zmluvné strany")

i. Základné ustanovenia

Kiient sa zavazuje u Oodávateľa objednávať Produkty

Adresa dodania a osoby splnomocnené Klientom

Pap'erové síravné ifstky (ďalej len "SL"
Elekíronické stravné lístky (ďaiej len "ESL"

k preberaniu SL / Kariet eDOXX:

Adresa dodania: SIužby obce Poproč s.r. o., r.s. p.
01'šavská 24 044 24 Poproč

Kontakt pre objednávanie

Menoa priezvisko;

SL/ ESL / Stravovacfch Kariet eDOXX (ďafej len "Karta eDOX)í"):
Centrálna distribúcia, Káiov 356,010 01 Žilina

Spôsob zasielania zálohových faktúr/ faktúr pri objednávaní SL

Tei.: 041, 500 52 78, 0800 166 556, fax: 041, 564 37 21,
E-maif: tnfoservis@doxx.sk, www^dQxxljstk^k

Q Papierová forma

D Pobočka Dodávatera:

Elektronická forma zálohovej faktúry/ faktúry
Tel.:.............................................. fax:................................... E- E-maJl pre zasielanie : ocu@poproc.sk

maii:

Pri objednávaní ESl sa zálohové faktúry/ faktúry zaslelajú vždy len

Dodanie (vydarne) SL/ Kariet eDOXX

eteictronicky.

Q Dodať na adresu Klienía: Q postou [x] kuriérom
cfobierka poštou ^] dobierka ((uriérom

Personalizáciď (obátkovanie) SL

Q vydaťna pobocke Dodávatera

/

\

ano

nie

f

(Karty eDOXX níeje možné vydaťna pobocke Dodávatefo)

II. Predmetzmluvy

^^tT^^tVO^^DÍ^^Íl
Sti^vn^ef^^enlep[^fr^(VJIJ^
^' ^ni^a^ ,utían.ove.man1'
.^af:n^c^.i3ravrl^c^ Prec^^isov sa^POd
prostredni'c.tvom papierových
stravných fístkov s elektronických
pojmo. zabezpeceni. st">ov,ni, rozumie zabezpecenl.
strsvných lístkov Dodávatera pre zamestnancov Kilenta vsúlade

podávania jedného nsjrna tepfého hfavného jedia vrátane

^eTdZSn'S)dLaltse2raoÍore2,suzTpo^ľe3népÍ3evo/v^ZÍ^ jvehoIS
nÍ05ozv3atsLv^TfôrDäTTj
za('(nsprfklad
if^Íli1nÍ?^ov'ocny
je mozné
považovať vegetariánske jedio

poskyťovať.

tan^ ^nov^misa 3 pod.). Za hlavné Jedlo a nápoj nie je
možné považovať tabakové výrobky ani aikoholické nápoje.

OúX^ Su-i'-né "slky. <>pc.(, í.ľ.y, | Kdicť 31vtí | Olň 01 Í^ns [ '.-;

"J^.dtí\-:'!;;t}y,S:- ; T"f.: íj^0?läŕ;5i5&
.l
-'...

S^.; Q-.---\l W ^-f:i\ 'cw.ä\\: i.iŕoE;Oi-^<@dox;;.tí

len

III
1,

, Všeobecné obchodné podmienky/ cenníky a pravidlá
Vsc-tky obchodné podrnientíy, práva a povinnosti Zmluvných strán, spôsob objednavsnia, doľučovania a vyuzfvania Pľoduktov. Kariet
DOXX sú upravené \id Vseohecných obchodných podmienkach Dodávateľa (ďalej "VOP"), pričom cenové podmienky sa riadía cŕnníkmi:
Ctínník odľnicn s poplatkov, Cennfk postovného a poistného. Poclmienky a pľavidlá pre správne fungovanie a použfvame Karty DOXX sú
stánovené v dokumente Pravidlá pcn.i;Ívania Karty DOXX.

iV. Osobitné dojednania Zmluvných strán:
Úprava vyšky provízie a minimáfnej provfzie -VOPčl.VII. Cena a finančnévzťahy,odsek7.3.3,
Formuiácia do ?miuvy .. Osobitné dojednania; SL a ESL
DodavatRľ má náiok na úhľŕ.idu provfzie ;a zabéžpecenie poskytmanía služieb pľostľednfctvom produktov Dodávatera vo

vysls'fí Or1'> .'norninainei hodnoíy celkovňfio množstv.'? dodavaných produktov uvadenych vobjednávke Klienta, prifiom
mi.iiiTiäinj vyíktí proví/:ie Dodáv3l:c>Í5 nď jetíen daňový doktad j" O EUK.

Poštovné na náklady Dodávateľa - VOP čf. VII. Cena a finančné vzťahy, odsek 6.3.6 - SL, ESL, BP, NP
Foľffiuíáci? dlo zmSuvy ~ Osobiti-ié doiednrania:
<
V prípacJe, ze ubjednané produkty ci Kai-tv DOXX budú klientovi dorucené na adresu miests dodania pošton, kuriérom, aiebo
iným spôsobom, ňustovné a poistné suvisiace s doručením objednaných prodi.iktov g Kariet DOXX znŕisa v ceípm r'<izs<;ihu
Dodávaíeľ.

Personafizáda (obátkovanie) produktov
ťrí'rwiws áozmiuvy- OsobEtné dojednania;
^mluvné strany sa dohodli, e v prípade vybavovania personalizovanej objednávky, budú Klientovi doručené produkíy
v papiei'ovet form" personalizované na meno zamestnanca podľa presne špecifikovanych pažiadavíek Klienta na näklady
dodávateľa

V. Záverečné ustanovenia
.1. 1';lUi i'nSuvn ,S3 uyatvars na dobtt neurcitu H nadobúds plstnosťa účinnosťdňomjejpodpisania oboiTii Zmluvnými stranaini.
'j5tart.:}"e;niťi IKJÍO ľi-ňtuvv \e. možn<? meniť a dopÍňať ic-n pisomne, a to foľmou dodatku podpísaného obomi ZmÍLivnými stranami.
3. ľĽ(-o /:m!uv'i[ re nioiné skoncíť pisoinnou dohodon Zmluvnvcli strán alebo písoinnou vypoveďou niektoľej Zrnluvnej strany dorucenďj
cdruhej Zmiuvnťij stranc pľicoiTi výpovydná iehota je trojmesaťná a začína plvnúť prvým clňoin mesiaca nasledujuceho po dorucňtn'
/

"I

'M

vypovE'dc' druhcj Zmlnvnoj stľane

VOľ, Cŕinm'k L'dmiyn a pop!ďt:t:ov, Cennik poštovného a poistného a Pravidlá puužívania Karier DOXX sú neoddeliteľnou sučasťou tejto
:|T!ÍUVV, pľicoľi's KIiení' svcijín-i poapisorn iia tejto zmlLive potvrdzuje, že sa s nirni oboznámi) a s ích obsahoir suhfcisi.
5. 'i'Sto ^mkiVťi jfí vyhotovgi-iä v cfvoch rovnupisoch, pričom kazdä Zmluvnä strsna dostäne jeden rovnopis.
fc.
Gchľaiiá osobnýľh udajov poskytnuíých kfitíntom dodävateľovi je bližíie spracovaná v dokumentŕ s názvom Politika na ochraľiU
o.sobiiýdi sidajov, ktorýje ^verejnenv "a stranke Dodávatciľa www.doxxfistky.sk.
r

./

/

Ziriluvné ^tľany vyhtasujú, že si túto zmluvu risdne prečftali a potvrdzujú, že táto zmluva jc zrozumitei'nä a určitá a vyjadľuje ich skutoťnú,
slybodnú <i vážnLi vťiľu, nití }e uzatvorená v tiesni za nápadne nevyhodných podmienok, a na znak súhlasu túto zinluvn viastnoručne
podpiíali.

S. Ustanovťnia tejtu zmluvy majú prednosť pľed ustanoveniami VQP a v prfpade odlišnostf ustanoveni' tejto imtuvv a VOP sú pre Zmiuvné
trany ;áväzné ust.=inovenj3 tejto zmluvy.

<:
^

V líosidcach 30,07.2021

VKosiciach 30.07.202:1

/
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ŕ
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f

ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Táto ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďa!ej ako "Zmluva") sa uzatvára podra článku 28 ods. 3 a nasl, nariadenia Európskeho
f

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvanf osobných údajov a o vornom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES a podfa ustanovenia § 34 ods. 3 zákona Č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov medzi zmluvnými stranami:
tl)

Služby obce Poproč s. r. o., r. s. p., Olsavská 24, 044 24 Poproč, IČO: 53304870
(ďalej ako "Prevádzkovater"
a

(2)

iŕ

DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., so sfdlom Kálov 356,010 01 Žilina, IČO; 36 391000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č, 12115/L;
(d'afej ako "Sprostredkovatef");

(Prevádzkovateía Sprostredkovater ďalej spoločne aj ako "Zmluvné strany" a každý z nich jednotlivo ako "Zmluvná strana"),
1

Definície avýklad

1.1

Pokiaf nie je v tejto Zmluve uvedené inak, nasledovné pojmy majú tento vyznam:

1.1.1

"Dotimutá osoba" znamená identifikovaná alebo identifikovaterná fyzická osoba, ktorej sa predmetné osobné údaje týkajú;

1.1.2

"HIavnázmluva"znamená
.

Zmluva o zabezpecenf poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta aslo: 21K990061

uzatvorené medzi Prevädzkovaterom ako kľientom a Sprostredkovatefom ako dodávaterom dna 30.07.2021,

1.1.3 "GDPR" znamená nariadenie Európskeho partamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzickych osôb pri spraciivanf osobných
údajov a o vornom pohybe takyclito údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES;
1.1.4

"Osobné údaje" znamenajú údaje týkajúce sa identifikovttnej f/zickej osoby alebo identífikovaternej fyzickej osoby, ktorú mozno
identitikovať príamo aiebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použitefíiého identifikätora, iného identifikátora, ako je
napríklad meno, priezvisko, identifikačné čísio, lokaiizscné údaje, alebo online identifikátor, afebo na základe jednej alebo
viacerych charakterístík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu,
mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúmu identitu alebo sociälnu identitu;

1.1.5

"Osobitné kategärie osobných útíajov" znamenaj'ú osobné údaje, ktoré odharujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory,
náboženské afebo fílozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách a genetické údaje, biometrické údaje na
inďfviduálnu identifikáciu fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje tykajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej
orientácie fyzickej osoby;

1.1.6

"Poruienie ochrany osobnych údajov" znamená porušenie bezpečnosti, ktorévedie k náhodnému aiebo nezäkonnému zničeniu,
strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú a;ebo inak spracúvajú, alebo
neoprávnený prístup k nim;

1.1.7

"Produkty" znamená papíerové stravné lístky, papierové nápojové poukážky, papierové benefitné darčekové poukážky,
eiektronické stravné iístky, elektronické näpojové poukážky, elektronické benefitné daróekové poukážky a rekreačné poukazy
vydávané Sprostredkovaterom.

1.1.8

"Spracúvanie" znamená operácia alebo súbor operódí s osobnými údajmi a!ebo súbormi osobných údajov, napríklad zlskavanie,
zaznamenávanie, usporadúvanie, struktúrovaníe, uchovávanie, prepractivanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie,
využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie,
obmedzenie, vymazanie alebo likvidáda, bez ohfadu na to, či sa vykonávajú automatizovanymi alebo neautomatizovanými
prostriedkami;

1.1.9

"Tretia osoba" znamená fyzická alebo prävnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba,
Prevádzkovater, Sprostredkovater a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia Prevádzkovatera alebo Sprostredkovatefa
poverené spracúvaním osobných údajov;
r

/

1.1.10

"Úraď'znamená Úrad na ochranu osobných údajovSlovenskej republiky;

1.1.11

"Zákon o ochrane osobných údajov" znamená zákon č. 18/2018 2. z. o ochrane osobných údajov.

DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. \ Kälov356 | 01001 Žilina | www.do)(xlistttv.sk [ Tei.: 0800 166 556 E-mail: inf-Gsefvisďidoxx.sk
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1.2

KdekoFvek v tejto Zmluve môžu byt' definované významy ďalsích pojmov neuvedené v odseku 1.1 vysšie. Pokiaf niE je v tejto
Zmluve uvedené inak, budú mať tieto pojmy takto definovaný význam v celej tejto Zmluve.

1.3

Pri výklade Zmluvy sa pouzijú nasledovné výkladové pravidlá:

1.3.1 pokiafzkontextu nevyplýva nieČo iné, akékorvekslovovjednotnom čísle zahŕňa ajjehotvarv množnom císle a naopak;
1.3.2 pokiar z kontextu nevyplýva niečo iné, akékorvek slovo v muzskom rode zahŕňa aj žensky rod a naopak;

1.3.3 pokiaľ z kontextu nevyplýva nieco iné, akýkorvek odkaz v tejto Zmluve na právne predpisy sa vykladä ako odkaz na tieto právne
predpisy v znení ich neskoršich zmien a dodatkov;
1.3.4

2
2.1

nadpisy tejto Zmluvy slúžia fen na orientaciu, avsak nemaJLi vpiyv na výklad Zmluvy.
PREDMETZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je poverenie Sprostredkovatera ns spracúvanie osobných údajov podra pokynov Prevádzkovateľa
a úprava vzájomnycll práv a povinností vyplývajúcich z tohto právneho vzťahu.

2.2

'tľ

Účeiom tejto Zmluvyje dosiahnutíe súfadu spracovaterských operäcií Sprostredkovatera vypiývajúcich z Hfavnej zmluvy s právom
na ochranu osobných údajov, ato najmä ustanoveniami GDPR aZákona o ochrane osobných údajov. Práva a povinnosíj
Zmluvných strán podFa Hfavnej zmluvy, ktorých predmetom nie je spracúvanie a ochrana osobných údajov, nie sú touto Zmluvou
dotknuté.

2.3

Sprostredkovater na zäklsde tejto Zmluvy spracuva osobné údaje zamestnancov Prevádzkovatera z dôvodu výkonu činnosti podra
Hlavnej zmluvy, a to prostredníctvom informačného systému spravovaného Sprostredkovaterom. Spracúvanie osobných údajov
prebieha v sídte Sprostredkovatera.

2.4

SprostredkovateF prehlasuje, že má potrebnú odbornú, technickú, organizačnú 3 personálnu spôsobilosť na zabezpečenie
bezpeČného spracúvania osobných údajov podía predpisov upravujúdch ich ochranu, a to najma podfa GDPR a Zákona o ochrane
osobných údajov.

3
3.1

/

POVERENA OSOBA

Poverenú osobu Sprostredkovatera určenú na účelyochrany osobných údajov môžete kontaktovaťe-mailom: infoservjs@idoxx.sk
alebo na telefónnom císle 0800 166 556.

3.2

Prevádzkovater a Sprostredkovater sa zaväzuju, ze zabezpečia, aby bola pn'slusnä poverená osoba riadnym spôsobom a včas

zapojená do všetkých záiežftostí, ktoré súvisia sochransu asobných údajov a poskytnú jej súčinnosť potrebnu na výkon Jej

funkde.
3.3

Poverená osoba je vsúvisiosti svýkonom svojich úloh viazaná povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť informácií,
o ktorých sa dozvedela v rámci v^konu svojej činnosti.

4
4.1

/

POVAHA A ÚČEĽ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PrevádzkovateF sko podnjkatef oprávnený na podnikanie vSlovenskej repubiike poveruje Sprostredkovatera spracúvaním
osobných údajov dotknutých osôb - zamestnancov Prevádzkovatefa, za účefom sprostredkovania stravovania a/alebo iných
siužieb a/alebo inych tovarov prostrednlctvom Produktov Sprostredkovatera.

5
5.1

f_

/

/

<

DRUH A ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovater poskytne Sprostredkovaterovi na zákfade tejto Zmluvy nasiedujúce osobné údaje dotknutých osôb
zamestnancov Prevádzkovatera:

5.1.1

meno, priezvisko, identifjkačné číslo (osobné číslo) dátum narodenia, mobilné číslo, email zamestnanca.

5.1.2

v prípade reklamácie Produktov a Siužieb poskytnutých za Produkty zo strany Prevádzkovateľa a} číslo, ktoré jej boto priradené a

5.1.3

ďalsie informácie, ak ich poskytnutie požaduje platný prävny poriadok SIovenskej repubfíky.

5.2

Okruh dotknutých osôb je určený v nasledujúcom rozsahu:

5.2.1

zamestnanec PrevádzkovateFa.

6
6.1

/

POVINNOSTI PREVÄDZKOVATEĽA

Prevádzkovater je povinný dávať pokyny na spracúvanie osobných údajov Sprostredkovaterovi vpísomnej forme, vrátane
elektronickej formy.

6,2

Prevádzkovater sa zaväzuje oznämiť vsetkým dotknutým osobám, že ich osobné údaje bude vjeho mene spracovävať
Sprostredkovater.

6,3

Prevádzkovater je povinný poskytnúť SprostredkovateÍovÍ potrebnú súčinnosť pri výkone povinností Sprostredkovatera podFa
tejto Zmiuvy.

7

POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA
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7.1

Sprostredkovaternespracováva osobné údaje získané od Prevádzkovatera alebo v súvislosti s činnosťou podra tejto Zmluvy na iné
účely, ako sú účely podfa tejto Zmluvy.

7.2

Sprostredkovater spracúvg osobné údaje Jen na základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovatera. Sprostredkovate" je
oprávnený spraciivať osobné údaje ínak ako na základe písomných pokynov Prevádzkovateľa vtedy, ak ide o spracúvanie
osobných údajov na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Sjovenská republika viazaná. V takom

prfpade je Sprostredkovatef povinný oznámíť Prevädzkovatefovj túto skutocnosť ešte pred spracúvaním osobných udajov, ak
osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov
verejnéhozäujmu.
7.3

Sprostredkovateíje povinny jnformovať Prevádzkovatefa, ak má za to, že sa pokynom Prevádzkovatera porusuje zákon, osobitný
predpis aiebo medzinárodnä zmluva, ktorou JeSlovenská repubfika viazaná. Vtakom prípade Je Sprostredkovater oprávnený
odmietnuť konať na základe pokynov Prevádzkovatera. O tomto je Sprostredkovater povinný Prevád2kovatera upovedomiť.

7.4

Sprostredkovater sa zaväzuje prijať technické a organizacné opatrenia s cierom zaistiť primeranú úroveň bezpečnosti

spracúvaných osobných údajov. Sprostredkovaterje povinný posúdiť rizíká súvisiace so spracúvaním osobných údajov a prijať
opatrenia na zmiernenie týchto rizík za úcelom zabezpeČíť primeranú úroveň bezpecnosti vrátane dôvernosti.
7.5

Sprostredkovater sa zaväzuje poučiť vlastné oprávnené osoby o ich právach a povinnostiach pri ochrane osobných údajov
vyplývajúcich z tejto Zmluvy a z platných právnych predpisov, ako aj o zodpovednosti v prípade ich porušenia.

7.6

Sprostredkovater sa zaväzuje kpovinnosti mlčanlivosti voči tretím oscbám o vsetkych osobných údajoch, skutocnostiach

a informäciádi, o ktofých sa do2vie pri ich spracúvaní. Sprostredkovatef súčasne zabezpečí, aby sa nfm poverené osoby
oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazafi, ze zachovajú dôvernosť informácif podFa tejto Zmluvy.
7.7

Sprostredkovater je povinný osobné údaje vymazať alebo vrátiť Prevádzkovateíovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú
osobné údaje na žiadosť atebo podFa pokynov Prevádzkovatera aiebo v súlade s podmienkami Hlavnej zmluvy, akosobitný predpis
alebo medzinárodnä zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov aiebo ak
na ďalšie uchovávanie osobných údajov nie je sprostredkovateF oprävnený.

7.8

Sprostredkovaterje povinný poskytnúť Prevádzkovaterovi v čo najväčsej miere súčinnosť pri zabezpečovam' ochrany spracúvania
osobných údajov a vybavovaní žiadosti dotknutých osôb o výkone ich präv.

7.9

Sprostredkovater umožnf za úČelom kontroty dodržiavania podmienok podFa tejto Zmluvy audity, ako aj kontroiy vykonávané
Prevádzkovaterom alebo mým audrtorom povereným Prevádzkovaterom a poskytne povereným osobám súčinnosť.

7.10

SprostredkovateFje povinný poskytnúťsúčinnosť Úradu vo veciach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov podfa tejto Zmluvy.

7.11

V prípade porusenia ochrany osobných údajov je Sprostredkovatef bez zbytocného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti
dozvedel, povinny oznämiť porušenie ochrany osobných údajov Prevádzkovaterovi.

7.12

Sprostredkovaterje povinný viesťv elektronickej forme záznamy o všetkých kategóriách spracovaterských činností, ktoré vykona)
v mene Prevádzkovatera a predložiť ich bezodkladne na požiadanie PrevádzkovateFovi atebo Úradu, a to v rozsahu podía článku
30 ods. 2 GDPR.
^

8 POVERENIE ĎALŠIEHO SPROSTREDKOVATEĽA
8.1

Sprostredkovater má prävo poverjf spracúvanfm osobných údajov podľa tejto Zmluvy ďalšieho sprostredkovateFa.

8.2

SprostredkovateF je vcelom rozsahu zodpovedný za činnosť podfa tejto Zmluvy, ktoró vykonal ním povereny ďatsí
Sprostredkovater.

8.3

V prípade zamýšraného poverenia ďalsieho sprostredkovatera je o tomto Sprostredkovater povinný informovať Prevádzkovate.ľa.

8.4

Sprostredkovatef je v povinný vprípade poverenia ďalšieho sprostredkovatera tomuto uloziť rovnaké povinnosti týkajúce sa
ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve.

9
9.1

/

f

OSOBITNÉ USTANOVENIA O NÄHRADE ŠKODY

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú konaťtak, abysvojim konaním nespôsobili druhej Zmluvnej strane škodu. V prípade takéhoto
konania sa Zmluvné strany zaväzujú uhradiťdruhejZmluvnej strane spôsobenú škodu vrátane uslého zisku. Každa Zmfuvnä strana

zodpovedá za skodu spôsobenú spracúvaním osobných údajov, ak porusíia povinnosti podfa tejto Zmluvy.
9.2

Prevádzkovater alebo Sprostredkovater je zbavený zodpovednosti za škodu, ak preukáže, ze nenesie žiadnu zodpovednosť za
udalosť, ktorä spôsobila skodu.
r

10 TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
10.1

Täto Zmluva nadobúda piatnosť a úcinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. Týmto dňom vznikajú Zmluvným stranäm

práva a povinnosti podľa Zmluvy, a to vrátane povinnosti Sprostredkovatera začať spracúvať osobné údaje podfa tejto Zmiuvy.
10.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do doby trvania zmluvného vzťahu podra Hlavnej zmluvv, ak nie je výslovne uvedené inak.
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10,3

Zmluvu mozno ukončiť aj dohodou Zmluvných strán afebo výpoveďou jednej zo Zmluvných strän. V pripade po
možné od Zmluvy odstúpiť.

10.4

rušeniaZmluvyje

Zmluvu možno vypovedať dorucením písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane aj bez udania dôvodu. Výpovednä lehota je
(dva) mesiace a zacina plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola dorucená druhej Zmluvnej

10.5

2

j sírane.

Ktoräkorvek zo 2mlwnÝch strán je oprávnená od Zmluvy odstúpif v pripade, ak druhä Zmluvná strana porusí podstatnym

spôsobom svoje povinnosti podra tejto Zmluvy. Odstúpenie musí byť uskutočnené v písomnej forme. Odstúpenieje úcinné v deň
doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
10.6

Po ukončení spracuvania osobných údajov v mene Prevádzkovatera Sprostredkovatervráti Prevädzkovaterovi vsetky spracúvané

osobné údaje a bezodkfadne vymaze ich kópie zo svojej dispozície, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je

Slovenská republika viazanä, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov alebo na to Sprostredkovatera neoprävňuje,
^

11 DORUČOVANfE
11.1

Ak nie je dohodnuté inak, všetky pisomné listiny, oznámenia či Íná dokumentáäa medzi Zmluvnými stranami, týkajúce sa tejto
Zmluvy, alebo ktoré majú byť dané podFa tej'to Zmluvy, musía mať pfsomnu formu a považujú sa za riadne áoručené, ak ich

prislušná Zmluvná strana dorucí druhej Zmluvnej strane, ktorá je adresátom, na adresu uvedenu vtejto Zmluve, akýmkorvek

2 nasledovných spôsobov:
11.1.1

osobným doručenim Zmluvnej strane, ktorá je adresätom, alebo zástupcovi takejto Zmluvnej strany;

11.1.2

zaslan'm doporucenou postou, poštovné úverované alebo kuriérskou službou Zmluvnej strane, ktorá je adresátom.

11.2

Bežnä komunikáda medzí Zmluvnými stranami môže prebiehať telefonicky alebo prostrednfctvom e-mailových správ.
Oznámenia podra ods. 11,1.2 vyssie su povazované za dorucené momentom ich prevzatia alebo odmi.tnutia prevzatia.

11.3

Oznámenía sú považované za doručené taktiež v deň, kedy sa riadne odosianá zásielka podra tejto Zmluvy vráti odosielatefovi
ako neprevzatá v odbernej lehote, ktora nesmie byť kratšia ako 10 (desať) dni afebo nedorucená z iného dôvodu na stra

ne

adresáta.
11.4

Všetkyoznämenia podFa Zm'uvy sa uskutočnia v slovenskom jazyku, pokiafnebude medzi Zmluynými stranamt dohodnuté inalt.

12 ZÁVEREČNÉ USTANOVEIMIA
12.1

Táto Zmluva obsahuje úplnú a konečnú dohodu Zmluvných strán o zäležitostiach tvoriacich p.-edmet tejto Zmluvy.

12.2

Dodatky a zmeny tejto Zmluvy sú platné ten v písomnej forme, po ich odsúhlasení a podpisaní oboma Zmluvnými stranami.

12.3

^Snaé^L"^^l^Z"u
^a'l^ra'žTs^^l'u^ ^^Tpzoedtpesx^*°el^^^^^
súhlasu s jej obsshom k nej pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

12.4

Pokiar sa_akéko^ek .stanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym i nevymožiternym, nebude tomať vplyv na platnosť
vymáhaternosť ostatných ustanovenf tejto Zmluvy, Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymožíterné

/

a

ustanovenie novým ustanovením, ktorého znenie bude zodpovedať úmyslu vyjadrenému pôvodným ustanovením a touto

Zmfuvou ako celkom.
12.5

V pn'pade že Prevädzkovater prehliadne alebo odpustí akékorvek neplnenie, porusenie, omeskanie alebo nedodržanie určitej
povinnosti Sprostredkovatera vyplývajúcej z tejto Zmluvy, také konanie bez ďalSieho neznamená vzdanie

Prevädzkovatera. Také vzdanie sa práva nebude povazované za účinné, pokíar nebude pre každý jednotíivý prípad vyjadrené
pisomne.

12.6 Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2} rovnopisoch, po jednom (1) rovnopise pre každú Zmluvnú stranu.
Prevádzkovater

Sprostredkovateľ

V Košiciach 30.07.2021

V Kosieiach 3Q,,07.202l
!ľ
.*'

Ing. Iveta Komórovä.tiifovská

f.

c-

e.

c

^

DOXX-Stravné lístky;^.o.
oávid Németh
Obchodny manažér
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