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uzatvorená v zmysle s 269 ods. 2 obchodného zákonníka
(ďalei ĺen,,Zmluva") medzi:

Určitú' do
nadobúda

o z uNl 3/22i

, rijĹ;jl;iY Ŕjiĺ}txĺtĺi' :. ĺ. ĺl i .{r:::a:i!\lt\'::I : \'

so sídlom: ŠÚrska 5 900 01 Modra

adresa pre korešpondenciu:
Šúrska 5 900 01 Modra
registrácia: 0bchodný register okresného súdu

Bĺatislava l, oddiel: Sro, vloŽka Ď.48881/B

lčo: 43805426
olČ: 2022478271
lčoptl: sK2022478271

IBAN:
glcĺswtrĺ xÓo:
tel.: 0903024330
email: liska@sluzbymodľa'sk
*mail pre zasielanie e]ektĺonickej faktúry:
liska@sluzbymodra.sk
Zastúpená:

osoba oprávnená preľziď Preplácanú sumu v hotovosti a konať

v mene obchodníka:

(ďalej len'obchodník")

'j . ĺ:i*tj*li:i Jit'liil,:,:
'ĺ ) Predmetom Zmluvy je vzájomná spolupráca pri akceptovaní Produktov.

Obchodník sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje akceptovať vo svojich
Akceptačných miestach niŽšie vybrané Produkty:

j ._i Stravovacia poukáŽka i--j PoukáŽka UpRelax

i_-j Elektĺonická strav. poukáŽka jlJ PoukáŽka UpMédical

|_*l BeneÍitova karta Up [] PoukáŽka UpVacances

i^] upneneacia (v rámci iJ PoukáŽka UpSocial

BeneÍitovej karty Up) i-_ i Nápojová poukážka

i__j Darčeková poukáŽka ffi UpBalansea

2) obchodník je povinný akceptovať od PouŽĺvateľa ďalebo UŽívatela
Pĺoduký uvedené v bode 1), resp. prijímať Kredity alebo PoukÉÉlĺy na

úhradu ceny alebo jej casti za nĺm poslqtnuté tovary ďalebo sluŽby vo

svojich Akceptačných miestach počas celej doby účinnosti lejto Zmluvy.

3) V pĺípade, ak predmetom tejto Zmluvy bude aj produkt UpBalansea:

a) obchodník sa zaväzuje poskytovať UŽívateľom Aplikácie
UpBalansea športovoĺelaxačné sluŽby v AkcepÍačnom mieste'

b) UpDj na konci dohodnutého zÚčtovacieho obdobia, v
zmysle $ 72 ods. 6 zákona č. 22a2004 Z.z. o dani z pridanej

hodnoty, vyhotovĺ V mene a na účet obchodnĺka faKÚru, za
všetky platne zrealizované Vstupy cez Aplikáciu UpBalansea
v Akceptačnom mieste, ktorÚ by inak vyhotovoval obchodník'

'. i j ŕ l i]ŕĺ.;ii * ĺ ĺ; i: i t ĺ;'ĺi ll * !-] íj.j i] a i* i1 
ji1' l:: l.;ĺ-: ĺ i ĺ t ĺ?ĺ.

1) Na právny lr4'ah UpDJ a obchodnĺka zaloŽený touto Zmluvou sa
rrzt'ahujú VoP-o a Cennĺk-o v znenĺ účinnom v deň podpisu tejto

Zmluvy vrátane ich zmien' doplnenĺ či nahradení v zmysle čl' 13

VoP-o' ktoných ÚČinnosť nastane po účinnosti tejto Zmluvy.

Aktuálne znenia VoP_o, vrátane Cenníka-o sú zverejnené
na stránke wwuup-dejeuner.sk. Zmluvné strany sa dohodli, Že

so sídloml Tomášikova 16529/23lD. 821 01 Bratĺslava

adľesa pre korešpondenciu: TomáŠikova 1 6529 ĺ23 l t}

821 01 Bĺatislava

registrácia: 0bchodný register okresného súdu Bratislava l,

oddiel: Sro. vloŽka Č. 15043s/B

Éo: 53528654

DlČ: 2121424228
lČ opľl: sI<2121424228

IBAN: SK4281000001 150271130237

Blc/sWFT KÓD: KoMBSKBA
tel.: 02/ 32 55 35 33

e-mail: preplacanie@up-dejeuner.sk

Zastúpenál lng' lgor Janok, konaieľ

Zmluvu vypracoval: Csicsayová Katarína

(dälej len ,,UpDJ'a spoločne s Obchodnĺkom d'alej len ako lmluvne stany'.}

priloŽenie VoP_o v tlačenej Íorme k tejto Zmĺuve sa nevyŽaciuit'

2) obchodník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Že je mu známe aktuálne

znenie Cenníka-o' V0P-0 a Reklamačného poriadku' a všetkvci:
príloh k tqto Zmluve a Že s \ŕmto znenĺm v celom ľozsahu súhlasí.

]j. ij;iiiĺ:*rĺi ĺr,iii";;';

1) Zmluva sa uzatváľa na dobu ffi Neurčitú- / f*ir(vyplňte - vybeĺte jednu z možnosti)
účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami

ĺJ' iáĺt;'ĺ.;Ĺĺ'lg' ij9iÉÉ:.:1.:] -

1) Akekol'vek zmeny tejto Zmluvy je moŽné vykonať vylučne Ťormou
pĺsomných dodatkov podpĺsaných oboma Zmluvnýmĺ slranami.

2) Ak by niektoré ustanovenia teito Zmluvy mali byt neplatnými uŽ

v čase jej uzatvorenia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po

uzatvorenĺ tejto Zmluvy, nie je ým dotknutá platnosť ostatných
ustanovení tejto Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení tejto

Zmluvy sa pouŽijÚ ustanovenia 0bchodného zákonníka a ostatných
platných právnych predpisov Slovenskej ľepubliky.

3) Táto Zmluva sa uzavrie v dvoch rovnopisoch, z ktoých kaŽdá
Zmluvná strana obdŽĺ jeden'

4) Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú, Že si prečĺlali

tuto Zmluvu, vľátane všetkých jej príĺoh a všetkyjej ustanovenia, sÚ

im jasne a zĺozumiteľné, a Že ich podpisy na Zmluve sú vyjadrenĺm

ich slobodnej a váŽnej vôle uzatvoriť túto Zmluvu za vyššie
uvedených podmienok.

5) Prĺlohy k tejto Zmluve sú nasledovné:

a) Pľĺloha č. 1 - Všeobecne obchodné podmienky (VOP_Ú'
b) Príloha č. 2 - Cenník pĺe obchodnĺkov /CenníL nl
c) Prĺloha č. 3 - lndividuál,

o spolupľáci pri akceptot

SLUZBY MODRA, s.r.o.

V Bratislave
aĺa /3 04' tC23

Obc

)

Up Déjeuneľ' s' ĺ. o'
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PríÉ*ha Č'3 - tncĺviduaĺnezmluvne

p#ťj,mleryĺ*y ĺ, Zrniuve c
sffi0luprac!
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Produkt ĺJBĹial3ľ!sí] :

V pĺípade akceptácie Produkfu UpBalansea obchodnĺk pofurdzuje nasledovný proces preplácania Vsfupv do Akceptačného mĺesta: Kúpalisko iloDRA

Názov: Kúpalisko MODRÁ
Mľesa:
i(ontakt
šmaĺl:
Web:

FB:

Et Zľava za dos'lahnuý počet vsfupv: 5% za .100........ - ............ vstupov, 10o/oza ''........'.-.........'.. vstupov, 15% za ...'........ a viac vslupov

D lndividuálnenastaveniazÍavy:

J3.o 4 20?\
Dňa t....... Obchodr

ilázov SluŽby Skupina služieb Gas trvania
(min.)

Doplatok
za službu

Gena UpDJ
(bez DPH)

Gena UpDJ
(vrátane í0%
DPľl)

Vstup do 17:00 hod. 2,72.-€ 3,00.€

Vstup po í7:00 hď. 0'90.€ 1,00'€
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F:}ľíĺ*ha Č" 4 * ämiĺ.'ĺva o spľacLlvaní
*gobných udaj*v
uzatvorená podl'a čl.28 a súvisiacich Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady

Eq 2a16/679 z 27' apríta 2016 o ochrane ýzických osôb pri spracúvaní osobnýctl

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoým sa zrušuje smernica 95/46/Es
(,,d'alejlen nariadenie GDPR") a zákona č. 18/2018 Z.z' o ochrane osobných Údajov

a o zmene a doplneni nieldoých zákonov (d'alejlen ,,Zmluva'')

i 1ipľostľecjkovat*|':sLuZňY ľ\ľIODRA, s' ľ" o'

ĺ so sĺdlom: Súľska 5 900 01 Modra

l Pľevádakovatel': Up Déieuneľ" 5" ľ, *"

5

ä
:

registĺácia: obchodnÝ register 0kresného sÚdu

Bratislava l, oddiel: Sro, vloŽka č' 48881lB
Éo: ĺ$osqzo
e-mail: lĺska@sĺuzbvmodra'sk

{ďalej len,,Sprostredkovateľ') ĺd'alej len,,Pľevádzkovateľ")

i3pĺosiľecikovatei' a Prevádzkovatel' spolu ien ako 'Zmluvné strany" alebo jednotlivo ako ,,Zmluvná strana")

'].1ĺi+i.' a'

íj,.{}{l]6 ušIan0vgnĺa

j.] _i,ä1o 
Zmluva stafiovuie práVne ävázkv Zmiuvných sľán s ohfadom na ochĺanu

oscbnÝch úda1ov. Koré sú Zmluvn,ímĺ strananri soracúvaná v súvislosti so Zmluvol":

o spoĺupráci pri akceptovanĺ produktovzo dňa (ďalej ĺen 
''obchodná

anlwa"]. Táto Zmluva sa vzl'ahuje na všetky činnosti spojené s obohc'dnou

Zmluvou a iej pisomnými dďatkami, a to počas doby jej plalnosti a účinnÚstĺ.

.i;il:;lĺ ii.
':;'rdi)'!et ziĺiuvv

: i Pĺedmetonl teito Zmluvy je úprava vza;omných l'á'alrov Zmluvných strán pri

spracúvanĺ osobných údajov Sorostĺedkovatelbm v rnene Prevádzkovatel'a. Táto

zmluva stanovuje práva a povinnosti ZmluvnÝch strán pri soracuvanĺ osobných

údaiov Sorostredkovateľom v mene Prevádzkovateľa.

..jiá:l<lk l!ĺ.

5iJ!äc#van;e ssobných ildi]iov

3.'1 Pĺevádzkovaie[ ooveĺuje Spĺoskedkovaiel'a spracúvanĺm osobných Úda1cv

pcuŽivatelbv aplikácie UpBaiansea sposobom uvedenlm v nasledovných

us{anoveĺlach Čtänlĺu ltl leito ZrTÚuVy ako aj spÔsobom rryptyvajúcim z in!'ch

člankov tejio Zrnluvy. Medzi pouŽiväÍelbv aplikácie UpBaIansea patĺĺa: i)
Zameslnanc{ klientov Prevádzkovatel'a, ii) mdinnĺ pľĺslušnĺci zam*Stnancov klientov

Prerá'dzkovatela a iii) Záujenlcovia o pouŽĺvanie aplĺkácĺe UpBaĺansea (a násieone

aj.ie.j pouŽiva1eĺĺa), ktorĺ nie sú zamestnanci kĺientov Prevádzkovalera alebo roijinní

oľĺslušnĺcí zamestnancov klĺentov Prevádzkovaiel'a (ďalej aj len 
''pouŽívatelia")'

3.2 Spľostredkovatei |e oprávnený sp.aďVať osobné údaje poskytnuté ďalebo

sprĺstupnené Pľevádzkovateľom alebo získanó v mene Pĺevádzkovateľa ĺen na

úče|y poskytovania sluŽieb oodla obchodnej zmluw v Zmvsle Clánku I. odsek 1.'í'

tejto Zm{uv-v. spÍostredkovatel' sa týmto ZaVäZuje nespracúvať osobné Údaie

Prevádzkovatel'a na ine neŽ Prevádzkovatelbm určené účclv'

J.3 Spľcsiredkovatel'je oprávnený spracúvat'osobné údaje Prevádzkovatela po dobu

účiĺiTosti tejio Zmiuvy, maximáine vŠak len dovtedy. pokiaľ bude poskytovať služby

ĺrc,jľa obchodnej Zmluvy ä bliŽŠie uvedené V Článku l. odseku 1.1 Zmluvy.

3.4 Sprmtredkovatei'je opláVnený spracúvaťtieto osobné údaje Prevádzkovatel?'

Povaha a úče| spracúvania _ pouŽívanĺe aplikácie UpBalansea Zamestnancánli

klientov Prevádzkovateľa na účel upĺatnenia vstupu na akceptačné mĺesto, ktoré

zahrria i)skenovanie QR kódov použĺvatelbvapĺikácie UpBalansea vygenerovaných

pre vstup Íla akceptaČné n]iesto a ii) overenie platnostj ĺlaskenovaneho 0R kódu

pouŽĺvateĺov aplikácie UpBalansea na mobilnctn zarjadenĺ povereného

aamestnanca akc€ptačného mĺesta, tj' sprostredkovatela'

so sídlom: Tomášikova 23lD. B21 01 Bĺatislava
registrácia; Zapĺsaný v obchocinom ľegĺstľi t)kĺesĺého suuu

Bratislava l. odci': Sro. vloŽka č.'150139lB
osoba oprávnená konat'v mene spoločnosti: lng' lgor Janok, konatel'

Éo: 53 528 654

DlČ; 2121424228
lČ opľl: sK21214242284

e.mail: kgalikova@up-slovensko.sk

a' ivp osobných Údajov spracúvanÝch v mene PľeYádzkovatgĺ'a: dynamický QR
ko(i. meno a pnezvisko. akÚViia. kiorei sa ide oouŽĺVateĹ a|:likácie Uĺ:Balans:a

;i.:ias{riii vrátane jej dáĺumu, konkĺéme; prevácizky akcepiačného miesia,

iníomacie o oopiaiKu a ieientiÍikacneŔo óĺsia zanestnanca Pĺevádzkovaiela

idaiej ien 
''osobné 

údaje'l'
b. llategóĺie doiknutých osÔb: zaniestnanci kĺienlov Pľevádziĺoi.ďel'a' ktorým

(kljentom) PĺgYádzkovateĺ p0skytuje beneĺitové pľodUkty na platÍorme Upcusto
rredzi Koré pakĺ aj produk UpBaĺansea.

:.' spŕaOovälel'ské opeÉcie, ktoré ié sprostredkovatel' oprávnený 4d(onávať:
9kenovanie QR kÓdov pouŽivateľov aoiikácie UpBalansea' nahliadnutie do
ĺnobilnÝch telefÓnov pouŽĺvatelbv aolikácie UpBalansea' overovanie olatnosti

nasxenovaného QR kÓdu pouŽívateŕov apiikácie UpBalansea na mcbilnom

zaľiadeni poveľeného zameslnanca akceptačného mĺesta, i'J' sprostĺedxovalela.

Pri vykonávaní wedených operácií je Sprosťedkovateĺ'oprávnený na]ma na

zĺskavanie, prehliacianie a využivanie osobných Úcia1ov.

Povaha a účel spĺacúvanĺa - použĺVanie aolikácie UpBalansea rodinnými

prĺsluŠnikmĺ Zamesĺnancov kiĺentov prevádzkov"ateja na učeĺ uoiaĹ']eĺj!ä vsiuplt

na aĺceotainé miesio, kioré zanŕňa ii skenovanie QR kocicv pouzilalcllĺ
aĺjiikäcie UpÚalans€o vygenerovanycn pre VsIUp na akceplačné miesio a ll)

overenĺe platnosti naskenclvalrého QR kÓdu používatelov apiikácĺe ijpBatansea

fia mobiĺliom zanadení poveĺeného Zameslnanca akceptaČrého mlesla' i.j'

9pťosiredkovateia:

a. typ osobných údajov spĺacÚvaných V meĺe Prevádzkovatel'a: dynanrjclý QR
kÓd' meno a priezvĺsko' aktivita' Kolel sa ide pouŽĺvatel'aplikácie UpBalansea

zljcastnit' vĺátane iej dátunu, konkrétnej orevádzky akceptačného mĺesta.

iníormácie o doplatku a identifikačného čisla rodinného prĺsiušnĺka zameslnanca

klienta Pĺeváúkovateľa (ďaIej len ,,osobné údaje")'

b' kateqÓlie dotfuiuých osÔb: rodinnĺ prĺslušnĺci zamesb]ancov klienlov

Prevádzkovaiela' ktoďm (klientom) Prevádzkovatei poskviuie beneÍiol',
produkty na platforme UDGusto medzĺ ktoré patrí aj pro0ukt UoBaiai_lss;'

c' spĺacovateľské operácie, kioré je Sproslĺedkovatel' opráVnenÝ wkonával':

skenovanie QR kódov pouŽívateibv aplikácie UoBalansea. nahliadnuire c:'

mobrlných teiefónov pouŽĺvatelbv aplikácie UpBalaĺsea. overovanie platnosti

naskenovaného QR kodu pouŽĺvateľov aplikácie UpBalansea na mobilnom

zarĺadenĺ povereného zameshanca akceptačného mĺesta, tj. sproskedkovalel'a.

Pn ľ'lkonávaní uvedených ooerácií je Sprostrodkovateľ oprálrený na1mä na

zĺskavanie' pĺenliadanie a vyuŽlvanie osoDnycn uc,ap ' '

Povaha a Účeĺ spracúvania * pouŽĺvanĺe ap|ĺkácĺe UpBalansea zát-ĺemcami o
pouŽívanie aplikácie UpBalansea (ktorĺ nie sú zamestnanci klientov

Prevádzkovateľa alebo rodinni pris|uŠnĺci zamestnancov klientov

Prevádzkovaĺetä) na účel uplatnenia vstupu na akceptačné miesto. koré zahrňa

i) skenovanie QR kÓdov pcuŽívate[ov aplikácĺe UpBalansea vygenerovaľých
pre YStUp na akceptaČné miesio a ii) oveĺenie p}atnostĺ naskenovaného QR kodu

D -dÔverné 1l2



i"]|jzlraieia'j aoiiKáie UgBaiansea na mo'Diinoa Zanadenĺ ooveIeneho
za;x.-i*ancs akceotaeĺéno miesta. i.ĺ' soĺosiĺ..okovatgia:

a. ty} osobných Údajov spľac{rvaných V mene Prevádzkovaiei'a: <jynami;ký QR
kóo' rĺleno a pnezvisko, aktivila' ktoľej sa ide pouŽivatei'apliiúcie UptsaHnsea
zÚcastnĺť vĺátane jej dáfumu' konkrétnäj pĺevádzky akcepiaČĺého miesta'
iníormacie o cioplatku a identiÍikačného čĺsla pouŽĺvateľa (ďalej len ,,osobné
údaje"i

b' kategoĺie dotknuých osÔb: záujemcovia o použĺvanie aplikácie UpBalansea,
ktorĺ nie sú Zamestnanci klientov Prevádzkovateĺa alebo ĺodinni pĺislušnĺci

zanrcStnancov klientov PreVádzkovatel'a.

c' sDramvateľské ooerácie. ktoré je Soroskedkovatel opľávnenÝ WkonáVet'
skenovanie QR kÓdov pouŽĺvatelbv aplikácie UpBalansea. nähliacjnu|ie d.
mobi|ných tele{ónov oouŽívaĺe[ov aolikácie UoBalansea. oveíovanie olatnÔsi

naskenovaného QR kódu pouŽĺvatelbv aolikácie UoBalansea na mob|lnom

.änai]eni poverenéhoZamestnanca akceptacného nliesta, tj. sprosiľedkovateĺa.
i:ĺi vykonávaní uvedených operáciĺ je Spľoskedkovatel'oprávnený najmä na

;ĺ;iĺai,anie, prehiiadanie a vyuŽivanie osobných Údajov.

eĺanok ti;.
Pľáva a pĺvillnosľĺ sprĹtskedkcváieie

4.1 Spľostĺedkovateľ sa zaväzuje dodrŽiavat'vŠetky povinnosti vypĺývajúce mu z článku
ztĺ ctrs. u' c a 4 naĺiadenia GDPR'

/'2 Spmslľedkovaiel' sa zaväzuje. Že bude spracÚvat'osobné Úda1e len na 7Áklade a v
Zmvsle Zdokumentovaĺých pokynov Prevádzkovatel'a a to v sÚlade s článkom 28
ods. 3 písn]. a) nariadenia GDPR. Spľosĺľedkovatel' je oprávnený od
Prevádzkovatela poŽarjovat zaslänie pokynu pisorľlnou iÔlmou, äk ne!]ola

Zmluvnými stĺanami dohcdnuiá tná torma Zdokumentovanla pokvnu.

4'3 Spĺoskedkovatel' sa zaväzqe Zabezpečiť zachovávanie dôveĺnosĺi infoľmácii
všetk1hi optávnenýmĺ osobami, ktore budú spracuvať osobné Údaje V nlene
prevádzkovatelä (uvedené sa týka na]mä Zamestnancov sDrostÍedkovatel'a). Na
tento účel sa Sprostĺedkovatel' zaväzu.je zabezpďiť, aby osoby oprávnené
splacÚVať osobné Údaje v mene Pľevádzkovateľa boli vo lrá'ahu k ýmľo Údajom
viazané povinnostbu mlčanlĺVosli a io v sÚĺacie s číanxom l8 oos' J plsĺll' i'
naĺacienra GDi;.

4'4 Sprostredkovaleľ sa zaväzuje vykonať všetkv poŽadované opatrenia podľa c]änKu

32 naĺiadenia GDPR a to v súlade s požiadavkou stanovenou v článku 28 oos. ĺ
pĺsĺn' c) naĺĺadenia GDPR. V zľrysle tohio bodu 4'4 Článku lV' Znluvy sa
Sorostĺedkovatel'ZaväZuie píijať. so Zretelom ĺa povahu. rozsah. kontex1 a Účel
spracÚvania osobných Údajov a na ľjziká pľe pľáVa fvzických osôb primerané

technické a oľganizačné opatrenia na zaistenie Úrovne bezpečncsti primeranej

iomuto riziku.

4'5 Sprostredkovatel' sa zavlizuje píi.ĺať opätrenĺa, ktoré umoŽnia určĺ1'a overit', k'ď;;

ým a z akého dÔvodu boli osobné údaje soracúvané.

j.'j Spicsiredkcvaieľsa zaväzuje nezapojiťi'alšĺeho spĺostredkovateĺ'a do spľacúvania
osobných údajov podra tejio Zmluvy hez predchádzajúceho písomného súhĺasu
PrevádZkovate|a.

: ,. Ä!t Si:ĺcsľedkovateľ zapojĺ do vykonávania osobiirých spracovateĺ'ských čínnosiĺ v
ĺ;;ene Prevädzxovateĺa podía te.i_to Zmluw ďalŠieho sorostredkovateia. ie
Sproslľedkovatel' oovinný pľosilednĺĹtýonr písornnei zmluvy tomuto ďalšiemu
spĺosľredkovateľovĺ uložĺť rovnaké povinnosti ochranv údajov' aké Ep|ýĺaiÚ
Spľostredkovateľovi z tejto Zmluw Ďalši zapojený Sproslrcdkovater je najrnä
povinný poskytnút' dostaiočné záruky vykonania pnmeľaných technických a

oľganizačných opatrenĺ takým spÔsobom' aby spÍacÚvanĺe spĺrlalo poŽiadavky

naÍĺadenia GDPR. Ak ďalši zapoĺenÝ sprostredkovateľ nespĺni svoje povinnosti

).ĺ rranY ÚClaJoV' spÍostĺedkovaie[ Zostáva voči Prevádzkovateĺovĺ olne zodpovednÝ
; ninenie povinnosti ďalšĺeho zaoĺ.ljeného sorclstĺedkovatela.

,'.8 spfostredkovalgl'sa zaväZuie' beúc pritom do úvahy povahu spĺacÚvania a
iĺrfcľmácĺe dostuoné Sprostĺedkovateľovi. oos$núť Pľevádzkovateľovi na ĺeho
poŽĺadanie nevyhnulnú sljčinnosť, ktorá je pokebná na wbavenie žiadcstĺ
dotknutých osÔb o výkon ich práv uplahlených u Prevádzkovateja.

4.9 Spľostredkovatel sa ZaVäZuje pomáhat' Pĺevádzkovateľovi Zabezp€čiť plnenie

pÔvinností podľa článkov 32 aŽ 36 nariadenia GDPR s pfihliadnutĺm na povahu

spracuvania a lnÍormácie dostupné Spľostĺedkovateľovi.

4.í0 Sprosiredkovate| sa zaväzuje po Ukončení poskyiovania služjeb t'ýkajúcich sa

soÍacuvania na Zakiade ĺozhodnulia Prevádzkovaieĺa vŠeikv osobné úĺl;:ĺ
V'/mazai aiebo vÍátĺť Prevádzkovateĺovi a wmazať exlsiu;úce kóoie.

4'1'] Sorostredkovateľ Sa zaväZuie goskYtnúť Pĺevádzkova1e[ovi vŠ*lkv ]níomácie

r$tĺebné na greukázaĺie solnenia polinnostĺ stanovenÝch V čIál*u 28 naľ!:rdgnie

GDPR a umoŽniť audity. ako aj kontľo'y \.rykcnávané Prevádzkovateľom alebo iný'm

audítoĺom, ktoľého pcveril Pret'.ácizkovate| a prispievať k ninn.

4.12 Splostredkovateľ sa zavázuje bezodkladne iníormovať Preváĺizkovatel'a. ak sa
podi'a ĺeho názoľu pokynom ponlšuje naĺiadenie GDPR, zákon č,' 18ĺ)118 Z' z' o
ochmne osobných údajov a o Zmene a doplnenĺ niekiory7ch zäkonov, v plainom

Znenĺ alebo iné právne pľedoisv alebo ĺttedzinárodné zmlulry. ktoÚmi le Slovensiĺ.:
reoublika viazana.

Ĺiĺi:,;;
Práva a povinltosti pĺevédzkÚvätei'ä

5.1 Prevádzkovaiel sa zaväzu1e pcskyttlúť Spľostredkovatel'ovi súčinnosť nevyhnutne

coľebnú na phenĺe povĺnností Sorostredkovalel'a podl'a teito Zmluvy a oĺávnych
oreclpĺsov súvisiacich s ochĺanou osobných údaiov. V pÍĺpade. ak Sorosiĺ'eoxrrvaiĺ,

Prevádzkovate]'a upozomĺ na spracúvanie neÚp|ných ói nesprávnvch osobnÝch

údalov ai-.bo na iné porušovanie nariadenia GDPR pli spi?cúvaní osobných úda]ov.

je Prevádzkcvateľ pÚvinný bez Zbytocného odkladu zabezpečiť nápralu.

5'2 Prevádzkovateľ ie ooľávnenÝ vykonat' u soĺostredkovateĺa alebo dalších subiektov

zapojených Spĺostredkovatelbm do spracÚvania osobných Údajov audit podl'a

čiánku Vl tejto Zmluvy'

Cianĺlll *:;

V'ýkonäí!ie äui{jiLJ Plevá{tkcĺäIg' ľn:

6'1 Pľevádzkovateľ je oprávnený za úcelom overenia plnenia oovinncsiĺ
sprostredkovatel'a podl'a tejto Zmlu\ry a ďalŠích pľávnych predpisov, poŽadovat'od

Soľostledkovaĺel'a ooskvtnutie inflrrmácjĺ nleukazuiúcich riadne plnenje ieho
povinnostĺ a/alebo je opĺávnený vykonať u sprostĺedkovatera maximálne raz ľočne

audit zameraný na spracúvanie osobných Údaiov V mene Prevádzkovateih.

6.2 Soĺoslrcdkovatel' sa zaväzuje poskvinÚť Pĺeyádzkovaĺelovi všetkil soiĺĹi."
sÚčinnosť a vŠetky požadované informácĺe o spracuvaní osobných Úda;ov a ich

ochrane a umoŽniť Prevádzkovateľovi vykonanie audilu osobne aiäiebĺ
ustanovenýmaudiloll]l j-l.

6'3 Sprostredkovateľ sa Zaväzuje UmoŽniť osolrám VykonávajÚcim audĺt pristup k
jikunientom a dalším inÍormáciám ýkajÚcim sa spramvania osobných údajov

iroiliatejto Zmluvy.

6'4 Zmluvné strany sa dohodli. Že žiadna zo Zmlu,''ných strán nemá náľok na úhĺacu
nákladoY ktoré Vznikli Zmiuvným stranáln podl'a iohto článku' e kaŽdá zo Zmĺuvnĺ'ch
skán znáša tieto náklady sama' pdĺial'sa Zmluvné strány nedohodnú inak.

Čĺát]ok Vli
3ĺclpoveĺ{nosl'za ľ'äiiňe Élnenie p$Vinnosti

:'i ;lpĺusiiedkĺ,ĺaiei le ZoopoYeoný Za riaone olnenie povil]nosii Dod'Ĺa teiiÚ ZmiU\'V a!

P*vn-vch p1g6'1so' z obiasli ochĺany osobných Údaiov

7.2 Sprostľedkovatel'sa zaväzuje nahĺadiť Prevádzkovaleĺovi škodu' ktoľá nu vznikĺe v
dÔsiedku porušenia povinnosĺí ustanovených v te'ito Zmluve alebo v pĺávlryclr
predpisoch z obiasti ocnrany osoi]ných údäjov. T]iŤnio Ustanovením nie je dotknulá
zodpovednosl'Sprostĺedkovaleľa nahradiť škďu dotknubýrn osobáÍ}, kioľá ĺnr

vznikla v dÔsiedku poruš€nig jeho povinnosiĺ us'ĺanovených v ie1io Zmĺuve aĺebo .l

právnych ptedpisoc'h z ob|asil ochľany osobných údajov.

Ciáĺok Ylll
$pĺicčľé a eáveľečna uitallsvÉnié

8'1 Zmluva nadobúda pĺatnosť a Úóĺnnĺlsť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými

stľananti. Povinnosť m|čan|ivostĺ podla teilo Zmluvy Dlatĺ aj po uDl.ýnulĺ lej Flatncstl
a účjnnosti. a to bez casového obmedzente

8.2 Táto Zmluva je uzatvorená v dvoch vyhotoveniach, z ktorych každá Zmluvná siĺana
obdŕĺ jedno vyhotovenie.

B.3 Zmluvné stľany prehĺasujú, Že si túto Zmluvtl prečĺtali, Že s jej obsahorn súh|asia a

na dôkaz loho k nej prĺpájajú svoje pďpisy.

Za Prevádztrcvaie,..

, G Ui\ľ.s 04i22

Za Soľosirecjkovateia:

V Bľatislave SLUŽBY MODRA, s.r.o.dňa 9oo 01 Modra, Šúrska 5
4
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