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ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCn ÚOruOV

Táto ZMLUVA o spnacÚvauí osoaruÝcx Úoruov 1d'alej ako ,,Zmluva") sa uzatvára podl'a článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu

a Rady (EÚ} 20161679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES a podťa ustanovenia § 34 ods. 3 zákona č. IB/ZOL1Z, z. o ochrane osobných údajov medzi zmluvnými stranami:

(tl obchodnémeno,,,.,..,...R,Q.7,ía?:p.ul......ags.ly.!.?i.9|,Í.....,,.,.........+,./Š.?".{.... .,..,,

Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu

(d'alej ako,,Prevádzkovateí")

a

oddiel: ......

(2l Doxx-stravné lístky, spol. s r. o., so sídlom Kálov 356, oto 0t Žilina, tČo: go ggt 000, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina,
oddiel Sro, vložka č. LZLII/L,

(d alej ako,,Sprostredkovateť"};

(Prevádzkovatel'a Sprostredkovatel'd'alej spoločne aj ako,,Zmluvné střany" a každý z nich jednotlivo ako,,Zmluvná strana").

]. Definície a výklad
1,1 Pokial'nie je v tejto Zmluve uvedené inak, nasledovné pojmy majú tento Význam:

1.1.1 ,,Dotknutá osoba" znamená identiíikovaná alebo identifikovaterná fyzická osoba, ktorej sa predmetné osobnú údaje týkajú;

1.1.2 ,,Hlavná zmluva" znamená:

Názov zmluvy: Čís|o zmluvy: Uiatvorená dňa:

i "" l

1tL+Ť/caP 0,5,,ca, LOf

a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica95/46lES;

I.1.4 ,,Osobné Údaje" znamenajú Údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovaternej fyzickej osoby, ktorú možno
identifikovať priamo alebo nepriamo, najmá na základe vše<jbecne použiteťného identifikátora, iného identifikátora, ako je naprlklad meno,

Priezvisko, identifikaČné ČÍslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor,, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo
znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu,
kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu;

1.t.5 ,,Osobitné katetórie osobných Údajov" znamenajú osobné údaje, ktoré odhalujú rasový alebo etnický póvod, politické názory, náboženské
alebo filozofické presvedČenie alebo členstvo V odborových organizáciách a genetické údaje, biometrické údaje na individuálnu identifikáciu
fYzickej osoby, Údaje týkajrice sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby;

1.1.6 ,,PoruŠenie ochrany osobných údajov" znamená porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate,
zmene, neoPrávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú} alebo neoprávnený prístup
k nim;

Lt.7 ,,Produkty" znamená papierové stravné lístky, papierové, nápojové poukážky, papierové benefitné darčekové poukážky, elektronické stravné
lístky, elektronické nápojové poukážky a elektronické benefitné darčekové poukážky.

1,1.8 ,,SPracúvanie" znamená operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napřlklad získavanie,
zaznamenávanie, usporadúvanie, Štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhl'adávanie, prehliadanie, využívanie,

Poskytovanie prenosom, ŠÍrením alebo poskytovanie iným spósobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie. vymazanie alebo
likvidácia, bez ohťadu na to, či sa Vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

1,1,9 ,,Tíetia osoba" znamená fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateť,

sprostredkovatel' a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia Prevádzkovatel'a alebo sprostredkovatel'a poverené spracúvaním
osobných údajov;

1,1.10 ,,tlrad" znamená t]rad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;

1.1,11 ,,Zákon o ochrane osobných údajov" znamená zákon č. 18/2018 Z. z, o ochrane osobných tidajov.
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7,Z KdekolVek V tejto Zmluve móŽu byť definované významy dhlších pojmov neuvedené v odseku 1.1 vyššie. Pokial'nie je v te.jto Zmluve uvedené
inak, budú mať tieto pojmy takto definovaný význam v celej tejto Zmluve.

1.3 Pri vriklade Zmluvy sa použijú nasledovné výkladové pravidlá:

1,3.1 pokia|' z kontextu nevyplýva niečo iné, akékolvek slovo v jednotnom čísle zahřňa aj jeho tvar v m nožnom čísle a naopak;

L.3,Z pokial'z kontextu nevyplýva niečo iné, akékolVek slovo v mužskom rode zahiňa aj ženský rod a naopak;

1,3.3 pokial'z kontextu nevyplýva niečo iné, akýkolvek odkaz v tejto Zmluve na právne predpisy sa vykladá ako odkaz na tieto právne predpisy v
znení ich neskorších zmien a dodatkov;

7.3.4 nadpisy tejto Zmluvy slúžia len na orientáciu, avšak nemajú vplyv na výklad Zmluvy.

2 PREDMET ZMLUVY
2,I Predmetom tejto Zmluvy je poverenie Sprostredkovatel'a na spracúvanie osobných údajov podía pokynoV Prevádzkovatel'a a úprava

vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z tohto právneho vzťahu.

Z.Z Účelom telto Zmluvyje dosiahnutie súladu spracovatelských operácií Sprostredkovateřa vyplývajúcich z Hlavnej zmluvy s právom na ochranu
osobných Údajov, a to najmá ustanoveniami GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov. Práva a povinnosti Zmluvných strán podl'a Hlavne,i

zmluvy, ktorých predmetom nieje spracúVanie a ochrana osobných údajov, nie sú touto zmluvou dotknuté.

z.3 Sprostredkovatel'na základe tejto zmluvy spracúva osobné údaje zamestnancov Prevádzkovatel'a z dóvodu výkonu činnosti podl'a HIavnej

zmluvy, ato přostredníctvom informačného systému spravovaného Sprostredkovatelbm. SpracúVanie osobných údajov prebieha vsídle
Sprostredkovatel'a,

2.4 Sprostredkovatel' prehlasu,je, že má potrebnú odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spósobilosť na zabezpečenie bezpečného
spracúvania osobných Úda.jov podl'a predpisov upravujúcich ich ochranu, a to najmá podl'a GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

3 PoVERENÁ ososn
3.1 Poverenú osobu Sprostred kovatel'a u rčenú na účely ochrany osobných údajov móžete kontaktovať e - mailom: infoservis@doxx.sk alebo na

telefónnom čísle 0800 156 556.

3,Z Prevádzkovatel'a Sprostredkovatel'sa zavázujú, že zabezpečia, aby bola príslušná poverená osoba riadnym spósobom a včas zapojená do
všetkých záležitostí, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov a poskytnú jej súčinnosť potrebnú na výkon jej funkcie.

3.3 Poverená osoba je vsúýislosti svýkonom svojich úloh viazaná povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a dóvernosť informácií, o ktorých sa
dozvedela v rámci výkonu svojej činnosti.

4 PoVAHA n Účrl SPRACÚVANlA osoBNÝcH Úoruov
4.L Prevádzkovatel'ako podnikatel'oprávnený na podnikanie v Slovenskej republike poveruje Sprostredkovatel'a spracúvaním osobných údajov

dotknutých osób - zamestnancov Plevádzkovatel'a, za účelom sprostredkovania stravovania a/alebo iných služieb a/alebo iných tovarov
prostredníctvom Produktov Sprostredkovatera.

5 DRUH A ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.1 Prevádzkovatel' poskytne Sprostredkovatelbvi na základe tejto Zmluvy nasledujúce osobné údaje dotknutých osób - zamestnancov

P revá dzkovatel'a:

5.1.1 meno, priezvisko a identifikačné číslo zamestnanca;

5,7,2 v prípade reklamácie zo strany zákazníka aj číslo, ktoré jej bolo priradené a

5,1.3 dhlšie informácie, ak ich poskytnutie požaduje platný právny poriadok SR.

5.2 Okruh dotknutých osób,ie určený v nasledujúcom rozsahu:

5,2,1 zamestnanec Prevádzkovatel'a.

6 PoVlNNosTlPREVÁDZKoVATEIA
6,1 Prevádzkovatel'je povinný dávať pokyny na spracúvanie osobných údajov Sprostredkovatelbvi v písomnej forme, vrátane elektronickej

formy.

6.2 Prevádzkovatel sa zavázu.|e oznámiť všetkým dotknutým osobám, že ich osobné údaje bude v jeho mene spracovávať Sprostredkovatel'.

6,3 Prevádzkovatelje povinný poskytnúť Sprostredkovatelbvi potrebnú súčinnosť pri výkone povinností Sprostredkovateťa podía tejto Zmluvy,

7 PoVlNNosTlsPRosTREDKoVATE[A
7,1, Sprostredkovatel'nespracováva osobné údaje získané od Prevádzkovatel'a alebo v súvislosti s činnosťou podl'a tejto Zmluvy na iné účely, ako

sú účely podl'a te'to Zmluvy.

7,2 Sprostredkovateí spracúva osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovatel'a. Sprostredkovatel'je oprávnený
spracúvať osobné Údaje inak ako na základe pisomných pokynov Prevádzkovatela vtedy, ak ide o spracúvanie osobných údajov na základe
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osobitného PredPisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. V takom prípade je sprostredkovatel, povinný
oznámiť Prevádzkovatelbvi túto skutoČnosť eŠte pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva,
ktorou je Slovenská rePublika víazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dóvodov verejného záujmu.

7,3 sprostredkovateíje povinný iníormovať prevádzkovatel'a, ak má za to, Že 5a pokynom prevádzkovatel,a porušuje zákon, osobitný predpi§
alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republíka viazaná. V takom prípade je Sprostredkovateí oprávnený odmietnuť konať na
základe PokYnov Prevádzkovatel'a. O tomto je Sprostredkovateť povinný prevádzkovatela upovedomiť.

7,4 sprostredkovateť sa zavázuje prijať technické a organizačné opatrenia s cielbm zaistiť primeranú úroveň 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 bezpečnosti vrátane dóvernosti.

7,5 Sprostredkovatel'sa zavázuje pouČiť vlastné oprávnené osoby o ich právach a povinnostiach pri ochrane osobných údajov Vyphivajúcich
z tejto ZmluVY a z Platných Právnych predpisov, ako aj o zodpovednosti v prípade ich porušenia.

7,6 sprostredkovater sa zavázuje k povinnosti mlČanlivosti VoČi tretím osobám o všetkých osobných údajoch, skutočnostiach a informáclách, o
ktoných sa dozvie pri ich spracúvanÍ. sprostredkovatel'súčasne zabezpečí, aby sa ním poverené osoby oprávnené spracúvať osobné údaje
zaviazali, že zachovajú dóvernosť informácií podía tejto Zmluvy.

7,7 sprostredkovaterje povinný osobné Údaje vymazať alebo vrátiť prevádzkovatelbvi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje
na Žiadosť alebo podl'a pokynov Prevádzkovateía alebo v sÚ|ade s podmienkami Hlavnej zmluvy, ak osobitný predpis alebo medzinárodná
zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepoŽaduje uchovávanie týchto osobných údajov alebo ak na d,alšie uchoVáVanie osobných
údajov nie je sprostredkovateť oprávnený.

7,8 sprostredkovateťje povinný poskytnúť píevádžkovateťovi v Čo najváčšej miere súčinnosť pri zabezpečovaní ochrany spracúvania osobných
údajov a vybavovaní žiadostí dotknutých osób o výkone ich práv.

7,9 sprostredkovater umožní za Účelom kontroly dodržiavanía podmienok podl,a tejto zmluvy audity, ako aj kontroly vykonávané
Prevádzkovateíom alebo iným audítorom povereným Prevádzkovateíom a poskytne poverených osobám súčinnosť.

7,L0 sprostredkovatel'je povinný poskytnúť súčinnosť Úradu vo veciach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov podía tejto zmluw.
7,11 V prípade poruŠenia ochrany osobných Údajov je sprostredkovater bez žbytočného odk|adu po tom, čo sa o tejto skutočnost| dozvedel,

povinný oznámiť porušenie ochrany osobných údajov prevádzkovatelovi.

7 ,I2 sprostredkovatel je povinný viesť v elektronickej forme záznamy o všetkých kategóriách spracovate[ských činností, ktoré vykonal v mene
Prevádzkovatel'a a pred|oŽiť ich bezodkladne na poŽiadanie Prevádzkovateťovi a|ebo úradu, a to v rozsahu podl,a článku 30 ods, 2 GDPR.

8
8.1

8,2

8.3

8.4

9
9.1

9.2

PoVERENlE ĎRÉtrno sPRosTREDKoVATErA
SProstredkovateť má Právo Poveriť spracúvaním osobných údajov podl'a tejto Zmluvy ďalšieho sprostredkovatel,a,

sprostredkovateíje v celom rozsahu zodpovedný za Činnosť podía tejto zmluvy, ktorú vykonal ním poverený ďalší sprostredkovateť.

V prípade zamýŠl'aného poverenia d'alŠieho sprostredkovatel'a je o tomto sprostredkovatel.povinný informovať Prevádzkovatera.

sprostredkovatel'je v povinný v prípade poverenia d'alšieho sprostredkovatel,a tomuto
osobných údajov, ako sú ustanovené V tejto Zm|uve.

OSOB|TNÉ USTANOVENlA O NÁHRADE ŠKODY

uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany

Zmluvné strany sa zavázujÚ, Že budú konať tak, aby svojím konaním nespósobili druhej Zmluvnej strane škodu, V prípade takéhoto konania
sa Zmluvné strany zavázujú uhradiť druhej Zmluvnej strane spósobenú škodu vrátane ušlého zisku, Každá Zmluvná strana zodpovedá
za škodu spósobenú spracúvaním osobných údajov, ak porušila povinnosti podl'a tejto zmluvy.

Prevádzkovatel'alebo sprostredkovatel'je zbavený zodpovednosti za škodu, ak preukáže, že nenesie žiadnu zodpovednosťza udalosť, ktorá
spósobila škodu.

10 TRVANlE A UKoNčENlE zMLUVY A SPRACÚVANlA osoBNÝcH Úoruov10,1 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 sprostťedkovatel'a začať spracúvať osobné úda;e podl,a tejto Zmluvy.

t},z Zmluva sa uzatvára na dobu urČitÚ, do doby trvania zmluvného vzťahu podl'a Hlavnej zmluvy, ak nie je výslovne uvedené inak.

10,3 Zmluvu moŽno ukonČiť aj dohodou Zmluvných strán alebo výpovedbu jednej zo Zmluvných strán. V prípade porušenia zmluvy je možné od
Zmluvy odstúpiť.

10,4 Zmluvu moŽno vYPovedať doruČením PÍsomnej výpovede druhej Zmluvnej strane aj bez udania dóvodu. Výpovedná lehota je 2 (dva) mesiace
a zaČÍna PlYnúť od Prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená druhej Zmluvnej strane.

10'5 Ktorákolvek zo Zmluvných strán je oPrávnená od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá Zmluvná strana poruší podstatným spósobom svojepovinnosti podra teito zmluvy, odstúpenie musí byť uskutočnené v písomnej forme. odstúpenie je účinné v deň doručenia oznámenia
o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
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10'6 Po ukonČenÍ sPracúvania osobných Údajov v mene Prevádzkovateťa Sprostredkovater vráti prevádzkovateíovi všetky spracúvané osobné
Údaje a bezodkladne vYmaŽe ich kóPie zo svojej dispozície, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je slovenská republika
viazaná, nePoŽaduje uchovávanie týchto osobných údajov alebo na to spro§tredkovatel.a neoprávňuje,

11 DoRUčoVANlE
IL,l Ak nie je dohodnuté inak, VŠetkY PÍsomné listinY, oznámenia či iná dokumentácia medzi Zmluvnými §tranami, týkajúce sa tejto zm luvy, alebo

ktoré majú bť dané podťa tejto zmluvy, musia mať písomnú íormu a považujú sa za ríadne doručené, ak ich príslušná Zmluvná strana doručí
druhej Zmluvnej strane, ktorá je adresátom, na adresu uvedenú v tejto zmluve, akýmkoťvek z nasledovných spósobov:

11,1,1 osobným doruČením Zmluvnej strane, ktorá je adresátom, alebo zástupcovi takejto zmluvnej strany;

lt,l,z zaslaním doporuČenou poŠtou, poŠtovné Úverované alebo kuriérskou službou Zmluvnej strane, ktorá je adresátom,

1L,2 BeŽná komunikácia medzi Zmluvnými stranami móže prebiehať telefonicky alebo prostredníctvom e_mailových správ,

11'3 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 odoslaná zásielka podťa tejto zmluvy vráti odosielateťovi ako neprevzatá v odbernej
lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 (desať) dní alebo nedoručená z iného dóvodu na strane adresáta,

!1"4 VŠetkY oznámenia Podl'a Zmluvy sa uskutočnia v slovenskom jazyku, pokiať nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak,

L2 zÁvpnrčruÉ USTANoVENlA
tZ,1 Táto Zmluva obsahuje ÚPlnri a konečnú dohodu Zmluvných strán o záležitostiach tvoriacich predmet tejto Zmluvy.

I2,2 Dodatky a zmeny tejto Zmluvy sú platné len v písomnej forme, po ich odsrlhlasení a podpísaní oboma Zmluvnými stranami.

12,3 Zmluvné stranY vYhlasujr1, Že sú oPrávnené túto zmluvu uzavrieť, že text tejto Zmluvyje určitým a zrozumitelhým vyjadrením ich vážnej a
slobodnej vóle byť ňou viazaný, a Že si Zmluvu pred jej podpisom prečítali, tejto V celom rozsahu porozume|i a na znak súhlasu s jej obsahom
k nej pripájajú svoje vlastnoručné podpisy,

12,4 Pokial'sa akékoťvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným či nevymožitelhým, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateťnosť
ostatných ustanovení tejto zmluvy. zmluvné strany sa zavázujú nahradiť neplatné alebo nevymožiterné ustanovenie novým ustanovením,
ktorého znenie bude zodpovedať úmyslu vyjadrenému póvodným ustanovením a touto zmluvou ako celkom.

12,5 v prípáde, Že prevádzkoýateť prehliadne alebo odpustí akékolvek neplnenie, porušenie, omeškanie alebo nedodržanie určitej povinnosti
sprostredkovateía vyplývajrlcej z tejto zmluvy, také konanie bez ďalšieho neznamená vzdanie sa práva prevádzkovateía, Také vzdanie sapráva nebude povaŽované za ÚČinné, pokial'nebude pre každý jednotlivli prípad vyjadrené písomne.

72,6 Táto Zmluva sa vYhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom (1} rovnopise pre každú zmluvnú stranu.

Sprostredkovatel

dňa 25.5.2018
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