
Zmluva o zabezpečen! stravovania
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
(ďalej len ,,Zmluva") medzi:

ŕiť:,fr) 2  2 t r OR 

1Knižmca pre mládež mesta Kosice

so sídlom: !<ukuéinove 2, 043 59 Košice
adresa pre korešpondenciu: l<ukucinova 2, 043 59 Kosice

registrácia:

IČO: 001/39006
DIČ:
IČ DPH:

IBAN:
SWIFT:

tel.:
e-mail:

Zastúpená (osoba oprávnená konať v mene klienta):
PhDr. Kamila Prextová, MBA

Up Déjeuner, s. r 9 o.

so sídlom: Tomášikova 1 G529/23/D, 4" i Bi Bratislava
adresa pre korešpondenciu: Tomášikova L3/D, H2l 01 Bratislava

registrácia: Okresny ~úd Bratislava 1, oddiel e rš 5 vlož.ka é 9Zi [ Bioi 3/- 

IČO: 53523054
DIČ: 2121424228
IČ DPH: SK2121424223

IBAN: SK42 8100 000115l'12 7113 0237
BIC/SWIFT KÓD: KOlv18SkB/l.Y.Xl<.

tel.:
e-mail:

Kontaktná osoba:
tel.:
e-mail:

02i 32 55 35 45
obr:hod@up-deJeuner.sk

Zastúpená: Ing. l9or Janok. konatel

Zmluvu vypracoval: M;:w;,:,la Poláková

l g . • Io, , U pDJ a ''""'"' s '"""'m d a lej .,, ako ,Zmlo"'' stiacy', J

i 9 Predmet Z•..,luvy

1.1 IJpOJ sa zaväzuje zabezpečlf sírsvovanie pre zamestnancov
Klienta sprostredkovaním stravovacích síuzreb mzšie vybranými
Produktami a prostrednicívom nich zabezpečovať sprostredkovane
poskytovanie služieb v určených Akcopteónych miestach, a to zo
p0dmienok uvedenycn v tejto zrn'uve a VOP__STR_!<. Klient sa
zaväzuje 1aplatiť UpDJ odmenu a poplatky v zmysle tejto Zmluvy
VOP_.STR_i< v Cenníka_STR_K.

~ Suavovacia karta LipDéjeun":r
Pg< Stravovacia pousazka UpDeJ8uner

II. Odmena a platobné po Jn1icnky

2.1 Odmena pre UpOJ z v plnenie predmetu Zmluvy bude vyčíslená
osobitne za spracovanie kJMej Jodr.e1 objed1rnvky l<.lienta na
dodanie daného typu Prcduktu, pričom vyska odmeny pre IJpD.J za
takuto [ednolhvu obiednavku Klienta j,, uvedená v Cenniku__STR_)<..

2.2 UpOJ j,; oprávnený k odmene pre UpOJ, cere Klientom objednanýr,h
tovarov a k poplatkom •ivodeným v Cenn1ku_STR_,< účtovať DPH
v zmysle platných právnycl1 predpisov

III Vscobecne obchodné po, 111e11f 5i <iP"ICÚVänie osobných udajov

:s.1 Na právny vzťah UpDJ a K'ienta založený touto Zmluvou sa vzt3hujú
VOP_SF/_~. a C,;,nnik_~,TR_K, vratsne ich zmien. doplnení é1
nahradení v zmysle čl. 12. VOP_STR_!<. klorycn ucinnosť nastane
po úcinnosf tejto Zmluvy. Akurálne znenia VOP_STR_I<, vrátane
(>innika_STR_K ~ú zverejnené na stránke v:ww.up-d<éjeuner.sk.

V Ko~ic1ach
dňa

1\1. Záverecne ustanoverua

4.1 Akekolvek zmeny tejto Zmluvy Je moini, vykonať vyluéne formou
písomných dodatkov pxipisaných oboma Zmluvnými st.-anami.

mu Táto Zmluva sa uzavne v dvo,~h r!)'mr,pisúrh, z ktorých kaz.fa
Zrnluvna ~trana obdrzí po jei:Jn,)m.

a9• Hiii äiGi~ ~ strany podpisom t,;jto Zmluvy potvrdzujú, že si ;,reéi!al1
tuto ZmlL,vu. v, !Jtane v5etkých j8J príloh a všetky Jej ustanoverna,
ak0 aJ znerne r•1iloh sú in, Ja~ne a zrozumitelné. a z0 ich podpisy

·1a Zmluve su vyJai:lren 1111 ich slobodnej a važnej vôi8 uzatvoriť túto
Zmluvu za vyM.1e uvedený,::h podmienok.

a9a Prílohy:
aj Priloila ž9 1 - Všeoberné obd1oclné pr,dmiE:nky (\/17P_STR K)
ýľ Príloha c. 2 - Connif, (Cennik_STRJ·q
h" Pnloha ,:; . 9• ( Zmluva o spr;,cúvaní os0bnych tJdajov
d) Príloha ž9 4 - lntJividu:'llne zmluvné podm1enf:y k Zmluve o

zabezpeé:en í stravcvarn~

Klient Up Déjeuner, s. r. o.
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999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
: Klient: / Knižnica pre deti a mládež mesta Košice
[ IČO: [ 00189006 !
9...........................: 5 

i · 9 žO mO $ č 

Príloha č.4 Individuálne zmluvné
podmienky k Zmluve o zabezpečení
stravovania
bq wu v · é s t r - · y s - · - r z ; "gw  ; bq wu v y m 7( Ú ď160ďú 
- h g· · í A-ď160ďú ;  ä ; w" · - · - s wg;  v · ý ť ä "· ; "v "; u á w· y ť ä ž ; q "g· A- ťäO 

Produkt Stravovacia wvr t 5 llpDeicuncr
...........................................................................................................................................................................................................

: .. Odplata.za.vydanie. Kreditov............... . 39Z9B9399rš l 
; .. Minimálna. výška.odplaty.pre.UpDJ.za.spracovanie.každej.objednávky daného.typu. Produktu · · · · · · · · · · · · · : 0,00 EUR i

0.00 EUR i 
: .. Poplatok.za..prvé.vydanie. Karty··················· .. 9 .
[ ..Poplatok.za.obnovu..Karty .(karta je.automaticky. obnovená. po .ukončení .Platnosti .pôvodnej.karty) 9c9Z3939 99 ~ ~ · ~ · · · · · 5 

1 ·.·. ::~::::~·.:: ·.::~~
0s~~!~r:.:a~:b::~:·.·1~9;·.Kii;·nť;··n·;··.k·;·;:;~·.·..··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·..·.··.·.·.... ······•···· ····6'.ci61G:···· 1

: ..Poplatok .za.balné. a. doručenie..(doručenie. na. ad.resu„Klienta) ::::::::::::::::::::::::· . .. :::::::::::::::::::::::::::::::: ··t······· ················o:oo Eu'R······::::::::::::::::::::::
[ ..Poplatok.za.balné .a„doručenie .(doručenie. na. adresu .Používateľa)... · 9B99(c~ 99 ~ 9~ 9~ 9 
: .. Poplatok.za.dočasné.deaktivovanie. Karty···················· 9c9Z3939 99 ~ 9~ 9~ 9 
[ .. Poplatok.za .vygenerovan.ie. nového..PI.N-u

1
9c9Z3939 99 ~ 9~ 9~ 9 

i ;:~E::;:;;~:~:~;afj;::~:2::;j;:;~;;~fZt ~ lZllvr~ ~ lZ~ 9• 5lllllllllZll5 Z i ( i!!!t ,
[ ~?~~~.°.'..!.~.?•. z celkovej nominálnej hod~.~t.Y...~3..~~~i.~.~j·~·~·~·~·V.·~t·........ . ,

Produkt Stravovacia ooukážka UpDéjeuner

: .. Odplata .za. vydan.ie. Poukážok .
: ...Minimálna .výška. odplaty.pre. UpDJ .za .spracovanie. každej.objednávky .daného. typu. Produktu
[ Poplatok. za. balné.a.doručenie.-.cenný. list. (maximálna .hodnota. zásielky. do.soo.EUR) .

9999999999 Z 
., t .

\ Poplatok. za. balné.a.doručenie.-.cenný. list.dobierka··············· 'f"" ··j.
" Poplatok. za. balné .a. doručenie.-.kuriérska.služba 1.......................................................... . :.
[.__~~P..1.a..t?..k..Z.~ 9ý9•9S9T99~ 99 ~.~?..r.~.č..e..n..ie. ::: ..k.~.ri.~.r.~.k.3...~.~~~.~.3...~~~i.e..r.~.3- .
l.. Poplatok.za.spracovanie. objednávky,..ktorej .hodnota je.nižšia .ako. 350,00.EUR...... . ..
j spracovateľský.po.piatok .pri..Poukážkach. vrátených.od .Klienta. (dobropi5.)_ . '999999 

Ostatné zmeny
..........................................................................................................................................................................
: SPLATNOSŤ FAKTÚRY: Klient je povinný zaplatiť UpDJ hodnotu faktúry do 14 kalendárnych dní od dátumu vyhotovenia
: faktúry. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny uvedené v tejto Prílohe č.3 Zmluvy platia výlučne v období od 1.1.2023 do
: 31.12.2023. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 1.1.2023 do 31.12.2023 .

.............................................................................................................................. ··················--········ .. 5 .

Dňa .
Klient
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Zmluva o spracúvaní
osobných údajov
uzatvorená podľa čl. 28 a súvisiacich Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(,,ďalej len nariadenie GDPR'1 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva")

1 Prevádzkovateľ:

1 so sídlom:
j adresa pre korešpondenciu:

registrácia: Obchodný reg:,tEer Okresného sudu X.
oddiel X. vložka c X
osoba oprávnená konať:
IČO:

tel.:
e-mail:

rSprostredkovateľ: Up Déjeuner, s. r. o.

1 so sídlom: Iomášxova 16529/231D.
321 01 Bratislava - mestská čast Ružinov

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,
odd1(sl Sro. vlozJa č.: 150439iB
osoba oprávnená konať: Ing. l;ior Janok
IČO: 535 zes 54

tel.: O?! 32 55 35 38
e-mail: kga!ikova@up-slovensf,o.sf:

(ďalej 'en „Prevádzkovatel'"i (ďalej len „Sprostredkovatel'"}

(Prevádzkovateľ a Sprostredkovaleľ spdu 11::n ako ,,Zmluvné strany" alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana")

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Tato Zmluva stanovuje právni, záväzky Zmluvných strán
s ohl adom na ochranu osobných údajov ktoré Sprostredkovateľ
spracúva v mene Prevádzkovate!a v súvislosti so službami
Sprostredkovateľa poskytovanymi Prevádzkovateľovi Na
základe zmluvy alebo viacerý<:h zmluv uzatvorených meozí
Prevádzkovatelom a Sproslredkovateľorn Spr,:,stľedkovateľ
poskytuje Prevádzkovateľovi niektoré (µripadnE; viaceré alebo
všetkyi z nasledovnych produktov, a s tym suvrsiacs služby,
v rámci poskytovania ktorých dochádza k spracúvaniu
osobných údajov:

a. produkt personalizované kupóny UpDéjeuner,
personalizované kupóny UpAqua, personalizované
kupóny UpCadhoc, personalizované kupóny UpRelax,
personalizované kupóny UpMedical, personalizované
kupóny UpSocial

b. stravovacie karty UpDéjeuner
c. produkt UpRekrea
d. benefitové produkty na platforme UpGusto
e, produkt Shell palivová karta
f. službu Doručovanie zásielok obsahujúcich produkt

stravovacie karty UpDéjeuner alebo benefitové produkty
na platforme UpGusto

g, produkt UpBalansea

(ďale1 len „Produkty a služby")

1.2 Zmluva, resp. zmluvy, na základe ktorýcl·1 poskytu1e
Sprostredkovateľ Prevadzkovatelovi Produkty :i služby j8 v tejto
Zmluve ďaleJ oznacovauá jednotlivo ako Obchodná zmluva resp.
spoločne ako Obchodné zmluvy, Táto Zmluva 53 vzťahuje na
všetky činnosti spojené s Obchodnou zmluvou. a :o počas doby
jej platnosti a úunnosti

1.:.i Zmluvne strany su zodpovecne za nacns dodržiavanie povinnosti
ustanovených rlatnýrni právnymi predpismi, ktoré upravu1ú
problematiku ochrany osobných údajov.

1.4 Sprosuedkovatel pri poskyíovanl Produktov a sluzieb
Prevádzkovatelovi spracuva aj osobné urJaje zamestnancov
Prevádzkovateľa. pripadne inych dotr,nutyc:h osob, v mene
Prevádzkovateľa. ktori:, Prevádzkovateľ zhrornaždoie vo svojich
informačných sysíemocn.

1.5 Prevádzkovatel vyhlasuje, .':e v súla1Je s článkom 28 odsek 1
nariadsma (;DPR zhodnotil, že Sprostredkovateľ poskytol
dostatočne záruky zavedenia primeranvch technickych a
orga111zaéných opatrení tak. aby spracúvanie splňalo požiadavky
nariadenia GDPR a aby sa zabezpecša ochrana práv dotknutej
osoby.

Ui Nariade.iie GDPR vyžaduje. aby vzájomne vzťahy medzi
Sprostredkovateíorn a PrevMzr-ovatdorn pri spracuvani
osobnycl1 údajov boli uµravene zmluvou v p1somn(;J alebo
elektronicke1 forme.

1. 7 S c1t➔!o111 spln1::nic1 povinnosti vyplyv,,júc1ch z é:I 28 a $Uvisíac1ch
nariadenia GDPR sa Zmluvne strany cfohodli na nasledujúcom
zneni Zmluvy.

Clánok 11
Pr1dmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto Zmluvy Je uprnva vzi:lJomných vzťahov
Zmluvných stran pri spracúvaní o,obných úda1ov
Sprostredkovateľom v rnene Prevádzkovateľa.

2.2 Táto Zrniuva stanovuje práva a povinnosti Zrniuvnyi:h strán pri
spracúvaní osol'ných udajov Spr0$1redkovat&forn v mene
Prevádzké,vateľa.

O - dóverne 1/6



Článok III
Spracúvanie osobných údajov

3.1 Sprostredkovateľ je oprávneny spracúvať osobne údaje poskytnuté.
sprisíupnené Prevadzkovatelom aíalebo získané v mene
Prevádzkovateľa len na účely poskytovania Produktov a služieb
uvedených v bode 1.1 tejto Zmluvy podla Obchodnej zmluvy.
Sprostredkovatel sa týmto zaväzuje nespracúvať osobne úda;e
poskytnuté aldXJ sprístupnené Prevádzkovateľom na im, než
Prevadzkovateíom určene úéely.

3.2 Sprostredkovatel° je oprávn8ný spmcúvať osobné údaje poskytnuté,
spnstupnene Prevádzkovaíerom a/elebo získané v mr,ne
Prevádzkovateľa po dobu učinnosti teJto Zmluvy. 1112.ximalne však len
,1ovtedy. pokiaľ buce poskytovat Produkty a sluzby uvedené v bode
1.1 tejto Zmluvy podľa Obchodnúj zmluvy, ak sa Zmluvné strany
nedohodnú inak. alebo, ak konkréiny úcel spracúvania ne,rfžaduje
spracúvanie osobných údajov aj po skončeni poskytovania Produktov
a služieb v sulade s bodom 5. 12. ter,o Zmluvy.

3.3 Sprt:,stredkovatef je opt<1vnEený spracúvať tieto osobné údaje
Prevadzkovatera. a !o v závislosti od posf,ytovanýcil produktov
a služieb pocff,1 bodu 1. ! tejto Zmluvy:

C-l v rámci produktov personalizované kupóny UpDéjeuner,
personalizované kupóny UpAqua, personalizované kupóny
UpCadhoc, personalizované kupóny UpRelax,
personalizované kupóny UpMedical, personalizované
kupóny UpSocial

a. typ (>sobných ťtdajov spr,1cúvaný,:;i1 v mene Prevádzkovateia:
idenUfiy.af;né (1daje (tttul, mene priezvisko, osobné číslo
zamestnanca), úd,je o pracovnom pomere (názov
zamesmáveteía), údaje o poskytnutom produkte (množstvo,
druh a hodnota kupónov. sériove čísla kupónov)

b. kfll;,gt'1ie dotknutych osob: zamesuiano Prevadzkovatel,i
a členovia štatutameho organu Prevádzkovateľa.

O v rámci produktu stravovacie karty UpDéjeuner
a. typ osobnych ud2Jov spracúval/ych v mene P(l;,váäz"ovate!cr

identifif,acné údaje (titul meno. priezvisko, osobné éislc
zarnesmanca. číslo karty zarresmanca kontaktne udajE:
(k.orešpondencná adresa telefónne číslo. emailoVcJ a,Jre,a,
heslo na prisíup dosystemu Moia karta/ ODii, udaj0 c) pracovnom
pomere (názov zamestnávatela)

L. ~ali->górie äo/Am.1yc/1 osôb. zamestnanci Prevadzf..ov::J!ela
a tlenovia štaíutárneho organu PrevMzkovatela.

O v rámci produktu UpRekrea
a. typ otobných údajov spracúva!1fd1 v meoe Prevádzkovateľa:

identifikaéné údaje (napr. titul. meno, priezvisko, osobné cisío
zamestnanca), kontaktné úd,1je (adresa bydliska, korešpondenčná
adresa, emalova acresa telefonne číslo. heslo na pri,tup do
systému UpRekrea}. údaje o prac.ovnom pomere (názov
zamestnávateľa. 001 nc:stupu do pracovného pc,meru, roz,all
pracovného úvazku. narok na príspevok na rekreáciu v%). udaje
o 2bsolvovanej rekreá<:i1 (miesto rer,r8ácie dÍzka pobytu. i';as
rekreácie, cena rekreácie. využrté služby v ramci rekreácie) a udaje
o bankovom učte (1;islo platobnej karty, číslo účtu a nazov banky)

b. k,1t~,go1ie dotknutých osoh: wmestnanci Prev8dzkovatela
a manželia alebo manželky zamestnanca Prevádzkovatúla.
dieťa zamestnanca Prevádzkovateľa, alebo diela zverené
zamestnancovi Preváclzkovateia do náhri,dnej starostlivosti na
základe rozho!Jnutia súdu aletJo <1ida zvereného za1nestna11covi
Prevádzkovateľa do starostlivosti pred rozhodnutím sú,Ju o
osvojení alebo aj iné osoby žijúce so zame5tnancom
Provádzhovateľa v spo!ocneJ domócnostL pokiaľ sa tieto osoby
zúčastnili na rekreácii so zamestnancom Prevádzkovateľa.

O v rámci benefitových produktov na platfonne UpGusto
a typ osobných úda1ov sprawvanýd1 v mene Prevadzkovatefa

identifikačne údaje (titul meno, priezvisko, o5obné -:isto, číslo
karty), kontaktné úclaje (korespondenčná adresa, e-mailová
adresa, telefónne číslo, e to aJ súkromne heslo na pnslup do
systému, údaje o zarnestnávatelovi (príslušnosť ku konkretnemu
zarnestnávaldovi). pohlaví,". d;:iturn narodenia, dátum začiatku

prncovneho pomeru, détum ukončenia prncovneho pomeru, typ
pra<;ovn&ho pomeru. pracovn8 pozícia, pobočka a oddeh::nie v
rť,md pobocky zamestn,1vateia, ro:č53h pracovného úväz~u.
nárok na prispevok na rE;{reáciu v %), údaje o alJso!vow111ej
rekreácii (miesto rekre;:-,cie, dÍžka pobytu, čas rekreácie, c.ena
rekreácie. využité služby v rámci rekreácie) a údaje o bankovom
účte (číslo platobnej karty. ,;íslo učtu a názov banky)

b. kategórie dotknulych osob: zamestnanci Prevadzkovatela.
pripadne rnan±elia alecú manželky zamestnancov
Prevá\JzkovateľJ. ich deti. alebo deti zverené im do náriradnej
st,rostlivosti na zák!ade ročhodnutia súdu alebo deti zvereného
im cio starosUivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné
osoby ;:ij(1cGj s nimi v spoloénej domácnosti, pokiaľ sa t:eto osoby
zúé;a3tnili s nimi na rekr(,ácii členovia statutfm1eho oroánu alebo
dcJzorného organu Prévádzkovareľa olJchcx:1ni parlne11
Prevédzkovateľa

O v rámci produktu Shell palivová karta
íl typ osobných údajov ::pracúvanýc/1 v mene Prevádzkovateľa:

identifikacné údaje [napr. titul meno a priezvisko). udaje
o zame$tnávatefovi (príslušnost ku konkrétnemu
zrnnestnávatek1vi), údaje o karte Shell (číslo karty. PIN karty)
a údaje o pouziv;-ini Kňrty ( niesto a éa, použitia kany, nakúpeny
tovar/sluzba, cena tovaru/služby)

b. fwteqórie dotknutych os6b.· zamestnanci Prevadzkovateľa.
éle1wvia slatutarneho orgf:mu alebo dozomeho organu
Prevádzkovateľa. r('Ciinn1 prislušnici dotknutych osôb
Prevadzkovatefa

Q v rámci služby Doručovanie zásielok obsahujúcich produkt
stravovacie karty UpDéjeuner alebo benefitové produkty na
platforme UpGusto

i.l typ osobných údaiov s1x2G1:Jvanýd1 v mene Previc1dz.kovatef,r
rnen,i, priezv;sl,o. sú~romn,3 adresa bydhsl,.a/korešpondenčnii
e:lresa dotknuteJ osoby

b. kategórie dotknutých osôb: zamestnanci. členovia štatutárneho
orgánu alebo doZ0111ého 0·9ánu

[J v rámci produktu UpBalansea
8 ~yp osobných ud3jov spreciJvnných v mene Prevodzk<)vateľa:

meno, priezvis~o. o5obné bslo zamestnanca. emailová adresa,
telefonn~, t:islo dotknutej osoby

b. kategórie dotknutých osôb. zamestnanci Prevadzkovatera,
č:lenovia štatutárneho alebo dozorneho orgánu

3.4 Sprosbedkovater je opravneny vykonávať na1mä nasledujúr,e
spracovateľské činnosti. a 1o v závis!os1í od po$kytovaných prcx:1uktov
a služieb podľ3 bodu 1.1 t(;jto Zmluvy:

O v rámci produktov personalizované kupóny UpDéjeuner,
personalizované kupóny UpAqua, personalizované kupóny
UpCadhoc, personalizované kupóny UpRelax,
personalizované kupóny UpMedical, personalizované
kupóny UpSocial
viesť evidenuu zamestnancov Prevádzkvvatefa, ktorvrn
wbezpeéuje Prevádzkovateľ stri3vovanie v zmysle zákonnic11
povinností Prev,1dzkovatela. spracovať personalizované kupóny
UpDéjeuner. pripadne iné. ,to1yi::h poskytnutie vyplýva z
OlxJoclnej zmluvy. Pri vykonávaní Jvedených operácii je
Sprostredkovat8f oprávnený najmä na získavanie.
zaznamen,3vanie usporadúvanie, štruktúrovanie. uchovávame.
prepracúvarnE: aieb(, z.mena vyhladávanie, prehlia,janie,
využívame, vymazanie alebo likvidácia osobných údajov, bez
ohľadu na to, éi sa vykonávajú automatizovanými a!eb,:i
11t,automatizovaný111i prostriedkami.

O v rámci produktu stravovacie karty UpDéjeuner
v1e5t evidenciu zan1estna11cov Prevádzkovatela. ktorým
zabezpecuje Prevádzkovater stravovanie v zmysle zákonných
povinnosti Prevádzkovateľa. viest a spravovar úcty
zarnestnanccw P,evád;:kovate!'a v systéme Moja ka1taľ ODi.
spravoval výsku kreditu zamestnanca na jeho účte v systéme
Moja harta! ODi. vybavovať reklami3cie. pripadne in~. ktorých
vykonanie vyplýva z Obchodnej zmluvy. konlaktovar dotknuté

O - dôverné 2/6 



osoby prostredníctvom mailovej komunikacie. telefonicky
pnpadne inou písomnou formou a infonnovat ,Uknulŕ:: osob, o
pcnuk:cíci1 lykaJúr,1,:-.h sa možnosf využitia !<arty UpDťieurľer,
poskytovať dotknulym osobám infonniicio o kartn .JpDeJoune,
a možnostiach j,,j využit1a, InIormovať dolknute 0,0t,y
prostredruclvom mailovej komunikácie. telefonicky prípAdne
inou pieomnou formou o novinkách, doplnkových slul:bi;ch a
od5tavkach systému, upozornovať dotknuté osoby
prostredníctvom mailovej komunikaoe, telefonicky prípadné:
inou písomnou formou na skutočnosť. ze sa ešte nepiihlásili do
systému. informovať dotknute osoby ~,rostrE:<lniclvo,n rnailove1
komunikace. telefonicky prípadne inou psomnou formou o
plaínych postupoch pnhlaserua a o výlK•df1d1 systemu
zabezpec: priebeh a v1h<;dnotenie sutnže a iotorrnovať
výhercov o výhrach v súŕszi (v niektorých pnpadoc:h aj
prostredníctvom zverejnenia údajov o vyl1erco:h na webovej
síránke www.up-dejeuner.sk a na sociálnych sietach) a dorucit
výhry výileícovi. Pli vykonávaní uvedenych operácii ie
Sprosfredkovetel oprávnený 11ajrn:'. na získavanie.
zaznamenávane. usporaduva HP.. stnw.túrovaniE„ uchovávanie
prepracúvame alebo zmena vyhlad::iva11ie, prr,llliadaP18,
využlvane, vymazane alebo likv1dacia osobných údajov, bez
chladu na Io. ci sa vykonivajú autornnlizovaoyrm alebo
neautomatizovanými prostrierjkarni.

O v rámci produktu UpRekrea
viesť evidenciu zamestnancov Preváczkovatela. ktorí vyuzili
legislanvnu možnosť prispevku na rekreáciu od woJho
zamesmávatela t. j. Prevádzl<ovaté!ľa. spracovať výkazy o
čerpani prosuíedkov uré.,,ných na r0kreac1u zamesmercov
Prevádzkovaíela, viest a spravovať (lety zamesínancov
Prevadzkov8tť:ľ8 v systerns IJpRekľea, spravovať výsku
kreditov zanesínanca na jeho účte v sysíeme UpRekrr~a.
vybavovať reklemácie. pripadre iné, ktorých vykonanie vyplyva
z Obchodnej zmluvy, kontaktovať dotknuté osoby
proslredmcivom mailovE;j 2.le,t,:, telelonickej!app:'StvlS
komunik:cície a informovať cJotknuté JStJ,y o ponukach
tykaJ(1cich sa rnofoosti vyuzitia iekrec1čneho poukazu,
poskytovať dotknutým osobám 1nformacíe o rekreačných
poukazoch a prr.idukte UpRekrea a možnostiach jeho využitia.
informovať dotknuté osob)' ~•rostrednictvom 'Tlélilovej alebo
telefr;nichejlapp!SMS komunikacie o nrJVinkách, doplnkovych
sluzbách a o:lstavkach syst,:,mu UpRekrea, upozonírJVať
dotknute osoby prostred11ictvo111 ma;lcNej 2.lebo telefon1ck;;ji
appiSMS komunikac1e na skutoi;nosť že sa este nepríhl8$1lt do
syslému UpRekr;r;a. 1nlorrnovať dotknuté osot,y proslrr,drnctvom
mailovej alebo t'lk01ornckeJlapo/Sk!S komunikacie o platnýd,
postupod1 pnhlásenia a o vyhodach systemu UpRr:,krea.
kontaktovať dotknut8 osrJby prostredníctvom mailovej alebo
telefoni,;kej/a;,p/SMS ko111unikÁc1e za účelom preverenia
dodatočnych informácii pri -,,:,hvaľovani dokumentov súvisiacir;h
s rekreác;iou na preukt12an18 nároku n:1 pnspE:vok. zabezpečiť
priebeh a vyhodnotení(, suťaže a informovať vyherr,c,v o výhr<1cll
v súfazi (v niektc,rych prípadoch <'i prostreonictvo;n zverejnenia
údajov o výhE,rcoch na wE,boveJ slránk,, w,w:.up-dejeuner.sf..
vvww.rekreét5k a na sociálnych c;ieť,;ch) a do1ucit vyhry
výhercovi Pri v~,konávaní u11edenýcl1 oper,icli je
Spro$tredkovatei oprávnený n;;ijmci na získavanie.
zaznamenávanie. usporaduwmí,J. struktúrovani8, uchovávame,
prepracúvaniE: alebo zmena, vyhi'adávanie prel1liadanie,
využívani8, vy,naz.a1118 ;ilebo likvidácia r>S•>bnych (l,Jajov, be;:
oliľadu na to. ci sa vykonávaJu automatizovanými alebo
neautr;mattzovanym1 prostriedkarrn.

D v rámci benefitových produktov na platforme UpGusto
viesť evidenciu do1knutych osób Preva:izkova\eľa. kiorým bol
pndeleny krer:1I. spracúvať výkazy o te1pani prid8I8ného ~rEKlitu,
vIe,t a spravovať uéty dotknutých e,":,ób Prevádzkow,tela v r•ortáli
UpGusto. spravovať výšku kreditov na účte v porti1li Up(;usto.
vybavoval reklamá,,íe, pripadne ine, kto,ych vykman1t, vyplyva z
Obchodnej zmluvy, kontaktovať d0lknuté osoby prostredníctvom
mailovejlapp/Sf-.-1~iJtel,?fonickeJ f:ornunikac1e a informovi:lť

dotknuté cisoby o ponukách týkajúcich sa možnosti ,"fuzitia
kreditu, pos,ytovat dotknutým osr)b,éim informácie o produkte
UpBenefia a m<:,znrjsl1ach jeho využitia. informovať d.:,tknut&
o5oby prcstrednic:tvom mai!ovejlapp/SMS/telefonicJej
komurnkácíe o novirikách. doplnkových službf.K:h a odslávkad1 v
portáli UpGusto. upozomovať dotknuté osoby prostredníctvom
ma:lovejlapp.,Sív1SiteldonickeJ l<omunikacie na sku!očnost, že sa
este nepnhlélsili do portálu UpGusto. informoval dotknuté o~oby
prostredníctvom ma11ovej/ar,p/Sfv1S/(,:,lefonickej komunikácie o
platných postupoch prihlásenia a o vyllodách portálu UpG115to
zabezpeciť priebeh a vyhodnoteniri súťJZe J informovať výhercov
o vyhr,,ch v sútaz: (v niektorych prípadoch aj prostredni1;lvo111
zverejnenia údc1jc,v o výhercoch na webovej stránke '!NN1.up
dejeur1<,,r.sh a na soc1áh ,ych sieťach) a dollléit výlirJ výherco\~. Pri
vykonavani uvedenych operácií j,:; Sprostredkovatel oprávnený
najma na z1skavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie,
štruktúrovan1e. uchovávanie. prepracuvanie alebo zmenu.
vyhffid;ivanie. prehliadanie. vyuzivanie, vymazanie alebo
likvidädu osotJných údajov. bez ohľadu na to, č1 sa vykonávajú
automati.:'.ov8nym1. aiebo neautomatizovaný1111 prostnedkami.

[7 v rámci produktu Shell palivová karta
viesť evidenciu dotknutých osob Prev:cíd;Jc,vatefa. ktorím boli
pncl8le:nfl ;;hell k:Jrt1 vodiča, spracúvať výkazy rJ poul1vani
Shell karid vod1Ca, vybavovať reklarnac1e pnpadne me ktorých
vykonanie vyplýva z Obcr10,inej zmluvy, zatiezper':iť pn,,beh a
vyhodnoteni,1 ,úťaze a infonnovať výileíWV o výhrach v súťazi
(v niektorych prípadoch ai prostredníctvom zverejnenia udajov o
vyhercoch 11a weboveJ stránke wvu1.up-déJeuner.sk a lli.l
sociálnych ~1eťach) a doruétľ výhry výl1ercovi. Pri vykonávaní
uvwenych r,perac1i je Sprostredkovateľ rJpri,vnený naimä na
získavanie. zaznarnen.'wanie. u~pQradúvanie. struktúrovaníe,
uchovávanie p;epracúvanie alebo zmena. vyhťadavanie.
prGhl!adanie. vyuz1vanie, vymazanie alebo likvidacia osobnych
ud:~jov. bez ohladu na Io. 6i sa vykonavaju autornat,zúvanými,
al8bo neautomatizovanými prostriedf.arni

LJ v rámci služby Doručovanie zásielok obsahujúcich produkt
stravovacie karty UpOéjeuner alebo benefitové produkty
na platforme UpGusto
Zabezpeóť doruéenie produktu stravc,vacej karty UpDejeuner/
beneíitové produkly na platforme UpGusto priarno
zamestnancom klienta. !<.lori vykonávaiú dornár,ku prácu al
alebo t1::leprncu, za ut~elom splnenia zákonnej povinnosti klienta
(prispievať nri stravovanienekreác1u) alebo zmluvnej povinno,ti
klienta (P,')Sky\núť dohodnuté benefity).

LJ v rámci produktu UpBalansea
viesť evidGnciu zamestnancov Prev~1,:lzkovateľa. ktorym
:::amestnáv;iteľ pridelil možnosť využitia produktu UpBalansea,
sprac<JVat výkazy o čerpaní benefitov. viest a spravoval účty
zamestnancov Prevádzkovatef,i na platforme UpGusto,
spravovať vysku zostatku zamestnanca na jeho účte na
platforme 1JpGu$tO, vybavovať reklamácie, prípadne iné.
ktorych vykonanie vyplýva z Obchod111::j zmluvy, kontaktovať
dotknute osoby prostredníctvom mailovei alebo teldonici,,1:,11
apµ•SMS k0rnu11ikáde a Inlormovaľdotknuté osoby o ponukách
týkajúcich sa 1110/:nosti využitia b,c:nefitov. poskytovať d,Jtknutým
osobám informac1e o oonefitoch a produkte L!r8aiansea a
rnoznostiach jeho využitia informoval dotknuté o,oby
prostrednír,tvom mailovej alebo teldonickeJiapp/SMS
komunikácie o novinkách. doplnkovych službách a odstavkach
Aplikáde l)pBalansea, upozoníovať dotknuté osohy
prostredníctvom mailovej alebo teleíonickejiapp!SMS
komunik:\cie na skuto(:nosť že sa este nE:prihlás1li do Aplikácie
UpBalansec,, informovat dotknuté osoby prostredníctvom
mailovej alebo telefonickej/app/SMS krnnunihácie o r,latnych
pos,upoch prihlá%nia a o výlwdách Aplikácie Upfä1lansea,
zalJ;,,;:peéiť pri!lbeh a vyhodnotenie $Úťaže a informoval
výh,3rr0v 0 výhrach v súl;iž1 (v 11iektorýct1 prípadoch aJ
prostredníctvom zvereJnenia ud::ijov o výh1::rcoch na webovej
str,inke www.up-dejeuner.sf. a ne1 sodalnych sieťach) a doručiť
vyhry výhercovi. Pn vykonávaní uvedenýd1 ope;acii je
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Sprostredkovateľ oprávnený najmá na ziskav:1n:e,
zaznamenávanie, usporadúvanie, :;truHúrovanie, uchovávanie,
prepracúvanie alebo zmena vyhľadávame, prebliadenie,
využívame. vymazanie alebo likvidácia osobnych (idajov, bez
ohľadu na to. ci sa vykonávajú autome.tizovanými alebo
neautomatizovanými prostriedkami.

3.5 Pre vylúčenie pochybností platí, že na vzťah medzi
Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom založený Obchodnou
zmluvou sa aplikujú len tie časti bodov 3.3 a 3.4 vyššie, ktoré sú
relevantné s ohľadom na produkty uvedené v bode 1.1 tejto
Zmluvy, ktoré Sprostredkovateľ poskytuje Prevádzkovateľovi.

3.G Pre vylúčenie pochybnosti piati, ž0 v prípade, ak Prevádzkovateľ
neposkytne [~prostredkovateíovi všetky osobné údaje dotknutých
osôb uvedené v bode 3.3 vyššie. Prevadzkovatel týmto výslovne
poven1je Sprostredkovateľa na zlskenie, zber a zeznemenane
chybajúc1ch osobných údajov. ktorých spracúvame je nevyhnutné na
daný účel soracuvarua osobných udajov v súlade s bodom 3.3
vyssie priamo od lbtknutýcil osob,

Článok IV
Vyhlásenie Zmluvných stran

4.1 Prevádzkovateľ vyh!asuje, že osobné údaje o dotknutych osobách,
ktoré poskytne a/alebo sprístupni Sprostredkovatelovi, či už v
podobe elektronickej databázy alebo iným spôsobom,
Prevádzkovatel ziska! a spracúva v súlade s nariadením GDPR,
akú aj :nými prlslušnými právnymi predpismi.

4.2 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že je oprávnený použiť osobné údaje,
kt<wych spracúvanie je predmetom teito Zmluvy, spôsobom. ktorý
Je v súlade so spôsobom spracuvarua osobnycn údajov
Sprostredkovatelom podľa tejto Zmluvy vrátane ich poskytnutia
jeho zmluvným partnerom vrátane Sprostredkovaíeía.

4.3 Prevádzkovstel vyhlasuje, že pred uzatvorenirn tejto Zmluvf sp1nil
vsetky povinnosti. ktoré mu vyplyvaj1í z naria,jenia (,DPR a ďalš1ch
súvisiacich právnych predpisov s odbornou starostlivosťou.
V prípade, že Sprostredkovatel pn plnem tejto Zmluvy z:sti ..~e
Prevádzkovateľ opomenul splniť niektorú svoju povinnosť v zmysle
nariadenia GDPR, a/alebo že zistí, že spracúvanie 050b11ýct1 údajov
porusoje zakíadné zásady spracúvania osobných údajov stanovene
nariadernm GDPR. Sprostredkovatel sa wvi'lzuJse na tuto skutočnosť
Prevadzkovatela bez zbytočnéno odkladu upozornr.

4.4 Sprostredkovateľ vyhlasuje, že je schopný zabezpečiť ochranu
osobných údajov prijat1rn primeran\•Cil technickýcl1 a Oľga111začných
opatrení, aby spracúvanie osobných udajov spi11alo požiadavl.y
nariadenia GOPR a zabezpečovsio ochranu práv dotknutých osôb.

4.5 Zmluvné strany sa zaväzujú uchovávať všetky podklady,
ookumenty a/alebo akékoľvek iné materiály a nosiče získané od
druhej Zmluvnej strany s cielorn plnenia teito Zmluvy obsahujúce
osobné udaje na chrnn,:,ných miestach a zahezpe,::it :ch primeranú
ochranu pred náhodným, ako aj nezákonným poskodonirn
a znicenlm, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom
a spristopnenim, ako 21 pred akýmikoľvek nepmtupným1 formami
spracúvania. Zmluvne strany sa tiež. zavázuiú, že vi;etky
2, akékofvek databázy, aplikácie a/alebo systémy, v ktorých $3
spracúvajú osobné údaje. zabezpečia tak. aby bola z;3iste11á trvalá
dôvernosť, ;ntegrita a dostupnosť osobnýcl1 udajov, Na tento účel
sa Zmluvne strnny zaväzujú prijať primerané technicko,
organizačné a personálne opatrenia.

C:lánok V
Práva a povinnosti Sprostredkcvateľa

5.1 Sprostrodkovatel bude uskuíocľ1ovaľ akékolvek spracúvanie
osobných úd,,jov podía tejto Zmluvy nazáklade bezpodmienečného
spoľahnutia sa na vyhlásen1r1 a záväzky Prevádzkovateľa uvedené
v tejto Zmluve. V prípade, že ktorékrJfvek z týchto vyhlásení
Prevádzkovateľa bude z akéhokoívek dôvodu neuplnr:, alebo

nepravJiVE) (fo i len scasti), alebo Pmvádzl<.ovateľ poruší svoJ
záväzok a Sµrostredkovatef bude pr<1to povinny znašať akekolvek
sankcie (napr. pokuty uložene prislusnymi verejnými orgánmi)
a!ebo naroky tretích osob (nar,r. žaloba dotknutej osoby z dôvodu
neoprávnenél10 nakladania s jej osobným: údajmi). je
Prevádzkovateľ povinný nahradiť Sprostredkovateľovi v!:etku
skodu a akúkoľvek :nú ujmu. ktorá mu v dôsledku tollo vznikla.

5.? Sprostredkovatflľ sa zaväzuj0, že bude spracúvať osobné údaje
len na základe a v :.:mysle zdokumentovaných pokynov
Prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je opriwneny od
Prevádzkovatela požadovať zaslanie rokynu písomnou formou
ak nebola Zmluvnými s:ranami dohodnutá iná forma
zdokumentovania pokynu. Sprostrerlkovateľ uchováva pokyny
udelené Pr1;úclzkovateľom, Sprostredkovateľ sa zaväzuj8
bezodkladne informovat Prnvádzkovateľa, ak by podľa Jehc,
nazo<"u splnením pokynu Prevádzkovateľa došlo k porušemu
pr,1vnycr1 predpisov týkaJúce sa ochrany osobnych údajov.
:;prostredkovateí Je oprávnený odchýliť sa od pokynov
PrevMzhovatela. len ak to vyzadujU priwne predpisy, ~torými je
Sproslredkovatel viazaný. V takomto prípade Sprostredkovater
oznámi Prevá:Hovate!ovi o,jchylonie ia od JGho pokynov s
odôvodnením.

5.3 Sprostredkovater sa zaväzuje prijať všetky opatrenia podla cl. 32
nmiadenia GDPR. Sprostredkovateľ sa zaväzuje prijat také
technické, organizač:né a :né potrebné opatrerna, aby namohlo
dôjsf k neopíúv11e11ému alebo náhodnému pristui:iu k osobným
údajom, k ich zmene, sprístupneniu. zničeniu či strate.
neopravnenýlll prenosolll. k ich inému neopravnc1nému
spracúvaniu 2.lebo :nemu zneužitiu. Sprostredkovateľ prijme
opatrenia na zaist&nie toho. aby akákoľvek fyzická osoba. ktora
rm, prístup k osobným údajom, tieto spracúvala výlučne na:.:áklade
pokynu Sprostredkovateľa. S týrntocíeľorn využije Sprostredkovateľ
najmä tieto postupy a metody. tbafo by iG!1 použitie v danom
prípade 5 ohľadom na mieru rizika, závažnosti nasledkov porušenia
zabezpeče111a a ~ákladnosľ :ch zavedenia bolo v zjavnom
nepomere:
a. pseudonymiz,ic1a osobných údajov,
b. s1frovanie osobných udajov,
c. zaistenie neustaleJ dôvernosti integrity. dostupnosti

a odoh10$ti systémov spracúvania a slut1eb.
d. dôsledné zaistenie a vyrnahanie povinnosti mlčanlivosti

a sprava pristupovych pr&v k pouiivanyrn systémom,
e, dôsledné vyuzivanie pľávnych prostnedkov, ktoré zaisťujú

efektívne dod1iiavanie zásad ochrany osobných údajov. a to
najmi1 vo forme sankcii vo,;i iným osobám,

f. ::aistenie schopnosti obnovil dostupnost osobných udajov a
prístup k nim včas v prípade íyzichýcl; či technických
1nc1<lE,ntov.

g. zavedenie procesu prnvidelného testovania, posudzovania a
hodnotenia účinnosti zavejených technických a organiza~ných
opatrenI pre zaistenie bezpečnosti spracúvania.

5.4 Sprostredkovateľ rnusi byľ pripravený na výzvu Prevádzkovateľa
v primeranej lehote niE: kratšeJ čiko Jeden mesiac uviesť. aké
technické. org,rn1z,.h:né a iné opatrenia wv1edol, a to s cielom
k.ontroly plnenia j(➔ho povinnosti zo strany Prevádzkovateľa.
Rovnako tak musí Sµro$:redkovater zvolil vhodnó technicke,
c1rg:1niza(né a iné opai1enia vedúce k tomu, aby bol urnoznený
riaclny vykon práv clotknutýcll o~ób.

5.5 Sprostredkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť zachovávanie dôvernosti
informácii všetkymi opľ,ivn(;nymi osollarní. Na tieto účely sa
Sprostrfldkovc1teľ zavazuje rriiat naJmé~ nasledujúce bezpečnostné
opatrenia:
a. pravidelne $kolenie opľávnených 0$ób.
b. uzatvore111e dotiô,j o rnléanltvost1.

5.r, Pokial bude Sprústredkovateľ spracúvat osobné údaje od
viacE:rých prevádzkovateľov je povinný zabezpečiť, že nedojde !<.
ich zlúceniu alebo zámene. Tieto povinnosti sú pre
Sprostredkovatera zcwäzne aj po ukončeni spracúvania osobných
údajov podľa tejto Zmluvy.
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5.7 Poklal SD .Sprost;cdkovateľ dozvie, zo osobné údaje nie sú presné.
pravdivé, overené éi aktuálne, j,; povinny c, tomto míormovaf
Prevádzkovateľa.

5.8 Sprostredkovatel sa zaväzuje, berúc pritom do úval1y povahu
spracúvania a informácie dostupné Sprostredkovateľovi. poskytnúť
Prevádzkovatelovi na Jel10 požiadanie nevyhnutnu súčinnost
ktorá Je potrebnô na vybavenie žiado,tí dotknutých osôb o výkon
ich práv uplatnených u Prevádzkovatera

5.9 Sprosfredkovatsl S3 zaväzuje, berúc pritom do úvahy povahu
spracuvaua a 1nforrnac1e dostupné Sprostredk0vateľovi. poskytnú!
Prevadzkovatelovi sucinnost, kíorá je porebna na
a. zabezpečenie bezpečnosf ,pracúV<m1a osobnveh údajov

Prevadzkovatelorn.
b. oznámenie poruserua ochrary osobnych úd81ov oozorrému

orgánu a dotknutým osobám a
c. vypracovanie posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov a

predchádzaiúcu konzultáciu s l1ozorným orgáncm1

5.10 Sprostredkovateľ sa za11b:u1e oznámiť poruš&nie ociirany osobných
údajov Prevádzkovateľovi bez zbytoé;neho odkladu po tom. ako sa
Sprostredkovateľ o tomto poruseni c!1Jzvedel. Sprostredkovateľ sa
zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi vsetky jemll dostupné
informácie tak, ,,by Prevádzkovateľ mohol splnrť svoju povinnosť
po(Jla clánkov 33 a 34 nariadenia í.,DPR Sproslredsovaíel ,a
zaväzuje oznámiť mimmálne opis povahy porušenia. pravdepodobne
dosahy na prava 1J0tkn;Jtých osôb a opatrsma pnjat>'! s celom
odstránenia alebo zmiernenia následkov

5.11 Sprostreckovaíel sa zaväzuje pos~.yinút Prevádzko'laterovi na jeho
poziadaoie všetky informácie. ktoré sú potrr;bn8 na preukázanie
splnenia povmno~ti podľa nariadersa GDPR ;nych pravnych
predpisov z oblasti ochrany osobných údajov a tejto Zmluvy.

5.12 Sprosfredkovateľ ,a zaväzuje
a. vrätiť Prevádzkovateľovi všetky kópie nosifov, podkladov a

iných dokumentov nbsahu1úc1ch osobné úday0 spôsobom. ktorý
ustanovil Prevádzkovatel ah to urnož.ňuJú tecilnicf.é po;:iadavky
Sproslretíkovatara, r.,leb,:,

b. vymazať osobné údaje a v,;etky kope nosicov podkladov a
iných dokumentov obsahujúcich osobné úc1aje

v nasledovných lehotách v závislosti od poskyíoveneho produktll

[l v rámci produktov personalizované kupóny UpDéjeuner,
personalizované kupóny UpAqua, personalizované kupóny
UpCadhoc, personalizované kupóny UpRelax,
personalizované kupóny UpMedical, personalizované
kupóny UpSocial - bc,z,)dk!adn1:, po ukoné,:,n1 p,>skytovania
produktu a ukončení príslušne zmluvy

::J v rámci produktu stravovacie karty UpDéjeuner- no marnoho
uplynutia lehoty na rodanie reklamácie po 11skutočner11 µosletineI
transakr~e s kartou UpOójeunc1 ,ildxi do vybavenia po$lt"ineJ
reklamár:ie [X>dfa toho, ktorá z udalostí na~t;,ne $Kôr, ak k
ukonéernu spolupr/ico s Prev8clzkov8telom d<:,slo pred vy0:;rr,;1nim
všetkycJ1 prostriedkovz elekh·onickejstravov-3C1':j ké1riyUpDéjeuner.

[7 v rámci produktu UpRekrea- osot,rie údaje budú 5pracúvané
pocas trvania obchodneJ zmluvy na ooskytovanie proi:Mtu
UpRekrea a nasleduJucich 4 5 mesiaca po ukončení dan.:,j
obchodnei zmluvy.

LJ v rámci benefitových produktov na platforme UpGusto -
osobné úd,Jje budu spracúvan8 do milrneho uplynutia lotmiy na
podanie reklamácie po usk11loéneni p,)sledne; lransakr,ie alebo
do vybavenia poslednej reklamáde súv:siw:eJ s využivaní111
niektorého z produUov s 0211acenim benefitové produkty na
platforme UpGusto. podla toho. ktorá z uda!(J~li nastane skôr,
ak k ukl)netniu spolupráce s prevádzkl)valBfl)1'1 doslo pred
vyéerpan1m všetL.ých pro&triedkov z Gusto Karty.

I.J v rámci produktu Shell palivová karta - b,:,zr:x:l~ladne JXJ
zruseni príslušnej Pai1voveJ karty

LJ v rámci produktu UpBalansea - Oso!JnÉ: udaje iiudenie

uchovávať ma,ximálne po dobu. po ktorú Vás zamestnávateľ
bude odob1::raľ píodl1kt UpBalansea a maximálne
na$ledu1ucich 30 dni, poéas ktorych zrealizujeme odovzdanie
osobných úJajov Vasmu zamestnávatelovi alebo ich trvalé
vymazanie.

5.13 SprostrerJkovateľ sa z'1vázuje neposkytnú\ osobné úciaJe
~pracovávané podla tejlo Zmluvy inej o5obe ako
Prevadzkovateľovi, ibaže povillnosť poskytnutia vyplýva
Sprostredkovatelovi z teIlo Zmluvy, nariadenia GDPR iného
všeobecne závi1zného právneho predpisu alelio priamo z
pisomri,ho pokynu Prevádzkovateľa.

élánok Vl 
Práva a povinnosti Pwvadzkovateľa

6.1 Preváclzkovatel sa zavázuJe poskytnúť Sprostredkovateľovi
siré:innosť nevyhnutne potrebnú na plnenie pov111nos!í
Sprostreclkovatela pulla t&jto Zmluvy a právnych predpisc,v
súvi$iacich s ochrancu osobných údajov. V prípade. ak
Sprostredkovateľ Prevádzkovat1::la upozorni na spracúvanie
neúplných či nespravnych osobnych údajov alebo na iné
porušovani8 nariadenia GDPR pri spracúvani o,obných údajov je
Prevádzkovatel povinný bez zbytočného odkladu zabezp,:,ciľ
nápravu.

(1.?. Prevádzkov;:itel SG zaväzuje zabezpeéiľ že doiknuté cisoby budú
v zmysle élánku 13 0(158~. 1 nariat1cnia GDPR pnamo
PrE:vMzkovateľorn ,nforrnovanl o tom, ze ich osobné údaJe budú
rnskyinuté Sprostíedkovatelovi. 3ko aj jeho zmiuvným partnerom
(1Jalsirn zapojeným sprostredkovatdom) a nimi aj spracuvané.

6.3 PrevMzkovateľ Je oprúvneny vykonať u Spro5tredkovatera alebo
ďalších subjektovzapojených Sprostr1:,dkovateľom do spracúvania
osobnych údajov audit podľa élónku VII lejto Zmiuvy.

Clárick VII
Vykonanie auditu Prevádzkovateľom

7.1 Prevádzkovatel je opravnený s cic,ľom overenia plnenia ľKlVlnno~ti
Sprostredkovateľa poďa tejto Zmluvy a ďalsich právnych
predpisov poú,dovať od Spro$tredkovatera poskytnulie inforrnacii
p,eukazujúc1ch riadne plnenie jeho povinnosti a/alebo je
opravnený vykonať u Sprostredkovateľa maximálne raz ročne
audit zameraný 11a spracúvanie osobných údajov v mene
Preváclrkovatel ,1.

7.2 Sprostredkova,eľ sa z„vazuje poskytnúť Previldzkovatefov1
v~etku potrebnu súéínnosl a všetky požad(JVanť; informácie o
~pracúHni os,}bnych úclaJov a ;ch ochrane ~ umožniť
Prevádzkovateľovi vyk,>mmie auditu osobne a1a!ebo ust,moveným
audítorom.

7.3 Prevádzkovatel al.:,bc, nim pvverený audítor sa zavazuje vykonať
audit rýchlo a efektívne tak aby audit nepredstavoval pre činnosť
Sprostred~ovat(~i a n&primerané obmedzenie v rozsahu auditu
rnaxi1113lne 4 prncovné hodiny.

7.4 Prevádzkovateľ písomne oznámi vykonanie auditu
Sproslredkovateľovi 111ini111álne jeden mesiac vopr,:d. pokiai sa
Zmluvne strany nedohodnú mak.

7.5 Sr,roslredkovatE:ľ sa zavazuje umoznit osob~irn vykonáva1úcim
8udit pristup k dokumentom a ďalším informáciám týkajúcim sa
srracovania c,sobných (JCiaJov p'1dla tejto Zmluvy.

7.6 Zmluvn& strany sa dohodli. ze Žiadna zo Zmluvných ,trán nemá
nárof. na L1hradu 11,ikiadov. ktoré vznikli Zmluvným stranám prnJľa
t,)hto ŕ.lánku. a kažclá zo Zrnluvnych strán znaša treto náklady
sa•na. pof.i<1ľ sa Zmluvné strany nedohodnt1 inak. Spr0stredkovatef
je oprávnený ži::;cJať zaplate111e nak.iadov, Hoíe vznikli na základe
požiadaviek Prevádzkovateľa a nad rámec povinnosti uvedených
v tomto i51anku.
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élänokVIII
Zapojenie ďalšieho sprostredkovateľa

8. 1 Sprostredkovateľ je oprávnený pri vykonávaní osobmych
spracovatelských činnosti v mene Prevadzkovateľa zapqiť do
spracúvania osobných údajov podľa tejto Zmluvy ai ďalších
sprostredkovateľov. Týmto Preváozkovateí ude!uje
Sprosíredkovatelov všeobecné pisornné povolenia Prevádzkovaíeía
na zapojenie ďalšieho sprostredkovateľa d spracúvania osobnyc.h
údajov v s(1lade s čl. 28 ods. 2 GDPR.

8.2 Spr,fltredkovatel vyhlasuje, že v súčasnosf zap,íja do spracúvania
nasleoovnych d'alších sprosreokovatelov

D v rámci produktu personalizované UpDéjeuner,
personalizované UpAqua, personalizované UpCadhoc,
personalizované UpRelax, personalizované UpMedical,
personalizované UpSocial, Up Vacances

Up Ce$ká republika s.r.o., Zelený pruh 1560199 Bianík,
140 00 Praha, Česká republika IČO 62 913 671,
Up Slovensko, s. r o„ Tomášikova 23/0, 821 01 Brat1slav:-i,
Slovenská republika. lf~O: 31 39G G74.

D v rámci produktu stravovacie karty UpDéjeuner
Up Ceská republika SJ.o., Zelený pruh 1550/99. Branik.
140 00 Praha, éeshá reput;lika IČO: 62 913 671.
Lip Slovensko, s. r o., Tomášikova 23/D, 821 O I Bratislava,
Slovenská republika, 1(0: 31 3913 •374
MOVE UP SOLUTIOt✓S, 27-29 Avenue des Louvresse5
ZAC des l.ouvresses , 92234 Gennevilliers. Frnncuzsko,
!CO 642044366,
MONET+, as., Za Dvorern 505. 76001 Zlin 1, Česka
republika, ICO· 26217783,

D v rámci produktu UpRekrea
Global Exchange Payments, SE, Stará Va1norská i 1.
831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 526 661,
eCall SkN,:lhia s. r. o. , Jarošova 1, Bratis!av;; - rnsstska časť
Nové Mesto 831 03, IČO: 45 483 370
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/0. 821 O 1 Bratislava,
Slovenska republika, iCO: :JI 393 G74,

C v rámci benefítových produktov na platforme UpGusto
BOOTIO._s.r.o Hybemská 1007i20, Nové Més\o. 110 oo
Praha 1, Ceska republika. ICO 29 l '15485,
PROSúFT, spol. s r.o.. Kuzmányho 8. 010 01 Žilina,
Slovenská republika, IČO· 00 634 379,
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23iD, 821 01 Bra\Js!ava.
Slovenská republika, IČO: 31 396 [,74.

D v rámci produktu UpBalansea
BOOTIQ, s.r.o., Hybernská 1007i20, Nové Mésto, 110 00
Praha 1. Česka republika. IČO: 29155495
Up Slovensko. s. r. o., Tomášikova 23iD, 821 01 Bratislava.
Slovaf.i::i. Oro. ! D: 31 3'.:H3 674.

3.3 Sprcsíredkovatet Je opravneny zapcjt dalsiHllo sprostretJkovatda do
5pracúvania bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu
Prevádz~ovateľa V taf.omto prípade je vo:\ak Sprosfreckovateí'
povinný oznamiť zapojenie každH10 ďalt;et10 sprostre,Jhovat„ra
Prevádzkovateľovi, informovať Prevádzkovateľa o akychkofvek
zrnenach alebo nahraceru zapo1enéilo sprosíreckovaíela formou
e-mailu na adresu uvedené v záhlaví Zmluvy, priéom Prevadzkovaleľ
je povinný svoj pripadny nesúhlas oznámiť Sprosíredkovateíovi
pisomne v !Phote 3 dni odo d1ía ooručerua správy Sprostredkovateľa.

Ak Prevádzkovateľ v uvodenej lehote vzniesol nórnietky voči
konkrétnemu sprostredkovaterov1. Sprostredkovateľ sa zavázu1e
namietaného sprostredkovateľa nahradiť iným.

8 4 Ustanovenim dalšieho spro$tredkovateľa nie Ie dotknutá
zodpovednosť Sprostredkovateľa za riadne plnenie jeho povinnosti.

S.5 Ak Sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobttnych
spracovateľských činno5tí v mene Prevóc1zkovatefa ďalšieho
$proslredkovateia, j;;, f3prostredkovateľ povinný prostredníctvom
písomnej zmluvy tomuto da'šiemu sprostred~ovate!ovi uložiť rovnal,,(•
povinnosti ochrany údajov, aké;: vyplyvaJú Spiostredkovatefovi z tejto
Zmluvy. Ďalsi zapojeny sprostredkovat,Jf je najmä povinný poskytn(iť
dostatc-éné záruky vykonania pr1meranych tech nie~ých a
organizačnych opatrení takým spôsobom. aby spracúvanie spínalo
požiadavky nanadenia GDPR. Ah dalši zapojený sprostredkovate!
nesplni svoIe povinnosti ochrany udajov, Sprosl!€dkovatel zo,;t,iva
voči Prevájzkovateľovi plne zodpovedný za plnenie povinnosti
ďalšieho zapojeného sprosiredkovatefa.

Cláno~. IX
Zodpovednosť za riadne plnenie povinnosti

9.1 Prevádzkovateľ Je zodpovedný za riadne plnení;;, povinnosti podľa
teIto Znlil1vy a p.avnych predpisov z ob!asti ochrany osobných
údajov.

9.2 Prevádzkovateľ sz, zavá,uje nahradiť Sprostredkovateľovi škodu.
~torá mu vznikla v doslr;:lku p.xušenia povinností ustanovených v
tejto Zmluv„ aletD v právnych predpisoch z oblasti ochrany osobných
udajov. Týmto ustanovE:ním nie je dotknutá zodpovednosť
Prevád::kovateľa nahracliť škodu dot~nutým osobám. ktorá im vznikla
v dôsl<?dku porušenia j1;ho povinnosti ustanovených v tejto Zmluve
alebo v pravnye:h pr,;dpisoch z oblast; ochrany osobnych (;daJov.

ClánokX
Spol'léné a záverečné ustnnov<>nia

10.1 Zmluva nadobúda platnosť a úónnosť d1iom jej podpisu oboma
Zmluvnými stranami. Povinnost mlfonlivosti podľa tejto Zmluvy platí
aj fX) uplynutí Iej rlatnosti a úcinnosti, a to bezčasového obmedzenia.

10.2 Zmluvne strany sa zavazujú vyvinút rnaximálne úsilie na ods1rúnerne
vzájQmných sporov vzrnk~utýcl1 na základe tE:jtL, Zmluvy aielXJ v
súvislosti s touto Zmluv(,u a na ich vyri(i;1;,nie preJovsetkým
prostredníctvom rokovania a dohody.

10J Pokiaľ s,, zmluvne strany nedohodnu na vyne~ení vzajomneho
:::-po11.1. ma kazda zo zmluvných strán pravo uplatniť svoJ nárok na
súde. Vsetky spor)' vznikajúce z tejto Zmluvy a v 5uvislosti s ňou
budú rozhodované pred vsecbernými súdmi Slovenskej repubhKy
uréenýrrn 1x,dľa platných a učínných pnivnych predpisov o vecneJ a
miestnej príslušnosti sú(Jov.

10.4 Táto Zmluva predstavuje up!nú dohodu Zmluvnýrh strán o pn::drnete
tt>Jto Zmluvy. Túto Zmluvu je možné meniť iba písomnou dohodou
Zmluvných strán vo forme dodatkov k teJIO Zmluve. podpísaných
opravnenými zástupcami obidvGch Zmluvných strán.

10.5 Táto Zmluva je uzatvorená v d•;och vyhotoveniach, z ktorých každá
Zmluvná strana dostane iedno vyhotovenie.

1 0.ô Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu preč1tali. že s jej
olJsahorn súhlasia a na dokaz toho k nej pripájajú svoje podpisy.

Za Prevádzkovateľa: Za Sprostredkovateľa:

v
d11a

v 
dría

Ing. Igor Janok, konateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
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