
T G§F§
a§luyě 4 1aĚ€Zp€lcrni §lrav§va*la eame3lalittlc9v d P{}}rlY{{rUdIl}i. lrlyíl. ř.lr§ll! {ě.rI§}!!r§l!L9rii

{uaaivorená v tmYslĚ §,2§9 ads.z rákonr č.§l*/1991 Zb, obchodilýžákonníkV.není neckorŠÍch predptsov}

obch§dné fianoi GGF§.s.I.a,i §ídlo; Sasínkova 5. 8tl 08 Bratislavai lČ0| 47 o79 690; rapísaný v obchodnom registri okr*snÉhó sridu gřBti§laYi 1, oddiell §roi

vlolta čítlo 88u6/B; bankové spojenlel 5Q§29394l6l0900; DlČ;20?37?0892; lČ DPHr 5K2023?7§Bg2i rastrlpenÝl PhDr.]Favel (onornik M,B,A.. konateř; e,

rnailovó adresa; lnfu@BÉfu.§u; (ďátéJ lBn ťccfsel a

O b chod n é m e no spoločnosti ( podnik dte řa ) Tekovské múzeum v Leviciaclt

sídlo spoloč nosti ( pod nikat eťd)

tčo 36102849

Zopísaný

Sv. Michala 40 93469 Levice

otč 2021452169 Ě upn

Bankovéspojenie(IBAN) SK02 8180 0000 0070 0031 1468

zastúpený PhDr. Ján Dano, riaditeí

Emailovóadreso tmlevice@nextra.sk Telefonický kontat 036/63'l2 1 12, 036 6312 866

(ďaIej len,,Objednávatel' ")

uzavreli nasledujúcu !mluvu o rabezpečení stravovania zamestnantov {d'alej len .,Zmluva").

l. Predmet zmluvy
i, 66ř§ ra;aváruie prt Obiedn;}vatela laberpečii;

a} Stravovanie ranre§tnalrcom oblecinávoteí; a l$ spíostredko,ýinín Stravovnltia lamestrrancov obiednáliltP!3 v Prevárlrkach,

áno

?,. 66Fs buc|e rávárok uveclený v pisnr. a) bode í, tohto článku plniť zabezpeťenim vydania PoukáŽrrk urČených pre objednávltera, píiČom hodnota

roc|poveda,irica hodnote Poukážky bude asociovaná ku Karto a zabezpečeninr priiímania PoukáŽky pro§trťdníctvom Karl,y n§ Úhradu reny nlebo i§i cil§l,i ?a

poskytrruté Stravovaniť v Prevádskach.

3" objedrrávat€í sa.aviiiu]e ta plnenie ráváeku uvedcného v bodť l. tohto ťlánku uhrádrať GGF§ odrnenu a poplatky v zrrtYslc tejto ZnlltlvT.

d. Obdobie realizácie Zmluvy je 1.1.20t9 - 31.12.20t0.

ll. Všeobecnéobchodné podmienky
1, Na v:á]onrný právny vlťah GGFS a obi*dnáýate[B zaloiený touto zmluvou sa v časli plnenia aávázku §6F§ uveden*lto v pisrn.a} bodtl l. iÍánku l. teito

Zmluvy ako aj na súvisiace práva. povinno_tti a závdzky rmluvných strán vzťahujú Vieobecné o[:chodne podmienky lr zabezpeČeniu §traVoVania ránlť§tnilí'}cov

,,Callio Gastro" (ďalei len ,,VoP_ccz") v zneni účinnorn v deň rlčinnosti tejto zmluVV vrátane ich zmitln, rloplncní Či rrahradeni novýlni v§eobecnými

obchodnými podmienkami po dni účinnosti tejto zňluvy.
2, Na vzájomný právny vlťah 6GFS a Objednávatet'a ealožený tc,uro zmluvou 5a v časti plnenia závázku 6GF§ uvedenéhtl v píSm,b} bodu 1". Článku l. tejto

Zmluvy ako aj na súvisíace práva, povinnosti a rÁv§rky lmluvrrých strán vzťahujú Vštobecné obchodne podmienky k zaberPeČeniU Poskvtovania i]en$Íitných

plneni pre ?arnestnancov 
"Caltio" 

(ďale.i len .,VOP,CZ"} v zncní úťinnom v deň účinnosti tcito Zmluvy vřtlane ich znrien, doplnení Či nahradeni novýnri

r,šeobecn}imi obchodnýrr.i podmienk;rnri po dni účintrosti tejto ?tfiluvy,

3, Na vzájomný právny vrťah 6GF§ a Objednávateta ra|oženÝ touto ?nrluvou sa ve{ahuje §adzobník odmeny a p§platksv ,,t*llic" {dalt.i len .,SadrObnik-CZ"}

v znení účinnom v deň účinrrosti tÉjt§ zmluÝy vrátane jeho rntien, dopíneni ii nabradeni novtim sadrobnikom ocínreny a poplatkov po dni ÚČinn§§ti tejto

řmluvy a Pravid|á pouiivania Kařty Catlio {d'alej lerr ,,Pravid}á-CZ"i V aňeni úťinnom v deň účinrrosti lejto rmluvy vřátafie ich Zmien, dóplneni Čt nohradeni

noqimi pravidlanri objednávania, aktivicie a blokovonia po dni ričinnosti tejto Zmluw.
4, objednávater uhradi GGFS cenu na záklacle faktúry VYstavenéj GGFS a rloručenej objednávateřovi {dalej leň ,|Faktúía"}, Faktlir! je doruČovaná

objeclnávatelovi najmá eleklronicky a to elektronickou poštou na e"mailovú adrosu óbjednávateťa vo formáte Adobe Rearler (,pdí), spliltnosť Fnktúry bude

í4 dni odo dňa jej vyrtavenia.

5. objednávateí uhta<lí Cenu berhotovostnýrrr prevodont v prospech bankovdhp účttl G§tS, pričonr variabilným tyrrtbplorrr i;ude Čislo Fnktúry. Obi€dfiávatel'

podpi§om Zntluvy. rcspek!íve ladanirn cbjeclnávky na vydarrie Kaíty a,/alébó objednávky na vydanie Poukážok rr :mysle týchio VOP"ť6Z á Obalnálrl§fl,it
66F5 §o svojou e_mailov§u adresou potvrdr$ie ívoj §úlrla§ s,;ltjávanim a dotučovanílrt elektronickej faktúív vYholoýovane,! GGFS vo formáte Adobe RÉódeí

i.prlf] v rmyglg prisluirrých v§eobecne záv§:ných právnych precipisov v plipade rozhodnutia 66FS o vyhotov'c,rani A doručeni elÉktrotlicke.i faktrirY Pre
objeclnávatera."

6, obiednáVater podpi§onl tejto zmluvY potvídzuje| ža bol so rnenim VoP-čGz,vQP"cz, §adzobniku.CZ a Pravidiel,CZ obornárnený, Že s ich anením ber výhrad

súhlasi a že zrrenie VoP-c€Z, VOP_cz. §arlzobniku,CZ a Pravidiel-CZ pravzal pri pndpise teito Zmluvy orl G6F5.

7. Zmluvnó strany 5a dohodli. že pripa<lná osobitná dohoda o výške Odmeny, Odplaty, Ceny Anonymnej karty a/alebo C€ny Personaližovaněj kaltv tvoliaca

súčasť zrrenia saduobfiíka_cz a vzťahujt'ica sa výluťne na zrnluvný vzťah raložený toulo tmluvou. tlestráca platrlosť v prlpado Zrneny Sadzobnika,Cz V tňYs|e
bodu 3. článku lll" §adlobnika-C?,

III. Oprávnenó osoby a Ochrana osobných údajov
1. gsobanri oprávnenými konať ea amluvné strany ohíadonr plnenia precinret{i lejl§ Znrlilvy. ni* viak phladom úČinnosti t€jt§ Zfiltlvy, sŮ oloby uvedená v

PťilóhÉ č.4 k tejto Zrnluve.

zmentt osoby oznimiť pisomne,
2. Zrrrluvné strany 5a rtohoclli, že 0bje<lnóvatel poveru.le GGFS v ilmysle § 34 zákona č,lB/?018 Z_. z. o oclrrane osobných údajov a o zmene a doplneni

niéktorých zákonov v rnení neskorších preclpisov spracovaninr osobných údajov íyzickýclr rrsób konajúcich v nrene Objedn$vateía, zaíne§tnárlcov

povinnosti vypllivajú(ich : teito Ztnluvy ako 5pío5lr€dkovateía,
3. 66F5 bude na základt tohto poverenia spracúvať osobnÉ údaje dotknuti,ch osób la ričnlorn plnenia predrrretu řlr';lu\ty ipredovíetkýnr :abezPt,Čenie

§tíáVoVánia ratnestnancov obiedťláv3tela).
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G§F§
4. 6GF5 bude spracúvaí nasledovné osobné údaje Dotknutých osób, ktoré mu poskylna Obiednávatel- rneno. priervisko, pohlavic, osobné {islo Pridetené

Obj{rdnóvilterom, ulica, tnosto, PSČ, telpfónne číslo, e.mailová adresa, pracovisko.

5. c§Fs je oprávnený vykonávať 5o§obnými údaimi výtučne takr! spracovateíské rikony, ktoré vedú kdosiahntlřiu ÚČelu lpracúvan;a, pfedovŠetkým ie

oprár,nený osobné údaje:
a] riskavať a|ebo ich aktúalizovať.
b} dočasne taznamenávať a ukladať.
c} prehliadať, vyhíadávat', kombinovať, upravovaí. oprovovad aktua|izov.rť a irra! vyuŽivať na rlosiahnutie ÚČelu,

G6F§ je pgvinný vykonať všetky vhodné a primerané technickó. org,anizačnÉ a personálne opatrenia na rabezpečenie ochrarry §§obnÝCh Ůdajov Pred ich

poškodenim, rráho<lnýnr rničení,n. §lfatou, žlnenóu. neoprávneným pristuporrr a §pťi3tupneftím, poskYtnutifi ál{bo rveít.lň€nint t pod., ako aj pred

akýmikolvok neprípustnými spósot mi spracúvania, G6F§ na tenl§ účél pťiial rraifie narledovné opatrenia:
ai pseudonymiráciaoscbnýchúrlajov.
b} raberpečenie írvalej dóvernosti, integíity. doslupnosli a odolnosti systérllov spracúr.ania osolrrlýcli rirlajov proslreclnictvom VPN. 55l" a

d'alšich dostupných nástrojov.
c} proces obnoly dostilpnasti §sobnýrh údajov a pri§!ilp k nim v pripade íyzickÉho incidsniu alebo tech*ickgho inridpnlu.

d} pravidelné penettatné testY..ealtime monitoíing ůktivit, logovanie inciclentov,

§6F§ sa ravi*lu.je, že :

ai bildB §píacúvál trsobná údaje len rra láklade pisomnýth pokynov objednár,ateía,
b) zabeapečí, aby sa osoby opróvnené spracúvaf osobnó rirlajo raviazali, že zachovajú nrléanlivosť o informáciách, o ktorých sa dorvedeii.
t} po lohíadneni povahy spracúvania osobných údajov v čo najviičiej miere poskytnúť súčinnor{ ObjednávateÍovi vhodnými techniekýrni ;
organizačnýrni opátíeniami pri plnení jeho povinností podía zákona i. 18/2018 Z.z..

d} na rákla<le piromrrého pokynu objednávatera okanlžile vymažB/zlikviduje osobné údaje ktor€jkorvek d*tknute.i osoby&§etkÝch dótknutý.h

osób {napr. v pripade. ak dotknutá osoba odvolá :ťthlas nn §pracúvanie svojich osobných t'rdajov; v pripade dgčasnáho alebo trvaléha

óbmedx€nió alebo zákazu spracúvania osobných údajol, nariadeného dozorným orgánom a pod.). V pripade. ak pokyn Obiednávatera bude

rnamenáť riÉn,l0žnosť ďalšieho plnenia Zmluvy, 0biednávateř je oírrávnený od Znrlrrvy odstúpiť s okamžitou tjiinnosťou.
e} v§etky osobnÉ údaje vráti objednávateťovi álpi}ó ich vyrrraže {vrátanc všetkých existujúcich kópiÍ}, ak bol dosiahnutý Účel ich spracuvania
podla zmluvy, at ptatné přávne predpisy nepožadujú liet§ osobné rldaje uchovávať a spracúvať G6FS po dlhŠiu dobu. ako je doba nevyhnutná

na dosiahnutie účelu spracúvania.
f} berodplatne poskytne objednávateíovi Všetktr potrebnri sťrčinnosf na preukázanie lÚ|arlu objednávateÍa s platnýnri právnymi predpisnti na

ochíatlu osobných údajov (najmá v pripade kontro|y/žiadó§ti dotknutóho dozorného orgánu a pod.},

g} burte viesť ráznamy o spracovaleí§kých činnostiach, ktoíó VYkonal Vmene objednáVatcra vsúlade lplatnýrni právnymi predpismi na

ochrňnu osobných Údajov,

0bjednávattrí vr7hlasuje a podpisorn tejto zinluvy potvrdzujé, že pri výbere GGtS ako ósoby oprávnenej sptacúvať osoblró ťld§je na základe poverenia

udeloného v zmysle vyššie trvedeného dbal na o<lbornú, tochnicků, organizačnťr a personálnu spósobilosť GGFS a jeho schopnosť earučiť lrezpečnosť

spracúvanýchosobnýchúda,jovopatreniami podía§39zák.č.l.B/2018Z,z. vznení neskoriichpredpisov.
objednávater vyhlasuje a podpisonr teito znluvy potvrdzuje, že osobnÉ Úclaje Dotknutých osób spracúva v sLilade s prÍ.sluŠnou právnou Úpravou a je

oprávnený povariť G6F§ spracovanim osobných údajóv Dotknlltých osób v zmysle vyššie uvedenóho. O povereni podía predchádlajŮcej vetv

objednávaťet informoval Dotknuté osoby, príparlne ich trud+ infornroval v 2ákonne,i lehOte.

objťdnávatefberie na vedomie a uraví€tífi tpjtó zmluvyvyslovuje súhlas 5 týnr, ře kažclý teleíonický rozhovor rnedli Objednávateťom a 66íS móie byť

za účBlonr kontrolv sluiieb poskytovaných 6GF§, llepšenia kvality s}užieb poskytovaných 66FS alebo z iného dóvodu 6GF5 atebo ňou ttrčenou osobou
larnamenaný na záznanróvé rnÉdium a uchovávaný na záznánrovotn rrtédiu,Objednávatérilzavretim tejto ?mluvy udeÍuje G6F§ súhlas s poskytovanir'r.

lespektivc aasielanim reklanrných a maíketingových íníorndeii Objednávateíovi. Objedilávatel uravíetirn te,to zmluvy udeluje 66řS gúhlas s poskytnutint

identifikačných a kontaktných tidalov objednávateřa trttej osobe v súvislosti s plnenim predmetu tejto Znr|uvy alebo v sůvislosti s porkYtovaním,

resp*kiive tasielanim reklamných a marketingových informácii Objednávatéíovi.
obiedndvateí podpisom teito zrfiluvY a oboznámÉnim §6FS so 5vojou a"írailovou adresou potvrdzlje svoj súhlas s vydávanirl a dorvČovanÍm

elektronickcj laktúry vyhotovenou 6GFS v rmysle prislu§ných všeobecne rává:ných právnych píedpisov v pripade rozhodnutia §§F§ o vyhotovovani a

doručeni elektronickej laktúry pre Objednávateía.
poýeí€nie na §pracovanie osobných údajov sa udeíule na óbdobio t!činnosri t€jto lmluvy respektive ai do okamihrj zániku všetkých práv a po,;innosti

lmluvných strá* vlniknutých č tejlo Zťnluvy, podía tsho kt<rrá r uvedentj,ch sktttočnosti na§tanÉ neskóí.

lv. žáverečné u§tanovenia

§bchodný zákonnik v rnenř aesk. predpisov a ostatných ůťinných pr.ivnych predpisov §loven5kej republiky.
ž" Zmluvné §trany 5a dohodli, ie všeiky infornrácig, ktoré si vynlenili v rónrci uzatvárania tejto znrluvy, dblej iníormácie, ktoré si vymenia alebo inak vypiynú i

iej pínenia. majú povahu, dóverných informácií s tlim, že poruíenie ich dór,erného charakteru má následky pod[a prisluiných ultanov*ni eák.č. 1131199t 3i}.

obchodný Iákonnik v inpní n§šk. predpi§ov, ts to i po skončeni plótno§ti a účinnosti tej(o Zmluvy.
3. Táto Znrluva sa vyhotovuje v dvoch rovrropisoch, ptičom každá zo rmluvttých slrán obdrii po jednom rovrropíse.
4. Znrluva nadobúda platnosť clňom podpisu obidvomi zmluvrrými §tíanafii a rlčinnosť v zrrrysle § 47a ods, ] ?ákona č, 546/2010 Z. r., kiorÝnr sa

rtopÍria rákon č. 40/19ó4 Zb, Občiansky zákonník v znení rreskoriiť predpiróv, ktonirn sa ntenia a OopÍňalu niekloíé zákony, díiorn §aslediliúťin po dni jej

Tv€lejnBniů na lvebovonr §idle obiedí}ávateťa.
5. Neoddeliteínou súčastbu teito rmluw sú jej nasledovně prí|nhy:

Ptiloha č.1: Vieobecné obchodné podnrienky k zaberpečeniu srravovania zame§tnancov ,,Callio Gastro"
Priloha č.2: §adzobník odmeny a poplatkov,,Callio"
prilóha č,3: Pravidlá použivania KartY callio
Priloha č.4: Oprávnoné osoby

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vóru v tejto zm|uve píejóvili llobodne a vážne, uífite a zío?u1,1]iterire, že lntluvtt nebola uzatvorpná za nápadne
nevýhodných podtnienok, s jej obsahom súhlasia po prečítani bez výhrad, doplnkov a iných zmien a tra znak §úhlasu ju vlastnoruťne rlodpilujli.

7.

B.

10.

11.

1l.



$EGF§

V Bratislave, 19,12, 2018 V Leviiach 21 .t2. 2018

§v. N4icl;lla 4r]
934 li9 L,íiVlcl:,

phDr. pavel Komornlř, M,g.n PhDr. ]án Dano, riaditeí Tekovského múrea v

konatel GGFS s.r.o. l-eviciach
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