
? GGFS
(uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov)

obchodné meno: GGFS s.r.o.; sídlo: Sasinkova 5,81108 Bratislava; lČO|47 O79 690; zapísanývObchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro, vloŽka

číslo:88116/8; bankové spojenie:505293942610900; DlČ:2023]10892; lČ DPH: sK2o23]]o892; zastúpený: PhDr. Pavei Komorník M.B,A,, konateÍ; e-mailová

adresa: info@ggfs.eu; (d'alej len ,,GGFS") a

Obchodnémenospotočnosti(podnikatela) Tekovské múzeum v Leviciach

Sídtospoločnosti(podnikaaril Sv. Michala 40, Levice 93469

lčo 361,02849

Zapísaný

Dtč 2021,452L69 lč DPH

Bankovéspojenie(IBAN) sK02 BlB0 0000 0070 0031 ']468

Zastúpený Mgr, Henrieta Baliová, PhD.

Emailová adresa Judita.magnová@muzeumlevice.sk
(d'alej len,,Objednávatel"')

uzavrelinasledujúcuZmluvuo zabezpečenístravovaniazamestnancovaposkytovaniainýchplnenízamestnancom(d'alej len,,Zmluva").

l. Predmet zmluvy
1. GGFS sa zavázuje pre Objednávateía zabezpečiť:

a) Stravovanie zamestnancov objednávateía a to sprostredkovaním Stravovania zamestnancov objednávatela v Prevádzkach,

b) poskytovanie Benefitov zamestnancom objednáVatera a to sprostredkovaním poskytnutia Benefitov zamestnancom objednávateÍa v AkceptaČných

miestach.
2. GGFS bude závázok uvedený v písm, a) bode 1. tohto článku plniť zabezpečením vydania Poukážok určených pre Objednávateía, priČom hodnota

zodpovedajúca hodnote Poukážky bude asociovaná ku Karte a zabezpečením prijímania Poukážky prostredníctvom Karty na úhradu ceny alebo jej Časti za

poskytnuté Stravovanie v Prevádzkach,
3. GGFS bude závázok uvedený v písm. b) bode 1. tohto článku plniť zabezpečením vydania Benefitných poukážok urČených pre Objednávateía, priČom hodnota

zodpovedajúca hodnote Benefitnej poukážky bude asociovaná ku Karte a zabezpečením prijímania Benefitnej poukáŽky prostredníctvom Karty na Úhradu ceny

alebo jej časti za poskytnutý Benefit V Akceptačných miestach.
4. Objednávateísazavázujezaplneniezávázkuuvedenéhovbodel.tohtočlánkuuhrádzaťGGFSodmenuapoplatkyvzmysletejtoZmluvy.
ll. Všeobecné obchodné podmienky
1. Na vzájomný právny vzťah GGFS a Objednávateía založený touto zmluvou sa v časti plnenia závázku GGFS uvedeného v písm.a) bodu 1. Článku l. tejto Zmluvy

ako aj na súvisiace práva, povinnosti a závázky,zmluvných strán vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky k zabezpeČeniu stravovania zamestnancov,,Callio
Gastro" (d'alej len ,,VOP-CGZ") v znení účinnom v deň účinnosti tejto Zmluvy vrátane ich zmien, doplnení či nahradení novými vŠeobecnými obchodnými
podmienkami po dni účinnosti tejto zmluvy.

2. Na vzájomný právny vzťah GGFS a Objednávatera založený touto zmluvou sa v časti plnenia závázku GGFS uvedeného v písm.b) bodu 1. Článku l. tejto Zmluvy

ako aj na súvisiace práva, povinnosti a závázky zmluvných strán vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky k zabezpeČeniu poskytovania benefitných plnení

prezamestnancov,,Callio"(d'alejlen,,vOP-Cz"lvzneníúčinnomvdeňúčinnosti tejtoZmluvyvrátaneichzmien,doplneníČi nahradení novými vŠeobecnými

obchodnými podmienkami po dni účinnosti tejto zmluvy.
3. Na vzájomný právny vzťah GGFS a Objednávateía založený touto zmluvou sa vzťahuje Sadzobník odmeny a poplatkov,,Callio" (d'alej len ,,Sadzobník-CZ")

v znení účinnom v deň účinnosti tejto Zmluvy vrátane jeho zmien, doplnení či nahradení novým sadzobníkom odmeny a poplatkov po dni ÚČinnosti tejto
Zmluvy a Pravidlá používania Karty Callio (d'alej len ,,Pravidlá-CZ") v znení účinnom v deň účinnosti tejto zmluvy vrátane ich zmien, doplnení Či nahradení

novými pravidlami objednávania, aktivácie a blokovania po dni účinnosti tejto Zmluvy.
4. Zmluvnéstranysadohodli,žeprezmluvnývzťahzaloženýtoutozmluvousauplatnínasledovnénovézneniebodu12) Článkulll.VOP-CGZ:

,,72) GGFS sa zaviizuje, že objednávateťom objednané Poukážky budú vydané v lehote do ./l.. pracovných dní odo dňa doruČenia objednávky Objednóvatela
na vydanie Poukážok."

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa uplatní nasledovné nové znenie bodov 5) a 6 ) Článku V. VOP-CGZ:

,,5) objednávatel uhradí GGFS Cenu na základe íaktúry vystavenej GGFS a doručenej Objednávateíovi (d'alej len ,,Faktúra"), Faktúra je doruČovaná

objednávateíovi najmd etektronicky a to elektronickou poštou na e-moilovú adresu Objednávatela vo íormáte Adobe Reader (,pdÍ), Splatnosť Foktúry bude

,,,3,. dní odo dňa jej vystovenia.
6) objednávatel uhradí Cenu bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu GGFS, pričom variabilným symbolom bude číslo Faktúry. Objednávatel

podpisom Zmluvy, respektíve zadaním objednávky no vydanie Karty a/alebo objednóvky na vydanie Poukážok v zmysle týchto VOP-CGZ a oboznámením

GGFS so svojou e-mailovou adresou potvrdzuje svoj súhlas s vydávaním a doručovaním elektronickej íaktúry vyhotovovanej GGFS vo Íormóte Adobe Reader
(.pdí) v zmysle príslušných všeobecne zdvdzných právnych predpisov v pilpade rozhodnutia GGFS o vyhotovovaní o doruČenÍ elektronickej faktúry pre

Objednávatela,"
6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa uplatní nasledovné nové znenie bodu 12) článku lll. VOP-CZ:

,,12) GGFS sa zaviizuje, že objednávatelom objednané Benefitné poukážky budú vydané v lehote do.4,., pracovných dní odo dňa doručenia objednávky

O bj e d n óv atela na vy d a n ie Be nefitných pou kážok. "
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pre zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa uplatní nasledovné nové znenie bodov 5) a 6 ) Článku V. VOP-CZ:

,,5) objednávatel uhradí GGFS Sumu na základe íaktúry vystovenej GGFS a doručenej Objednóvatelovi (d'alej len ,,Faktúra"). Foktúra je doruČovaná

Objednóvatelovi najmá elektronicky a to elektronickou poštou na e-mailovú adresu Objednávateía vo t'ormáte Adobe Reader (,pdÍ). Splatnosť Faktúry bude

..3,,.. dní odo dňa jej vystavenia.
6) Objednóvateť uhradí Sumu bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu GGFS, pričom variabilným symbolom bude číslo Faktúry, ObjednávateÍ

podpisom Zmluvy, respektíve zadaním objednávky na vydonie Karty a/alebo objednóvky na vydanie Benefitných poukóžok v zmysle ťýchto VOP,CZ a

oboznómením GGFS so svojou e-mailovou odresou potvrdzuje svoj súhlas s vydávaním a doručovaním elektronickej íoktúry vyhotovovonej GGFS vo formáte

Telefonický kontat 091_4 2O2O28
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? GGFS
Adobe Reader (,pdf) v zmysle pilsluŠných vŠeobecne zóviizných právnych predpisov v prípade rozhodnutia GGFS o vyhotovovaní a doručení elektronickej
fa kt ú ry pre O bj e d n áv a tela,''

8, objednávateí podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Že bol so znením vop-ccz, vop-cz,sadzobníku-cz a pravidiel_cz oboznámený, že s ich znením bez výhradsúhlasí a Že znenie VOP-CGZ, VOP-CZ, Sadzobníku-CZ a Pravidiel-CZ prevzal pri podpise tejto Zmluvy od GGFS.9' zmluvné stra nY sa do hodli, Že PríPadná osobitná dohoda o výške od meny, ou ptaty,'ceny nnonym nej ka rty a/ale bo Ceny persona lizova nej ka rty tvoriaca súčasťznenia Sadzobníka-CZ a vzťahujúca sa výluČne na zmluvný vzťah založený touto Žmluvou, nestrácá platnosť v prípade Zmeny Sadzobníka_CZ v zmysle bodu3, článku lll. Sadzobníka-CZ,
ll!. Oprávnené osoby a Ochrana osobných údajov
1' osobami oprávnenými konať za zmluvné strany ohladom plnenia predmetu tejto zmluvy, nie však ohíadom účinnosti tejto Zmluvy, sú osoby uvedené v PríloheČ'5 k tejto Zmluve, Zmena uvedených osób nie je skutočnosťou vyžadujúcou uzavretie písomného dodatku k tejto Zmluve, zmluvná strana však musí druhejzmluvnej strane zmenu osoby oznámiť písomne,
2, zmluvné strany sa dohodli, Že objednávateí poveruje GGFs v zmysle Článku 28 GDPR spracovaním osobných údajov fyzických osób konajúcich v meneobjednáVatera, UŽÍvatelov, zamestnancov objednávateía, respektíve tretích osób (d,alej len ,,Dotknuté osou/,1 v rozsahu potrebnom na plnenie predmetutejtoZmluVY,uPlatňovanie PrávaplneniepovinnostívyplývajúcichztejtoZmluvyakosprostredkovateía.3' GGFS bude na základe tohto Poverenia sPracúvať osobné údaje dotknutých osób za účelom plnenia predmetu tejto Zmluvy a to automatizovanými ajneautomatizovanými prostriedkami.
4' GGFS bude spracúvať nasledovné osobné Údaje Dotknutých osób, ktoré mu poskytne objednávateí - meno/ priezvisko, pohlavie, osobné číslo pridelenéobjednáVaterom, ulica, mesto, PsČ, teleÍÓnne ČÍslo, e-mailová adresa, pracovist<o, piipaane ine osobné údaje ooiknutlich osób poskytnuté objednávateíom.5' GGFS je oPrávnený vYkonávať s osobnými Údajmi výlučne také spracovateíské úkony, ktoré vedú k dosiahnuiiu účelu spracúvania, predovšetkým je oprávnenýosobné údaje:

a) získavať alebo ich aktualizovad
b) dočasne zaznamenávať a uklada{
c) prehliadat', vyhladáva! kombinovad upravovad opravova{ aktualizovať a inak využívať na dosiahnutie účelu,6' GGFS je Povinný vYkonať vŠetkY vhodné a Primerané technické, organizačné a personá|ne opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov pred ichPoŠkodením, náhodným zniČením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením a pod., ako aj predakýmikolvek nePríPustnými sPÓsobmi spracúvania. GGFS na tento účel prijal najmá nasledovné opatrenia:a) pseudonymizácia osobných údajov,
b) zabezPeČenie trvalej dóvernosti, inte8ritY, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných údajov prostredníctvom VpN, ssL a d,alších dostupnýchnástrojov,
c) Proces obnovY dostuPnosti osobných Údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo technického incidentu,d) pravidelné penetračné testy, realtime monitoring aktivít, logovanie inciáentov,7. GGFS sa zavázuje,že:
a) bude spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov objednávateía,b) zabezpeČÍ, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, ž" ra.hourlú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli,c) Po zohíadnení PovahY sPracúvania osobných údajov v čo najváčšej miere poskytnúť súčinnosť objednávatelovi vhodnými technickými a or'anizačnýmiopatreniami pri plneníjeho povinností podía GDPR,,
d) na základe PÍsomného PokYnu objednáVatera okamŽite vymaže/zlikviduje osobné.údaje ktorejkoívek dotknutej osoby/všetkých dotknutých osób (napr, vPríPade, ak dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie svo,lich osábných údajov; v prípade dočasného alebo trvalého obmedzenia alebo zákazusPracúvania osobných Údajov nariadeného dozorným orgánom a pod.). V pripaae, ak pokyn objednávateía bude znamenať nemožnosť d,alšieho plneniazmluvy, objednávateíje oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosiou,e) všetky osobné Údaje vráti objednávateíovi alebo ich vymaže (vrátane všetkých existujúcich kópií), ak bol dosiahnutý účel ich spracúvania podťa zmluvy,ak Platné Právne PredPisY nePožadujú tieto osobné údaje uchovávať a sprácúvať ccrs po atňsiu aonu, .6 l. oou. nevyhnutná na dosiahnutie účeluspracúva nia,

bezodPlatne PoskVtne objednávateÍovi VŠetku potrebnú súčinnosť na preukázanie súladu objednávateía s platnými právnymi predpismi na ochranuosobných údajov (najmá v prípade kontroly/žiadosti dotknutého dozornáho orgánu a pod.),
bude viesť záznamy o spracovateřských Činnostiach, ktoré vykonal v mene ob;ádnávaieía vsú|ade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobnýchúdajov,

8, objednávateÍ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že pri výbere GGFS ako osoby oprávnenej spracúvať osobné údaje na základe povereniaudeleného v zmysle vyŠŠie uvedeného dbal na odbornÚ, technickú, organizačnú a personálnu spósobiiosť GGFS a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosťspracúvaných osobných údajov opatreniami podía GDPR.
9, objednávatel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Že osobné údaje Dotknutých osób spracúva v súlade s príslušnou právnou úpravou a jeoPrávnený Poveriť GGFS sPracovaním osobných Údajov Dotknutých osób v zmysle vyššie uvedeného. o poverení podta predchádzajúcej vety objednávateťinformoval Dotknuté osoby, prípadne ich bude informovať v zákonnej lehote.
10, objednávateí udeíuje súhlas s poverením d'alšieho sprostredkovatera spracúvania osobných údajov a to najmá osoby personálne alebo majetkovoPrepojenej s PoskytovateÍom, osobY majúcej Postavenie ovládanej aiebo ovládajúcej osoby vo vzťahu s poskytovateťom alebo osoby patricejs Poskytovateťom do rovnakej podnikaterskej skupiny.
11' ob,iednávater berie na vedomie a uzavretím tejto zmluvy Vyslovuje súhlas s tým, že každý telefonický rozhovor medzi objednávateíom a GGFS móže byť zaúčelom kontroly služieb poskytovaných GGFs, zlepšenia kvality služieb poskytovan,;ch GGFs alebo z iného dóvodu GGFs alebo ňou určenou osobouzaznamenaný na záznamové médium a uchovávaný na záznamovom médiu. ÓbJednávateí uzavretím tejto zmluvy udeíuje GGFS súhlas s poskytovaním,respektíve zasielaním reklamných a marketingových informácií objednávateťovi. Óblednávateť uzavretímiejto zmluvy udeíuje GGFS súhlas s poskytnutímidentifikaČných a kontaktných Údajov objednávateťa tretej osobe v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy alebo v súvislosti s poskytovaním, respektívezasielaním reklamných a marketingových informácií Objednávatelovi.
12' objednávateťPodPisomtejtoZmluVYaoboznámenímGGFSsosvojoue-mailovouadresoupotvrdzujesvojsúhlassvydávanímadoručovanímelektronickej

faktúrY vYhotovenou GGFS v zmYsle Príslušných všeobecne závázných právnych predpisov v prípade rozhodnutia GGFS o vyhotovovaní a doručeníelektronickej faktúry pre Objednávateía.
13, poverenie na spracovanie osobných Údajov Dotknutých osób sa udeíuje na obdobie účinnosti tejto zmluvy respektíve až do okamihu zániku všetkých práv apovinností zmluvných strán vzniknutých z tejto zmluvy, podía toho ktorá z uvedených skutočností nastane neskór.lv. záverečné ustanovenia
1' Právne vzťahY zmluvných strán zaloŽené touto Zmluvou, ak ich táto Zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami zák,č. 573/1ggI zb,Obchodný zákonník v znení nesk, predpisov a ostatných účinných právnych preápisov Slovenskej republiky.2' Zmluvné strany sa dohodli, Že vŠetky informácie, ktoré si vymenili v rámci uzatváiania tejto Zmluvy, d,alej informácie, ktoré si vymenia alebo inak vyplynú z jej

Plnenia, majú Povahu, dóverných informácií s tým, Že porušenie ich dóverného charakteru má následky podťa príslušných ustanovení zák.č. 573/1997 zb,Obchodný zákonník v znení nesk. predpisov, a to i po skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy,3, Táto Zm|uva sa VVhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá zozmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.

f)

8)
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4. TátoZmluvanadobúdaplatnosťaúčinnosťdňomjejuzavretia.Naptatnosťjej zmienalebododatkovjepotrebnápísomnáforma.Akbyniektoréustanovenia
tejto Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzatvorenia alebo, ak sa stanú neplatnými neskór po uzatvorení tejto Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť

ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení tejto Zmluvy sa použijú obsahovo najbliŽŠie ustanovenia zák.ě,5I3/I99I Zb. obchodný

zákonník v znení nesk. predpisov a ostatných účinných právnych predpisov Slovenskej republiky.

5. Neoddeliteínou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledovné prílohy:

Príloha č,1: Všeobecné obchodné podmienky k zabezpeČeniu stravovania zamestnancov,,Callio Gastro"
príloha č.2; Všeobecné obchodné podmienky k zabezpečeniu poskytovania benefitných plnenízamestnancom ,,Callio"
Príloha č.3: Sadzobník odmeny a poplatkov,,Callio"
Príloha č.4: Pravidlá používania Karty callio
Príloha č.5: Oprávnené osoby

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vóíu v tejto Zmluve prejavili slobodne a vážne, určite a zrozumiteíne, že Zmluva nebola uzatvorená za náPadne nevýhodných

podmienok, s jej obsahom súhlasia po prečítaní bez výhrad, doplnkov a iných zmien a na znak súhlasu ju vlastnoruČne podpisujÚ.

V BratislaVe, 3l l 4L no2o ..Leviciach.. ..2I.I2.. l2o2o

TtsKo\.. ,,, ,vIUZEUM
vLt, ,'''IACH

§v. lvir:;trrlo 40

t846q l l,Vlct]l .

hď,L,rn
PhDr. Pavel Komorník, M.B.A

konater GGFs s.r.o, M8r. Henrieta Baliová, PhD,, riaditeíka
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TEKovsKti nnúzruM V LEVlclAcH
ůáluin: ll ,tg-- e-o?.o
číslo záznamu:

00/
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