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1. Úvodné ustanovenia
1.1 Spoločnosť AKCIOMAT s.r.o., so sídlom Němcovej 30, 042 18
Košice , IČO: 47884550, Dič:
2024139326, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro,
vložka číslo 36291/V dňa 19.09.2014, kde je kontaktný email: info@akciomat.sk a kontaktné telefónne číslo: +421 905
30 30 60, s bankovým účtom vo FIO banka a.s. s IBAN SK46
8330 0000 0023 0183 0314 (ďalej len „Poskytovateľ“), je
prevádzkovateľom elektronickej služby určených na
sprostredkovanie stravovania, nápojov a pitného režimu
prostredníctvom elektronických stravných lístkov, ktorými
môže Klient a jeho zamestnanci uhrádzať cenu alebo jej časť
za Stravovacie služby poskytnuté Prevádzkovateľom v jeho
Stravovacom zariadení a súčasne je prevádzkovateľov ako aj
iných elektronických služieb.
1.2 Predmetom týchto VOP-PARTNERA je úprava vzájomných
práv a povinností Poskytovateľa a Partnera. VOP-PARTNERA
sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o spolupráci uzatvorenej
medzi Poskytovateľom a Partnerom. Tieto VOP-PARTNERA sa
vzťahujú aj na práva a povinnosti Partnera a/alebo poverenej
tretej osoby konajúcej v mene a na účet Partnera v súvislosti
so vzťahom medzi Poskytovateľom a Partnerom podľa týchto
VOP-PARTNERA.
1.3 Tieto
VOP-PARTNERA
sa
vzťahujú
výlučne
na
sprostredkovanie Klienta Partnerom pre Poskytovateľa, ktoré
je uvedené v týchto VOP-PARTNERA a spolu so všetkými
ostatnými elektronickými alebo písomnými zmluvnými
dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi
Poskytovateľom
a
Partnerom
v
súvislosti
so
sprostredkovaním Klienta, vymedzujú obsah záväzkového
vzťahu medzi Poskytovateľom a Partnerom.
1.4 Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOPPARTNERA sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých
záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a
Partnerom, týkajúcich sa spolupráce alebo Služby, pokiaľ nie
je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené
alebo zmluvnými stranami výslovne písomne alebo
elektronicky dojednané inak.
1.5 Vyplnením a odoslaním elektronického formulára na webovej
stránke Poskytovateľa Partner potvrdzuje, že sa oboznámil so
znením týchto VOP-PARTNERA zverejnených na webovej
stránke Poskytovateľa.

2.2

2.3

2.4

2.5

2. Definícia pojmov
Pokiaľ priamo z kontextu nevyplýva niečo iné, majú nasledujúce
slová, výrazy a pojmy použité vo VOP-PARTNERA v jednotnom
alebo v množnom čísle a s veľkým začiatočným písmenom alebo s
malým začiatočným písmenom nižšie definovaný význam:

2.6

2.1 Zmluva o poskytovaní služieb (ďalej len „Zmluva
o poskytovaní služieb“) – je zmluva uzatvorená podľa § 269
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov medzi Poskytovateľom a Klientom,
ktorá zabezpečuje stravovanie, nápoje a pitný režim
prostredníctvom elektronických stravných lístkov, ktorými
môže Klient a jeho zamestnanec uhrádzať cenu alebo jej časť

za Stravovacie služby poskytnuté Prevádzkovateľom v jeho
Stravovacom zariadení (ďalej len „aStravenka“) a zabezpečení
zamestnaneckých benefitov prostredníctvom elektronických
benefitných poukažiek, ktorými môže Klient a jeho
Zamestnanec uhrádzať cenu alebo jej časť za Služby alebo
tovary poskytnuté Prevádzkovateľom vo svojich zmluvných
zariadeniach, ktorá sa uzavretá medzi Poskytovateľom
a Klientom. Zmluva o poskytovaní služieb je štandardizovaná
formulárová zmluva, na základe ktorej si Klient objednáva
Služby u Poskytovateľa. Za Zmluvu o poskytovaní služieb sa
považuje aj vyplnený a odoslaný elektronický formulár
označený ako ON-LINE registrácia zamestnávateľa alebo
živnostníka na webovej stránke Poskytovateľa. Návrh Zmluvy
o poskytovaní služieb v podobe nevyplneného elektronického
formulára je zverejnený každému na webovej stránke
Poskytovateľa a umožňuje zadanie údajov Klienta, výber
Služby a ich následne záväzné objednanie u Poskytovateľa.
Zmluva o spolupráci (ďalej len „Zmluva o spolupráci“) – je
zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi
Poskytovateľom a Partnerom. Zmluva o spolupráci je
štandardizovaná formulárová zmluva, na základe ktorej bude
záväzok Partnera sprostredkovať Klienta pre Poskytovateľa
a svojou činnosťou zabezpečí uzavretie Zmluvy o poskytovaní
služieb medzi Poskytovateľom a Záujemcom po dojednanú
dobu a súčasne Poskytovateľovi vzniká záväzok zaplatiť
Partnerovi dohodnutú Odmenu podľa podmienok uvedených
v týchto VOP-PARTNERA. Za uzatvorenú Zmluvu o spolupráci
sa považuje aj Partnerom vyplnený a odoslaný elektronický
formulár zverejnený na webovej stránke Poskytovateľa
(https://www.akciomat.sk/partnersky-program/).
Návrh
Zmluvy o spolupráci v podobe nevyplneného elektronického
formulára je umiestnený a verejne prístupný každému na
webovej
stránke
Poskytovateľa
(https://www.akciomat.sk/partnersky-program/). Vyplnený
a odoslaný elektronický formulár na webovej stránke
Poskytovateľa tiež slúži na elektronickú registráciu Záujemcu.
Všeobecné obchodné podmienky pre partnera (ďalej len
„VOP-PARTNERA“) sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy
o spolupráci, ak sa zmluvné strany nedohodli písomne inak.
Poskytovateľ (ďalej len „Poskytovateľ“)
- prevádzkuje
elektronickú službu aStravenka a poskytuje ju Klientovi,
súčasne je jednou zo zmluvných strán Zmluvy o spolupráci,
ktorého záväzky, práva a povinnosti sú vymedzené v týchto
VOP-PARTNERA.
Partner (ďalej len „Partner“) – je právnickou alebo fyzickou
osobou oprávnenou podnikať a súčasne je jednou zo
zmluvných strán Zmluvy o spolupráci, ktorý sa zaviazal že
bude pre Poskytovateľa sprostredkovať Klienta a svojou
činnosťou zabezpečí uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb
medzi Poskytovateľom a Záujemcom po dojednanú dobu
podľa dohodnutých podmienok v týchto VOP-PARTNERA.
Klient (ďalej len „Klient“) - je právnická alebo fyzická osoba
s oprávnením podnikať, ktorý je ako zamestnávateľ v zmysle
ustanovení Zákonníka práce, resp. iných pracovnoprávnych
predpisov povinný zabezpečovať svojim zamestnancom
stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo
na pracoviskách alebo v ich blízkosti a/alebo zabezpečuje
dodávanie tovaru alebo poskytovanie služieb resp. sebe, resp.
tretím osobám prostredníctvom Poskytovateľa. Klient je
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v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy
o poskytovaní služieb.
2.7 Záujemca (ďalej len „Záujemca“) – je právnická alebo fyzická
osoba s oprávnením podnikať, ktorý má záujem
o elektronickú
službu
aStravenka,
ale
doposiaľ
s Poskytovateľom nemal uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní
služieb.
2.8 Zamestnanec (ďalej len „Zamestnanec“) – je fyzická osoba
v pracovnoprávnom vzťahu s Klientom, ktorému Poskytovateľ
prostredníctvom svojej elektronickej služby aStravenka
umožňuje uhrádzať ceny alebo jej časti za poskytnuté služby
alebo dodaný tovar podľa podmienok uvedených v Zmluve
o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi Poskytovateľom a
Klientom.
2.9 Elektronická registrácia (ďalej len „elektronická registrácia“)
– je úkon Partnera, ktorým do elektronického formulára na
webovej
stránke
Poskytovateľa
(https://www.akciomat.sk/partnersky-program/) vyplní a
odošle svoje kontaktné a fakturačné údaje, ako aj základné
údaje Záujemcu alebo Záujemcov a to ičo, obchodné meno
a počet zamestnancov, na základe čoho sa medzi Partnerom
a Poskytovateľom uzatvára na diaľku Zmluva o spolupráci.
Elektronická registrácia tiež slúži na registráciu Záujemcu.
2.10 Elektronický formulár (ďalej len „Elektronický formulár“) – je
virtuálny webový priestor určený na zadávanie a odosielanie
údajov Partnera a Záujemcu alebo Záujemcov, ktorý je
umiestnený
na
webovej
stránke
Poskytovateľa
(https://www.akciomat.sk/partnersky-program/).
2.11 Úhrada objednávky (ďalej len „Úhrada objednávky“) finančná suma z objednávky elektronickej služby aStravenka v
prípade uhradenia bankovým prevodom na účet
Poskytovateľa sa považuje za Klientom uhradenú, ktorého
sprostredkoval Partner, až pripísaním predmetnej sumy na
bankový účet Poskytovateľa.
2.12 Akceptačný email (ďalej len „Akceptačný email“) – je
Poskytovateľom odoslaný email Partnerovi, odoslaním
ktorého
Zmluva o
spolupráci medzi Partnerom
a Poskytovateľom nadobúda platnosť a účinnosť. Súčasťou
akceptačného emailu je aj elektronická príloha s aktuálnym
platným
dokumentom
VOP-PARTNERA,
ktorý
je
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o spolupráci. Poskytovateľ
tiež v akceptačnom emaili Partnerovi oznamuje či akceptuje
alebo neakceptuje ním elektronicky registrovaného
Záujemcu.

3.4 Každá právnická alebo fyzická osoba oprávnená podnikať,
ktorá ma záujem pre Poskytovateľa sprostredkovať Klienta
má právo s Poskytovateľom uzatvoriť Zmluvu o spolupráci za
podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi
predpismi a týmito VOP-PARTNERA.
3.5 Zmluva o spolupráci môže byť uzatvorená na diaľku
vyplnením
a odoslaním
elektronického
formulára
umiestneného na webovej stránke Poskytovateľa a to na
https://www.akciomat.sk/partnersky-program/,
ktorá
nadobúda platnosť a účinnosť zaslaním Akceptačného emailu
Poskytovateľom Partnerovi na email uvedený pri
elektronickej registrácii Partnerom.
3.6 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o spolupráci sú VOPPARTNERA.

4. Trvanie a zánik zmluvy
4.1 Zmluva o spolupráci sa uzatvára na dobu určitú, pokiaľ sa
zmluvné strany výslovne nedohodli inak, platnosť tejto
zmluvy je do 28.02.2021.
4.2 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať
Zmluvu o spolupráci, uzavretú na dobu určitú, z akéhokoľvek
dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď Zmluvy o
spolupráci môže byť zaslaná e-mailom a musí byť vždy
doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.
4.3 Zmluva o spolupráci uzavretá na dobu určitú zaniká
uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ibaže sa zmluvné
strany dohodnú inak.
4.4 Zmluva o spolupráci zaniká aj na základe písomnej dohody
zmluvných strán.
4.5 Fikcia doručenia - za účinné doručenie výpovede alebo
odstúpenia od Zmluvy o spolupráci sa považuje aj
odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je
písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede
alebo odstúpenia od Zmluvy o spolupráci na adresu zmluvnej
strany uvedenú pri elektronickej alebo oznámenú druhej
zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOPPARTNERA, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v
ustanovených odberných lehotách. Za doručenie e-mailovej
správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na
počítači druhej zmluvnej strany („Return Receipt –
Displayed“) alebo uplynutím lehoty 7 dní odo dňa prijatia
potvrdenia o doručení správy druhej zmluvnej strane do jej emailovej schránky („Return receipt-delivered“). V prípade
pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne
doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú
adresu zmluvnej strany, uvedenú pri elektronickej registrácii
na webovej stránke Poskytovateľa.

3. Predmet zmluvy
3.1 Predmetom Zmluvy o spolupráci je záväzok Partnera, že bude
pre Poskytovateľa sprostredkovať Klienta a svojou činnosťou
zabezpečí uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb medzi
Poskytovateľom a Záujemcom po dojednanú dobu.
3.2 Za naplnenie záväzku Partnera sa považuje úhrada
objednávky
elektronickej
služby
aStravenka
sprostredkovaným Klientom, ktorému vzniká záväzok z
uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní služieb.
3.3 Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok Partnera vykonať
elektronickú registráciu každého Záujemcu, ktorá sa vykonáva
prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na
webovej
stránke
Poskytovateľa
a to
na
https://www.akciomat.sk/partnersky-program/.

5. Odmena
5.1 Splnením všetkých podmienok uvedených v bode 5.2 týchto
VOP-PARTNERA sa Poskytovateľ z prvej úhrady objednávky
elektronickej služby aStravenka uhradenej sprostredkovaným
Klientom zaväzuje Partnerovi zaplatiť jednorazovú odmenu
vo výške 10,00 EUR (slovom desať eur) bez DPH za každého
2/5
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zamestnanca alebo živnostníka, ktorý je v pracovnoprávnom
vzťahu s Klientom, ktorého sprostredkoval Partner (ďalej len
ako „Odmena“).
5.2 Partnerovi vzniká nárok na Odmenu až po splnení všetkých
podmienok uvedených nižšie:
I.
Partner odoslal Poskytovateľovi elektronickú
registráciu
Záujemcu
alebo
Záujemcov
prostredníctvom
elektronického
formulára
zverejneného na webovej stránke Poskytovateľa,
II.
následne Poskytovateľ v akceptačnom emaili
zaslanom Partnerovi akceptoval elektronicky
registrovaného Záujemcu alebo Záujemcov,
III.
Poskytovateľ uzatvára Zmluvu o poskytovaní
služieb len s takým elektronicky registrovaným
Záujemcom, ktorý bol v akceptačnom emaili
Poskytovateľom akceptovaný,
IV.
Klient sprostredkovaný Partnerom si plní svoje
záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o poskytovaní
služieb, a to najmä, že na bankový účet
Poskytovateľa Klient pripísal svoju prvú úhradu
objednávky za elektronickú službu aStravenka.
5.3 Partner je oprávnený vystaviť Poskytovateľovi faktúru so 14
dňovou splatnosťou od jej doručenia až po splnení všetkých
podmienok uvedených v bode 5.2 týchto VOP-PARTNERA.
5.4 Poskytovateľ sa zaväzuje Partnerovi vyplatiť jednorazovú
Odmenu až po splnení všetkých podmienok v bode 5.2 týchto
VOP-PARTNERA, a to i tri kalendárne mesiace po prípadnom
zániku Zmluvy o spolupráci z dôvodu výpovede alebo po
uplynutí doby platnosti Zmluvy o spolupráci, ak Klient
sprostredkovaný Partnerom v čase platnosti Zmluvy
o spolupráci bol elektronický registrovaný ako Záujemca a bol
následne Poskytovateľom akceptovaný.

d.

Partnerom elektronicky registrovaný Záujemca už je
Klientom Poskytovateľa t.z., že v minulosti s ním už bola
uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb,
e. údaje pri elektronickej registrácii sú neúplne, a/alebo
z elektronickej registrácie nie je možné identifikovať
Partnera alebo Záujemcu,
f. Partnerom elektronicky registrovaný Záujemca je
insolventný, najmä ak je na jeho majetok podaný návrh
na vyhlásenie konkurzu, bol zamietnutý konkurz pre
nedostatok majetku, ak bola na Záujemcu uvalená
nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak
Záujemca vstúpil do likvidácie, alebo ak je Záujemca
daňovým dlžníkom alebo dlžníkom na poistnom sociálnej
alebo zdravotnej poisťovne,
g. Poskytovateľ má podozrenie, že elektronický
registrovaný Záujemca si nebude plniť svoje budúce
záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o poskytovaní služieb.
6.6 Poskytovateľ ma právo Partnerovi nevyplatiť Odmenu za
elektronicky registrovaného Záujemcu v prípade, že
Poskytovateľ
neakceptoval
Partnerovi
elektronicky
registrovaného Záujemcu aspoň z jedného dôvodu
uvedeného v bode 6.5 týchto VOP-PARTNERA.
6.7 Poskytovateľ v Akceptačnom emaili zaslanom Partnerovi tiež
oznamuje či bol jeho elektronicky registrovaný Záujemca
akceptovaný alebo neakceptovaný.

7. Práva a povinnosti partnera
2.13 Všetky prípadne náklady spojené so sprostredkovaním Klienta
a činnosťami na zabezpečenie uzavretia Zmluvy o poskytovaní
služieb s Poskytovateľom si Partner hradí sám.
2.14 Partner je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť
Poskytovateľovi okolnosti dôležité pre jeho rozhodovanie
o uzavretí Zmluvy o poskytovaní služieb.
2.15 Partner je povinný elektronicky registrovať každého Záujemca
najneskôr pred uzatvorením Zmluvy o poskytovaní služieb so
Záujemcom.
2.16 Partner je povinný pri elektronickej registrácii zadať
v elektronickom formulári zverejneného na webovej stránke
Poskytovateľa svoje meno a priezvisko, svoje kontaktné
a fakturačné údaje, ako aj údaje každého Záujemca a to Ičo,
obchodný názov, počet zamestnancov, pre ktorých bude už
ako Klient objednávať elektronickú službu aStravenka.
2.17 Partner môže emailom alebo telefonicky požiadať
Poskytovateľa
o odôvodnenie
neakceptovania
jeho
elektronicky registrovaného Záujemcu.
2.18 Partner je povinný informovať Poskytovateľa v prípade
podozrenia, že jeho elektronický registrovaný Záujemca si
nebude plniť svoje budúce záväzky vyplývajúce zo Zmluvy
o poskytovaní služieb.

6. Práva a povinnosti poskytovateľa
6.1 Poskytovateľ súhlasí s tým, že Partner bude pre Poskytovateľa
sprostredkovať Klienta a svojou činnosťou zabezpečí
uzavretie
Zmluvy
o poskytovaní
služieb
medzi
Poskytovateľom a Klientom po dojednanú dobu, kde Klient
musí spĺňať všetky podmienky požadované legislatívou SR pre
uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní služieb.
6.2 Poskytovateľ je povinný oznamovať Partnerovi všetky dôležité
skutočnosti, ktoré majú pre predmet Zmluvy o poskytovaní
služieb rozhodujúci význam.
6.3 Poskytovateľ je povinný emailom alebo telefonicky
informovať Partnera najneskôr do 7 dní od úhrady
objednávky Klientom, ktorého sprostredkoval Partner.
6.4 Poskytovateľ je povinný Partnerovi akceptovať každého
elektronicky registrovaného Záujemcu, ktorý nebol
v minulosti elektronicky registrovaný iným Partnerom
alebo s ním v minulosti nebola uzatvorená Zmluva
o poskytovaní služieb.
6.5 Poskytovateľ ma právo Partnerovi neakceptovať jeho
elektronicky registrovaného Záujemcu a to z dôvodu, že:
a. za Partnerom elektronicky registrovaného Záujemcu už
bola v minulosti vyplatená Odmena inému Partnerovi,
b. Záujemcu si už v minulosti elektronicky registroval iný
Partner,
c. za Záujemcu si už nárokuje vyplatenie Odmeny iný
Partner,

8. Záverečné ustanovenia
8.1 Tieto VOP-PARTNERA nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom
01.11.2020.
8.2 Platné a účinné VOP-PARTNERA sú zverejnené na webovej
stránke Poskytovateľa www.akciomat.sk/dokumenty/.
8.3 Poskytovateľ týmto informuje Partnera, že za účelom plnenia
svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

týchto VOP-PARTNERA ako aj za účelom plnenia povinností
vyplývajúcich z predzmluvných vzťahov je oprávnený v súlade
s čl. 6 ods. (1) písm. b) Nariadenia o ochrane osobných údajov
(plnenie zmluvy) a čl. 6 ods. (1) písm. c) Nariadenia o ochrane
osobných údajov (zákonná povinnosť) spracovávať osobné
údaje Partnera a osôb konajúcich v mene Partnera, a to v
rozsahu bližšie špecifikovanom v dokumente Zásady
spracovania osobných údajov vydanom Poskytovateľom.
Poskytovateľ a Partner súhlasia, že vzájomná komunikácia
a zasielanie daňových dokladov hlavne faktúry sa bude
doručovať elektronicky prostredníctvom emailu, ktorý
Poskytovateľ zverejnil na svojej webovej stránke a Partner
uviedol pri elektronickej registrácii. V prípade nevyhnutnej
písomnej komunikácií zasiela Poskytovateľ Partnerovi
písomnú korešpondenciu na adresu uvedenú Partnerom
v elektronickom formulári pri registrácii alebo písomne
oznámenú inú adresu. V prípade, že dôjde k zmene adresy na
doručovanie a Partnerom túto zmenu neoznámi
Poskytovateľovi, Poskytovateľ a Partner sa dohodli, že za
doručenú sa považuje aj korešpondencia, ktorá nebola
Partnerom prevzatá a bola vrátená naspäť Poskytovateľovi, a
to dňom jej vrátenia Poskytovateľovi ako odosielateľovi.
Korešpondencia sa považuje za doručenú aj v prípade
odmietnutia jej prevzatia Partnerom, a to dňom odmietnutia
jej prevzatia Partnerom.
Poskytovateľ vyhlasuje, že prijal vhodné technické a
organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov
poskytnutých Poskytovateľovi Partnerom.
Partner vyplnením a odoslaním elektronického formulára na
webovej stránke Poskytovateľa potvrdzuje, že bol
oboznámený s obsahom VOP-PARTNERA Poskytovateľa a ich
obsahu rozumie. Partner uzatvorením Zmluvy o spolupráci
súčasne potvrdzuje, že oboznámil svojich zamestnancov s
obsahom týchto VOP-PARTNERA a s dokumentom Zásady
spracovania osobných údajov vydaným Poskytovateľom.
Partner berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ je
oprávnený kedykoľvek jednostranne a bez súhlasu Partnera
zmeniť, opraviť, doplniť alebo nahradiť VOP-PARTNERA.
Zmenené, opravené, doplnené alebo nahradené VOPPARTNERA nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich
zverejnenia na webovej stránke Poskytovateľa a týmto dňom
sa stavajú záväzné pre Poskytovateľa a Partnera a súčasne aj
pre jeho zamestnancov.
Partner uzavretím Zmluvy o spolupráci poveruje
Poskytovateľa ako sprostredkovateľa v zmysle článku 28
Nariadenia Európskeho Parlamentu a RADY (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(ďalej len „Nariadenie GDPR“) spracúvaním osobných údajov
o nasledovných kategóriách dotknutých osôb: zamestnanci
Partnera (ďalej len „Dotknuté osoby“) výhradne za účelom
plnenia povinnosti podľa Zmluvy o spolupráci. Poverenie na
spracovanie osobných údajov Dotknutých osôb v zmysle
tohto bodu je účinné dňom účinnosti Zmluvy o spolupráci,
pričom Poskytovateľ bude osobné údaje spracúvať
automatizovanými aj neautomatizovanými prostriedkami.
Poskytovateľ spracúva v mene Partnera osobné údaje
Dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko,
mobilné číslo, email, obchodné meno, adresa sídla, ičo, dič,
názov banky, Iban, označenie spoločnosti (zamestnávateľa),

ičo, počet zamestnancov Záujemcu, resp. len niektoré z
uvedených osobných údajov podľa rozsahu osobných údajov
poskytnutých Partnerom prípadne iné osobné údaje
Dotknutých osôb poskytnuté Partnerom, ktorých poskytnutie
je nevyhnutné pre plnenie povinností Poskytovateľa podľa
Zmluvy o spolupráci. Poskytovateľ zabezpečí, že osoby
oprávnené spracúvať osobné údaje, resp. osoby, ktoré
v mene Poskytovateľa budú spracúvať osobné údaje sa
zaviažu, že zachovajú dôvernosť informácií a mlčanlivosť
o všetkých osobných údajoch, s ktorými budú pracovať
v súvislosti s plnením Zmluvy o spolupráci. Partner udeľuje
Poskytovateľovi poverenie na spracovanie osobných údajov
na obdobie účinnosti Zmluvy o spolupráci, resp. až do
okamihu zániku všetkých práv a povinností zmluvných strán
vzniknutých zo Zmluvy o spolupráci, podľa toho ktorá z
uvedených skutočností nastane neskôr. Po uplynutí doby, na
ktorú bolo poverenie udelené Poskytovateľ všetky osobné
údaje vymaže alebo vráti Partnerovi a vymaže existujúce
kópie, ak právo Únie alebo právo členského štátu nepožaduje
uchovávanie týchto osobných údajov. Poskytovateľ je
oprávnený na základe udeleného poverenia pri spracúvaní
osobných údajov vykonávať všetky činnosti uvedené v čl. 4,
bod 2 Nariadenia GDPR. Poskytovateľ je oprávnený zapojiť do
vykonávania spracovateľských činností v mene Partnera
ďalšieho sprostredkovateľa, ktorý bude mať rovnaké
povinnosti ako Poskytovateľ, a to tak, aby spracúvanie
osobných údajov a zabezpečenie ich bezpečnosti spĺňalo
požiadavky Nariadenia GDPR, a to najmä na poskytnutie
dostatočných záruk na vykonanie primeraných technických
a organizačných opatrení tak, aby boli naplnené požiadavky
Nariadenia GDPR. Ďalšieho sprostredkovateľa však
Poskytovateľ zapojí len na základe písomného povolenia
Partnera, čo Poskytovateľ berie na vedomie a zaväzuje sa
v celom rozsahu dodržiavať. Ak tento ďalší sprostredkovateľ
nesplní svoje povinnosti ochrany osobných údajov,
Poskytovateľ je voči Partnerovi naďalej plne zodpovedný za
plnenie povinností tohto ďalšieho sprostredkovateľa v oblasti
ochrany osobných údajov a dodržiavania Nariadenia GDPR
a zaručiť ochranu práv Dotknutých osôb. Partner vyhlasuje, že
odoslaním elektronickej registrácie zverejnenej a umiestnenej
na webovej stránke Poskytovateľa potvrdzuje, že pri výbere
Poskytovateľa ako osoby oprávnenej spracúvať osobné údaje
na základe poverenia udeleného v zmysle vyššie uvedeného
dbal na odbornú, technickú, organizačnú a personálnu
spôsobilosť Poskytovateľa a jeho schopnosť zaručiť
bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami
v súlade s čl. 28 ods. 1 Nariadenia GDPR a podľa čl. 32
Nariadenia GDPR. Poskytovateľ sa zaväzuje za účelom
bezpečnosti spracúvania osobných údajov vykonať všetky
požadované opatrenia v súlade s čl. 32 Nariadenia GDPR a pri
zohľadnení kritérií stanovených predmetným článkom
Nariadenia GDPR Poskytovateľ poskytne Partnerovi všetky
informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností
stanovených v článku 28 Nariadenia GDPR a umožní audity,
ako aj kontroly Partnerovi, a prispieva k nim. Partner
vyhlasuje a potvrdzuje odoslaním elektronickej registrácie
zverejnenej umiestnenej na webovej stránke Poskytovateľa,
že osobné údaje Dotknutých osôb spracováva v súlade
s Nariadením GDPR a je oprávnený poveriť Poskytovateľa
spracovaním osobných údajov Dotknutých osôb v zmysle
vyššie uvedeného. O poverení Poskytovateľa spracovaním
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osobných údajov Partner informoval Dotknuté osoby v rámci
informačnej povinnosti vyplývajúcej z Nariadenia GDPR,
prípadne ich o tom bude v súlade s Nariadením GDPR
neodkladne informovať. Poskytovateľ vyhlasuje, že bude
spracúvať osobné údaje len na základe pokynov Partnera
s výnimkou prípadov predpokladaných čl. 28 Nariadenia
GDPR, pričom sa zaväzuje bezodkladne informovať Partnera,
ak sa podľa jeho názoru pokynom Partnera porušuje
Nariadenie GDPR alebo iné právne predpisy upravujúce
ochranu osobných údajov. Poskytovateľ vyhlasuje, že
v prípade, ak to bude možné s ohľadom na povahu
spracúvania osobných údajov, bude Partnerovi v čo najväčšej
možnej miere vhodnými technickými a organizačnými
opatreniami pomáhať pri plnení jeho povinností, týkajúcich sa
žiadostí dotknutých osôb o výkon ich práv v zmysle kapitoly III
Nariadenia GDPR Poskytovateľ zároveň vyhlasuje, že
v prípade, ak to bude možné s ohľadom na povahu
spracúvania osobných údajov a s ohľadom na informácie,
ktorými disponuje Poskytovateľ, pomôže Poskytovateľ
Partnerovi zabezpečiť plnenie povinností v zmysle čl. 32 až čl.
36 Nariadenia GDPR.
8.9 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za omeškanie
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za
okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka,
ktorá vznikla nezávisle na vôli povinnej strany a bráni jej v
splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že
by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila
alebo prekonala, a ďalej, že by v dobe vzniku prekážku
predvídala. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla
až v dobe, kedy povinná strana bola v meškaní s plnením
svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené len na dobu,
pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.
8.10 Zmluva o spolupráci medzi Partnerom a Poskytovateľom je
uzatvorená dňom odoslania elektronického formulára
Partnerom Poskytovateľovi zverejnenom na webovej stránke
Poskytovateľa a nadobúda platnosť a účinnosť dňom
odoslania akceptačného emailu Poskytovateľom Partnerovi.
8.11 Poskytovateľ a Partner sa vzájomne zaväzujú, že neposkytnú
tretím osobám žiadne informácie o druhej zmluvnej strane,
ktoré sa dozvedeli v súvislosti s plnením Zmluvy o spolupráci.
8.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v Zmluve o spolupráci
prejavili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, po prečítaní
bez výhrad, doplnkov a iných zmien s jej obsahom súhlasia
a vyplnením
a odoslaním
elektronického
formulára
umiestneného
na
webovej
stránke
Poskytovateľa
a Poskytovateľom akceptovaním elektronickej registrácie
Partnera a nového Klienta v akceptačnom emaili, obe
zmluvné strany prejavujú znak súhlasu.
8.13 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi
vzniknú zo Zmluvy o spolupráci alebo v súvislosti s ňou,
a ktoré zmluvné strany nebudú schopné vyriešiť dohodou, sa
budú riešiť cestou miestne príslušného súdu v mieste sídla
Poskytovateľa.
8.14 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený
Zmluvou o spolupráci a týmito VOP-PARTNERA sa spravuje
Obchodným zákonníkom.
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