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DODATOK č. 2 k ZMLUVE O OBCHODNOM ZASTÚPENÍ, o spracovaní 

osobných údajov  
 

S ohľadom na skutočnosť, že k 25.5.2018 vstupuje do účinnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 

2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe 

týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č. 2 k Zmluve, ktorým upravujú 

vzájomné práva a povinnosti týkajúce sa nakladania a ochrany osobných údajov. 

 

Zmluvné strany:  

Zastúpený: 

TRAVEL FAMILY s.r.o. o.z., TRAVEL FAMILY s.r.o. o.z., Björnsonova 3044/8, 811 05 Bratislava, IČO: 36065463, DIČ: 

2020289304, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: PO, vložka 1163/B, 

zastúpený konateľom Ivanom Lackovičom, vedúci organizačnej zložky Blanka Hrubá (ďalej len správca) 

a 

Obchodný zástupca: 

Cestovná agentúra/kancelária: 

(ďalej len spracovateľ) 

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Spracovateľ poskytuje správcovi na základe medzi nimi uzatvorenej zmluvy o obchodnom zastúpení (ďalej jen „SOZ“) 

služby pozostávajúcej v ponúkaní a predaji zájazdov Správcu vo forme zmlúv o zájazdoch a súvisiacich služieb, ktoré 

zahŕňajú spracovanie osobných údajov.  

 

II. PREDMET A ÚČEL DODATKU K ZMLUVE 

Predmetom tejto zmluvy je zmluvné zaistenie Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), resp. jeho 

aplikácie podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Spracovateľ na základe Zmluvy o obchodnom zastúpení zhromažďuje osobné údaje zákazníkov, teda objednávateľa 

zájazdu a jeho spolucestujúcich za účelom plnenia cestovnej zmluvy správcom. 

Táto zmluva sa uzatvára v rozsahu práv a povinností, ktoré pre jej účastníkov pri spracovávaní osobných údajov podľa 

predchádzajúceho odstavca vyplývajú zo zákona. 

Táto zmluva sa uzatvára za účelom ochrany osobných údajov pri ich spracovávaní spracovateľom v rámci poskytovania 

vyššie popísaných služieb. Spracovateľ má pri plnení práce zhromažďovať, zaznamenávať, zoraďovať, ukladať, 

štruktúrovať, prehliadať, používať a sprístupňovať prenosom osobné údaje klientov správcu, poskytovateľa cestovnej služby. 

 

III. PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN 

1. Spracovateľ a správca sa zaväzujú prijať také technické, personálne a iné potrebné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k 

neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným 

prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Táto povinnosť 

platí aj po ukončení spracovania osobných údajov spracovateľom i správcom. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú predávať a vyžadovať od druhej zmluvnej strany len tie osobné údaje, ktoré sú 

nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo k plneniu právnych povinností. Osobné údaje môžu byť predané iba v 

minimalizovanom rozsahu pre účely plnenia zmluvy. 
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3. Spracovateľ a správca sa zaväzujú spracovať a dokumentovať prijaté a vykonané technicko-organizačné opatrenia 

z zaisteniu ochrany osobných údajov v súlade so zákonom a inými právnymi predpismi, pričom zaisťujú, kontrolujú 

a zodpovedajú: 

a) Za plnenie pokynov pre spracovanie osobných údajov iba k tomu oprávneným osobám, ktoré k osobným údajom 

majú bezprostredný prístup. 

b) Za zabránenie neoprávneným osobám pristupovať k osobným údajom a k prostriedkom pre ich spracovanie, 

c) Za zabránenie neoprávnenému čítaniu, vytváraniu, kopírovaniu, prenosu, úprave či vymazaniu záznamov 

obsahujúcich osobné údaje. 

d) Za opatrenia, ktoré umožnia určiť a overiť, komu boli osobné údaje predané, kým boli spracované, pozmenené 

alebo zmazané. 

4. Spracovateľ a správca a zaväzujú vydaním vlastných vnútorných predpisov, príp. prostredníctvom zvláštnych 

zmluvných dohôd  zaistiť, že jeho zamestnanci a iné osoby, ktoré budú mať možnosť prichádza do styku s 

osobnými údajmi na základe zmluvy u spracovateľa a správcu, budú spracovávať osobné údaje iba za podmienok 

a v rozsahu spracovateľom a správcom   stanovenom a zodpovedajúcom tejto zmluve a zákonu, hlavne budú sami 

(a záväzne uloží aj týmto uvedeným osobám) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných 

opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov, a to aj po skončení zamestnania 

alebo príslušných prác u spracovateľa. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že všetky informácie obsahujúce osobné 

údaje, ktoré si v rámci obchodnej spolupráce oznámili a predali, a ktoré si oznámia a predajú v budúcnosti, sú a 

budú považovať za dôverné. 

5. Spracovateľ a správca sa zaväzujú dodržiavať pri spracovávaní osobných údajov na základe tejto zmluvy 

povinnosti stanovené zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 

prípadne aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi k tejto činnosti so vzťahujúcimi.  

6. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si vzájomne všetku potrebnú súčinnosť a podklady pre zaistenie 

bezproblémovej a efektívnej realizácie tejto zmluvy, a to hlavne v prípade jednania s Úradom pre ochranu 

osobných údajov alebo s inými verejnoprávnymi orgánmi. 

 

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

1. Dodatok k Zmluve o obchodnej spolupráci nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpísaním oprávnenými 

zástupcami za obe zmluvné strany a uzatvára sa na dobu neurčitú. 

2. Dodatok k Zmluve o obchodnej spolupráci nie je možné samostatne vypovedať, je platný po dobu platnosti Zmluvy 

o obchodnej spolupráci. 

3. Po ukončení platnosti tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné s osobnými údajmi zhromaždenými, na základe tejto 

zmluvy, naložiť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov. 

4. Neplatnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy nemá za následok neplatnosť celej zmluvy. V takomto prípade, sú 

obe zmluvné strany povinné vynaložiť všetko potrebné úsilie k nahradeniu ustanovenia neplatného ustanovením 

právne bezchybným. 

5. Dodatok je spísaný v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží práve jedno jej vyhotovenie. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamžikom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. 

 

 

V Bratislave dňa: 27. 2. 2019 

 

               

TRAVEL FAMILY s.r.o., správca              ……………………………….....................................…., spracovateľ 

 

 


