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ZMLUVA
o spracúvaní osobných údajov

uzatvorená v zmyste či. 28 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochraně fyzických osob při spracúvaní osobných údajov a o vornom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR")
a § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobných údajov a o změně a doplnění niektorých
zákonov v platnom znění (ďalej len „zákon o ochraně OÚ")
medzi nastedovnými zmluvnými stranami:
Prevádzkovatej':
Obchodné měno:

PP Rent Cars, s.r.o.

Sídlo:

IČO:

Panenská cesta 45A, 85104 Bratislava
35 869 992

Zápis v OŘ SR:

Okresný sud Bratislava l, odd: Sro, vložka č.: 30090/B

Zastúpená:

Janette Vojtková konatel'

(ďalej len „odberateF]

Sprostredkovatef:

Obchodné měno: Městská informačná kancelária Poprad
Sídlo: Námestie sv. Egídia 43/86, 058 Ol Poprad
IČO: 42 381193
Zastúpený: Ing. Lucia Pitoňáková, riaditeFka

Zapísaný v Živnostenskom registr! Okresného úřadu Poprad - č. 740 -30253
(ďalej len „Dodávateň

Odběratel' a dodávater ďalej len spoločne „zmluvné strany" alebo každý samostatné ako
„zmluvná strana" uzatvárajú uvedenu zmluvu za nasledovných podmienok (ďalej len
„zmluva"]:

Článok l.
Předmět zmluvy

1.1. Predmetom tejto zmluvy je poverenie Dodavatel'a spracúvaním osobných údajov
dotknutých osob v méně Odberatera. Spracúvanie týchto osobných údajov je
realizované za účelem, v rozsahu a spósobom ustanoveným vtejto zmluve alebo iných
osobitných dojednaniach, ak takéto budu medzi zmluvnými stranami uzatvorené. Táto
zmluva zároveň stanovuje práva a povinnosti zmluvných stráň při spracúvaní osobných
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údajov dotknutých osob, ako aj podmienky ich spracúvania vzmysle GDPR a zákona
o ochraně OU.

1.2. Dodavatel' vyhlašuje, že poskytuje dostatočné záruky na to, že sa z jeho strany přijmu

primerané technické a organizačně opatrenia tak, aby spracúvanie OÚ spínalo
požiadavky GDPR a zákona o ochraně OÚ a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutých
osob.

1.3. Dodávater sa zavazuje spracúvať OU dotknutých osob v méně odberatela v súlade
s ustanoveniami tejto zmluvy a právnymi predpismi Slovenskej republiky ako aj v súlade
s právom Európskej unie, ktoré zavázujú Dodavatel'a ako sprostredkovatera voči
odberatel'ovi a ktoré bližšie upravujú podmienky spracúvania OÚ Dodavatel'a v méně
OdberateFa.

Článek II.
Vymedzenie vzájomných vzťahov

2.1. Dotknutou osobou je akakol'vek fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom
spracovatel'skych operáciť. Dotknutou osobou sa na účely tejto zmluvy rozumie klient
a potenciálny klient vzmysle zmtuvy ovzájomnej spolupráci, partner klienta, ako aj
ďalšie osoby, ktorých spracúvanie osobných údajovje nevyhnutné na účely poskytovania
služieb odberatel'om.

2.2. Klientom , alebo potencionálnym klientom sa na účely tejto zmluvy rozumie osoba,
ktorá prejavízáujem o služby odberateťa sprostredkované Dodávatefom.
2.3. Dodavatel'om sa na účely tejto zmluvy rozumie zmluvná strana, ktorá je v právnom
vzťahu s odberatel'om, ktorého predmetom je závazek Dodávatera vyvíjať činnost'
smerujúcu k tomu, aby pre Odberatel'a sprostrédkoval kontaktné údaje záujemcov
o služby odberateFa.
2.4. Záujemcom sa rozumie fyzická osoba, ktorej osobné údaje vrátane kontaktných
údajov bolí sprostredkované zo strany Dodávatela Odberatefovi. Osobné údaje
záujemcov o služby Odberatela sú vždy spracúvané na základe uděleného súhlasu so
spracúvaním osobných údajov.
2.5. Odběratel' vystupuje při spracúvanť osobných údajov klientov a potenciálnych
klientov při výkone svojich služieb, při spracúvaní osobných údajov záujemcov o služby
Odberateťa, ako aj na účely vedenia vlastnej evidencie osobných údajov dotknutých
osob vymedzených v tomto článku zmluvy v postavení prevádzkovatera v zmysle GDPR a
zákona o ochraně OU, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.
Článok III.
Rozsah spracúvaných osobných údajov

4.1. Dodávater je oprávněný spracúvať osobné údaje dotknutých osob v rozsahu podra
Zmluvy o vzájomnej spolupráci a to najma měno, priezvisko, trvalý pobyt, číslo OP a číslo
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VP, telefonně číslo a adresa elektronickej pošty ak ide o fyzickú osobu, alebo názov,
sídlo, identifikačné číslo (ak bolo přidělené), telefonně číslo a adresu elektronickej pošty
ak ide o právnickú osobu.

4.2. Dodavatel'spracúva osobné údaje dotknutých osob vždy v méně Odberatera, a to najma
v případe, že tieto osobné údaje bolí získané samotným Dodávatefom.
Článek V.

Účel spracúvania osobných údajov

5.1. Dodávatefje oprávněný spracúvať osobné údaje klientov a potenciálnych klientov na
účely vymedzené v Zmluve o vzájomnej spolupráci 20 dna 4.12.2019.

5.2. Dodavatel' v rámci svojej činnosti vyvíja snahu o získanie súhlasu so spracúvaním
osobných údajov dotknutej osoby pře Odberatel'a. V případe, ak Dodavatel'ta kýto súhlas
so spracúvaním osobných údajov na uvedený účel nezíská, resp. si neověří jeho udelenie
priamo Odberatefovi, nie je oprávněný spracúvať osobné údaje klientov a/alebo
potenciálnych klientov. Dodavatel' nie je oprávněný získávat' súhlas so spracúvaním
osobných údajov dotknutej osoby na účely vlastnej marketingovej činnosti, teda činnosti
vykonávanej mimo určenej spolupráce s Odberatefom.
Článek VI.

Podmienky spracúvania osobných údajov a zoznam povolených operácií

6.1. Podmienky spracúvania osobných údajov ustanovujú platné právně předpisy na
ochranu osobných údajov a ustanovenia tejto Zmluvy.

6.2. Dodavatel' je oprávněný spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok
dojednaných s Odberatel'om a spósobom ustanoveným v GDPR a zákone o ochraně OÚ
a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu ochrany osobných údajov spočívajúcom
v náhodném alebo nezákonnom zničení, strate, změně alebo v neoprávnenom
poskytnutí přepásaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných
osobných údajov, alebo v neoprávnenom přístupe k nim, připadne k porušeniu
základných práv a slobod dotknutých osob, a to najma k porušeniu ich práva na
zachovanie 1'udskej dóstojnosti alebo k iným neoprávněným zásahom do ich práva na
ochranu súkromia.

6.3. Dodavatel' je oprávněný vykonávat' spracovaterskú operáciu alebo súbor
spracovatelských operáciť s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, ktoré
zahmajú:
získáván ie

zaznamenávanie

6.4. DodávateF nie je oprávněný spracúvané osobné údaje zveřejnit' alebo poskytnut'
třetím stranám, okrem prípadov, kedy je poskytnutie osobných údajov zákonnou

povinnosťou v zmysle osobitných právnych predpisov. Dodavatel' je povinný vopred
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informovat'OdberateFa o prípadoch, při ktorých je nevyhnutné zaistiť přenos osobných
údajov do třetích krajin alebo medzinárodných organizácií.

6.5. Zmluvné strany sa dohodli, že evidenciu všetkých dokumentov, v ktorých sú uvedené
práva a povinnosti Odberatel'a a klienta a ďalšie údaje, doklady alebo iné dokumenty
v zmysle všeobecných právnych predpisov, ktoré obsahujú, alebo by mohli obsahovat'
osobné údaje, uchovává Odběratel'. Dodavatel' nie je oprávněný v podmienkach svojej
činnosti archivovat' žiadne údaje a dokumenty a tieto je povinný bez zbytočného
odkladu odovzdať dohodnutým spósobom Odberatel'ovi.

6.6. Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne a včasné zlikvidovanie osobných údajov
dotknutých osob spracúvaných vpodmienkach činnosti Dodavatel'a zodpovedá
v ptnom rozsahu samotný Dodavatel'.

6.7. DodavateF nie je oprávněný osobné alebo iné údaje dotknutých osob používat' na
vytváranie vlastných databáz pře spracovanie na ďalšie účely. Vytváraním vlastných
databáz sa, okrem iného, rozumie vyhotovovanie kopií dokumentov vzťahujúcich sa na
výkon služieb Dodavatel'a, ktoré obsahujú osobné údaje dotknutých osob.
ČlánokVII.
Práva a povinnosti zmluvných stráň
7.1. Dodavatel'je povinný:

vykonávat' technické, organizačně a personálně opatrenia, ktoré zaručujú, že

spracúvanie osobných údajov spina požiadavky GDPR a zákona o ochraně OÚ
a zabezpečujú ochranu práv dotknutej osoby

zaznamenávat' a uchovávat' len správné a úplné osobné údaje, tak ako mu bolí
poskytnuté zo strany dotknutej osoby, a to v súlade s dobrými mravmi a konat'
spósobom, ktorý neodporuje právnym predpisom na ochranu osobných údajov
bezodkladné oznámit' Odberatefovi akékorvek uplatnenie práva dotknutej
osoby v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov (najma uplatnenie práva
na přístup k údajem, práva na opravu, práva na vymazanie, práva na
obmedzenie spracúvania, práva na přenosnost' údajov a práva namietať) a
poskytnut' Odberatel'ovi súčinnosť při vybavovaní žiadostť dotknutých osob
poskytovat' Odberatel'ovi súčinnosť při zabezpečovaní plnenia povinností, ktoré
mu ako prevadzkovatel'ovi vyplývajú z právnych predpisov na ochranu
osobných údajov, a to najma při plnění povinností zaistiť bezpečnost'
spracúvania osobných údajov, oznámit' porušenie ochrany osobných údajov
Úřadu na ochranu osobných údajov SR, oznámit' porušenie ochrany osobných
údajov dotknutej osobě, vykonat' posúdenie vplyvu na ochranu osobných
údajov a uskutočniť predchádzajúcu konzuttáciu s Uradom na ochranu
osobných údajov SR v případech stanovených v GDPR a zákonom o ochraně OU,
a to s prihliadnutím na povahu spracúvania, informácie dostupné
Dodávatefovi a mieru nevyhnutnosti poskytnutia takejto súčinnosti
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spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov Odberatera
po zohl'adneni povahy spracúvania osobných údajov v co najvačšej miere
poskytnut' súčinnosť Odberatel'ovi vhodnými technickými a organizačnými
opatreniami při plnění jeho povinnosti přijímat' opatrenia na základe žiadosti
dotknutej osoby

vymazat' osobné údaje alebo vrátit' Odběratelovi osobné údaje po ukončení
poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe
rozhodnutia Odberateťa a vymazat' existujúce kopie, ktoré obsahujú osobné
údaje, ak osobitný předpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská
republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov, a ak
k odovzdaniu a výmazu osobných údajov nedošlo už v rámci predchádzajúceho
plnenia povinností DodávateFa.

poskytnut' Odberatefovi informácie potřebné na preukázanie splnenia
povinností a poskytnut' súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a
kontroly zo Odberatel'a alebo auditora, ktorého pověřil Odberater.
na požiadanie Odberatera oznámit' tomuto akekol'vek informácie preukazujúce
plnenie povinností stanovených vtejto zmluve avprávnych predpisoch na
ochranu osobných údajov zo strany Dodávateťa

umožnit' vykonat' kontrolu dodržiavania pravidiel ochrany osobných údajov
a dodržiavania předmětu tejto zmluvy:
o Odberatefovi

o tretej straně (auditorovi) poverenej Odberatel'om aviazanej
mlčanlivosťou

o Úřadu na ochranu osobných údajov SR,

při výkone kontroly je Dodavatel' povinný vytvořit' primerané podmienky
a bezodkladné poskytovat' požadovánu súčinnosť; v případe, ak výkon kontroly
je realizovaný zo strany OdberateFa alebo tretej strany poverenej Odberatefom,
je Odběratel'povinný písemné oznámit' Dodavatelovi termín vykonania kontroly
aspoň dva dni vopred.

7.2. DodavateFje povinný při získávání osobných údajov klientov a/alebo potenciálnych
klientov splnit'v méně OdberateFa informačnú povinnost', ktorá mu vyplývá z GDPR a §
19 Zákona o ochraně OU. Poskytnutie informácií vymedzených vGDPR a zákone
o ochraně OD je DodávateF povinný nechať si potvrdit' dotknutou osobou spósobom
určeným Odberatefom, alebo ak OdberateF tento spósob potvrdenia neustanoví, iným
vhodným spósobom.

7.3. Dodavatel'je ďalej povinný vykonávat' najma tieto bezpečnostně opatrenia:
zabezpečit' dočasné uchovávanie dokumentov týkajúcich sa sprostredkovania
OdberateFa, ktoré obsahujú alebo móžu obsahovat' osobné údaje, v osobitných
priestoroch poskytujúcich ochranu před vonkajšími vplyvmi prostredia a před
neoprávněným prístupom ktýmto dokumentom zo strany ďalších subjektov;
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Dodavatel' je povinný tieto dokumenty dočasné uchovávat' v uzamykatel'nych
skriniach

vykonat' poučenie svojich zamestnancov a iných oprávněných osob o povinnosti
dodržiavania bezpečnostných opatření stanovených osobitnými právnymi

predpismi upravujúcimi oblast' ochrany osobných údajov avtejto zmluve;
Dodavatel' je povinný takto vykonané poučenie neustále aktualizovat', a to
najma v případe legislatívnych zmien týkajúcich sa ochrany osobných údajov;
o uskutečnění takéhoto poučenia je Dodávater povinný vyhotovit' písomný
záznam, ktorýje na požiadanie povinný předložit'Odberatefovi

zabezpečit' kontrolu dodržiavania stanovených bezpečnostných opatření zo
strany zamestnancov, resp. ďalších osob oprávněných spracúvať osobné údaje
v rámci činnosti Dodavatel'a

zamedziť přístupu k osobným údajom subjektom poskytujúcim Dodávatefovi
uskutočnenie služieb, při kterých by mohlo dójsť k přístupu k osobným údajom;
v případe, že splnenie tejto povinnosti nie je ani po přijati všetkých dostupných
opatření dostatočne možné. Dodavatel' je povinný zaviazať takýto subjekt
písomným vyhlášením o zachovaní mtčanlivosti o osobných údajoch a iných
skutočnostiach, s kterými sa při výkone takejto činnosti mohol oboznámiť
přijat' efektívnu protipožiarnu ochranu tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo
zničeniu dokumentov obsahujúcich osobné údaje v dósledku pósobenia
vonkajších vplyvov

zaistiť nepretržitú přítomnost' osoby oprávnenej spracúvať osobné údaje
v rámci činnosti Dodávatera v čase, kedy sa vtýchto priestoroch nachádza
neoprávněná osoba; o povinnosti dodržiavania tohto opatrenia vykoná
Dodavatel' poučenie svojich zamestnancov, resp. iných osob oprávněných
spracúvať osobné údaje v podmienkach činnosti Dodávatera
dodržiavať zásadu čistého štola, vzmysle ktorej Dodavatel' pracuje výlučné
s tými dokumentmi, ktoré v danom čase potřebuje pře výkon svojej činnosti;
Dodavatel' neponechává volné dostupné žiadne dokumenty týkajúce sa
sprostredkovania služieb Odberatera v priestoroch výkonu svojej činnosti v čase
nepřítomnosti; Dodavatel' sa zavazuje oboznámiť s povinnosťou dodržiavania
zásady čistého štola svojich zamestnancov a iné osoby oprávněné spracúvať
osobné údaje v rámci jeho činnosti

zabezpečit' zariadenia, prostredníctvom ktorých vykonává spracúvanie
osobných údajov vhodnou antivirovou ochranou, při práci s týmito zariadeniami
využívat' manažment hesiel a zabezpečovat' ochranu před neoprávněným
prístupom k tomuto zariadeniu prostredníctvom silných hesiel a změny hesla,
ako aj ďalších technických opatření zabezpečujúcich ochranu spracúvaných
osobných údajov prostredníctvom zariadení Dodávateťa

využívat' výlučné dokumenty, které bolí Dodávatelbvi poskytnuté zo strany

Odberatel'a a ktoré spíňajú zákonné požiadavky týkajúce sa spracúvania
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osobných údajov; Dodávater nie je oprávněný umožnit' dotknutej osobě
udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom vlastného
dokumentu; uvedená povinnost' sa vzťahuje aj na splnenie informačnej
povinnosti podťa GDPR a § 19 zákona o ochraně OU;

přijat' mechanizmus spósobilý odhalit' porušenie ochrany osobných údajov;
v případe porušenia ochrany osobných údajov je Dodavatel' povinný bez
zbytočného odkladu po tom, ako sa otejto skutočnosti dozvěděl, vykonat'
oznámenie Odberatefovi a poskytnut' mu nevyhnutné požadovánu súčinnosť při
přijímaní opatření na odstránenie alebo zmiernenie následkov takéhoto
porušenia ochrany osobných údajov, resp. při přijímaní preventivných opatření
na zamedzenie opatovnému vzniku bezpečnostného incidentu

podrobit' sa vopred oznámenej kontrole dodržiavania bezpečnostných opatření
a stavu ochranu osobných údajov vykonávanej Odberatelbm

zabezpečit' doručovanie dokumentov obsahujúcich osobné údaje
samostatnému finančnému agentovi bezpečným spósobom, pričom Dodavatel'
využívá najma šifrovanie e-mailových správ alebo iný vhodný spósob
doručovania

upozornit' klienta a/alebo potenciálneho klienta na rizika súvisiace so zasielaním
jeho osobných údajov, vrátane kopií dokladov totožnosti, prostredníctvom emailovej komunikácie či SMS správ a navrhnut' mu vhodný spósob doručovania
týchto dokumentov obsahujúcich osobné údaje

7.4. Dodávaterje povinný poskytnut' Odběratelovi na základe jeho požiadavky súčinnosť

v GDPR a zákonem o ochraně OU požadovaných případech, ako aj v dalších prípadoch,
v kterých ho Odberateť požiada o poskytnutie takejte súčinnosť. Poskytnutím takejte
súčinnosti nevznikajú Dodávatetovi žiadne ďalšie nároky.

7.5. Povinnost' zavedenia akýchkolvek ďalších bezpečnostných opatření oznámi Odběratel'
bez zbytečného odkladu Dodávatefovi.

7.6. Dodávater je oprávněný spracúvať osobné údaje dotknutých osob výlučné na účet
vymedzený vtejto zmluve alebo na účel určený Odberatefom na základe osobitného
písomného pokynu. Zo strany Dodavatel'a je nepřípustné získávat' osobné údaje
dotknutých osob pod zámienkou iného účelu alebo inej činnosti.

7.7. DodavateF je povinný chránit' spracúvané osobné údaje před ich náhodným alebo

nezákonným zničením, stratou, změnou alebo neoprávněným poskytnutím
prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných
údajov, atebo před neoprávněným přístupem k nim, ako aj před akýmikorvek inými
nepřípustnými spósobmi spracúvania. Dodávater sa za týmto účelom zavazuje přijat'
bezpečnostně opatrenia uvedené vtejto zmluve ako aj ďalšie primerané technické,
organizačně a personálně opatrenia.

7.8. DodávateFje povinný oznámit' Odberatefovi každý případ podozrenia z úniku, straty,
zničenia, zneužitia alebo iného neoprávněného nakladania s osobnými údajmi
dotknutých osob bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvie tieto skutočnosti.
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7.9. DodavateFje oprávněný spracúvať osobné údaje dotknutých osob v méně OdberateFa
po dobu platnosti zmluvy, ktorou došlo k založeniu právneho vzťahu medzi
Odberatel'om a Dodavatel'om.

7.10.Dodávatersa zavazuje zachovávat' mlčanlivosť o osobných údajoch dotknutých osob,
ktoré spracúva. Povinnost' zachovávat' mlčanlivosť trvá aj po ukončení spracúvania
osobných údajov Dodavatel'om.

7.11.Zmluvné strany sa zavázujú respektovat' právo dotknutej osoby na informácie a ďalšie
práva dotknutých osob v zmysle GDPR a zákona o ochraně OÚ, súvisiace so
spracúvaním jej osobných údajov.

7.12-Dodávater nesie plnu zodpovědnost' za škodu spósobenú Odberatel'ovi vdósledku
nepravdivosti vyhlásenia uvedeného v bode 1.2. tejto Zmluvy, ako aj za škodu
spósobenú Odberatel'ovi v dósledku porušenia povinností vymedzených vtejto Zmluve
a/atebo povinností vymedzených v GDPR a zákone o ochraně osobných údajov.
Dodavatel'je povinný nahradit' Odběratelovi škodu, ktorá mu vznikne jeho úmyselným
alebo nedbanlivostným konáním, resp. opomenutím konania, na ktoré bol povinný
podFa ustanovení tejto Zmluvy a/alebo GDPR a zákona o ochraně osobných údajov.

Škodou sa na účely tejto Zmluvy rozumie skutočná škoda ako aj případný ušlý zisk,
vrátane pokut udělených Odberatel'ovi a nákladov vynaložených zo strany Odberatera
v konaní o ochraně osobných údajov.
ČlánokVIII.

•.

Závěrečné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a
účinnost' dňom nasledujúcim po dni je zverejnenia na webovom sídle dodávatera
(www.VisitPoprad.sk).
8.2. Zmluva sa uzatvára na dobu trvania zmluvného vztahu medzi Odberatefom
a Dodávateťom.

8.3. Zmluva ódo dna jej účinnosti ruší a nahrádza akékorvek predchádzajúce zmluvné
dojednania medzi zmluvnými stranami týkajúce sa spracúvania osobných údajov.
8.4. Sprostredkovatel' je oprávněný začat' so spracúvaním osobných údajov v méně
prevadzkovatel'a v den nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

8.5. Akekorvek změny, dodatky a vedťajšie dojednania ktejto zmluve musia mať písomnú
formu a musia byť schválené oboma zmluvnými stranami. Uvedené sa vztahuje
v rovnakom rozsahu aj na zrušenie požiadavky zachovania písomnej formy.
8.6. V případe, že jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sú neplatné alebo sa stanů
neplatnými, nie je tým platnost' ostatných zmluvných ustanovení dotknutá. V takomto
případe sa zmluvné strany dohodnu na náhradnej zmluvnej úpravě, ktorá zodpovedá
sledovanému účelu. To isté platí aj pře případné medzery v zmluvnej úpravě.
8.7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom
každá zmluvná strana dostane jedno (l) vyhotovenie tejto zmluvy.
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8.8. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spósobilé k právnym úkonom, ich zmluvné prejavy
sú dostatečné určité a zrozumiterné, ich zmluvná voťnosť nie je obmedzená a právny
úkon je urobený v predpísanej formě. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že si tuto zmluvu
před jej podpísaním prečítali, že táto bota uzatvorená na základe ich slobodnej vole
a zároveň vyhlasujú, že táto zmluva nebála uzatvorená vtiesni za nápadné
nevýhodných podmienok, na znak čohoju podpisujú.
V Bratislavě dna 04.12.2019

V Bratislavě dňa2-.12.2019

Za prevadzkovatel'a:

Za sprostredkovatel'a:
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Janette Vojtková, l^lpater

Ing. i^c\a Pitoňáková, riaditel1<a
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