
Messer Tatragas, spol.  s  r.o.

MESSERe
Gases for  Life

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonnĺka

číslo:  368739/1/2020

medzi

Messer Tatragas, Spol. s r. o.
Chalupkova 9
819 44   Bratislava

lč0.                              00 685 852
IČ DPH:                         SK2020293220
Bankové spojenie:   Tatra banka,  a.s.,  Bratislava
č.  účtu:                            2688000015/1100
lBAN.                              SK531100 0000 0026 8800 0015

Konaiúci.                    lng.  Michal  paľa -konateľ
Zapísaný v obchodnom  registri Okresného súdu  Bratislava  1, oddiel   Sro,  vložka č   278/8

a

Obec Rudňany

55U3dž%nyR:3D4ŇANy

Konajúci:  Bc.  Rastislav  Neuvirth -starosta obce

Odb   číslo:
IČO:

IČ  DPH.
Bankové spojenie,
č   Účtu:

368739
00329533

(ďalej  len  „predávajúci")

(d'alej  len  „kupujúcľ)

(ďalej  spolu  len  „zmluvné strany")

v  nasledovnom  znení.

1               Pľedmet zmluvy, objednávanie a dodacia lehota
11               Predävajúci  sa zaväzuje  dodať kupuiúcemu tovar v kvalite,  druhu  a  cene  podľa  článku  2  3 teito  zmluvy   Kupuiúci  sa  zaväzuie tovar

v   kvalite,  druhu  a  cene podľa článku 2  3 tejto zmluvy  prevziať a  zaplatiť zaň  dohodnutú  kúpnu  cenu.
12               Kupuiúci  bude  tovar podľa článku  2  3  teito  zmluvy obiednávať u  predávaiúceho  nasledovne

a)       tovar.  ktorý  sa dodáva v  cisternách:
kšpu,JÍ2,,bžd5eož:Sje|iť;#d2n|ä5Vk#ba.e4m,a,,',Ošú,.adpr.ečsausgi:'5:hs,kcme,s;ečrä::u3dco,m36'%o.b6ug3ohboJä:nárYg:ie'3gj:ácnkáyvĽá

prevzatá   predávaiúcim   po   13 00   hod    vpracovný   deň   alebo   vakomkoľvek   čase   počas  iného   ako   pracovného   dňa   sa
považuje za  prevzatú  o 7:30  hod   v  nasleduiúci  pracovný  cleň:

b)      tovar,   ktory   sa   dodáva   v  oceľovycMlakových   fl'ašiach,   zväzkoch   alebo   paletách,   a   kvapalný   tovar,   klorý   sa   dodáva   v
eurocylindroch.

:äp,Tiúcósb5uode.ŕisá3,.aťa?ebi:d:ážľ3n|a,e7T:2o#igr:žu.c,:"ge,ätrpuoTasskg;Tce.svsne,rg:oäg-ĺ-c#ag:e:3b7ť€g3:J:%Tá#ot3':fpoTá;k:
objednávka prevzatá predávajúcĺm po  12:00 hod   v pracovný deň alebo v akomkoľvek čase počas iného ako pracovného dňa
sa považuje za prevzatú o 7:00 hod. v nasledujúci pracovný deň.

1.3               Predávajúci  dodá  tovar  podra  článku  2.3  tejto  zmluvy  v  ocerovýcMlakových  frašiach,  zväzkoch,  palelách,  eurocylindroch  a/alebo
v cisternách,  ktoré  zostávaiú  vlastníctvom  predávajúceho.  Prenechanie  oceľovycMlakových  fliaš,  zväzkov,  eurocylindrov  a/alebo
paliet  na  dočasné  užívanie  kupujúcemu  sa  §pravuje  samostatnou  písomnou  zmluvou,  osobitným  doiednaním  v článku  2  3  {eito
zmluvy a  Všeobecnými  obchodnými  podmienkami  predávajúceho  (d.alej  !en  „VOP")

14               Predávaiúci dodá  kupuiúcemu  (i)  tovar podra článku  l  2  plsm.  b)  tejto zmluvy do  2  pracovných  dni  od  potvrdenia  obiednávky  podľa
článku  12  tejto  zmluvy  predávajúcim,  s vynimkou  amoniaku  a  chlóru,  ktory  -ak ie  ako  tovar doiednaný  v článku  2.3 tejto  zmluvy -
dodá  predávajúci  kupujúcemu  do  5  pracovných  dni  od  potvrdenia  objednávky  podľa  článku   1  2  teito  zmluvy  predávajúcim,   a
(ii) tovar  podľa  článku  1.2  písm    a)  tejto  zmluvy  do  3  pracovných  dm  od  potvrdenia  obiednávky  podľa  článku   1.2  tejto  zmluvy
predávajúcim;  ak v potvrdenl  objednávky nie ie  uvedené  inak.

2              Miesto doclania a druh tovaru, cena a platobné podmienky
21               V prípade,  ak  zmluvné  strany  dohodli,  že  predávaiúci  zabezpeči  dopravu  tovaru  v oceľových/Uakových  fl`ašiach  ku  kupuiúcemu,

uvedú  miesto  dodania  tovaru:  xxxxxxxxxx.   Pre  dodanie  tovaru  v cisternách  platĺ,  že  predávajúci  zabezpečí  dopravu  tovaru  do
miesta  uvedeného  ako  adresa  kupujúceho  v  identifikácn  kupujúceho  v tejto  zmluve,  ibaže  by  zmluvné  s`rany  v tomto  ustanoveni
dohodli iné miesto dodanja: xxx"x"x

2 2               Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  cenách  vzmysle  zákona  č   18/1996  Z z.  o  cenách  v platnom  znení    Kupuiúci  ie  povinný  uhradiť
dojednané ceny  (kúpnu  cenu,  náiomné,  poplatky  a  priplatky)  podl'a  článku  2  3  tej(o zmluvy  a  VOP  do  14  dnĺ  od  dátumu  vystavenia
fak'úry-

2.3              Zmluvné   strany   sa   dohodli   na   nasledovnom   druhu   tovaru/služieb, cene   tovaru/služieb   a množstve   tovarii,   ktoré   sa   kupuiúcí
zaväzuje od predávajúceho ročne odobrať.
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Kód  produktu
Popis produktu

(Jednotka)

Cena  za iednotku  sa vypočíta t@k,

že z ceny podľa cenníka  platného v  Cena  za jednotku  Ročné množstvo tovaru  na
Čase dodanla tovaru sa odi)očita                   v  EUR                      odobrôtie kupujúcim

nasledovná  zľava  (v%)

100011401

100012501

101530411

101537501

10630

001

001
2.4

Kyslík technický 6,4m3  F40 PIS0

Kyslík technicky 10,7m3  F50 P200

Acetylén technickÝ  6kg F40

Acetylén technĺcký  iokg F50

N ájom  fľaša  ocerová/deň

9/o-zľava  TRF  poplatok

9/o-zrava  recyk. prĺsp.

22,69

34,45

74,71

130,26

V uvedených  cenách nje je zahrnutá daň  z pridanej hodnoty,  ktorá je  stanovená  príslušným  právnym  predpi§om`
2.5               Ceny/sumy  podľa  článku  2.3  tejto  zmluvy  (ďalej  len  „pôvodné  ceny")  boli  dohodnuté  s  ohľadom  na  náklady  predávajúceho  ku  dňu

podpisu  tejto  zmluvy.  Zmluvné  strany  sa  preto  dohodli,  že  pôvodné  ceny sa  zmenia,  ak  dôjde  k  zvyšeniu  nákladov  predávaiúceho
(nákladovej  zložky  ceny)   spojených   s  výrobou/obstaranĺm  tovaru   a/alebo  dodaním   tovaru   kupujúcemu.   Za  zvyšenie   nákladov
podľa  predchádzajúcej  vety  sa  považuje  napr.   zvýšenie  výdavkov  predávajúceho  na  dopravu,   cien  elekti.ickej  energie,   miezd
u predávajúceho  (najmä,  ale  nielen,  v dôsledku  zvýšenia  mzdovych  zvýhodnenl  alebo  kompenzácií,  mzdy  za  prácu  nadčas  či
náhrady   mzdy   podľa   všeobecne   záväzných   právnych   predpisov),   zavedenie   novych   poplatkov   či   priamych   daní   v zmysle
V#e#gjazá:äazx?#á|n8rápvnTay;hoúp:eedr:'Š°%za;8:n'Í:huz#::ýec|n:ärk,amdš'vn.e)úparapv°ad.pt:oá#'8#ec:::t°§aus|asnk:XS:#isnaapzôávkq8äs

pÍsomného  oznámenia,  ktoré  zašle  predávaiúci  kupujúcemu,  a  s  Účinnosťou  od  prvého  dňa  mesĺaca,  ktoľý  nasleduje  po  doručení
predmetného   oznámenia   kupujúcemu;   pričom   za   doručenie   predmelného   oznámenia   kupujúcemu   sa   považuje   aj   odoslanie
predmetného  oznámenia  kupujúcemu  na  emailovú  adresu,  uvedenú/oznámenú  kupujúcim  predávajúcemu  za  Účelom  zasielania
elektronických faklúr od  predávajúceho  (podľa  prísl.  ust.  VOP).

2 6              Zmluvné  strany  sa  zaväzujú  považovať  dohodnuté  ceny  za  dôverné  a  neinformovať  o ních  tretiu  stranu  v zmysle  článku  4  tejto
zmluvy.

2.7               V prĺpade  neodobrania  dohodnutého  ročného  množstva  (ovaru  v zmysle  článku  2.3  teito  zmluvy  kupujúcim  v ol)dobĺ  iedného  (1)
roka  počas  trvania  tejto  zmluvy,  je  predávajúcj  oprávnený  doúčtovať  kupuiúcemu  kúpnu  cenu  (platniJ  v  zmy§le  Č!ánku  2.3  tejto
zmluvy)  za  neodobraté  množstvo tovaru  -pričom  v prlpade,  ak je  cena  toho  istého  druhu  produktu  diferencovaná  podľa  rôznych
tovarov  (napr.  rovnaký  technický  plyn   ako  produkt  je  definovaný  ako  viac  druhov  tovaru  v závislosti  od  rozdielnych  množstiev
v obale)  a  ročné  množstvo  tovaru  je  stanovené  spolu  pre  rôzne  tovary jedného  druhu  (tj.  nie  pre  tovar jednotlĺvo.  ale  pre  druh
produktu),  na  účely doúčtovania  podľa  tohto  ust.  sa jednotková  cena  vypočĺta  z  najnižšej  „ceny  za  jednotkuu  tovaru  daného  druhu
produktu  v zmysle  článku  2.3  tejto  zmluvy   Doúčtovanie  sa  vykoná  po  uplynutĺ  obdobia  iedného  (1)  roka  trvania  teito  zmluvy.  Ak
trvanie  tejto  zmluvy  skončí  predčasne   (pred   uplynu`i.m  doby  trvania  tejto  zmluvy  podľa   článku  3.1   tejto  zmluvy),  vypočĺta  sa
dohodnuté  množstvo  tovaru  na  odobratie  kupujúcim  za  posledný  neúplný  rok  trvania  tejto  zmluvy  pomerne  k počtu  ukončených
mesiacov trvania  (ejto  zmluvy  a predávajúci je  po  takomto  predčasnom  skončení teito  zmluvy  oprávnený  doúčtovať  kupujúcemu
kúpnu  cenu za neodobra(é  množstvo tovaru podľa prvej vety tohto  ust   za  posledný  neúplný  rok trvania  tejto  zmliivy

2.8               Kupuiúci  vyhlasuje,  že  ročné  množstvo  tovaru,  ktoré  sa  v zmysle  článkiJ  2 3  tejto  zmluvy zavjazal  odobrať  od  predávajúceho,  tvorĺ
menej ako  70  % jeho  celkovej  ročnej  potreby prĺslušného druhu  tovaru

3               Doba trvania zmluvy
3.1               Zmluva  sa  uzatvára  na  dobu  určitú,   vtrvaní  dvoch  (2)  rokov  od  prvého  dňa  v meslaci  nasledujucom  po  podpise  tejto  zmliivy

oboma zmluvnými stranami.
3.2               Zmluvné  strany  môžu  ukončiť  platnosť  zmlwy  dohodou  alebo  odstúpenĺm  od  zmluvy  podľa  článkov  3,3  alebo 3.4  tejto  zmluvy`

V prĺpade odslúpenia od zmluvy zaniká zmluva dňom doručenia odstúpenia od zmluvy druhei zmluvnej strane.
3.3              Predávajúci je oprávnený odstúpiť od  zmluvy v prlpade podstatného porušenia jej zmluvných ustanovenĺ kupujúcim. Za podstatné

porušenie zmluvy sa  považuje  najmä  konanie  kupujúceho,  ktorým  porušl článok 2 2 tejto zmluvy.
3.4               Kupujúci je  oprávnený  odslúpiť  od  zmluvy  v prĺpade  podstatného  porušenia iej  zmluvných  ustanovení  predávajúcim   za  pods(a(né

porušenie  zmluvy sa  považuje,  ak  predávajúci  opakovane poruši  Článok  1.1  te/to zmluvy

4             0bchodné tajomstvo
41               Kupuiúci  sa  zaväzuje  zaobchádzať s dôvernými  informáciami  predávajúceho  tak,  že  biJde  rešpek(ovať a  dodržlavať  ĺch  dôvemý

charakter v zmysle  ust   §  271  0bchodného zákonnlka, ako aj  rešpektovať a  chrániť obchodné  tajomstvo predávajúceho podra ust.
§  17 0bchodného zákonníka. V tejto súvislosti  sa  zaväzuje,  že všetky skutočnostĺ,  spadajúce do oblasti obchodného tajomstva,  a
dôverne  informácje  nebude  ďalej  rozširovať  alebo   reprodukovať    Obchodné  tajomstvo  a  dôvemé  informácie  podľa  ust.   §  271
0bchodného   zákonníka   tvoria   všetky   inĺomácje,   technĺcké   dáta   alebo   know  -how,   všetky   pÍsomné   podklady,   čj   v podobe
pĺsomných  dokumentov,   elektronĺckej  podobe  alebo  výkresovei  dokumentácie,  ktoré  sú  považované  za  predmet  obchodného
tajomstva   predávajúceho  vzhľadom   ku   skutočnosti,   že   obsahuie   vyznamné  technické,  vyrobné,   obchodné   či  obdobné   údaje,
ktoých  prezradenie  by vážne  ohrozilo  záuimy  predávaiúceho,  a ktoré  nie  sÚ  v prislušných  obchodných  kruhoch  spravidla  bežne
dostupné.

4.2               Za  porušenie  každej jednotlivej  povjnnostj  podľa  č!ánku 4.1  tejto  zmluvy vzniká  predávajúcemu  právo  na  zmluvnú  pokutu  vo vyške
3.500.-EUR.

5              Záverečné ustanovenia
5.1                Právne vzťahy bližšie  neupravené  touto  zmluvou sa  riadia  prislušnými  ustanoveniami obchodného zákonníka.
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5.2              Neoddeliteľnou  súčasťou  tejto  zmluvy  sÚ  VOP,  uvedené  na  druhej  strane  teito  zmluvy,  ktorými  sa  spravuje  právny  vzťah  medzi
zmlwnými stranami.  Kupujúci  podpisom  tejio  zmliivy  potvrdzuje.  že  prevzal  od  predávaiúceho  VOP,  obozíiámil  sa  s nimi v celom
rozsahu, súhlasĺ s nm a zaväzuje sa ich dodržiavať.

5.3             V pripade rozporu medzi touto zmluvou a vop,  majú ustanovenia teito zmluvy prednosť pred ustanoveniami vop.
5.4              Kupujúci   vyhlasuje,   že   vsúlade   sust    §   4010bchodného   zákonníka   predlžuje   premlčaciu   dobu   v§elkých   práv   vzniknutých

predávajúcemu   voči   kupujúcemu   zVOP   a/alebo   tejto   zmluvy   na   dobu   desiatich   (10)   rokov   od   okamihu   začiatku   plynutia
premlčacei doby   Takéto vyhlásenie sa vzťahuie ai na  práva vznikniité odstupením od VOP a/alebo tejto zmluvy

5. 5           ZeT !š,v,äf asir,::š bsya mz3ňiz:jaú, 3;Xjájnoamp ,;,,noozsn,áam|ťčiä:ž.dst ,3T.e:um ,ruejľ:::nmýächobsckhu:3:äo;`ánš:o:fd ,S: ,á%p,'spurJáúvndao fgrb#t:á:;

oprávnené  konať za  spoločnosť,  vyhlásenie likvíclacie  alebo  konkurzu.
5.6              Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpisu  oboma  zmluvnými  stranami  a  účinnosť  od  prvého  dňa  v  mesiaci  nasledujúcom  po

podpise  te/to  zmluvy oboma  zmluvnými stranami.
5.7              Zmluvné strany sa dohodli,  že  nadobudnutlm  účinnosti  tejto  zmluvy konči trvanie  (platnosť)  nasledovnej zmluvy.alebo zmlúv..
5.8              Kupujúci  potvrdzuje,  že  bol  poučený v  rozsahu prílohy k  tejto zmluve  o spracúvanJ' osobnych  údaiov  predávajúcim,
5 9              Zmluvné strany zhodne  vyhlasujú.  že  si  túto zmluvu  pred iej  podpisorn  prečitali,  že  bola  uzavretá  po vzájomnom  prerokovani  podľa

ich  skutočnej  a slobodnei  vôle,  definitívne,  vážne  a  zrozumiteľne.  nie  v  liesni  alebo  za  očividne  nevýhodných  podmienok   Zmluvné
strany  týmto  potvrdzuiú   pravosť  teito  zmluvy  svojim   podpisom    Zmluva  je  vyhotovená  v  dvoch  rovnopisoch,  pričom  každá   zo
zmluvných strán doslane jedno vyhotovenie

dňa

Bc. Rastislav  Nouvirth

starosta obce

Kupujúcl

VBratislave,dňal0.07   2020          gĺ

+'iflg.  potoľ Janitoľ

Obchodný zástupca
a  koordinátor ch  centier

Predaica ŠDeo.ai"/cn piy,,iiv

Za predávajúceho na základe plnĺimwcua/,o
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Oznámenie podľa §  19 zákona č.18#018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znenĺ (ďalej len

„zákon| a čl. i3 nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.42016 o ochrane f\ri!iclqm osôb pri spracúvanĺ osobných Údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov,  ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (dálej  len „mrladenle|

Pre\/ádzkovater pc)dľa záko"  a  rmriadenti]  oznamuje  nasledovné  skutočnosti  osobe dodá\/ateľa/odberateľa  (d'alej  len  /mluvný partner"),  s ktorou

uzôtvára  zmluvu,  v ktorej  prevádzkovateľ vystupuje  ako  odberater/dodávater (ďalej  len  Ámlu\/a|  a  osobám,  ktoré  sú  zamestrwncami  zmluvného

partnera,  konajú v jeho  mene  alebo  ktorých osobné  údaje sú  u\ĺedené v zmluve/dokumentoch  vystavených  na jej  základe  (ďak3j  len  „1né  dotkn`jté
osobyl`
1.      identifikačné  údaje  prevádzkovatera:  Messer  Tatragas,  spol.  s  r.o.,  Chalupkova  9,  819  44  Bratislava,  lč0    00  685  852,  zapísaná  v  obchodnom

registri Okresíiého súdu  Bratklava  1,  odďel:  Sro, \/ložka č. 278/8,.

2.      účel  spracúvania  osobných   údajov  (A)  zmluvnych   partnerov,  (i)  výkon  práv  a  povinností  zo  zmluvného  vzťahu  -plnenie  zmlúv,  (ii)  vedenie

účtovníctva  a  fakturácia,  (iii)  riešenie  pc)htádávok  po  splatnosti  a  lch  prípadné  vymáhanie  v  zmysle  príslušných  právnych  predpisov,  a  (W)  audít

a  certfikácia   prevádzkovatera;   (8)   1ných   dotknutých   osôb:   (i)   pkitné   uzatvorenie   a   zabezpečenie   plnenia   zmluvných   \/zťahov,  (ii)   vedenle

Účtovníctva  a fakturácía,  (111)  rlešenft!  pohľadávok  po  splatnosti  a  ich  prípadné  vymáhanti=  v zmysle  prblušných  prá\/nych  predpisov,  a  (iv)  audft

a  certifikácia  prevádzkovateha;

3.      právny  základ:  (1)  ak  je  dotknutou  osobou  zmluvný  partner  a  účelom  spracúvanla  je  výkon  práv  a  povinností  zo  zmluvného  vzťahu,  právnym

zakladom   je   plner`ie   uzatvorenej   zmluvy,    (11)   ak   je   dotknutou   osobou   iná   dotknutá   osoba   a  účelom   spracúvania   je   platné   uzatvorenie

a  zabezpečenie   plnenia   zmluvných   vzťahov,   právnym   základom   je   oprávnený   záujem   prevádzkovatera,   (iii)   pre   účel   audftu   je   právnym

základom   oprávnený  záujem   prevádzkovateľa   pokiar  ide   o  aiidľt   lso   alebo  všeobecm   záväzný   právny   predpis   pokiar  ide  o  audít  vzmysle

všeobecne  záväzných  právnych  predpiscyv,  napr.  zákon  o  liekoch,  (W)  pre  účel  rieše"a  pohradávok  po  splatnostl  a  lch  pripadné  vymáhanie je

právnym  základc)m  oprávneny  záujem   prevádzkovatera  uplatňovať  s\/oje  právne  nároky  a zabezpečlt  splnerwe  pohrädávok  a  lných  právnych
nároko\/  pre\/ádzkovateľa,  a  (v)  pre  účel vedenú  účto\/níctva je  právnym  základom  splnenie  zákonnej  povinnosti  prevádzkovateľa,.

4.      rozsah osobných  Údajov: osobné údaje  uvedené v zmluve  uzatvorenej  medzi  prevádzkovaterom  a zmluvným  partnerom  a/alebo  na  účto\/ných

a  iných  dokladoch,   napríklad   meno,   prlezvisko,  tľtul,  trvalé  bydlisko  (miesto   podnlkania),   emailová   adresa,  telefónne  číski,  čísb  bankového

účtu,  podpis,  pracovná  pc>zícla;

5       poskytnutie osobných  údajovje  nevyhnutné za  účelom  uzatvorema  zmluvy ajej  realizácri3,

6.      okruh   príjemcov,   u  ktorych  sa   predpokladá,   Že  im   budú  osobné   údaje   poskytnuté/sprĺstupnené    (i)   Mes5er   information  Services  GmbH   so

sĺdbm:   Otto-Hahn-Strasse   24,   648   23   Groíš-Umstadt,   Nemecko,   ktorá   pre\/ádzkuje   server,   na   ktorý   sa   údaje   ukladajú,   (ii)   osobe,   ktora

vykonáva  ďgltalizáciu/scanovanie  dodacích  listov,  (lti)  osobe,  ktorá  vykonáva  prepra\/u  tovaru  alebo  iných  vecí  k zmluvnemu  partrmrovi  alebo

od  zmluvného  partnera,  (iv)  osobe,  ktorá  presadzuje  práva  alebo  vykonáva  po\/innostl  pre\/ádzkovateľa  zo  zmlu\/nej  5polupráce  so  zmluvnym

partnerom,  (v)  osobám,  ktoré  rearizujú  predaj  tovaru  a  poskyto\/anie  služieb  v  merm  a  na  účet  prevádzkovateľa  (mandatán),  (vi)  audítorovi,  a

(vn)  osobe,  ktcwej  by v  budúcnosti  mohía  b\ri  postúpená  pohľadávka  prevádzko\/ateľa  voči  zmlu\/nému  partnerovi,
7       doba  uchovávanĹa  osobných  údajov:  10  rokov;

8       s akýmiko^ĺek otázkami ohradom  spracúvanla  osobných  údajov sa  na  nás  môžete obrátw zashanĺm  emailovej  spravy našej  zodpovednej  osobe,

ria  emailovej adrese ktorej si  môžete uphtníť aj  nižšie uvedené  práva: zodDovednaosobask@messergrouD.com;

9.     dotknutá osoba  (osoba,  ktorqj osobné  údaje spracúva  prevadzkovater)  má  nasledovné  práva.

9.1. právo  požadovať Drĺstuo  k svojim osobným  údajom -môžete nás  poŽLadať o  prĺstup  k osobným  údajom,  ktoré o Vás spracúvame,

9.2.právo  na  gp[a!Ĺ!±  osobných   údajov  -môžete  nás  požiadať  o  opravu   nepresných  ak!bo   nekompletných  osobných   údajo\ĺ,   ktoré  o  Vás

spracovávame,`

93   právo   na   vymazanie   osobných   údajov   -   môžete   nás   požiadať,   aby   sme   \/ymazall   Vaše   osobné   údaje,   ak   r"pr    dôjde   k  nlektorej

z nasbdujúckh  skuácií:

93.1.  osobné údaje už  nie sú  potrebné na  účev,  na  ktoré  boli zhromaždené alebo  inak spracované,

9 3.2   Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;

93.3.  Vaše  osobné  úclaje  musia  b\ri  vymazané  k sphenlu  prá\/nej  povmnosti  stanovenej  v  práve  Únie  alebo  členského  štátu,  ktorá  sa  na

nás vzťahuje;

9  4   pravo  m  obmedzenb  soracúvania  osobných  Údajov -môžete  näs  požladať,   aby  sme  obmedzHľ  spracovanie  Vašich  osobnych  údaiov,  ak

dôjde  k  niektorej  z  nasledujúcich  situácií

9 4.1.  popreH ste presĺiosť osobných  údajo\/,  a to na  dobu  potrebnú  k tomu,  aby sme moM  presnosť osobných  údajo\/ overiť,.

9 42.  spracovanie  Vašlch osobí`ých  údajov je  protiprávne,  ale  odmíetate výmaz  tychtc)  údajov a  namiesto  toho žiadate  o obmedzenie  ich

použitĹa,

9  4  3,  my  už  Vaše  osobné  údaje  nepotrebujeme  na  Účew  spracovar\ia,  ak!  Vy  lch   požadujete  na  určenie,  výkon  alebo  obhajobu  svojich

právnych  nárokov,
9,4.4.  vzniesll  ste  námietku  proti spracovaniu  Vašich  c>sobných  údajov,  dokiar nebude  overené,  čt  oprávnené  dô\/ody  našej  spoločnosti  ako

prevádzkovatera  prevažujú  nad  Vašimi  oprávneí`ýml  dôvodmi,.
95.právo  namletať  Droti  sDracuvaniu  osobných  Údajov  -môžete  kedykoľ\/ek  vznlesť  námletku  proti  spracovanh  Vašich  osobných  údajov

našou  spoločnostou   uskutočňovanému   nami   na   právnom   základe  splnenie  úlc)hy  reamovanqj  vo  verejnoni   záujme   alebo   pri  výkone

verejnej  mocl,  alebo  (napr    na  účev  priameho  marketingu)  vykonávaného  na  základe  nášho  c>právneného  záujmu   Avšak  my  Vaše  údaje

na  priamy marketlng v tomto  prípade určfte  nepoužijeme,.

9.6   právo  na  orenosnosť  svoJich  osobných  údajov -v pripadoch  predpokladanych  \/šeobecne  zá\/äzných  právnym  predpisom  (zákon  a/alebo

nanadenie)   máte   právo  zĺskať  osobné  údaje,   ktoré  sa  Vás  týkajú,   a   ktoré  ste   nam   poskyth,  v  štruktúrovanom,   bežne  používanom   a

strojovo čftaternom formáte s tým, že týmto  pravom  nesmú  b\ff nepriaznivo  dotknuté práva  a  slobody  lných osôb,

9.7,  právo  Dodať  návrh  Úradu  na  ochranu  osc)bných  údaJc»/  SR,  Hraničná  12,  820 07  Bratislava  27,  \M^/wmou.sk,  na  začatie  konanh  o  ochrane

osobných  údajov  podra  §  99  a  nasl.  zákona
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