
Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov č. 00024006

(dalej len "Zmluva") uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 Obchociného zákonníka ó, §'l311§91 Zb. v znení neskorších predpi§$v medzi
spolrrčnoslarni

obchodnó menol Ticket Service, s.r.o.

siejla: Karadžičova S, S2S ,!§ Bratislava,
lóo: sz ů05 §51, DlC:2120B7O§53. lč DPH: sKZ120B70653,
zápis v registri: Oi:ch*dný regíster Okresného súdu BratísJava l, oddiel: §ra, vložka č.: 1§2404l§^

bankovó spajenie: Tatra banlqa a,s,
IBAN §K84 110* 0ůí}0 002§ 7§00 03§0, BlC: TATfiSK§X
e-mail : iníormacie-*k@edenrerl,conr
tel. č,: 0800 S07 007
tel, č. zo zalrraničia: +421 {2} 5a 70 72 22
v fiene spoločnosli koná: lvlichaela Obernauerová: na základe poverenjaisplnomccnenia
(ďalej len "Poskytovatel'" alebo "Ticket Service")

a

cbclpdné rneno, Základná umelecká škola. Bernolákcva 3. Holíč
sídlc: 3erno{ákova 3, 90851 . Ficiíč
xoiešpondenčná adresa {v prípaie ak je iná než sídlo):,....,..
lČo: 378384B2, DlČ: 2021636122 lČ DPH:
zápis v regtstr,':

bankovés-pc,i.nie, S/<rr3 a2a oa@ 2?/6 .1,f3* íer-f

i,'"ikfi";.", ^, ?ehr breii l , ?/í,?:,í"-*.il s.y!,lÝ-l:0lyl l1l.4*,.,,, (,?//,áa

v rnei]e spoloónoslr [roná. , ' PCé' .. {g *z)t (. ..7|,.&./,. et .1
(d'alej ien "Objednávatel"'alebo "Klient"-i (a|ebo seciočne a; áko lmluvné strany"i

/pť

Poskyiovatel' §a zavázuje zabezpečiť pre objednávatel'a sprostrecikovanielposkytovanie aasiedovných produktov

zan":estnaneckých beneíitov a ObjeCnávatel' sa za sprostredkovanielposkytovanie zvolených produkiov a súvisiacich sliižjeb
zavázuje zaplatť Posk},tovatel'ovi odmenu a dohodnulé poplatky v súlade s r/šeobecnými obchodnýrni poirnienkami - klísnt v
akiuálnom zneni iďalej len "VOP-KLIENř}, príslušnými Sacjzobníkmi odmien a pop]atkov vydanými Poskytovaiel'om- Pojmy

uvedené vel'kými začínajúcimi písmenami, kloré nie sú v tejto Zmluve rrý,slovne definované. majú význarn ako je uvedené Vo

VoP-KLlENT.

piscmnéhs dodaiku k tejio Z.ntu!€.i

Karta Edenred (,,karta Edenred")
je nepr*nosná personallzovaná čipová kaíta fia bá:e Masiercard umožňuj*ca realizá*iu platieb pr*strerlnictvclŤ PC§ iernrinálu,

onlirre platby, §lvl§ piatby alebo §martphone platby. Kada §de*red je nru|l!íunkčná preciplatená karta na rneno, htolá nióže v setre

obsahovat' viacero digitálnych peňaženiek: ii} Peňařenku Tick*i Re§taurant§ {§travovac]e e-poukážky Ticket fiestaulffnt6} a (iii
Peňaženku Dav*lenka (Rekreaóný e-poukaz Dcrvolenka}" Kada řdenred je vydaná na záklarte licen*ie; Mastelcard s pricieleným

o*obným ldentiŤikaňným číslom {PlN} a je nrožné ju p*užíť výhradne na území §lovenskej republiky, Karta Edenred je

precipakladoni na rlyuživanie nasíerír:vných di6itálnych peňaženiek:

1*l Peňaženka Ticket Restaurant@ (,,Peňaženka TR")
je elektronická peňaženka Karty Edenred umažňujúca nealizáciu platieb za íj}Oskytnulé §travov*cie siužby, K PeiiaŽenke T'R sú

asociované strarlr:r,,a*ia e-poukážky TR v prislušnej hodnote. ktolé slúžia ako *]ektronjcká forína prís;levku na str*vovanie na iizen:í
Slovenskej repubiiky v túlade s príslušný,mi právnyali p.redpisrni,

Ů Peňaženka Edenred Dovolenka (,,Peňaženka Dovolenka")
je *l*kťonická peňaženka karty §tl*nr*d, unTcžňr"r,júca rea!]eáciu platieh zt poskytnuié Rekreačné služby" K PeňaŽenke Dovclenka

.]* a*o*iovený rekreačný e-portkaz Ďor:olenka v pri*lu§r:ej hodnote, ktnrý slr}ži *ko el*ktronícky rekreačný paukaz p*skytnutý ako
priscevok zamesinávatel'a ne rekreáciu čam€stfianca na úzení $lovensk*j r*plrbliky v súlade s pr[sluňnýnri plávnymi ptedpísmi.



l? Stravovacie poukážky Ticket Restaurant@ ("TR poukážky")

sú stnavóvacími poukážkami. ktcré slúž:a axc lapieicvá íarrna prispevku na slravovanje na Území Slovenskej republiky v súlffds s
prislr.lšnýn:i právliyi,ni predpism:, prcstrednlci!.^] ktcrych móže Používatel' uhrádaa!'Partnercvi cenu alebo jej Čast'za §lravovacie

služby poskytnuté Poitživatel'ovi Part*ercn,

D Edenred poukážka Darčeky
je papier*vá pcukážka vystar.,ená Pcsk;ic,"a:e :l:- prostredníctvom ktolej móže Používatel' uhi,ádzai' Parlnerovi cenu al*bo jej Óast'

za tovar darčeko.;Éhc charakierl ,; sie:l ,.-,:.a:ýlh pledajni. napr. oblečenia, cbuvi, bížuÝórie, klenotr:v, galantetie, eleklroniky,

špo$gvýřh potrieb. akc aj.; <ríht_le:ii;:- a +ákupných centrách {neslůž] na nákltp p*travincvého tovaru}. lde o beneŤitnú

porrkážku. ktorá umožňuje nákul vy-:.are-. '...?,j a služieb v sieti obchodnýclr partnerov Ticket Service.

U Edenred poukážka Služby
je oapierové poukážka,jystať€.á =csr"::,=:: :- prcstr*clnic!ýoiŤ ktorej n:ože Pcužíl,atel'uhrádzat'Paítnerov; cenu alebc jej Čast'

za siužby ocsk}4nljié v šp:i,:rc- .::,::-:- :.:a\,/oinom alebo kultúrnorc zariaceni, za prrbytcvé *lebo pornánlacie :éjazr}Y,

kúpel'né ajebc liečeble !..,.;:.r a s _::_, :-, !::,: s rekreáciou (nrirno Rekreačných služieb pocil'a Zák*nnika práce), za vzrJeiávac]*

služb.v, aietc za si.ža.),^a:š::-:a-:,=. ::,2, _,.-=. s:arosilivosti. lde o benef;inú poukážku, ktorá umožňuje nákup vybranóho iovaru
^ _i, ::^L __ _- a_- _^

:]3i€ io VCP-(LIE\T, 3i3a3 na SilánKe W,t{v§.ec'e::recj,sk

ú Nesúhlasím

1. oCHRANA oSoBl.{YcH UDAJoV

1.1. zrřluvné strany s€l dohodli. že akékďY€k eoorre údap, ku krorýó spraoívaniu dójde počas plnenia lejto zmluvy (wátane osobných

údajov zamestnancov Klienta), budú Zmltrvrré strany spraoivať v posiavení samostahých prevádzkovatel'ov osobných údaiov. Vzhl'adom na

uvedené, sú zmluvné strany povinné samoslatne plniť všetky povinnosti vyplýva,iúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)

2O16t679z27, apríla 2016 o ochrane íyzických osób pri spracúVaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoným sa zruŠuje

smernica 95/46/Es a zo zákona č. 18t2o18 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorŠÍch

predpisov. Toto ustanoveniezároveňnahrádza akéko|'vek prípadné dolerajšie zmluvné dojednania uzatvorené do momentu uzatvorenia te.]to

zmluvy medzi zmluvnými stranami, koré upravovali právny rrá'ah medzi zmluvnými stranami v časti ochrany osobných údajov. Pre úplnost'a
píe cdstránenie pochybností, toto ustanovenie je zároveá písomným dodatkom k akýmkol'vek zmlúVám tikaiúcim sa ochrany osobných

úCa.o,._ zr.ršuje akékol'vek a všetky doterajšie sprostredkovatel'ské zmluvy medl zmluvnými stranami, dojednané individuálne alebo

pfcs:eo.i.§ďn "šeobecných obďrodnýó podmienok Poskytovatel'tak, že sa príslušné zmluvné dojednania týkajúce sa ochrany osobných

uca;ol l :el,§sí qTúšt'ajú a nahrádzlú sa týmto Ustanovením. Toto ustanovenie má prednosť pred akýmikol'Vek inými Ustanoveniami

§tra. jc"-,i - oclrrany osobných udaiov. obsiahnutými v iných zmluvách uzatvorených medzi zmluvnými stranami. alebo v ahýchkol'vek iných

\é€€óearý3h cbchcdnýG1 podmienkaďr. Koré upravujú vzt'ah medzi Zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, Že Objednávatel'

i:ícr.nJ.€ s!ojctr zamesrnancov o skutočnosti. že je poskflovatel' prijemcom ich osobných údajov a poskytovatel' bude plnit' informačnú
prct:í]nost Ýoě zamestnancom klienta okem iného prostredníctvom jeho webového sídla.

,].2. Pcslqitovatel'má áujem Objednávatel'ovi poskytovať užitočné informácie o produKoch a službách, najmá o novinkách, legislatÍVnych

zmenácň. mimoriadnych ponukách, akciách a tipoch pre podnikanie, ktoré zodpovedajú Objednávatel'ovým individuálnym potrebám.

Poslqltovatel' má záujem uvedené informácie poskytovat' poštou, emailom, telefonicky alebo formou SMS správ. Objednávatel' SÚhlasí so

zasielaním informácií:

"$,:nr".i*

2. ZÁVEREČNÉ USTANoVENlA

2.1. Neoddelitel'nú súčast'tejto Zmluvy tvoria Všeobecné obchodné podmienky (VoP-KLlENT), Sadzobníky odmien a poplatkov (d'alej len

"Sadzobník" alebo ,,Sadzobníky"), ktorých aktuálne znenie je zverejnené na stránke www.edenred.sk a/ alebo oznámené ObiednáVatel'ovi.

objednáVatel' podpisom tejto Zmluvy Vyhlasuje, že sa oboznámil s obsahom VoP-KLIENT, príslušným Sadzobníkom, a Výslovne s ich

znením súhlasí. Objednávatel'berie na vedomie, že nesplnenie povinnosti alebo podmienok uvedených vo VOP-KLIENT alebo Sadzobníku

móže mat' rovnaké práVne následky ako nesplnenie povinnostj a podmienok vyplýva.iúcich zo Zmluvy.



2'2'Tátoz'nl-ta sa rzilrÉenŮ*'Úbúda platnosťa účinnost,dňom jej podpisu Zmluvnými stranami, Na platnosť jej zmiena doPlnení je PoŮebÉ jeifub'*',';luvných 
strán 

" 
wnirrou-u.t"novení Vop-KLlENT a sadzobníka, ko4ých aktuálneznenie je zver§nerré mE,-r'*rryáie oprávnený *r,ltao,n n" .renu pr:ávnej úpravy, zmenu trhovej situácie, zmenuobchodnei PolÍťkY debo m &F*-; ;niť, doplniť, zrušit aieuo *."oia ,i",o vop-xire^ř, a/ alebo sadzobníky (ďalej len

'Zmena PodmiemkŤ' mlrylrÉar.r-*or,"nok s uvedením;e;'pt"tno"ti a účinnosti oznámiť objednávate,,ovi, a tozverejnením na sl't*n trE *ř-dt=Í Ja zverelnením zmeny pooii"nok vo všethých svojich prevádzkarňach najneskór í4
ilfi:T*ffir* 

rfu LryĚÚ, ilena podmienok nie je skutočnost,ou, ktorá by vyžadovala uzavretie písomného

2'3' V PríPade rregilrasu oilrtŮll rbu Podmienok, má objednávatel, právo najneskór v posledný pracovný deň píed dňomÚČinnosti zmeny Í'oŮrje,'Ú z * rh| Ňn" odstúpiť od Zmluvy 
" 

.účurn" odstúpenie od Zmluvy musí byt, najneskór vPosledný Pracovný d€ň F€d,fu hnry-ňe*e.Poslq/tovate1,ovi, i""r, pra* objednávatel,a na odstúpenie od Zmluvy zaniká.
ffl.3:i1"*""' 

riadn. a UĚc lq- rb'J **rr" právo odstúpiť oa Ž^lrw, platí, žeobjednávatel, so zmenou podmienok

2'4' objedfti'abr d*o lwi*'* 
'ioíííť Zmlwu bez wedenia dóvodu. písomnou v,ýpoveďou s vrýpovednou dobou 2 (dva)mesiace' VýPorreúná ebaa-ná 

';""" nasledujúce}rc po mesiaci, v ktorom oái" wpou"a j.rue"ná 
druhej Zmluvnej;:ffitrSřm ?*'f,T"i preukazatel,néh. 

"a.J*i". zmluvné sirany si

Zí'Táb7ňtaie l u l:- r§eÚa.L priajorn kažr*i a"l*mrý*r smán obdží}rrlm Yy|Etov€*r tlfr*ry vyýýwýirezF z'tŮť' bŮ '*r'ri Pcrr 

- 

É*il a povtrroar z*mrar sfu*, yypaýt*úGe z @ 7ltllty.yoĚ píoůlúín b*o
ffi"Fd; p."d akýnťH\É.( #fu; písťř!ýrť *ieca*nt !ýlr,íii,i sa pí€ůnetl

26' Prá'a a Porinď' *rftlr rrrrr re É c.-neram- z*. ě sífisl a. obcrrocrý zr*rnl y zEú .leo"ršídl píedíÉ§ov ao§iúrýnú ÉoóccrE zá!furnů ffiů F,t r.al-pfrrl sb,€ns*.' lcparry.

2-,.l . zJlď/trmé strany vyhlasujri; že wolu v6l1*;vt&É<,,.ž€&,BÉ,
nápadne nevýhodných podmlenok, 

" ;"j 
oU"uio. .ň*'" :3íeĚurnňeFae,.že. Zmhjva ]nébola uzav reá zapo prečítaňí bez v]ihrad, doplnkov a iných zmien a na znak súhlasu juvlďloruřre po<ípisujú.


