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DOHODA O OCHRANE OSOBNÝCH 
ÚDAJOV 

 

 

ČLÁNOK 1: Účel 

Strany berú na vedomie, že na účely Platných 
právnych predpisov o ochrane údajov je, v 
súvislosti s akýmikoľvek Osobnými údajmi, Klient 
Správcom údajov a spoločnosť Easytrip BV je 
Spracovateľom údajov. 

Spracovateľ údajov sa zaviazal poskytovať 
Správcovi údajov služby v súlade so zmluvou. 

V rámci svojich vyššie uvedených zmluvných 
vzťahov sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať 
Platné právne predpisy o ochrane osobných 
údajov, vrátane ustanovení všeobecného 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osobných 
údajov, ktoré je účinné od 25. mája 2018 (ďalej 
len „GDPR“). 

Táto Dohoda stanovuje zmluvné podmienky 
dohodnuté zmluvnými stranami v súlade s 
článkom 28 ods. 3 GDPR. Podrobnosti o 
operáciách spracovania údajov pre všetky služby 
uvedené v zmluve sú uvedené v prílohe 1. 

Táto Dohoda platí po dobu nie kratšiu, než je 
doba platnosti zmluvy. 

 

ČLÁNOK 2: Definícia 

Na účely týchto článkov majú nasledujúce pojmy 
nižšie uvedený význam: 

a) „Pridružená spoločnosť“ je akákoľvek 
spoločnosť, ktorá čas od času priamo alebo 
nepriamo ovláda Stranu, je ňou ovládaná alebo 
je pod spoločným ovládaním, pričom ovládaním 
sa rozumie priame alebo nepriame vlastníctvo 
viac ako polovice cenných papierov s hlasovacím 
právom akejkoľvek spoločnosti alebo právomoc. 
účinne ovládať alebo nechať ovládať vedenie a 
politiku spoločnosti prostredníctvom vlastníctva 
cenných papierov s hlasovacím právom alebo 
podielu na hlasovacích právach alebo inak; 

 

b) „Platné právne predpisy o ochrane údajov“ 
znamenajú akýkoľvek zákon alebo nariadenie 
týkajúce sa ochrany údajov, súkromia a/alebo 
spracovania Osobných údajov v rozsahu, v akom 
sa vzťahujú na povinnosti strany podľa zmluvy a 
tejto Dohody, vrátane zákona o ochrane údajov z 
roku 1998, smernica o ochrane údajov 

 

 

 

PERSONAL DATA PROTECTION 
AGREEMENT 

 
 
CLAUSE 1: Purpose  
 
The Parties acknowledge that for the purposes of the 
Applicable Data Protection Law, the Client is the 
Data Controller and Easytrip BV is the Data 
Processor in respect of any Personal Data. 
 
The Data Processor has agreed to provide services 
to the Data Controller in accordance with the 
contract. 
In the framework of their contractual relations 
referred to above, the Parties undertake to comply 
with Applicable Data Protection Law, including the 
provisions of EU General Data Protection 
Regulation 2016/679 of the European Parliament 
and of the Council of 27 April 2016 applicable as 
from 25 May 2018 (the "GDPR"). 
 
This Agreement sets out the contractual terms 
agreed by the Parties as required by Article 28(3) of 
the GDPR. 
Details of the data processing operations for any 
service(s) referred to in the contract are set out in 
Schedule1. 
This Agreement shall continue for no less than the 
terms of the contract. 
 
CLAUSE 2: Definitions 
For the purposes of the Clauses, the following terms 
shall have the meaning set forth below: 
 

a) “Affiliate” shall mean any company from 
time to time directly or indirectly controlling, 
controlled by or under common control with 
a Party, where control shall mean the direct 
or indirect possession of more than half the 
voting securities of any company or the 
power effectively to direct or cause to be 
directed, the management and policies of a 
company through the ownership of voting 
securities or voting interest or otherwise; 

 

b) “Applicable Data Protection law” means 
any law or regulation pertaining to data 
protection, privacy, and/or the processing of 
Personal Data, to the extent applicable in 
respect of a party’s obligations under the 
contract and this Agreement, including the 
Data Protection Act 1998, the Data 
Protection Directive (95/46/EC) and any  
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 (95/46/ES) a všetkých súvisiacich predpisov 
alebo nástrojov a akýchkoľvek ďalších 
zákonov, nariadení a regulačných 
požiadaviek na ochranu údajov, ktoré sa 
vzťahujú na každú Stranu, alebo akýchkoľvek 
iných právnych predpisov alebo nariadení, 
ktoré vyššie uvedené prevádzajú do miestnej 
legislatívy alebo nahrádzajú (vrátane z 25. 
mája 2018 a po tomto dni, GDPR a zákonov 
vykonávajúcich alebo dopĺňajúcich GDPR); 

c) „Správca údajov“ (alebo „Správca“) 
znamená fyzickú alebo právnickú osobu, 
ktorá sama alebo spoločne s inými 
určuje účely a prostriedky spracovania 
osobných údajov tak, ako je stanovené v 
článku 4 ods. 7 GDPR; 

d) „Spracovateľom údajov“ (alebo 
„Spracovateľom“) sa rozumie fyzická 
alebo právnická osoba, orgán verejnej 
moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý 
spracúva osobné údaje v mene Správcu 
tak, ako je uvedené v článku 4 ods. 8 
GDPR. 

e) „Subjektom údajov“ sa rozumie fyzická 
osoba, ktorá je subjektom Osobných údajov; 

f) „Osobné údaje“ sú všetky informácie týkajúce 
sa identifikovanej alebo identifikovateľnej 
fyzickej osoby („Subjektu údajov“); 
identifikovateľnou fyzickou osobou je osoba, 
ktorú možno priamo alebo nepriamo 
identifikovať, najmä odkazom na určitý 
identifikátor, napríklad meno, identifikačné 
číslo, údaje o polohe, on-line identifikátore 
alebo na jeden alebo viac osobitných prvkov 
fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, 
ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej 
identity tejto fyzickej osoby tak, ako je 
uvedené v článku 4 ods. 1 GDPR; 

g) „Spracovanie“ je akákoľvek operácia alebo 
súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s 
osobnými údajmi alebo so súbormi osobných 
údajov, či už automatizovane, alebo nie, ako 
je zhromažďovanie, zaznamenávanie, 
usporiadanie, štruktúrovanie, uchovávanie, 
prispôsobovanie alebo pozmeňovanie, 
vyhľadávanie, nahliadanie, používanie, 
oznamovanie prenosom, šírenie alebo iné 
sprístupňovanie, zoraďovanie alebo 
kombinovanie, obmedzovanie, výmaz alebo 
zničenie; 

 

 

 

 

 

 
associated regulations or instruments and other 
date protection laws, regulations and regulatory 
requirements applicable to each Party or any 
other legislation or regulations that transpose 
or supersede the above (including on and after 
25 May 2018, the GDPR and laws 
implementing or supplementing the GDPR ; 

 
 

c) “Data Controller” (or the “Controller”) 
means the natural or legal person which, 
alone or jointly with others, determines the 
purposes and means of the processing of 
personal data, as set out in Article 4(7) of  
the GDPR;  

d) “Data Processor” (or “the “Processor”) 
means a natural or legal person, public 
authority, agency or other body which 
processes personal data on behalf of the 
Controller, as set out in Article 4(8) of the 
GDPR. 
 

e) “Data Subject” means an individual who is 
the subject of Personal Data;  

 

f) “Personal Data” means any information 
relating to an identified or identifiable natural 
person (a “Data Subject”); an identifiable 
natural person is one who can be identified, 
directly or indirectly, in particular by 
reference to an identifier such as a name, an 
identification number, location data, an 
online identifier or to one or more factors 
specific to the physical, physiological, 
genetic, mental, economic, cultural or social 
identity of that natural person , as set out in 
Article 4(1) of the GDPR;  

 

g) “Processing” means any operation or set of 
operations which is performed on personal 
data or on sets of personal data, whether or 
not by automated means, such as 
collection, recording, organization, 
structuring, storage, adaptation or 
alteration, retrieval, consultation, use, 
disclosure by transmission, dissemination or 
otherwise making available, alignment or 
combination, restriction, erasure or 
destruction; 
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h) „Technické a organizačné bezpečnostné 
opatrenia“ znamenajú opatrenia zamerané na 
ochranu osobných údajov pred náhodným alebo 
nezákonným zničením alebo náhodnou stratou, 
zmenou, neoprávneným oznámením alebo 
prístupom, najmä ak spracovanie zahŕňa prenos 
údajov po sieti, a pred všetkými ostatnými 
nezákonnými formami spracovania. 

 

ČLÁNOK 3: Povinnosti Správca údajov 

Správca údajov sa zaväzuje, že prijme všetky 
nevyhnutné opatrenia týkajúce sa dodržiavania 
povinností zo strany Správcu samotného i jeho 
zamestnancov, a najmä zaručuje a zaväzuje sa, bez 
obmedzenia, že: 

• Spracovanie Osobných údajov, vrátane 
samotného prenosu, bolo a bude vykonávané 
v súlade s príslušnými ustanoveniami 
Platných právnych predpisov o ochrane 
údajov (a prípadne bolo oznámené 
príslušným orgánom členského štátu, v 
ktorom je Správca údajov usadený) a 
neporušuje príslušné ustanovenia tohto štátu. 

• Vynaložil primerané úsilie na to, aby zistil, či 
je Spracovateľ údajov schopný plniť svoje 
zákonné povinnosti podľa tejto Dohody. 

• Získal všetky potrebné povolenia a 
oprávnenia nevyhnutné na to, aby 
Spracovateľ, jeho Pridružené spoločnosti a 
čiastkoví spracovatelia mohli vykonávať svoje 
práva alebo plniť svoje povinnosti podľa tejto 
Dohody. 

• Spracovateľovi oznámia iba Osobné údaje 
nevyhnutné pre spracovanie vykonávané v 
rámci služieb poskytovaných na základe 
zmluvy. 

• Dá Spracovateľovi údajov pokyn na to, aby 
spracovával Osobné údaje akýmkoľvek 
spôsobom, ktorý môže byť primerane 
vyžadovaný na to, aby Spracovateľ údajov 
vykonával spracovanie v súlade s touto 
Dohodou av súlade s Platnými právnymi 
predpismi o ochrane údajov. 

• Poskytne Subjektu údajov všetky potrebné 
informácie stanovené v článkoch 13 a 14 
GDPR tak, aby zaistil spravodlivé a 
transparentné spracovanie vo vzťahu k 
Subjektu údajov. 

• Zaistí, aby Spracovateľ po celý čas 
spracovania dodržiaval bezpečnostné 
opatrenia a opatrenia na zachovanie 
dôvernosti údajov. 

• Zaistí, aby Spracovateľ poskytol dostatočné 
záruky ohľadom zavedenia vhodných 
Technických a organizačných opatrení tak, 

 

h) Technical and organizational security 
measures“ means those measures aimed at 
protecting personal data against accidental or 
unlawful destruction or accidental loss, 
alteration, unauthorized disclosure or access, 
in particular where the processing involves 
the transmission of data over a network, and 
against all other unlawful forms of processing. 

 
 
CLAUSE 3: Obligations of the Data Controller  
The Data Controller undertakes to take all necessary 
measures pertaining to the compliance by itself and 
by its personnel with its obligations and especially, 
warrants and undertakes without limitation that:  

• The processing, including the transfer itself, 
of the Personal Data has been and will 
continue to be carried out in accordance 
with the relevant provisions of the 
Applicable Data Protection Law (and where 
applicable, has been notified to the relevant 
authorities of the member state where the 
Data Controller is established) and does not 
violate the relevant provisions of that state;  

• It has used reasonable efforts to determine 
that the Data Processor is able to satisfy its 
legal obligations under this Agreement; 

• It has obtained any and all necessary 
permissions and authorizations necessary 
to permit the Processor, its Affiliates and 
sub-processors, to execute their rights or 
perform their obligations under this 
Agreement;  

• It will communicate to the Processor only the 
Personal Data necessary for the processing 
carried out within the framework of the 
services rendered under the contract;  

• It shall instruct the Data Processor to 
process the Personal Data in any manner 
that may reasonably be required in order for 
the Data Processor to carry out the 
processing in compliance with this 
Agreement and in compliance with 
Applicable Data Protection law 

• It will provide the Data Subject with all the 
necessary information foreseen in Articles 
13 and 14 of the GDPR to ensure fair and 
Transparent processing in respect of the 
Data Subject; 

• It will ensure that the Processor complies 
with security and data confidentiality 
measures throughout the processing period;  

• It will ensure that the Processor provides 
sufficient guarantees as to the 
implementation of appropriate  
Technical and organizational measures so 
that the processing meets the requirements  
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aby spracovanie spĺňalo požiadavky platných 
právnych predpisov o ochrane osobných údajov a 
zaručovalo ochranu práv subjektu údajov (článok 
28 GDPR). 

- Bude dohliadať na spracovanie a vykonávať 
audity, pokiaľ to bude považovať za nevyhnutné. 

 

ČLÁNOK 4: Povinnosti Spracovateľa 

Spracovateľ údajov zaručuje a zaväzuje sa, bez 
obmedzenia, že: 

- Pri plnení tejto Dohody a zmluvy bude 
dodržiavať všetky platné právne predpisy, 
vrátane Platných právnych predpisov o 
ochrane údajov. 

- Osobné údaje bude spracovávať iba na 
účely popísané v Prílohe 1 av súlade so 
zdokumentovanými pokynmi a 
oprávneniami obdržanými od Správcu 
údajov. 

- Osobné údaje prenesie mimo Európskej 
únie iba v súlade s Článkom 12. 

- Za žiadnych okolností (či už bezplatne 
alebo nie) neoznámia žiadne Osobné 
údaje tretej strane inak, než na výslovnú 
písomnú žiadosť Správcu údajov, ibaže je 
takéto oznámenie nevyhnutné na splnenie 
povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo 
je vyžadované platnými právnymi 
predpismi. 

- Bude Správca údajov čo najskôr 
informovať, pokiaľ podľa jeho názoru 
pokyn predstavuje porušenie predpisov. 

 

 

Spracovateľ údajov berie na vedomie a súhlasí s 
tým, že pri spracovaní Údajov a súborov, ku ktorým 
má prístup, môže konať iba v súlade s touto 
Dohodou. Spracovateľ je povinný viesť záznamy o 
spracovaní Osobných údajov vykonávanom 
menom Správcu v súlade s ustanoveniami GDPR. 
Spracovateľ sprístupní tieto záznamy Správcovi na 
základe písomnej žiadosti zaslanej doporučeným 
listom s doručenkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

of the Applicable Data Protection Law and 
guarantees the protection of the rights of the 
Data Subject (Article 28 GDPR);  
 

- It will supervise the processing and carry out 
audits if it considers it necessary. 

 
 
 
CLAUSE 4: Obligations of the Processor  
 
The Data Processor warrants and undertakes 
without limitation that:  

- It will comply with all applicable law including 
Applicable Data Protection Law in its 
performance of this Agreement and the 
contract.  

- It will process the Personal Data only for 
purposes described in Schedule 1 and in 
accordance with the documented 
instructions and authorizations received 
from the Data Controller.   

- It will transfer Personal Data outside the 
European Union only in accordance with 
Clause 12.  

- It will not disclose any Personal Data to a 
third party in any circumstances (whether 
free of charge or not) other than at the 
specific written request of the Data 
Controller, unless such disclosure is 
necessary in order to fulfil the obligations of 
the contract, or is required by applicable law. 

- It will inform the Data Controller as soon as 
possible if, in his opinion, an instruction 
constitutes a violation of the regulations.  

 
 
 
The Data Processor acknowledges and accepts that 
it may only act in accordance with this Agreement for 
the processing of the Data and files to which it may 
have access. The Processor shall maintain a record 
of the processing of Personal data carried out on 
behalf of the Controller, in accordance with the 
provisions of the GDPR. Data Processor will make 
the record available to the Data Controller upon 
written request sent by registered letter with 
acknowledgement of receipt. 
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ČLÁNOK 5: Bezpečnosť a zabezpečenie 

Spracovateľ údajov sa zaväzuje, že: 

• Zavedie všetky primerané postupy na zaistenie 
dôvernosti a bezpečnosti Osobných údajov, ktoré 
zahŕňajú rovnakú mieru starostlivosti, akú používa 
na ochranu vlastných informácií podobnej povahy, 
avšak v žiadnom prípade nie menšiu, než 
primeranú mieru starostlivosti. 

• Zavedie vhodné Technické a organizačné 
opatrenia na ochranu dôvernosti Osobných údajov 
a na ochranu Osobných údajov pred náhodným 
alebo nezákonným zničením alebo náhodnou 
stratou, skreslením, pozmenením, neoprávneným 
zverejnením alebo prístupom. Opatrenia sa musia 
zaviesť s náležitým ohľadom na súčasný stav 
techniky, náklady na ich vykonanie a na povahu, 
rozsah, kontext a účely spracovania a na rôznu 
pravdepodobnosť a závažnosť rizík pre práva a 
slobody fyzických osôb. 

 

• Spracovateľ zavedie vhodné Technické a 
organizačné opatrenia tak, aby spracovanie 
Osobných údajov Spracovateľom spĺňalo 
požiadavky Platných právnych predpisov o 
ochrane osobných údajov. 

 

• Zaistí, aby sa osoby poverené spracovaním 
Osobných údajov zaviazali dodržiavať povinnosť 
mlčanlivosti o Osobných údajoch a údaje 
spracovávali iba na základe zdokumentovaných 
pokynov Správcu. 

 

• Spracovateľ údajov poskytne Správcovi, na jeho 
predchádzajúcu písomnú žiadosť, podrobnosti o 
zavedených technických a organizačných 
opatreniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

CLAUSE 5: Safety and security  

The Data Processor undertakes that: 

• It shall implement all reasonable 
procedures to ensure the confidentiality and 
security of the Personal Data, which shall include 
the same degree of care that it uses to protect its 
own information of a similar nature, but in no event 
less than a reasonable degree of care;  

• It will have in place appropriate Technical 
and organizational measures to protect the 
confidentiality of the Personal Data and to protect 
the Personal Data against accidental or unlawful 
destruction or accidental loss, distortion, alteration, 
unauthorized disclosure or access. The measures 
must be implemented with due regard to the 
current state of the art, costs of implementation and 
the nature, scope, context and purposes of the 
processing and the risk of varying likelihood and 
severity to the rights and freedoms of natural 
persons;  

• The Processor shall implement the 
suitable Technical and organizational measures in 
such a manner that the processing by the 
Processor of Personal Data meets the 
requirements of the Applicable Data Protection 
Law;  

• It shall ensure that the authorized 
persons to process Personal Data undertake to 
respect the obligation of confidentiality of the 
Personal Data and shall only process the data on 
the documented instructions of the Controller.   

 

• Upon prior written request, the Data 
Processor will provide the Controller with details of 
the technical and organisational measures 
implemented. 
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ČLÁNOK 6: Budúci Spracovateľ údajov 
Správca údajov Spracovateľa údajov výslovne 
oprávňuje na to, aby spracovanie Osobných 
údajov v jeho mene zadal inému spracovateľovi 
údajov. 
 
 
V tejto súvislosti Spracovateľ údajov: 
- uzavrie písomnú zmluvu so svojím 
subdodávateľom pôsobiacim ako spracovateľ 
údajov a uloží mu rovnaké povinnosti v oblasti 
ochrany údajov, aké sú stanovené v tejto 
dohode av zmluve, 
- uloží svojmu spracovateľovi údajov všetky 
povinnosti potrebné na zabezpečenie 
dôvernosti, bezpečnosti a integrity údajov a na 
to, aby tieto údaje neboli odovzdávané alebo 
prenajímané tretej strane, či už bezplatne, alebo 
nie, alebo aby neboli používané na iné ako tu 
definované účely, 
- bude pre Správcu údajov viesť zoznam 
Spracovateľa(ov) údajov podieľajúcich sa na 
spracovaní Údajov, a na prvú písomnú žiadosť 
mu ho zašle. 
 
V súlade s článkom 28 ods. 2 GDPR bude 
Spracovateľ údajov Správca údajov informovať 
o vymenovaní alebo výmene subdodávateľa. 
 
Spracovateľ údajov zostáva plne zodpovedný za 
plnenie svojich povinností svojim(i) 
subdodávateľom(i). 
 
 
 
ČLÁNOK 7: Oznámenia 
 
Spracovateľ údajov bude Správca údajov 
informovať o: 

(i)  akékoľvek právne záväzné žiadosti o 
sprístupnenie Osobných údajov zo strany 
orgánu činného v trestnom konaní, pokiaľ to 
nie je inak zakázané, napríklad zákazom 
podľa trestného práva za účelom 
zachovania dôvernosti vyšetrovania, 

(ii) akomkoľvek náhodnom alebo 
neoprávnenom prístupe a 

(iii)  akékoľvek žiadosti obdržané priamo od 
Subjektov údajov bez toho, aby na túto 
žiadosť odpovedal, pokiaľ na to nebol inak 
oprávnený. 

 
 
 
 
 
 

 
 
CLAUSE 6: Upcoming data processor 
The Data Controller expressly authorises the Data 
Processor to subcontractor to another data 
processor the processing of Personal Data on its 
behalf.   
  
In this context, the Data Processor shall:   

- conclude a written agreement with its 
subcontractor acting as data processor, 
imposing the same data protection 
obligations as those set out in this 
Agreement and the contract;  

- impose on its data processor all obligations 
necessary to ensure that the confidentiality, 
security and integrity of the data are 
respected, and that such data may not be 
transferred or rented to a third party, 
whether free of charge or not, or used for 
purposes other than those defined herein;  

- keep at the Data Controller's disposal a 
list of the Data Processor(s) involved in 
the Data processing and send at first 
written request. 

 
In accordance with article 28 (2) of the GDPR, the 
appointment or replacement of subcontractor by the 
Data Processor will involve an information to the 
Data Controller by the Data Processor.  
The Data Processor shall remain fully responsible 
for the execution by its subcontractor(s) of its/their 
obligations.  
 
 
 
CLAUSE 7: Notifications  
 
The Data Processor shall notify the Data Controller 
about:  
 

(i) any legally binding request for disclosure of 
the Personal Data by a law enforcement 
authority unless otherwise prohibited, such 
as a prohibition under criminal law to 
preserve the confidentiality of a law 
enforcement investigation,  

(ii) any accidental or unauthorized access, and  
 

(iii) any request received directly from the Data 
Subjects without responding to that request, 
unless it has been otherwise authorized to 
do so. 
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ČLÁNOK 8: Spolupráca 
Spracovateľ bude v nevyhnutnom a primeranom 
rozsahu Správcovi nápomocný pri plnení jeho 
povinností pri spracovaní Osobných údajov, na ktoré 
sa vzťahuje táto Dohoda, a to aj v súvislosti s: 

• odpovedí Subjektom údajov ohľadom 
výkonu ich práv, najmä práv Subjektu 
údajov stanovených v článkoch 15 až 23 
GDPR, 

• zabezpečením súladu s povinnosťami 
Správcu podľa článkov 32 až 36 GDPR s 
ohľadom na povahu spracovania a 
informácie, ktoré má Spracovateľ k 
dispozícii, 

• narušením bezpečnosti, 
• posúdením vplyvu a 
• predchádzajúca konzultácia s orgánmi 

dohľadu. 
 
 
ČLÁNOK 9: Porušenie ochrany osobných údajov 
 
Každá Strana oznámi druhej Strane porušenie 
zabezpečenia Osobných údajov alebo potenciálne 
narušenie zabezpečenia Osobných údajov čo 
najskôr, najneskôr však do štyridsiatich ôsmich (48) 
hodín po tom, čo sa o ňom dozvedela, a to najmä 
porušenie zabezpečenia vedúce k náhodnému 
alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene , 
neoprávnenému zverejneniu alebo prístupu k 
prenášaným, uloženým alebo inak spracovávaným 
Osobným údajom. Spracovateľ údajov bude so 
Správcom údajov spolupracovať pri vykonávaní 
všetkých vhodných opatrení týkajúcich sa porušenia 
alebo prípadne možného porušenia, vrátane 
nápravných opatrení. 
 
Toto oznámenie sa zasiela osobe označenej ako 
Povereník na ochranu osobných údajov, a to 
telefonicky a e-mailom, a potvrdzuje sa 
doporučeným listom s potvrdením o prijatí. Pokiaľ je 
to možné, bude v ňom popísaná povaha a dôsledky 
porušenia zabezpečenia osobných údajov a 
opatrení, ktoré už boli prijaté alebo ktorých prijatie je 
navrhované na riešenie tohto porušenia 
zabezpečenia osobných údajov. 
 
Spracovateľ údajov sa zaväzuje spolupracovať so 
Správcom údajov tak, aby bol schopný plniť svoje 
zákonné a zmluvné povinnosti. Oznámenie tohto 
porušenia zabezpečenia údajov príslušnému 
dozornému úradu a prípadne Subjektom údajov je 
výhradnou zodpovednosťou Správcu údajov. 
 
 
 

 
 
 
 
CLAUSE 8: Cooperation  
 
The Processor shall to the necessary and 
reasonable extent assist the Controller in the 
performance of its obligations in the processing of 
the Personal Data covered by this Agreement, 
including in connection with:  

• responses to Data subjects on exercise of 
their rights, especially Data Subject's rights 
laid down in Articles 15 to 23 of the GDPR;  

• ensuring compliance with the obligations of 
the Controller pursuant to Articles 32 to 36 
of the GDPR taking into account the nature 
of processing and the information available 
to the Processor;  

• security breaches;  
• impact assessments; and  
• prior consultation of the supervisory 

authorities.  
 
CLAUSE 9: Data Breach  
 
Each Party shall notify other Party a Personal Data 
breach or a potential data breach as soon as 
possible but not later than forty-eight (48) hours after 
having become aware of the same, namely a breach 
of security leading to the accidental or unlawful 
destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure 
of, or access to, personal data transmitted, stored or 
otherwise processed. The Data Processor will 
cooperate with the Data Controller in implementing 
any appropriate action concerning the breach or the 
potential breach as the case may be, including 
corrective actions.  
 
This notification shall be sent to the person 
designated as Data Protection Officer, by telephone 
and email, and confirmed by registered letter with 
acknowledgment of receipt. It will describe, where 
possible, the nature and consequences of the 
personal data breach, and the measures already 
taken or proposed to be taken to address the 
personal data breach.  
  
 
The Data Processor is committed to collaborate with 
the Data Controller to ensure that they are able to 
meet their regulatory and contractual obligations. It 
is the sole responsibility of the Data Controller to 
notify this data breach to the competent supervisory 
authority and, where applicable, to the Data 
Subjects.  
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S výnimkou prípadov vyžadovaných príslušnými 
zákonmi oznamujúca strana neurobí (ani nedovolí 
žiadnej tretej strane, aby urobila) žiadne vyhlásenie 
týkajúce sa narušenia bezpečnosti, ktoré by priamo 
alebo nepriamo odkazovalo na druhú stranu, pokiaľ 
na to druhá strana neudelí výslovný písomný súhlas. 
 
 
ČLÁNOK 10: Kontrola 
 
V prípade kontroly zo strany príslušného dozorného 
úradu sa Správca a Spracovateľ údajov zaväzujú 
vzájomne spolupracovať, najmä si navzájom 
poskytovať všetky potrebné informácie, a 
spolupracovať s dozorným úradom. 
 
Spracovateľ údajov bude Správca údajov 
bezodkladne informovať v prípade kontroly 
vykonávanej dozorným úradom v súvislosti so 
spracovaním údajov Správcom údajov. 
 
Spracovateľ údajov sa zdrží prijímania akýchkoľvek 
záväzkov v jeho mene. 
 
ČLÁNOK 11: Práva Subjektu údajov 
 
Spracovateľ údajov poskytne Správcovi údajov, v 
zákonom povolenom rozsahu, primeranú súčinnosť 
pri zabezpečovaní súladu s povinnosťou Správcu 
údajov poskytnúť Subjektom údajov možnosť účinne 
vykonávať ich práva podľa Platných právnych 
predpisov o ochrane údajov, najmä: 

- právo na prístup, 
- právo na opravu, 
- právo na výmaz, právo vzniesť námietku, 
- právo na obmedzenie spracovania, 
- právo na prenosnosť údajov, 
- právo nebyť predmetom automatizovaného 

individuálneho rozhodnutia. 
(ďalej len „Práva Subjektu údajov“). 
 
Správca údajov nesie zodpovednosť za všetky 
primerané náklady vzniknuté v súvislosti s 
poskytovaním súčinnosti Spracovateľom údajov v 
oblasti Práv dotknutej osoby. 
 
Spracovateľ údajov čo najskôr, najneskôr však do 
sedemdesiatdva (72) hodín, Správcovi údajov 
oznámi akúkoľvek žiadosť Subjektu údajov týkajúcu 
sa výkonu jeho Práv Subjektu údajov tak, ako sú 
podrobne uvedené v odseku vyššie. Správca údajov 
takú žiadosť podľa svojho uváženia vybaví a 
 
 
 
 
 
 
 

 
Except as required by applicable laws, the notifying 
party will not make (or permit any third party to 
make) any statement concerning the security breach 
that directly or indirectly references the other party, 
unless the other party provides its explicit written 
authorization. 
 
 
CLAUSE 10: Control  
In the event of a control by a competent 
supervisory authority, the Data Controller and the 
Data Processor undertake to cooperate with 
each other, in particular by providing any 
information that may be necessary, and with the 
supervisory authority.  
 
The Data Processor shall inform the Data Controller 
immediately in case of control carried out by a 
supervisory authority relating to the Data Controller’s 
data processing.   
 
The Data Processor shall abstain from making any 
commitment on his behalf.  
 
CLAUSE 11: Data Subject Rights  
  
The Data Processor shall, to the extent legally 
permitted, provide reasonable assistance to the 
Data Controller in ensuring compliance with Data 
Controller’s obligation to provide Data Subjects with 
the ability to effectively exercise their rights under of 
Applicable Data Protection Law, in particular:  

- right of access,  
- right of rectification,  
- right of erasure, right to object  
- right to restriction of processing  
- right to Data portability  
- right not to be the subject of an automated 

individual decision.  
(the “Data Subject Rights”).   
 
Data Controller shall be responsible for any 
reasonable costs arising from Data Processor’s 
provision of Data Subject Rights assistance.  
 
The Data Processor shall,  as soon as possible, 
without exceeding a maximum of seventy-two 
(72) hours, notify the Data Controller of any 
request made by a Data Subject in relation to the 
exercise of his or her Data Subject Rights as 
detailed in paragraph above. Data Controller 
may, at its option, handle such requests and the 
Data Processor shall reasonably cooperate with  
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Spracovateľ údajov je v súvislosti s takýmito 
žiadosťami povinný so Správcom údajov 
primerane spolupracovať a byť mu nápomocný 
pri plnení jeho povinností podľa Platných 
právnych predpisov o ochrane údajov. 
Spracovateľ údajov môže na žiadosť Subjektu 
údajov reagovať iba na základe pokynov Správcu 
údajov. 
 
ČLÁNOK 12: Povereník na ochranu osobných 
údajov (DPO) 
 
Spracovateľ údajov menoval Poverenca pre 
ochranu osobných údajov, ktorý riadi jeho 
dodržiavanie smernice GDPR a ktorého možno 
kontaktovať na adrese: 

- DPO.EGIS@EGIS.FR 

- EGIS SA/DPO, právne oddelenie, 15 
avenue du centre, SK 20538 Guyancourt, 
78286, SAINT QUENTIN- EN-YVELINES, 
FRANCÚZSKO. 

- Správca údajov menoval Poverenca pre 
ochranu osobných údajov, ktorý riadi jeho 
dodržiavanie GDPR a ktorého je možné 
kontaktovať na adrese: 

- e-mail: 
 

- adresa: 
 
Každá zo Strán sa zaväzuje informovať druhú 
Stranu v prípade zmeny údajov jej DPO. 
 
ČLÁNOK 13: Vrátenie a vymazanie údajov 
 
Po ukončení Dohody Spracovateľ údajov, podľa 
voľby Správca údajov, vymaže alebo vráti všetky 
Osobné údaje a vymaže existujúce kópie, pokiaľ 
nebude záväzným pravidlom vyplývajúcim z 
práva Únie alebo členského štátu, ktoré sa 
vzťahuje na operácie spracovania podľa tejto 
Dohody, vyžadované inak. 
 
Spracovateľ údajov má právo uchovávať 
anonymizované údaje na účely štatistického 
spracovania, a to aj po ukončení zmluvy. 

Pokiaľ právo Únie alebo členského štátu vyžaduje 
uchovávanie Osobných údajov, bude o tejto 
požiadavke Spracovateľ údajov informovať Správcu 
údajov. 

Spracovateľ údajov Správcovi údajov, na prvú 
písomnú žiadosť, dodá dôkaz o vymazaní údajov. 

 
 
 
 

 
 
 
and assist Data Controller in the execution and 
fulfillment of its obligations under Applicable Data 
Protection Law in relation to such requests. The 
Data Processor may only respond to the request of 
a Data Subject on the instructions of the Data 
Controller.  
 
 
CLAUSE 12: Data Protection Officer (DPO)  
  
 
The Data Processor has appointed a DPO to 
manage its compliance with the RGPD, which can 
be reached at:   
 

− DPO.EGIS@EGIS.FR  
 

− EGIS SA / DPO, Legal Department, 15 
avenue du centre, CS 20538 Guyancourt, 
78286, SAINT QUENTIN-EN-YVELINES, 
FRANCE.  

 
− The Data Controller has appointed a DPO to 

manage its compliance with the GDPR, 
which can be reached at:  

 
− email:  

  
− address:  

Each Party undertakes to inform the other Party in 
the event of a change in the data of its DPO.  
 
CLAUSE 13: Restitution and deletion of Data  
 
  

At the end of the Agreement, the Data 
Processor shall, at the choice of Data 
Controller, delete or return all Personal Data 
and delete existing copies unless a mandatory 
rule resulting from Union law or Member State 
law applicable to the processing operations 
hereunder requires otherwise. 
 

Data Processor has the right to keep the 
anonymized data for statistical processing purposes, 
including at the end of the contract.  
If Union law or Member State law requires the 
storage of personal data, the Data Processor shall 
inform the  
Data Controller of this requirement.  

The Data Processor shall provide the Data 
Controller, at first written request, proof of 
deletion of the Data. 
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ČLÁNOK 14: Umiestnenie údajov 
[Poznámka: servery sa nachádzajú vo 
Francúzsku, Holandsku alebo Taliansku] 

 

Na účely plnenia tejto dohody nebudú žiadne 
údaje umiestnené mimo Francúzska alebo 
Európskej únie. V tomto ohľade platí, že v 
prípade, že by všetky údaje, alebo ich časť, 
mali byť uložené na serveroch umiestnených v 
krajinách mimo územia Európskej únie, musia 
tieto krajiny poskytovať dostatočnú a 
primeranú úroveň ochrany podľa GDPR. 

 

Spracovateľ údajov bude Správca údajov 
informovať o umiestnení Osobných údajov. 

 

ČLÁNOK 15: Cezhraničné dátové toky 

 

Spracovateľ údajov musí dodržiavať 
zdokumentované pokyny Správcu údajov 
týkajúce sa prenosu Osobných údajov do tretej 
krajiny. 

Prenos údajov mimo Európskeho 
hospodárskeho priestoru povoľuje Správca 
údajov, ak je v súlade s nasledujúcimi 
ustanoveniami: 

- Akékoľvek odovzdávanie údajov kancelárii 
Spracovateľa údajov so sídlom v krajine 
mimo Európskeho hospodárskeho 
priestoru, pre ktorú Európska komisia 
rozhodnutím o zodpovedajúcej ochrane 
nestanovila, že poskytuje zodpovedajúcu 
úroveň ochrany („Tretia krajina“), a 
akékoľvek následné odovzdanie v Tretej 
krajine sa musí riadiť štandardnými 
zmluvnými doložkami prijatými Európskou 
komisiou 5. februára 2010 alebo doložkami 
s rovnocenným obsahom ako tieto 
štandardné doložky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
CLAUSE 14: Data Location [Note: servers are 
located either in France, the Netherlands or Italy]  
  
 
 
For the execution of the Agreement, no Data will be 
hosted outside France or the European Union. In this 
respect, in the event that all or part of the Data 
should be stored on servers located in countries 
outside the territory of the European Union; these 
countries must offer a sufficient and adequate level 
of protection, according to the GDPR.  
 
 
The Data Processor shall inform the Data Controller 
of the location of Personal Data.  

 
 
CLAUSE 15: Cross-border data flows  
  
Data Processor shall comply with Data Controller’s 
documented instructions concerning the transfer of 
Personal Data to a third country.  
 
 
Data transfers outside the European Economic Area 
are authorized by the Data Controller if they comply 
with the following provisions:  
 

- Any transfer of Data to a Data Processor office 
domiciled in a country outside the European 
Economic Area for which the European 
Commission has not determined by an 
adequacy decision that it provides an adequate 
level of protection ("Third Country") and any 
subsequent transfer in a Third Country must be 
governed by the Standard Contractual Clauses 
adopted by the European Commission on 5 
February 2010 or by clauses having an 
equivalent content to these standard clauses.  
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ČLÁNOK 16: Audit 

Správca údajov môže na svoje vlastné náklady, nie 
častejšie ako raz za dvanásť (12) mesiacov, vykonať 
audit Technických a organizačných bezpečnostných 
opatrení prijatých Spracovateľom údajov. 

Tento audit môže byť vykonaný internou auditnou 
štruktúrou Správcu údajov alebo nezávislou 
externou firmou za predpokladu, že táto firma sama 
nevykonáva činnosť konkurujúcu činnosti 
Spracovateľa údajov alebo nie je právne prepojená 
s konkurenčnou firmou. 

Ak Spracovateľ údajov uvedie objektívne dôvody, 
prečo sa domnieva, že audítorská spoločnosť 
vybraná Správcom údajov neposkytuje dostatočné 
záruky nezávislosti a nestrannosti, bude oprávnený 
odmietnuť vykonanie auditu touto treťou stranou. 

Správca údajov ďalej berie na vedomie, že jeho 
zamestnanci alebo zamestnanci vybranej nezávislej 
audítorskej spoločnosti budú po celú dobu trvania 
auditu dodržiavať a plniť povinnosti a pravidlá 
bezpečnosti a dôvernosti im oznámené 
Spracovateľom údajov. Správca údajov zabezpečí, 
aby audit nespôsobil žiadne narušenie alebo 
prerušenie činnosti Spracovateľa údajov. 

Spracovateľ údajov a audítorská spoločnosť budú 
musieť vopred uzavrieť dohodu o zachovaní 
dôvernosti. 

 

Správca údajov je povinný Spracovateľa údajov 
písomne informovať o svojom zámere nechať 
vykonať takýto audit a o totožnosti vybranej 
audítorskej štruktúry v prípade externej firmy a o 
zamýšľanom pláne auditu, a to tridsať (30) 
kalendárnych dní vopred. Lehota pre toto 
oznámenie môže byť po vzájomnej dohode Strán 
skrátená. 

 

Pred týmto auditom Správca údajov poskytne dôkaz 
o totožnosti a titule svojich zamestnancov alebo 
odborníkov vyslaných nezávislou audítorskou 
firmou. 

 

Audit vykonávaný Správcom údajov sa bude týkať 
iba dodržiavania zmluvných záväzkov Spracovateľa 
údajov v oblasti ochrany Osobných údajov. 
Spracovateľ údajov sa v prípade potreby zaväzuje 
umožniť audítorom prístup na miesto určené na 
plnenie príslušnej zmluvy (zmlúv), v dobrej viere s 
nimi spolupracovať a poskytnúť im všetky potrebné 
informácie. Ustanovenia tohto článku však 
nevyžadujú, aby Spracovateľ údajov oznámil 
Správcovi údajov a/alebo jeho audítorom akékoľvek 
informácie akéhokoľvek druhu, ktoré Spracovateľ 
údajov už predtým oznámil alebo inak utajil vo 
svojom mene,  

 
CLAUSE 16: Audit  
 
The Data Controller may, at his own expense, at no 
more than once every twelve (12) months, carry out 
an audit of the Technical and organizational security 
measures taken by the Data Processor.  
  
This audit may be carried out by an internal audit 
structure of the Data Controller or by an independent 
external firm, provided that the latter does not itself 
also carry out an activity competing with the activity 
of the Data processor or has no legal link with a 
competitor.    
  
If the Data processor provides objective reasons to 
consider that the audit firm chosen by the Data 
Controller does not offer sufficient guarantees of 
independence and impartiality, it will be entitled to 
refuse that the audit be carried out by this third party.   
 
The Data Controller further acknowledges that his or 
the staff of the independent audit firm selected will 
adhere to and comply with the obligations and rules 
of security and confidentiality communicated by the 
Data Processor throughout the duration of the audit. 
The Data Controller shall ensure that the audit will 
not cause any disruption or discontinuity of Data 
Processor' activities.   
 
A confidentiality agreement will have to be signed in 
advance between the Data Processor and the audit 
firm.   
 
The Data Controller must inform the Data Processor 
in writing of his intention to have such an audit 
carried out and of the identity of the audit structure 
chosen in the case of an external firm and of the 
audit plan envisaged, subject to a thirty (30) calendar 
days' notice.  Such notice may be shortened by 
mutual agreement between the Parties.    
Prior to this audit, the Data Controller will 
communicate the proof of identity and title of his 
employees or experts seconded by the independent 
audit firm.   
 
The audit carried out by the Data Controller will only 
concern the respect of the Data Processor 
contractual commitments in terms of Personal Data 
protection. The Data Processor undertakes, where 
applicable, to allow auditors access to the site 
assigned to the performance of the contract(s) 
concerned, to cooperate in good faith with them and 
to provide them with all necessary information. 
Nevertheless, the provisions of this article do not 
require the Data Processor to disclose to the Data 
Controller and/or its auditors any information of any 
kind previously disclosed or otherwise kept 
confidential by the Data Processor on its own behalf,  
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v mene ktoréhokoľvek zo svojich obchodných 
partnerov alebo akejkoľvek inej osoby v akejkoľvek 
funkcii. V dôsledku toho môže Spracovateľ údajov, 
podľa svojho vlastného uváženia, odoprieť 
Správcovi údajov a/alebo jeho audítorom prístup k 
akémukoľvek informačnému systému (vrátane 
databáz a serverov) ak akémukoľvek súboru, 
dokumentu, údajom alebo inej informácii týkajúcej 
sa Chránených informácií. Spracovateľ údajov 
Správcovia údajov rozsah tohto odmietnutia 
písomne oznámi. 
 
Spracovateľovi údajov sa čo najskôr poskytne kópia 
audítorskej správy. Táto správa bude potom 
podrobená oponentskému preskúmaniu. V prípade, 
že audítorská správa odhalí porušenie povinností 
Spracovateľa údajov vyplývajúcich z tejto Dohody, 
zaväzuje sa Spracovateľ údajov na vlastné náklady 
čo najskôr vykonať nevyhnutné nápravné opatrenia. 
Pokiaľ závery auditu obsahujú odporúčania, budú čo 
najskôr oponentne preskúmané podmienky ich 
realizácie. 
 
ČLÁNOK 17: Zmeny 
Strany nesmú túto Dohodu meniť, s výnimkou 
aktualizácie údajov uvedených v Prílohe 1, kedy v 
takom prípade budú v prípade potreby informovať 
Poverenca pre ochranu osobných údajov. To 
nevylučuje, aby Strany v prípade potreby pridali 
ďalšie obchodné doložky, a nemá to vplyv na zmluvu 
medzi Správcom a Spracovateľom údajov. V 
prípadoch, keď dôjde k rozporu pri výklade týchto 
dohôd, má prednosť táto Dohoda. 
 
 
ČLÁNOK 18: Rozhodné právo 
Táto Dohoda sa vo všetkých ohľadoch riadi a bude 
vykladaná podľa zákonov vzťahujúcich sa na 
zmluvu. Strany sa týmto podriaďujú súdne 
právomoci stanovené v zmluve. 
 
 
Dátum: 
Podpis a pečiatka spoločnosti Klienta 
 
Prečítané, schválené a podpísané 

Miesto rezidencie _______________________ 

 

Podpis _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 that of any of its business partners or any other 
person in any capacity whatsoever. Consequently, 
the Data Processor may, at its sole discretion, deny 
the Data Controller and/or its auditors access to any 
information system (including databases and 
servers) and to any file, document, data or other 
information relating to the Protected Information. 
The Data Processor shall notify the Data Controller, 
in writing, scope of this refusal. 
 
 
 
A copy of the audit report will be provided to the Data 
Processor as soon as possible. The report will then 
be subject to an adversarial review.  In the event that 
the audit report reveals breaches by the Data 
Processor of its obligations under this Agreement, 
the Data processor undertakes to implement, at its 
own expense, the necessary corrective measures as 
soon as possible. If the audit conclusions contain 
recommendations, their implementation conditions 
will be examined contradictorily as soon as possible. 
 
CLAUSE 17: Variation  
The Parties may not modify this Agreement except 
to update any information in Schedule 1, in which 
case they will inform the DPO where required. This 
does not preclude the Parties from adding additional 
commercial clauses where required and does not 
affect the contract between the Data Controller and 
the Data Processor. In cases where any conflict 
arises in the interpretation of these agreements, this 
Agreement shall take precedence.  
  
CLAUSE 18: Governing law  
This Agreement shall in all respects be governed by 
and interpreted in accordance with the laws 
applicable to the contract. The parties hereto hereby 
submit to the jurisdiction of the courts as provided for 
in the contract.  
 
 
Date:  
Signature and company stamp of the Client  
  
  
Read, approved and undersigned  
Place of residency _______________________  
  
Signature _______________________  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
Príloha 1: Opis a účely spracovania osobných údajov 
 
Spracovateľ údajov môže byť požiadaný o spracovanie osobných údajov v rámci operácií spracovania opísaných v tabuľke nižšie: 
Operácie spracovania sa týkajú akejkoľvek služby uvedenej v zmluve 
 

Služba Povaha a účel Typ osobných údajov Kategória citlivých 
údajov 

Kategórie 
Subjektov 

údajov 
Prenos mimo EÚ Príjemcovia 

Pripojenie 
Poskytovanie služieb pre 
optimalizáciu správy vozového 
parku 

Občianske údaje, 
identita, 

identifikačné údaje, 
finančné údaje, 

geolokačné údaje 

Individuálne 
národné údaje 

Zamestnanci 
klienta Nie 

Správcovia vozového parku 
Zamestnanci spol. Easytrip 

Subdodávatelia 

DPH Pre výber DPH / spotrebnej 
dane 

Občianske údaje, 
e-mailová adresa, 
identifikačné údaje 

Individuálne 
národné 

identifikačné číslo 

Zamestnanci 
klienta Nie Klienti 

Zamestnanci spol. Easytrip 

Rezervácia 

Pre rezerváciu miesta v 
trajekte, vlaku alebo kúpe 
diaľničnej známky pre 
nákladné vozidlá našich 
zákazníkov 

Občianske údaje, 
e-mailová adresa, 
identifikačné údaje 

Individuálne 
národné 

identifikačné číslo 

Zamestnanci 
klienta 

Turecko, Maroko, 
Tunisko, Izrael 

Zamestnanci spol. Easytrip 
Poskytovatelia služieb 

Easyrep FR 

Určenie právneho zástupcu vo 
Francúzsku a poskytnutie 
podrobných údajov o vodičoch 
nakladajúcich a/alebo 
vykladajúcich vo Francúzsku 

Občianske údaje, 
identifikačné údaje, 
profesijná kariéra, 

ekonomické a finančné 
informácie 

Individuálne 
národné 

identifikačné číslo 

Zamestnanci 
klienta Nie 

Zamestnanci spol. Easytrip 
Miestne úrady 

Easyrep IT 

Určenie právneho zástupcu v 
Taliansku a poskytnutie 
podrobných údajov o vodičoch 
nakladajúcich a/alebo 
vykladajúcich v Taliansku 

Občianske údaje, 
identifikačné údaje, 
profesijná kariéra, 

ekonomické a finančné 
informácie 

 
Individuálne 

národné 
identifikačné číslo 

Zamestnanci 
klienta Nie Zamestnanci spol. Easytrip 

Miestne úrady 

Mýto 
Otvorenie účtu mýta (u 
poskytovateľa) 

Občianske údaje, e-mail, 
identifikačné údaje NEUPLATŇUJE SA 

Zamestnanci 
klienta Nie 

Zamestnanci spol. Easytrip 
Poskytovatelia služieb 

Komunikácia  

Informovanie klientskej 
databázy o existujúcich 
službách v portfóliu a nových 
príležitostiach.  

Občianske údaje, 
identifikačné údaje 

NEUPLATŇUJE SA 

 
Zamestnanci 

klienta 
NEUPLATŇUJE SA Klienti 

Zamestnanci spol. Easytrip 

 



 

 

 
 
Schedule 1: Description and purposes of the processing of personal data  
The Data Processor may be required to process personal data in the context of the processing operations described in the table below: The processing operations relate 
to any service as referred to in the contract. 
   

Service Nature and purpose Type of Personnal Data 
Sensitive Data 

category 
Categories of data 

subjects Transfer outside UE Recipients 

Connect Provide a service for fleet 
management optimization 

Civil data, identity,  identifying 
information, financial data , 

geolocalisation data 
Individual national 

data 

Client’s employees 

No Fleet managers 
Easytrip Employees Subcontractors 

VAT to Collect VAT / Excise amount Civil data, email address identifying 
information 

 
Individual national 

identification 
number 

Client’s employees 

No 

Clients Easytrip Employees 

Booking 
to book a place in a Ferry, a train or 

to buy a vignette for trucks of our 
customers 

Civil data, e mail, address 
identifying information 

 
Individual national 

identification 
number 

Client’s employees Turkey 
Morocco 

Tunisia Israel 

Easytrip Employees Providers 

Easyrep FR designate a Legal representative in 
France and provides detailed data 

of the Drivers that load and/or 
unload in France 

Civil data,  identifying information 
Professional life 

Economic and financial information 
 

Individual national 
identification 

number 

Client’s employees 

no Easytrip Employees Local 
Authorities 

Easyrep IT designate a Legal representative in 
Italy and provides detailed data of 
the Drivers that load and/or unload 

in Italy 

Civil data identifying information 
Professional life 

Economic and financial information 
 

Individual national 
identification 

number 

Client’s employees 

no Easytrip Employees Local 
Authorities 

Toll Opening of Tolls account at 
(Provider) 

Civil data, email,  identifying 
information 

N/A 
Client’s employees 

no Easytrip Employees Providers 

Communication 

Inform the client database about the 
existing portfolio's services and new 

opportunities 
civill data; identifying information 

N/A 
Client’s employees 

N/A Clients Easytrip Employees 
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Doba trvania: Doba spracovania vykonávaného 
Spracovateľom údajov je obmedzená na dobu 
poskytovania služieb stanovenú v zmluve av 
žiadnom prípade nesmie prekročiť dobu platnosti 
zmluvy plus príslušné zákonné premlčacie lehoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Duration: the duration of the processing carried out 
by the Data Processor is limited to the duration of 
performance of the services provided for in the 
contract and cannot in any event exceed the 
duration of the contract plus the applicable statutory 
limitation periods. 
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Príloha 2: Technické a organizačné bezpečnostné 
opatrenia prijaté Spracovateľom údajov: 
 

Nižšie sú popísané prostriedky používané 
Spracovateľom na zaistenie bezpečnosti a 
dôvernosti údajov: 

- fyzické zabezpečenie: 

• Prístup do dátového centra je 
chránený. Je zavedený interný postup 
a fyzické prostriedky zaisťujúce, aby do 
tejto miestnosti nemala prístup žiadna 
cudzia alebo neoprávnená osoba. 

 
Fyzický prístup do priestorov Spracovateľa 
údajov je chránený. 

- Logické zabezpečenie: 
o Spracovateľ údajov zaručuje, že vzal do 
úvahy požiadavky na počítačovú bezpečnosť, a 
zaväzuje sa zaviesť všetky technické 
prostriedky v súlade s najmodernejšími 
poznatkami tak, ako sú nevyhnutné na 
zaistenie logickej bezpečnosti prístupu k 
počítačovým aplikáciám a hosťovaným dátam a 
na zabránenie akémukoľvek vniknutiu 
neoprávnených osôb, nech už je povaha alebo 
použitá technika akákoľvek. 
o Všetky kritické systémy, tj systémy zaisťujúce 
kritické funkcie, sú redundantné. 
o Je definovaný, implementovaný a 
monitorovaný plán zálohovania dát. 
o Je definovaný plán obnovy po závažnej 
havárii. 
o Všetky toky sú sledované. Tieto stopy 
obsahujú časovú pečiatku toku, jeho 
odosielateľa a príjemcu a funkčnú povahu 
výmeny. 
o Prístupové práva k aplikáciám sú aktérom 
prideľované prísne na základe potreby a sú 
založené na správe rolí a užívateľských 
profilov. 
 
Všetky pracovné stanice sú chránené 
pravidelne a automaticky aktualizovaným 
antivírusovým softvérom. 

- Organizačné zabezpečenie: 

o Pracovné zmluvy zamestnancov 
Spracovateľa údajov obsahujú ustanovenia 
o dôvernosti a používaní pracovnej stanice. 

o Subdodávateľské zmluvy so 
spoločnosťami, ktoré sú poverené 
hosťovaním, dohľadom a údržbou 
systémov, obsahujú ustanovenia týkajúce 
sa bezpečnosti a dôvernosti. 

 
 
 

 
Schedule 2: Technical and organizational security 
measures taken by the Data Processor:  
  
The means used by the Data Processor to ensure 
the security and confidentiality of the data are 
described below: 
 
 - physical security:  

• Data center access is protected. An internal 
procedure and material means are put in 
place to ensure that no outsider or 
unauthorised person can access this room.  

  
 
Physical access to Data Processor’s premises is 
protected   

- Logical security:  
o Data Processor guarantees that it has taken 

into account the computer security 
requirements and undertakes to implement 
all technical means in accordance with the 
state of the art, necessary to ensure the 
logical security of access to computer 
applications and hosted data and prevent 
any intrusion by unauthorized persons, 
whatever the nature or technique used.  

o All critical systems, i.e. systems hosting 
critical functions, are redundant.  

o A data backup plan is defined, implemented 
and monitored.  

o A major disaster recovery plan is defined.  
o All flows are traced. These traces contain 

the time stamp of the flow, its sender and 
recipient, and the functional nature of the 
exchange.  

o Application access rights are assigned to 
the actors as strictly necessary and are 
based on role and user profile management, 

 
All workstations are protected by regularly and 
automatically updated anti-virus software.  

  
- Organizational security:   
o The employment contracts of Data 

Processor’s employees include 
confidentiality and workstation usage 
clauses.  

o The subcontracting contracts with 
companies in charge of the hosting, 
supervision and maintenance of the 
systems include clauses relating to security 
and confidentiality. 
 

 
 
 



Easytrip BV – PO Box 3010 – NL 3301 DA Dordrecht – Jacobus Lipsweg 120 - 122 – NL 3316 BP Dordrecht 
Telefon 31 (0)78 653 06 04 - Faks 31 (0)78 614 67 96 - www.easytrip.eu – info.eu@easytrip.eu 
K.v.K.nr. 23076059 – nr VAT NL 8060.81.016.B03 
Dane banku: ABN-AMRO Bank Rotterdam – IBAN: NL87ABNA0421531894 – BIC: ABNANL2A 

 

 

 
 
 
 
 
 

Spracovateľ údajov môže zmeniť prostriedky 
používané na zaistenie bezpečnosti a 
dôvernosti údajov a súborov. V takom prípade 
sa Spracovateľ údajov zaväzuje nahradiť ich 
prinajmenšom rovnocennými prostriedkami. 
Správca údajov môže tiež požadovať zmeny 
opatrení týkajúcich sa bezpečnosti a 
dôvernosti, pokiaľ to vyžadujú zákony, úrady 
alebo interní audítori. 
V prípade auditu ochrany údajov vykonávaného 
samotným Správcom údajov v priestoroch 
Spracovateľa údajov je možné upozorniť na 
akúkoľvek zmenu prostriedkov používaných na 
zaistenie bezpečnosti a dôvernosti údajov. 
Správca údajov sa zaväzuje špecifikovať 
osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré 
považuje za nevyhnutné vzhľadom na povahu a 
riziká spojené so spracovaním. Výsledkom 
zavedenia týchto osobitných bezpečnostných 
opatrení Spracovateľom údajov bude analýza, 
najmä z hľadiska technickej kompatibility a 
uskutočniteľnosti, a prípadne cenová ponuka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

The Data Processor may change the means used to 
ensure the security and confidentiality of data and 
files. In this case, the Data Processor undertakes to 
replace them by means that are at least equivalent.  
 
The Data Controller may also require amendments 
to the security and confidentiality measures, if 
required by law, authorities or internal auditors.   
 
In case of a data protection audit conducted by the 
Data Controller itself at Data Processor’s premises, 
any change of any means used to ensure data 
security and confidentiality may be raised. The Data 
Controller undertakes to specify the special security 
measures that it considers necessary in relation to 
the nature and risks associated with the treatment. 
The implementation of these special security 
measures by the Data Processor will result in an 
analysis, especially in terms of technical 
compatibility and feasibility, and, if appropriate, a 
quotation. 

 


