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ďalej len „ZÆkazník“a Lindstrom, s.r.o. ďalej len

MestskÆŁasťBratisLava NovØ Mesto
-

„Lindstrbm, uzavreli dnes nasledovnœ zmluvu, ďalej len „Zmluva. TÆtoZmluva nahrÆdzavšetky doterajšie zmluvy medzi
Stranami, ¨i už œstne alebo pisomnØ, týkajœce sa Služieb poskytovaných na zÆklade tejto Zmluvy. Na tœto Zmluvu sa
vzťahujœ VšeobecnØobchodně podmienky spolo¨nosti Lindström.
I
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DodÆvatef.
I¨O:
DI¨:
l¨ DPH:
Sídlo:
Meno:
KontaktnÆ
Tel:
osoba:
e-mail:

Lindström, s.r.o.
35742364
2020219883
SK202021 9883
Orešianska ulica 3, Trnava 917 01
MariÆnDrugda, MBA
0905 558 273

marian.drda@lindstrmigroupwm
ˇalej len: Lindström

ZÆkazník: MestskÆŁasťBratislava NovØ Mesto
-

I¨O:
DI¨:
I¨ DPH:
Sidlo:
eno.

KontaktnÆ
osoba:

TeI:
e-mail:

00603317

2‘O887385

Jcl<a 3216/1, Bratislava 832 91
Mgr. Ruddf Kusý, starosta
02/49253375

taanaratkovska@barrnsk

balej len. ZÆkazník

3

Predmet Zmluvy
Lindström poskytuje ZÆkazníkoviSlužby vymedzenØ v PrilohÆchuvedených v ClÆnku4.
Lindström poskytuje anIme službu (eLindstrdm) pre ZÆkazníka na sledovanie œrovne využitia Služby a na
kontaktovanie spolo¨nosti Lindström.
Lindström je vlastnlkom Produktov, ktorØ prenajima ZÆkazníkovia ZÆkazníksa zavazuje používať ich iba na vopred
dohodnutý œŁel.
Produkty a ich množstvÆ,zahrnutØv SlužbÆch,sœ uvedenØ v Cenníku.
DaIšie Produkty alebo Služby móžu byť pridanØ do tejto Zmluvy po vzÆjomnejdohode. Relevantně dokumenty budO
podpisanØ oboma Stranami a stanø sa sœ¨asťou tejto Zmluvy.

Lindström

4

Prilohy
Zmluva zahrňa nasledovnØ Pr˝lohy.
Dok.
1

Prí.

NÆzov
Zmluva
NÆzov

ReviDÆt.
6.72021

1.

2.

I

2
3
4
5

I

4.
5.

6.
7.

B.
9.
10.
Ii.

12.

Servisný PrenÆjompracovnØho obleŁenia
FuJI
Servisný PrenÆjompracovnØho obleŁenia
Flex
Cleanroom servis
Servisný PrenÆjompriemyselných Utierok
Servisný PrenÆjomrohoži
Seivisný PrenÆjomhygiena pre toalety
Servisný PrenÆjomreštauraŁnØhoTextilu
Se,visný PrenÆjomhotelovØho textilu
Servisný PrenÆjomEKO nÆkupnejTašky
Servisný PrenÆjom¨istiacich textilií
Servisný prenÆjomrœšok BULK
Servisný prenÆjomrœšok PREPACK

Cenniky
VšeobecnØ obchodnØ podmienky Lindström
ObrÆzkyProduktov (Product Approval)
KontaktnØ œdaje a prevÆdzkyZÆkazníka

Ak si budœ ustanovenía Zmluvy a vyššie uvedených Priloh odporovať, tak ustanovenia Zmluvy majœ prednosť
a Prílohy budœ platnØ vo vyššie uvedenom poradí. KaždÆpriloha sa vzťahuje výhradne na špecifikovanØ Produkty
a Služby

5

Cena a zmeny Clen
Ceny sœ uvedenØ v Cenniku.
Ceny budœ každoroŁne zvyšovanØ minimÆlne o mieru intlÆcie. Zmeny Cien budœ ZÆkazníkovi oznÆmenØvopred
a novØ Ceny sa stanœ œŁinnýmipo uplynuti oznamovacej lehoty.

6

FakturÆcia,spósob platby a dÆtumsplatnosti
I—aktœry za IuŽby budu zasieiane LakaznIKOvi KazcIe Štyn (4) tyzdne.
Produkty urŁenØna predaj budœ fakturovanØ dva (2) krÆtza mesiac.
Doba splatnosti je 14 dni odo dňa vystavenia faktœry.
SpoloŁnosťLindström zasiela elektronickØ faktœry. pokiaľ nie je v PrilohÆchtejto Zmluvy uvedenØ inak.

7

NÆhradyza Produkty
ZÆkaznlkje zodpovedný za prenajatØ Produkty. ktorØ použiva a je povinný zaplatíť nÆhraduza Produkty v sœlade
s Popisom Služieb.

8

Ině ustanovenla
V prípade, že dŁjde k ukonŁeniu alebo zrušeniu konkrØtnej Služby (Služieb), zodpovednost za spÆtnØodkœpenie a
œhradu sœvisiacu s príslušnou Službou (Službami), ako aj ostatně zÆvÆzky,sa nadia Všeobecnými obchodnými
podmienkami a prislušným Popisom Služby a budœ uplatnenØ na konci obdobia poskytovania konkrØtnej Služby.

9

Platnost Zmluvy
Zmluva je uzavretÆna dobu, kým sa na jej zäklade posKytuje aspot jedna Služba a nadobœda platnost a œŁinnost
v
a
p
n tn

X)Jej

lehota je dvanÆst(12) mesiacov odo dňa doruŁenia výpovede druhej Strane.

10

Dodatky
Do Zmluvy je možnØ pridať ďalšie Produkty a Služby. PrislušnØ podmienky budœ špecifikovanØ v samostatnom
dodatku.

Oprava bodu 9: na dobu urŁitœa to do 31.12.2021

11

Termin œŁinnostiZmluvy a jazykovØverzie
TÆtoZmluva, podpisanÆv dvoch identických kópiÆch,nadobudne œŁinnosťpodpisom oboma Stranami.
TÆtoZmtuva je vyhotovenÆv slovenskom jazyku.

Podpisy

ZÆkaznik
Miesto:
DÆtum:

::

Bratislava
672021

DodÆvatel
Miesto:

DÆtum:

Trnava
6.72021

Podpis:

¨itateľne meno:

MariÆnDrugda, MR

Lindström

ÚŁelom Služby ServisnØho PrenÆjmurohoží spolo¨nosti Lindström je udržanie bezpeŁnosti, Łistoty a zlepšenie imidžu
prevÆdzkyZÆkazníka.

Prostredníctvom Služby ServisnØho PrenÆjmu rohoži bude na pravidelnej bÆzevymieranØ dohodnutØ množstvo rohoži,
v sœlade s požiadavkami ZÆkazníka. Služba zahłňa nÆkup rohoži, ich praníe, udržiavanie dohodnutých kritØrii kvality,
skladovanie, zber zašpinených rohoži a dodÆvanie Łistých rohoži. Po skonŁení životnosti rohoži budœ tieto nahradenØ
a spoloŁnosťLindström sa postarÆo ekologickœ likvidÆciuvyradených rohoží.
ZÆkaznici móžu zmeniť množstvo rohoží objednaním ďalšich, a to skontaktovaním ZÆkazníckeho servisu spoloŁnosti
Lindström alebo prostredníctvom online služby eLindstrdm.
“...

Služba zahňa širokœ kolekciu rohoží rˇznych velkosti a farieb z kolekcie spoloŁnosti Lindström.
ZÆkazníkmÆmožnosf si zvoliť ZÆkazníkovŠpecifický Produkt podľa jeho vlastných dizajnových požiadviek. (DizajnovØ
rohože)

Služby sœ vykonÆvanØv sœlade s normami ISO 9001, ISO 14001 a EN 14065.

Pred zaŁatím poskytovania Služby
SpoloŁnosťLindström si objasní so ZÆkaznikompraktickØ podrobnosti, ako napr. prÆvona vstup do prevÆdzkyZÆkazníka,
použivanie online služieb a kontaktnØ œdaje na ZÆkazníckyservis spoloŁnosti Lindström.

PravidlÆpre zmeny v Službe
ZÆkazníkmóže meniť množstvÆ,veľkosti a modely rohoží poŁas platnosti Zmluvy. Zmeny podliehajœ pravidlÆm nÆhradza
Produkty.
ZÆkazníkmÆmožnosť meniť poŁet rohoži, a to tak, že kontaktuje ZÆkaznickyservis Lindstróm. Zníženie množstva rohoži
móže byť maXimÆlnedo výšky 50% poŁiatoŁnØhostavu. ZÆkazníkbude potvrdzovať zniženie množstva rohoži elektronicky
emailom, alebo prostrednictvom online služby eLindström, prlpadne písomne poštou.
ZníženØ množstvo rohoži sa prejavi vo fakturÆciípoŁnœctýždłiom nasledujœcim po týždni ich vrÆtenia.
-

NÆhradyza Produkty
ZÆkazník je zodpovedný za Produkty, ktorØ mÆ v prenÆjme a je povinný zaplatit nÆhradu spoloŁnosti Lindström
v nasledovných prípadoch.
•
•
•
•

Produkt je stratený, poškodený alebo zniŁený.
Produkt je stiahnutý z použivania kyŁli výnimoŁne rýchlemu opotrebeniu.
VrÆtenýProdukt nie je vhodný na ďalšie použitie.
Pri Špecifickom produkte zÆkaznika:Pri akomkoľvek vypovedaní jednotlivej Služby alebo odstœpení od Zmluvy resp. jej
Łasti ohľadom jednotlivej Služby, alebo keď sa zmeni model.

Cena nÆhradza Produkty sa odvija od cien uvedených v Cenniku.

KritØriom urŁenia ceny nÆhradyje vek ŠpecifickØho produktu zÆkazníka.poŁítaný Od jeho zaradenia do prenÆjmu.

j Lindström

Obdobie od zaradenia Produktu do prenÆjmu

mesacov
13-24 mesiacov
25-36 mesiacov
nad 36 mesiacov

0-12

% ceny nÆhrady
100%

60%
40%
0%

Po zaplateni nÆhradzostÆvaŠpecifický produkt zÆkazníkamajetkom spoloŁnosti Lindström

Ak je potrebnØvymeniť ZÆkaznikovŠpecifický Produkt, rohož so zodpovedajœcou veľkosťou bude používanÆpokiaf nebude
dodanÆnovÆZÆkazníkovaŠpecifickÆRohož.

Podpisy

DodÆvatel
Bratstava

Miesto:
DÆtum:

Trnava
72021

Podpis:

¨itateľne meno:

MariÆnDrugda, MBA

Ceny Služby ServisnØho PrenÆjmurohoží
Všetky Ceny sœ uvedenØ bez DPH
Mena: EUR

*

115X200

MBW2

3

1X14 dní

3,50

0,50

173€

3lKr-3SKr

115x200

MBW2

3

1x7 dní

5,75

0,50

173€

36Kr-S2KT

PredpokladanØ množstvo Produktov, ktorØ majœ byť poskytnutØ v rÆmciSlužby, v ¨ase podpisu Zmluvy.

Bratislava
6.72021

DodÆvateľ
Miesto:
DÆtum:

Trnava
67.2021

Podpis:
¨itateľne meno:

MariÆnDrugda, MB

Z`KAZN˝K:

POŠTOV` ADRESA
N`ZOV Z`KAZN˝KA

ULICA, ¨íSLO A MESTO

MAILOV` ADRESA PRE
ZASIELANIE FAKTÚR

s¨

MestkÆŁasťBatistava Nb‘Ø Mesto

Juna c ka 1, Bratis[ava

832 91

tatiana.ratkovska@banm.sk

ZOZNAM PREV`DZOK

ADRESA PREV`DZKY

Mest.œrad, JunÆcka1
83291 Bratistava

SLUŽBA

MAS

D`TtJM
ZA¨IATKU
SLUŽBY

1.8.2021

TÝŽDEŇ
PRVEJ
VÝMENY

OTV`RACIA
DOBA

¨1SLO
Z`KAZNIKA
(DELIVERY
COSTOMER)

8:00-15:00 26707200

KONTAKTN` OSOBA PRE
PREV`DZKU
(MENO, TEL ¨ĺSLO)

p.RatkovskÆ
02/49253375

DodÆvateľ

atisIava
7.2O21

Miesto:
DÆtum:

Trnava
6.7.2021

Podpis:
tatelne meno‘

¨itateíne meno:

MariÆnida, M

Lindström VšeobecnØ ObchodnØ Podmienky

1.

Platnosť všeobecných obchodných podmienok

Tieto Pod mienky sa budœ vzfahovat na všetky zmluvy uzavretØ
So spoloŁnosťou Lindström, vrÆtanezmlüv uzavretých
prostrednictvom online služby eLindström a budœ sa považovať
za akceptovanØZÆkazníkomakonÆhlespoloŁnosť Lindström
zaŁne poskytovaf Služby aialebo zaŁne dodÆvaťProdukt.
Tieto VšeobecnØ Obchodně Podmienky sœ platnØ odo dňa
‘Ji .11.2020. pokiaí nebude oznÆmenØinak.

AkÆkoívekzmena Všeobecných Obchodných Podmienok bude
zÆvÆznÆ
iba ak bude dohodnutÆpísomne.
2.

Pojmy a výklad

SlovÆa vyrazy použitØ v Podmienkach a v Zmluve budO mať
nasledovný význam
Zmluva Zmiuva medzi spoíoŁnosťou Lindström a ZÆkazníkom
upravujœca dohodnutý rozsah Služieb
Lindström. prislušnÆspoloŁnosť Lindström oznaŁenÆv Zmluve
ZÆkaznik:Strana s ktorou sa uzavrela Zmluva a ktorej
identifikaŁně œdaje sœ uvedenØ v Zmiuve

Strana ‚ Strany spoloŁnosf Lindström a/alebo ZÆkazník.tak ako
je uvedenØv Zmluve a v týchto Podmienkach
Podmienky: Tlete VšeobecnØ Obchodne Podmienky

Služba. Služby dodanØ podfa Popisu Služieb, vrÆtaneSlužieb
objednaných cez eLíndström, alebo akØkofvek ině prÆce,ktorØ
sa majœ vykonať spoloŁnosťou Lindström v sœlade So Zmluvou
Produkt Produkty atebo položky, dodanØ ako suŁasťSlužieb,
ako je vymedzenØ v Popise stužieb

Špecifický Produkt ZÆkaznika.Produkt, který bol osobitne
vytvorený spoloŁnosťou Lindström pre ZÆkazníka

Produkt tretej strany: Produkt vybraný ZÆkaznikom z inej ponuky
ako z ponuky spoloŁnosti Lindström

3.2
Pred zaŁatím poskytovania Stužieb sa Strany
spoloŁne dohodli na zÆvÆzkoch
ZÆkazníkavoŁi spoloŁnosti
Lindström tak, aby spoloŁnosťLindström mohla dodať Služby
podfa Popisu Služieb. Povinnosti ZÆkazníkazahłňajœ napríklad
umožnenie pristupu zamestnancom spoloŁr,osti Lindström do
PrevÆdzky,poskytnutie infraštruktœry (napr. pristup k elektrickej
energii) a œŁastiZÆkazníkana zaškoleni koneŁných užívateľov.
SpoloŁnosf Lindström si vyhradzuje prÆvona inventarizÆciu
svojich Produklov v prevÆdzkachZÆkazníka
3.3
Všetky Produkty. kterØ boli poskytnutØ
ZÆkazníkoviako sœŁasťSlužieb mÓžu byť používanØ výhradne
na urŁený œŁel, výluŁne v sœlade S Popisem Služby (Síužieb).
3.4
LimitovanØ množstvo Produktov urŁených na
predaj mÓže byť dodanØ na zÆkladeosobitnej zmluvy. V
krajinÆchEurÓpskej œnie budO Produkty urŁenØna predaj
ZÆkazníkovidodÆvanØpodra DAP íncoterms 2020. NÆkladyna
prepravu a maniputÆcius týmlto Produktami budœ fakturovanØ
oddelene Mimo Európskej œnie budœ Produkty dodÆvanØpodľa
EXW, (Miesto oznÆmenØspoloŁnosťou Lindström) lncoterms
2020.
Vlastnictvo Produktov
4.

4.1
Pokiat nebolo výslevne dohodnutØ medzi
Stranami inak, všetky Produkty (okrem osobitných predajných
položiek), zahrnutØ do poskytovania Služieb, zostÆvajœvo
vlastníctve spoíoŁnosti Lindstrdm, a to ako poŁas platnosti
Zmluvy. tak aj po ukonŁeni platnosti Zmluvy, pokým nedójde k
œplnØmuzaplateniu Ceny spoloŁnosti Lindström podra
príslušných pravidiel o odkupe
4.2
Bez ohfadu na to, že vlastnictvo Produktov
nemuselo prejst‘ na ZÆkazníka,zodpovednosf za Škody na
Produktech prechÆdzana ZÆkazníkav sœlade s ustanoveniami
Zmluvy a ZÆkazníkzodpovedÆza Produkty v jeho držbe a za ich
nes prÆvneužívanie. V prlpade straty alebo poškodenia Produktu
atebo jeho neprimerane rýchleho opolrebenia, sa naň budœ
vzfahovať pravidiÆo nÆhradÆch
s Cenami tak, ako je uvedenØ v
Zmluve.
4.3
Je prisne zakÆzanØ
vykonÆvaťœdržbu, prat‘
opravovat‘ atebo dÆvaťdo servisu Produkty akýmkofvek mým
stranÆm,ako spoíoŁností Lindström. pokiar nebolo dohodnutØ
nak v Popise Služby (Služieb)

5.

Ceny a Platby

Dodanie. SœŁasťSlužieb zahrňajœca odovzdaníe alatebo
prevzatíe Produktov od ZÆkazníka.ktorØ boli sprislupnenØ na
urŁený œŁel

5.1
Ceny sœ uvedenØv Zmluve. Všetky Ceny sœ
uvÆdzanØbez DPH

Popis Služieb Vymedzenie alebo ŠpecifikÆciarozsahu
poskytovaných Stužieb a Produktov

5.2
Všetky Ceny sœ založenØ na dohodnutých
œrovniach servisu

Cena: Cena(y) aialebo sadzba(y) aialebo poplatok(tky) za
Služby a Produkty, ktorØ boti dohodnutØ medzi Stranami

5.3
SpoloŁnosťLindström si vyhradzuje prÆvo
meniť Ceny (napriktad na zÆklade zmien vstupných nÆkladov,
výrobných nÆkladov,nÆkiadovna balenie a dopravu. aiebo
zmien œrovní servisu), s tým. že o zmenÆchbude ZÆkazníka
informovať aspoň jeden mesiac pred ich œŁinnosťou.

PrevÆdzka.Adresa/miesto uvedenØ v Zmtuve alebo v prílohe
Zmluv‘y, kde majœ byť Služby poskytnutØ

3.

Služby a Produkty

3.1
Všetky poskytnutØ Služby a/alebo dodanØ
Produkty do PrevÆdzkysœ v sœlade s dohodnutym Popisom
Stužieb

5.4
Termín splatnosti je 14 dní odo dňa
vystavenia laktury.

Ak ZÆkazníkneuhradí platbu do terminu
5.5
splatnosti, ZÆkazníkje povinný platíť œroky z omeškania z dižaej
sumy, a to vo výške, kterÆvyptýva z prislušnØho prÆvneho

predpisu. ZÆkazníkje povinný uhradíť vŠetky nÆklady,ktorØ
vznikli z dŁvodu vymÆhaniapohľadÆvok.
5.6
Ak zÆkazníkneuhradí platbu ani po tom, Ło na
to bol trikrÆtvyzvaný, spoloŁnost Lindström si vyhradzuje prÆvo
prestaf poskylovať Služby a poslœpiťnezaplatenØ pohradÆvkyza
œŁelomich vymÆhaniatrelej osobe.
Všetky platby budu vykonÆvanØ
5.7
prostrednictvom bankových atebo elektronických prevodov
SpoíoŁnosf Lindström neakceptuje žiadne platby v hotovosti.

6.

dobe. po doruŁeni dvoch pisomných upozorneni spoloŁnosti
Lindström, alebo
ZÆkazníksa dostane do omeškania s platenim
b)
faktür (tj. vŁas nezaplatí dve faktœry), alebo se stane ptatobne
neschopným, podÆnÆvrhna vyhlÆseniekonkurzu. vstœpi do
likvidÆcie.predÆvšetok svoj majetok, alebo ukonŁi svoju
podnikatefskœ ¨innost‘, alebo
zmluvnØ vzťahy 50 ZÆkaznlkomsa stanœ
c)
nezÆkonnými,kvÖli podstatnej zmene vo vedení alebo
vlastnickej štruktœre ZÆkazníkaalebo inak. ZÆkazník takØto
zmeny vo vedení alebo vtastnlckej štruktœre oznÆmispoioŁnosť
Lindström bez zbytoŁnØhoodkladu.

Nedostatky v poskytovanl Služieb

SpoloŁnosf Lindström informuje ZÆkazníka
6.1
bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vade alebo nedostatku
poskytovanej Služby (Stužieb).
6.2
PoŁas týždňov, v ktorých sœ niektorØ dni
štÆtnymisviatkami, sa mÓžu terminy Dodania lišit‘ Od bežnØho
harmonogramu Dodanl.

ZÆkazníkje povinný plsomne informovaf
6.3
spoloŁnosf Lindström do ŠtrnÆsf(14) dní o akomkofvek
omeškaní, nedostatku alebo vade poskytnutých Služieb alebo
Produktu.
6.4
SpoloŁnosf Lindström odstrÆnivadu Produktu
výmenou Produktu, a to v rÆmcinajbližšej možnej DodÆvky.V
prípade, ak to nie je možnØ, spolo¨nosf Lindström nahradí
priamu Škodu spósobenœ ZÆkaznlkovi,berœc na vedomie
obmedzenie zodpovednosti za Škodu uvedenœ v týchto
Podmienkach.

V pripade omeŠkania spÓsobenØho VyŠŠou
6.5
Mocou alebo z dóvodov spøsobených ZÆkazníkom,spoloŁnosť
Lindström nebude zodpovednÆza nedostatky v poskytovaní
Služieb
V prlpade prenajimaných Produktov alebo
6.6
Služieh, odškodnenie za neskoro dodaný alebo vadný Produkt
alebo Služby bude obmedzenØ maximÆlnedo výšky hodnoty
neskoro dodanØho alebo vadnØho Produktu alebo Služby
Podkiadom pre urŁenie výšky odškodnenia budœ poslednØ dve
(2) faktura¨nØ obdobia štyroch (4) týždňov (bez DPH).

7.2
V prípade, že spoíoŁnosf Lindström podstatne
poruši Zmluvu a nenapravl jej porušenie v primeranej dobe po
doruŁeni dvoch písomných upozomení, ZÆkazníkmÆprÆvo
odstœpiťod Zmtuvy v tej ¨asti, ktorej sa týka porušenÆpovinnost‘
(tj. ak je predmetom Zmluvy poskytovanie viacerých Stužieb,
ZÆkazníkmÆprÆvoodstœpif od Zmluvy len v sœvislosti s tou
Službou, v rÆmciktorej došlo k porušeniu povinnosti). V pripade
odstœpenia Z tohto døvodu sa povinnost‘ odkœpenia neaplikuje.

Vo vŠetkých ostatných pripadoch vypovedania
7.3
Služby abbo odstœpenia Od Zmluvy alebo jej Łasti (mých než v
bode 7.2) je ZÆkaznlkpovinný odkœpit‘ Produkty v užívaní,
skladovanØ Produkty. rozpracovanØ Produkty a lÆtkuna sklade
tak, ako je uvedenØv Zmluve (pre vylœ¨enie pochybnosti, ak
došlo k ¨iastoŁnØmu odstœpeniu od Zmíuvy, alebo vypovedaniu
Služby, povinnost‘ odkœpenia sa vzťahuje len na ukonŁenœ
Službu). Odkœpenie se stane œŁinnØjeden (1) mesiac odo dňa
œŁinnostivypovedania alebo odstœpenia

Navyše k bodom 7.1.b a 7.1.c, V prlpade
7.4
odstœpenia Od Zmluvy resp. jej ¨asti v døsledku porušenia
Zmluvy ZÆkaznikom,ZÆkazníkzaplatí kompenzÆciu,ktorÆsa
bude rovnaf celkovej zmluvnej cene na zostÆvajœceobdobie
platnosti Zmluvy resp jej príslušnej Łasti, a to navyše k cene
odkœpenia definovanej v Zmluve.
8.

SpoloŁnosť Lindström si vyhradzuje prÆvo
8.1
robit‘ zmeny v rozsahu a špeciflkÆciijej Produktov a Služieb za
œ¨elom garancie dohodnutej kvalitativnej œrovne

Strany se voprecl dohodnœ na všetkých

8.2
V pripade Produktov urŁených na predaj,
6.7
odŠkodnenie za nes koro dodaný Produkt bude 1.5 %
fakturovanej ceny (bez DPH) tohto Produktu za každý týždeň
omeškania Suma maXimÆlnejnÆhradyvšak nepresiahne
predajnœ cenu Produktu.
6.8
SpoloŁnosf Lindström nezaplatí odškodnenie.
ak je jeho celkovÆsuma nižŠia ako 100 EUR (bez DPH)

zmenÆchrozsahu a špecifikÆciíProduktov a Služieb. ktorØ møžu
ovplyvnif Ceny.
8.3
V pripade zmeny v koiekcii pracovnØho
oble¨enia je ZÆkaznikpovinný odkœpit‘ Produkty v užívaní,
skladovanØ Produkty, rozpracovanØ Produkty, lÆtkuna sklade, a
to tak, ako je uvedenØ v Zmtuve.
9.

6.9
Okrem pripadov uvedených v bodoch 6 4. 6.6
a 6.7, spoloŁnosf Lindström nebude akceptovať akØkoívek mØ
nÆrokyzo zodpovednosti a kompenzÆcie.
Vypovedanie Služby, Odstœpenie Od
7.
Zmluvy alebo Služby, Odkœpenie a ZmluvnÆ
kompenzÆcia

7.1
Bez ohíadu na dohodnutœ dobu platnosti
Zmluvy, spoloŁnost‘ Lindström mÆprÆvoodstœpiťOd Zmluvy
alebo jej Łasti (t.j Od poskytovania jednollivej Služby) s
okamžitou œŁinnosfoupo písomnom oznÆmeníodstœpenia
ZÆkazníkovi,ak
3)

ZÆkazníkpodstalne poruši niektorØ z

ustanovení Zmluvy a toto porušenie nenapraví v primeranej

Zmeny Produhtov a Služíeb

SubdodÆvateľstvo

SpoloŁnost‘ Lindström si vyhradzuje prÆvo
9.1
používat‘ subdodÆvateľovna splnenie svojích zmluvných
povinnosti
Použivanie akýchkofvek subdodÆvatefov
9.2
nemÆvplyv na prÆvaa povinnosti StrÆnpodľa tejto Zmluvy.
10.

Spracœvanie Osobných Údajov

KaždÆzo StrÆnsa zavÆzujekonafv sœlade s
10.1
prislušnými pravidlami ochrany osobných œdajov, vrÆtane
všeobecnØho nariadenia o ochrane osobných œdajov (GDPR,
EU 2016/679), poŁas spracœvania osobných œdajov Ak bude
Strana poskytovať osobnØ œdaje druhej Strane, bude
zodpovednÆubezpeŁit‘ sa, že mÆprÆvona poskylnutie takýchto

dÆt Ak budœ obe strany v pozicii prevÆdzkovateľa,každÆzo
StrÆnje zodpovednÆdodržaf svoje povinnosti prevÆdzkovatefa,
vrÆtaneprítomnosti prÆvnehozÆkladuna spracœvanie osobných
œdajov v sœlade s GDPR.

10.2
Ak Služby, ktorØ zahröajœ poskytnutíe
osobných œdajov zamestnancov a užlvateľov služieb ZÆkazníka
spoloŁnosti Lindström, spoloŁnosf Lindström doplní œdaje
doplnenim potrebných podrobnosti za œŁelomposkytovania
Siužieb SpoloŁnosf Lindström sa týmto stane
prevÆdzkovaterom,lebo vedie zÆznamužívatefov služíeb,
vrÆtaneosobných œdajov, na zÆkladektorých, møže identifikovaf
jednotlivcov.
10.3
SpoloŁnosf Lindström zbiera a spracœva iba
osobně œdaje nevyhnutnØ na poskytovanie jej Služieb. Ak
osobně œdaje už níe sœ potrebnØ, spoloŁnosf Lindström ich
vymaže zo zÆznamovalebo spracuje tak, že identi[ikÆciaosób
už nebude možnÆ.Po ukonŁeni platnosti Zmluvy spoloŁnosť
Lindström nemÆdøvod na uchovÆvaniea spracœvanie osobných
dÆtpokiaf jej to nevyplýva z osobitných predpisov.
10.4
SpoloŁnost Lindström spracœva osobně œdaje
v rozsahu, v akom je potrebnØ na œŁelytejlo zmiuvy alebo
nadvÆzujœcichpodkladov, vrÆtanev nich uvedených osobných
œdajov fyzických osób. na œŁelydaňovej, œŁtovnejalebo
podobnej evidencie. napr na œŁelydoru¨enia faktœry
prislušnØmu pracovníkovi druhej zmluvnej strany, ide O
spracœvanie osobných œdajov na splnenie prlslušnej zÆkonnej
povinností zmluvnej strany Ipodl‘a ¨l. 6 ods 1 písm c) GDPRI
10.5.
ZmluvnØ strany spracœvajœuvedenØ osobnØ
œdaje [podľa Łi 6 ods. 1 písm. f) GDPR],. aj za œŁeiom
komuníkÆcies príslušnými zamestnancami druhej zmiuvnej
strany sœvisiacej S plnením zmluvy a na
vnøtornØadministrativne œŁelyv rÆmciskupiny podnikov
Lindström.
10.6.
DotknutØ fyzickØ osoby, ktorých osobně
œdaje sœ spracœvanØ,majœ prÆvona pristup k osobným udajom
o nich, prÆvona ich opravu, prÆvona vymazanie alebo
obmedzenie spracœvania, prÆvonamietaf V pripade
oprÆvnenØho
zÆujmuproti spracœvaniu, prÆvopodať
sfažnosf na Úrad na ochranu osobných œdajov
Slovenskej republiky.
10.7.
Podmienky ochrany osobných œdajov
spoioŁnosti Lindström sœ dostupnØ na webovej strÆnke.
www.lindstromgroup.com. Kontakt na zodpovednœ osobu
je zodpovednaosoba@lindstromgroup.com

10.8 Toto ustanovenie plati ba v pripade ak Lindström spracœva
osobně œdaje v mene ZÆkazníkapít poskytovaní služby servisu
pracovnØho obleŁenia.

V rÆmcispoluprÆcemedzi spoloŁnosťou Lindström a
ZÆkazníkompri poskytovaní služieb servisu pracovnØho
obleŁenia dochÆdza¨i møže dochÆdzaťk poskytnutiu, alebo
priamemu alebo nepriamemu spracœvaniu osobných ødajov
fyzických osøb, ktorØZÆkazníkspracœva a kde urŁil œŁel
podmienky ich spracœvania a spoloŁnosf Lindström tieto osobně
œdaje pre ZÆkazníkaďalej spracœva vjeho mene. Za œŁelom
spracœvania a ochrany osobných œdajov v zmysle zÆkonao
ochrane osobných œdajově 1812018 Z z. O ochrane osobných
udajov a o zmene a doplneni niektorých zÆkonov(ďaiej aj len
zÆkono ochrane osobných œdajov) a Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016(679 z 27.4 2016 o ochrane
fyzických os¨b pri spracœvaní osobriých œdajov a o vofnom
pohybe takýchto œdajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/461ES
(ďalej len ‚Nariadenie‘) sa spoloŁnosť Lindströma ZÆkazník

dohodli, že upravia prÆvaa povinnosti týkajœce sa spracœvania
a ochrany osobných œdajov v rÆmciplnenia Zmluyy,
dodržiavania prÆva povinností v nei uvedených a v týchto VOP.
Za œ¨elom ujasnenia pojmov a oznaŁenia zmluvných strÆnv
tomto ŁlÆnkusa ZÆkazníkpovažuje za prevÆdzkovateíaa
spoloŁnosf Lindström za sprostredkovatera.
10.9 Spolo¨nosť Lindström a ZÆkazníksa dohodli, že
spracuvanie osobných œdajov bude prebiehaf za
nasledovných podmienok:
a)
Deň, Od ktorØhoje sprostredkovater
oprÆvnenýzaŁaf so spracuvaním osobných œdajov v mene
prevÆdzkovatefa Sprostredkovatef je oprÆvnenýzaŁaf So
spracœvanim osobných œdajov odo dňa uzavretia Zmluvy.
Sprostredkovater bude osobně œdaje spracœvaf najdlhšie po
dobu trvania œŁeluspracœvania.

b)
ÚŁel spracœvania osobných udajov.
Sprostredkovate[ je oprÆvnenýosobnØ œdaje spracœvafza
œŁelomuvedeným v Zmluve a v bode 3 týchto Všeobecných
Obchodných Podmienok, a to najmě prenajímaf pracovnØ odevy
sprostredkovatera, kto˝ý bude zabezpeŁovať najmě dodÆvku.
pranie, vyšlvanie/ potlaŁ lög/menoviek, œdržbu a v pripade
potreby nÆhradupracovných odevov v zÆvislostiOd predmetu
¨innosti zÆkaznlkalprevÆdzkovatefa
a vopred dohodnutØho œŁelu
použlvania.
c)
Zoznam osobných œdajov dotknutych osób
prevÆdzkovatel‘a,ktorØ sa budœ spracœvať. najmě titul. meno,
priezvisko. veľkosť odevu. vefkosť obuvi, zoznam mier, osobnØ
Łíslo zamestnanca a ině œdaje sœvisiace s œŁelomspracœvania

d)
Zoznam spracovatefských operÆcii
nahliadanie, zaznamenÆvanie,usporadœvanie. uchovÆvaníe,
prepracœvanie alebo zmena, vyhľadÆvanie,prehľadÆvanie.
vymazanie, likvidÆcia,prenos.
e)
Okruh dotknutých osób zamestnanci
prevÆdzkovatel‘aa mØ fyzickØ osoby. ktorých osobnØ œdaj
poskytol prevÆdzkovateľsprostredkovatefovi
f)
Podmienky spracœvania osobných œdajov.
zmluvnØ strany zodpovedajœ za bezpeŁnosf osobných œdajov a
sœ povinnØ chrÆníťspracťvanØosobně œdaje pred ich
poškodením, zniŁením, stratou, zmenou, neoprÆvneným
pristupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnenlm, ako
aj pred akýmikorvek mými neprípustnými spøsobmi spracœvania
Na tento œŁelprijali primeranØtechnickØ, organizaŁně a
personÆineopatrenia zodpovedajœce spósobu spracœvania
osobných œdajov, pri¨om berœ do œvahy najmě použiteínØ
technickØ prostriedky, dÓvernosf a døležitosf spracøvaných
osobných œdajov, ako aj rozsah možných rizik, ktorØ sœ
sp6sobitØ narušif bezpeŁnosf alebo funkŁnosťinf ormaŁnØho
systØmu

g)
PrevÆdzkovatefvyhlasuje, že pri výbere
sprostredkovateľa postupoval podfa Łí 32 Nariadenia

h)
Sprostredkovaterje oprÆvnenýspracœvať
osobnØ œdaje len v rozsahu, za podmienok a na œŁeldojednaný
s prevÆdzkovateíomv zmyste tejto zmluvy a spŁsobom podfa
platných predpisov o ochrane osobných œdajov
Sprostredkovateľ nie je oprÆvnenýposkytnœf spracœvanØ
osobně œdaje tretej osobe bez predchÆdzajœcehopísomnØho
sœhlasu prevÆdzkovatefa.

i)
Sprostredkovatef spracœva osobně œdaje len
na zÆkladezdokumentovaných pokynov prevÆdzkovatefa

j)

Spros[redkovater sa zavÆzujezabezpeŁiť, že
osoby, ktorØ budœ u sprostredkovatera oprÆvnenØspracœvaf
osobnØ œdaje, zachovajœ dóvemosť informÆcilktorØ
spracovÆvajœ,prlpadne vo svojich vnœtropodnikových pravidlÆch
sprostredkovateľ upraví, že tieto osoby budœ viazanØ
adekvÆtnoupovinnosťou zachovÆvaťdóvernosť týchto
informÆcii
Sprostredkovateľ je povinný vykonar všetky
k)
požadovanØ opatrenia podťa ŁlÆnku32 Nariadenia

1)
Sprostredkovateľ nezapojí ďalšieho
sprostredkovateľa bez predchÆdzajœcehoosobitnØho alebo
všeobecnØho plsomnØho povolenia prevÆdzkovateľa V pripade,
ak prevÆdzkovatersœhlas udell a sprostredkovater zapojí do
vykonÆvania osobitných spracovaterských Łinnosti v mene
prevÆdzkovateíaďalšieho sprostredkovateľa (ďalej len
subsprostredkovater), tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi sa
prostredn˝ctvom zmluvy uložia rovnakě povinnosti ochrany
udajov, ako sa stanovujœ v tejto zmluve. Sprostredkovateľ sa za
œŁelomzapojenia ďalšieho subsprostredkovatefa zavÆzuje
dodržiavať podmienky zapojenia sprostredkovateľa uvedenØv
odsekoch 2 a 4 ¨I. 28 Nariadenia,

m)
PrevÆdzkovateľpovoľuje sprostredkovateľovi
ďalšich subsprostredkovateľov na œŁelyprepravy pracovných
odevov a v prípade požiadavky vyšitia merioviek aj
subsprostredkovaterovi na œŁelyvyšítia menoviek na pracovných
odevov, PrevÆdzkovateľpovoruje ďalších subsprostredkovateľov
na œŁelyzabezpeŁenia starostlivosti o odev. AktuÆlnyzoznam
subsprostredkovateľov sa nachÆdzana
w lindstromgroupcom v Łasti ochrana osobných œdajov
n)
Sprostredkovater sa zavÆzujepo zohľadnení
povahy spracœvania v ¨o najvÆ¨šej miere pomÆhať
prevÆdzkovateľovivhodnými technickými a organi-‘zaŁnými
opatreníami prí plnení jeho povinnosti reagovar na žiadosti o
výkon prÆvdotknutej osoby ustanovených v kapitole III
Nariadenia.

o)
Sprostredkovateľ sa zavazuje pomÆhať
prevÆdzkovateľovipri zabezpeŁeni plnenia povinností podľa
ŁlÆnkov32 až 36 Nariadenia s prihliadnutim na povahu
spracœvania a informÆciedostupnØ sprostredkovaterovi

Po ukonŁeni poskytovania služieb týkajœcich
p)
sa spracœvania na zÆkladerozhodnutía prevÆdzkovateľa
sprostredkovatef všetky osobně œdaje vymaže alebo vrÆti
prevÆdzkovaterovia vymaže eXistujœce kópie, ak prÆvoUnie
alebo prÆvo¨lenskØho štÆtunepožaduje uchovÆvanietýchto
osobných œdajov.
Sprostredkovater poskytne prevÆdzkovaterovi
q)
všetky informÆciepotrebnØna preukÆzaníesplnenia povinnosti
stanovených v ŁlÆnku28 Nanadenia a umožni audity, ako aj
kontroly vykonÆvanØprevÆdzkovateromalebo mým audítorom,
ktorØho poveril prevÆdzkovateľ,a prispieva k nim.

r)
Sprostredkovateľje povinný bezodkladne
informovať prevÆdzkovatefaak sa podľa jeho nÆzorupokynom
porušuje Nariadenie alebo mØ prÆvnepredpisy Únie alebo
¨lenskØho ŠtÆtutýkajœce sa ochrany œdajov. Sprostredkovater je
ďaíej povinný, bez zbytoŁnØhoodkladu po tom ¨o sa o porušeni
dozvedel, hlÆsíťprevÆdzkovateľoviporušenie bezpeŁnosti
osobných œdajov.
Sprostredkovater je povinný bezod klad ne
s)
informovať prevÆdzkovateFaak sa podra jeho nÆzorupokynom
porušuje Nariadenie alebo mØ prÆvnepredpisy Unie alebo
ŁlenskØhoštÆtutýkajœce sa ochrany œdajov Sprostredkovateí je
ďalej povinný, bez zbytoŁnØhoodkladu po tom Ło sa o porušeni

dozvedel, hlÆsiťprevÆdzkovateľoviporušenie bezpeŁnosti
osobných œdajov
11.

Vlastnictvo a použivanie Údajov

11.1
SpoloŁnosťLindström zbiera rŁznymi
metódami œdaje o používaní a aktivite. týkajœce sa predaja,
dodÆvky,užívania a spotreby Produktu a Služieb spoloŁnosti
Lindström a inak relevantnØ œdaje sœvisiace s obchodnými
aktivitami spoloŁnosti Lindström. (ďalej len „Udaje‘)
11.2
SpoloŁnosf Lindström vlastní Údaje v ich
celosti a Údaje sœ jej majetkom. SpoloŁnosťLindström sa mÆ
prÆvokedykoľvek, a na zÆkladesvojej voľnej œvahy, rozhodnœť,
Łi bude zbierať Údaje, pozastaví zber Údajov a ich použitie, a to
v sœlade S relevantnou prÆvnouœpravou.

ZÆkazníkmÆprÆvopožiadať o prístup k
11.3
Udajom zozbieraným v prevÆdzkeZÆkazníka,a to na dohodnutý
œŁela za odmenu, Ak ZÆkazníkpožiada o pozbieranØ Udaje a
spoloŁnosťLindström mu Údaje poskytne, ZÆkazníkje povinný
ich spracœvat a uchovÆvafv sœlade s relevantnou prÆvnou
œpravou.
12.

DóvernØ Údaje ZÆkazníka

12.1
SpoloŁnosťLindströma ZÆkazníksœ povinni
zachovÆvatv tajnosti všetky informÆcieO vŠetkých
zÆležitostiach,podmienkach, okolnostiach a obsahu Zmiuvy,
týchto Všeobecných Obchod ných Podmienok, cenovej politike a
osobitných cenových ponœk a mých dokumentov uzatvorených
medzi zmluvnými stranami, najmÆzmlœv a všetkých œkonov,
ktorØ predchÆdzaliich uzatvoreniu. SpoloŁnost‘ Lindström a
ZÆkazníksa rovnako zavÆzujøzachovÆvaťv tajnosti všetky
iníormÆcieprijatØ od druhej zmluvnej strany, alebo získanØ
poŁas plnenia zmluvy, osobitne informÆciemajœce povahu
obchodnØho tajomstva a týkajœce sa osobných œdajov a
nespristupniť ich žiadnej tretej strane, ani ich nepoužiť na žiaden
iný œŁel,než na plnenie svojich povinnosti podía zmluvných a
mých dokumentov, uzatvorených medzi zmluvnými stranami
13.

PrÆvaduševnØhovlastnictva

13.1
VŠetky prÆvaduševnØho vlastníctva, ktorØ
sœvisia so Službami a Produktami, vrÆtaneautorských prÆva
prÆvdizajnu sœ vlastnlctvom spoloŁnosti LindstrÓm. Pre
vylœŁenieakýchkorvek pochybností sa uvÆdza,že prÆva
duševnØho vlastnictva nebudœ prevedenØ alebo nevzniknœ
ZÆkazníkovipodra lejto Zmluvy a jej Prlloh.

13.2
ZÆkazníksœhlasl, že kecf tak bude požadovať,
spolo¨nosť Ltndström mÆprÆvona nerušenØ užívanie
obchodných znaŁiek spoloŁnosti, alebo mých designov, ktorØ
patria Zakazníkovi.
13.3
ZÆkazníkodškodní spoloŁnosťLindström za
nÆkladyalebo Škody, ktorØvzniknœ z d¨vodu poruŠenia
ustanoveni tohto ¨lÆnku
14.

VyŠšia Moc

14.1
Žiadna zo StrÆnnebude zodpovednÆza
omeškanie alebo nesplnenie svojich zÆvÆzkov
vyplývajœcich z
tejto Zmluvy, ak bob omeškanie alebo nesplnenie spósobeně
nepredvídateFnou alebo neodvrÆtiteľnouudabosťou alebo
okobnosťou, ktorÆje mimo o¨akÆvanØhodosahu niektorej Zo

StrÆn,za predpokladu, že Strany použijœ všetky dostupnØ
prostriedky na znlženie dopadov takýchto udabostl

j Lindström

VyšŠia moc okrem mØho znamenÆštrajk,
14.2
teroristickØ œtoky, blokÆdy.embargÆ,sankcie. neschopnost
spoloŁnosti Lindström obstarat alebo obnovit sœhlas, a to za
podmienok vo všetkých podstatných aspektoch tak výhodných,
ako tie, ktorØ boli obsiahnutØ v pøvodnom sœhlase v siivislosti S
podnikateískými aktivitami spoloŁnosti Lindström: Škody
spøsobenØ poŁaslm, alebo mými prirodnými okolnostami.
obmedzenim dodÆvkyelektriny alebo vody, ohňom, nehodou a
vojnou alebo inou rovnakou okolnostou, kybernetickými œtokmi
alebo podobnými pokusmi na zlskanie nelegÆlnehopristupu do
sieti alebo systØmov spoloŁnosti Lindström, ktorØ postihnutÆ
strana nemÆmožnosť ovplyvnit

14.3
V prlpade Vyššej moci postihnutÆStrana
bezodkladne oznÆmidruhej Strane možnØ dopady na Služby.

akØkoľvekinformÆciev sœvislosti s touto Zmluvou tretej osobe
poŁas platnosti Zmluvy alebo po jej zÆniku
16.3
Zmluva nemøže byť postœpenÆna tretiu
osobu bez sœhlasu druhej Strany. SpoloŁnost Lindström si
vyhradzuje prÆvopostœpir Z mluvu na tretiu osobu patriacu do
obchodnej skupiny spoloŁnosti Lindström

17.

17.1
Všetky spory, ktorØ vzniknœ v sœvislosti s
plnenlm tejto Zmluvy sa zmluvnØ strany budœ usilovať riešiť
vzÆjomnoudohodou (zmierom). Povinnosť rokovat nebrÆni
spoloŁnosti Lindström zaŁat sœdne konanie
17.2

15.

Qbmedzenie zodpovednosti za Škodu

15.1
SpoloŁnost Lindström nebude zodpovednÆza
žiadne nepriame alebo nÆsledněstraty. Nepriame a nÆslednØ
straty zahďňajœ najmÆ(nie však výluŁne) odškodnenia splatnØ
tretlm stranÆm,straty zisku alebo Škody, ktorØ vznikli v siivislosti
go stratou, prewšenim výroby alebo prljmu.

Zodpovednost spoloŁnosti Lindström v
15.2
sœvislostí s touto Zmluvou je vo všetkých prípadoch obmedzenÆ
na výšku zodpovedajœcu CenÆmza poslednØ dve (2) fakturaŁnØ
obdobia Štyroch (4) týždňov za sœvisiace prenajatØ Produkty Vo
vztahu k Produklom urŁeným na predaj sa zodpovednosf
obmedzuje na sumu predajnej Ceny Produktov.

15.3
Obmedzenia zodpovednosti za Škodu nebudœ
aplikovaně v pripadoch hrubej nedbanlivosti alebo œmyselněho
konania.
16.

Døvernosť a postœpenie Zmluvy

16.1
Strany sa dohodli, že nebudœ oznamovať
tretlm stranÆmakØkoľvek informÆcieo Produktoch, Popise
Služieb, CenÆchalebo akØkofvek ině informÆcie,ktorØ møžu byť
považovanØ za dóvernØ
16.2
Žiadna zo strÆnnesmie, bez
pnedchÆdzajœcehopisomnØho sœhlasu druhej Strany, poskytovat

Riešenle sporov

Ak Strany nedospejœ k dohode. prlpadnØ

spory sa budœ nešit na sœde v mieste sidla odporcu

18.

Rozhodovacie prÆvoa prisluŠný sœd

Tieto Podmienky, Zmluva a akýkoľvek spor alebo nÆrokz nich
vychÆdzajœcialebo s nimi sœvisiaci, alebo sœvisiaci s ich
predmetom alebo vznikom. sa sa nadia pnislušnými
uslanoveniami ObchodnØhozÆkonnikaa prÆvomSlovenskej
republiky.

19.

Referencie

Strany sa møžu navzÆjomoznaŁovat vo svojich referenciÆch.
vrÆtaneich vzÆjomnejspoluprÆce,a to bez osobitnØho sœhlasu
Ak bude refenencia použitÆv neklamnom mateniÆli.bude to
dohodnutØ osobitne.

