
VŠEOBECNÉ	OBCHODNÉ	PODMIENKY		
VEDENIA	ÚČTOVNÍCTVA

spoločnos<	WITTO,	s.r.o.	
so	sídlom	Ružová	19,	SKALICA	PSČ	90901,	IČO		36	249	335	

(ďalej	len	„Obchodné	podmienky“)	

verzia	1.3/2022	

1. Vzťah	Zmluvy	a	Obchodných	podmienok		

a. Časť	obsahu	Zmluvy	o	vedení	účtovníctva,	uzatvorenej	medzi	spoločnosťou	WITTO	a	Objednávateľom	(ďalej	 len	
“Zmluva”),	je	určená	odkazom	na	]eto	Obchodné	podmienky.	

b. Pokiaľ	nie	je	v	Zmluve	výslovne	uvedené	odchýlne	ustanovenie	alebo	platnosť	niektorých	ustanovení	týchto	Ob-
chodných	podmienok	alebo	nie	je	Zmluvou	alebo	písomným	dodatkom	k	Zmluve	vylúčené	alebo	inak	modifiko-
vané,	pla]a	pre	vzájomné	vzťahy	Zmluvných	strán	]eto	Obchodné	podmienky.		

2. Platobné	podmienky	a	inflačná	doložka.	Cena	je	dojednaná	v	Cenníku,	ktorý	je	prílohou	Zmluvy	a	bude	uhrádzaná	
Objednávateľom	 na	 základe	mesačne	 vystavovaných	 faktúr	 spoločnosťou	WITTO,	 a	 to	 najneskôr	 v	 deň	 splatnos]	
uvedenom	na	každej	faktúre.		

a. Faktúry	bude	spoločnosť	WITTO	posielať	Objednávateľovi	výhradne	elektronicky.	

b. V	prípade	oneskorenej	úhrady	Objednávateľom	má	spoločnosť	WITTO	právo	účtovať	zmluvný	úrok	z	omeškania	
vo	výške	0,06%	z	dlžnej	čiastky	za	každý	deň	omeškania.	

c. V	 prípade,	 že	Objednávateľ	 nebude	 spoločnosťou	WITTO	 vystavené	 faktúry	 hradiť	 v	 lehote	 splatnos]	 a	 aspoň	
jedna	vystavená	faktúra	bude	viac	ako	30	dní	po	lehote	splatnos],	má	spoločnosť	WITTO	právo	v	ďalšom	období		
vystavovať	Objednávateľovi	len	zálohové	listy	a	zároveň	má	právo	Objednávateľovi	obmedziť	poskytované	služby	
a	sprístupniť	len	také	informácie,	zostavy	a	výsledky,	ktoré	sa	týkajú	len	období,	ktoré	sú	Objednávateľom	uhra-
dené.		

d. V	prípade,	že	Objednávateľ	nebude	uhrádzať	ani	zálohové	faktúry	a	aspoň	jedna	zálohová	faktúra	bude	viac	ako	
30	dní	po	lehote	splatnos],	má	spoločnosť	WITTO	právo	v	ďalšom	požadovať	výhradne	hradiť	vystavené	zálohové	
faktúry	prostredníctvom	hotovostných	pla]eb.			

e. Spoločnosť	WITTO	písomne	 (mailom)	upozorní	Objednávateľa,	 že	 si	 neplní	 svoje	povinnos]	 tým,	 že	neuhrádza	
svoje	záväzky	voči	spoločnos]	WITTO,	čím	hrubo	porušuje	Zmluvu	a	spoločnosť	WITTO	má	právo	obmedziť	alebo	
zastaviť	 poskytované	 služby;	 takéto	 obmedzenie	 alebo	 zastavenie	 služieb	 nepredstavuje	 omeškanie	 na	 strane	
spoločnos]	WITTO.	Všetky	sankcie,	pokuty,	náklady	a	úroky	z	omeškania,	ktoré	Objednávateľovi	z	tohto	postupu	
vzniknú,	si	hradí	sám	a	nemá	právo	ich	náhradu	požadovať	po	spoločnos]	WITTO.	

f. Strany	sa	dohodli,	že	spoločnosť	WITTO	má	právo	zmeniť	výšku	cenových	relácii	uvedených	v	Cenníku		podľa		vý-
voja	inflácie	a	to	tak,	že	ceny	uvedené	v	Cenníku	môže	k	01.01.	každého	roku	zvyšovať	o	ročnú	mieru	inflácie	na	
základe	údajov	Slovenského	šta]s]ckého	úradu.	

3. Povinnos]	Objednávateľa.	 	Objednávateľ	je	povinný	poskytnúť	spoločnos]	WITTO	potrebnú	súčinnosť,	zodpovedá	
za	vecnú	náplň	a	náležitos]	účtovných	a	daňových	dokladov	a	za	ich	časovú	príslušnosť,	a	je	povinný	odovzdávať	včas	
všetky	doklady	k	zaúčtovaniu,	t.j.	:	

a. v	prípade	plátcu	DPH	do	10.	dňa	každého	kalendárneho	mesiaca	za	predchádzajúci	mesiac;	

b. v	prípade	neplátcu	DPH	do	20.	dňa	každého	kalendárneho	mesiaca	za	predchádzajúci	mesiac;	

c. Objednávateľ	je	povinný	vždy	k	31.12.	vykonať	inventúry	majetku	a	záväzkov	a	za	ich	stav	je	plne	zodpovedný.		

d. Objednávateľ	 je	povinný	vykonať	 inventúru	peňažných	prostriedkov	vo	všetkých	pokladniach	4	x	do	roka,	mini-
málne	však	k	31.12.	Protokoly	o	vykonaných	inventúrach	odovzdá	Objednávateľ	v	termínoch	odovzdávania	dokla-
dov	k	zaúčtovaniu	spoločnos]	WITTO	tak,	aby	sa	mohlo	vykonať	porovnanie	s	účtovným	stavom.		

e. Objednávateľ	je	povinný	si	prevziať	doklady	k	podpisu	a	k	odovzdaniu	na	FS,	SZ,	ZP	a	CS	(*),	ako	aj	podklady	pre	
výplatu	miezd	tak,	aby	sa	mohli	dodržať	všetky	lehoty	pre	ich	odovzdanie	alebo	odoslanie	alebo	úhradu.	Ak	Ob-
jednávateľ	z	vlastnej	viny	nedodrží	termíny	odovzdania	na	FS,	SZ,	ZP,	CS	(*)	a	iné	štátne	orgány	a	budú	po	ňom	zo	
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strany	dotknutých	orgánov	požadované	sankcie,	pokuty	alebo	úroky	z	omeškania,	náhradu	týchto	Objednávateľ	
nemá	právo	požadovať	po	spoločnos]	WITTO.	

f. Objednávateľ	v	plnej	miere	zodpovedá	za	splnenie	všetkých	svojich	oznamovacích	a	registračných	povinnoss.	

g. Objednávateľ	sa	zaväzuje	zachovávať	mlčanlivosť	vo	vzťahu	k	obchodnému	tajomstvu	spoločnos]	WITTO	ako	aj	k	
ďalším	skutočnos]am,	ktoré	spoločnosť	WITTO	výslovne	označí	ako	dôverné,	ledaže	takto	označené	skutočnos]	
už	boli	v	daný	okamih	všeobecne	známe.	

4. Zodpovednosť	spoločnos]	WITTO.		Spoločnosť	WITTO	je	povinná	dohodnuté	činnos]	pre	Objednávateľa	vykonávať	
podľa	platných	zákonov,	hlavne	podľa	zákona	o	účtovníctva,	osnov	pre	vedenie	účtovníctva,	zákona	o	daniach	z	príj-
mu,	zákona	o	DPH	a	ďalších	zákonov,	súvisiacich	s	vedením	účtovníctva.	

a. Spoločnosť	WITTO	zodpovedá	za	správne	zaúčtovanie	všetkých	odovzdaných	dokladov	z	hľadiska	zákona	o	účtov-
níctve	a	ďalších	súvisiacich	zákonov,	vykonané	súčty	a	všetky	účtovné	operácie,	vrátane	odpisov	inves]čného	ma-
jetku.	Spoločnosť	WITTO	je	povinná	včas	upozorniť	Objednávateľa	na	vecné	nedostatky	a	nesprávnos]	v	odovzdá-
vaných	dokladoch.	Také	doklady	má	právo	Objednávateľovi	vrá]ť	k	doplneniu	alebo	oprave,	prípadne	ich	nezaúč-
tovať.	

b. Spoločnosť	WITTO	zodpovedá	za	včasné	vyhotovenie	dokladov,	výkazov	a	ďalších	dokumentov,	ktoré	sa	zaviazala	
vykonávať	v	Zmluve,	ktoré	sú	viazané	zo	zákona	termínom	odovzdania	a	úhrady	a	ku	ktorým	dostal	od	Objednáva-
teľa	v	termíne	potrebné	podklady	a	doklady.	

c. Spoločnosť	WITTO	nezodpovedá	za	neskoré	úhrady	alebo	chybné	platby	daní,	poistení	a	ostatných	úhrad	Objed-
návateľa,	ak	]eto	nevznikli	chybou	spoločnos]	WITTO.	

d. Spoločnosť	WITTO	nezodpovedá	za	výsledky	spätne	vzhľadom	k	už	vyhotoveným	výkazom	v	prípade	oneskorené-
ho	odovzdania	dokladov.	Ďalej	nenesie	zodpovednosť	za	stratu	a	poškodenie	dokladov,	ktoré	boli	odovzdané	Ob-
jednávateľovi.	

e. Spoločnosť	WITTO	sa	zaväzuje	zachovávať	mlčanlivosť	vo	vzťahu	obchodnému	tajomstvu	Objednávateľa	ako	aj	k		
ďalším	 skutočnos]am,	 ktoré	Objednávateľ	 výslovne	 označí	 ako	 dôverné,	 ledaže	 takto	 označené	 skutočnos]	 už	
boli	v	daný	okamih	všeobecne	známe.	

5. Odovzdávanie	dokladov.	Všetky	spracované	doklady	a	výkazy	budú	spoločnosťou	WITTO	odovzdávané	Objednávate-
ľovi	na	základe	podpísaného	preberacieho	protokolu	alebo	pripojením	dátumu	a	podpisu	zástupcu	Objednávateľa	na	
kópiu	 dokladov	 alebo	 výkazov.	 V	 prípade	 skončenia	 Zmluvy	 budú	 všetky	 výsledky	 činnos]	 spoločnos]	WITTO,	 t.j.	
účtovné	a	šta]s]cké	výkazy,	mzdové	doklady,	daňové	priznania	a	podobné	odovzdané	Objednávateľovi	až	po	vyrov-
naní	všetkých	finančných	záväzkov,	týkajúcich	sa	ich	zmluvného	vzťahu.		

6. Sankcie,	penále	a	pokuty.	Spoločnosť	WITTO	zodpovedá	za	škodu	spôsobenou	preukázateľným	zavineným	poruše-
ním	 povinnoss	 zjednaných	 vo	 Zmluve,	 pričom	 právo	 Objednávateľa	 na	 náhradu	 škody	 je	 obmedzené	 do	 výšky	 €	
16.600,-	odpovedajúci	podmienkam	pre	Zmluvné	poistenie	zodpovednos]	za	škodu.	

a. Spoločnosť	WITTO	zodpovedá	za	včasné	vyhotovenie	dokladov,	výkazov	a	ďalších	dokumentov,	ktoré	sa	zaviazala	
vykonávať	v	Zmluve,	ktoré	sú	viazané	zo	zákona	termínom	odovzdania	a	úhrady	a	ku	ktorým	dostal	od	Objednáva-
teľa	v	termíne	potrebné	podklady	a	doklady.	

b. Spoločnosť	WITTO	nezodpovedá	mimo	iné	za	škodu	spôsobenou	v	dôsledku	nesprávnych,	neúplných	nebo	 inak	
vadných	podkladov,	ktoré	od	Objednávateľa	prijala,	alebo	v	dôsledku	iného	porušenia	povinnoss	Objednávateľa	
dohodnutých	v	Zmluve,	napr.	neposkytnusm	súčinnos]	podľa	čl.	3	Obchodných	podmienok.	Spoločnosť	WITTO	
ďalej	 nezodpovedá	 za	 škodu,	 ak	 preukáže,	 že	 porušenie	 povinnoss	 bolo	 spôsobené	 okolnosťami	 vylučujúcimi	
zodpovednosť.	

c. V	prípade	penalizácie	za	zavinené	nedostatky	podľa	čl.	3	Obchodných	podmienok	hradí	vymerané	penále	Objed-
návateľ.	V	prípade	penalizácie	za	zavinené	nedostatky	podľa	čl.	4	Obchodných	podmienok	hradí	vymerané	penále	
spoločnosť	WITTO.	

d. Strany	sa	dohodli,	že	počas	trvania	Zmluvy	bude	Objednávateľ	využívať	služby	a	plnenia	zamestnancov	a	dodáva-
teľov	spoločnos]	WITTO	len	v	rámci	a	v	rozsahu	Zmluvy	a	ceny	plnenia	stanovenej	Zmluvou,	pokiaľ	nebude	do-
hodnuté	inak.	Objednávateľ	sa	zaväzuje,	že	nezamestná	a	ani	inou	formou	nedohodne	počas	doby	trvania	Zmluvy	
a	ani	24	mesiacov	po	 jej	 skončení	 žiadneho	zamestnanca	 spoločnos]	WITTO	v	pracovnoprávnom	vzťahu	alebo	
obdobnom	vzťahu,	rovnako	ako	s	ním	ani	neuzavrie	zmluvu,	ktorej	predmet	bude	totožný	alebo	podobný	s	pred-
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metom	plnenia	podľa	Zmluvy	uzavretej	medzi	spoločnoss	WITTO	a	Objednávateľom.	V	prípade	porušenia	niekto-
rej	z	povinnoss	uvedenej	v	tomto	bode	je	Objednávateľ	povinný	zapla]ť	spoločnos]	WITTO	zmluvnú	pokutu	vo	
výške	24	–	násobku	priemernej	mesačnej	ceny	plnenia	poskytnutých	služieb	za	posledných	12	mesiacov,	popr.	za	
obdobie,	po	ktoré	Zmluva	trvala,	ak	je	toto	obdobie	kratšie	ako	12	mesiacov.	Uplatnením	zmluvnej	pokuty	nie	je	
dotknuté	právo	spoločnos]	WITTO	na	náhradu	škody.	

7. Spracovanie	osobných	údajov	–	spoločnosť	WITTO	ako	prevádzkovateľ	

a. V	postavení	prevádzkovateľa	osobných	údajov	vo	zmysle	čl.	4	odseku	7	všeobecného	nariadenia	Európskeho	par-
lamentu	a	Rady	 (EÚ)	2016/679	o	ochrane	údajov	 (ďalej	 len	 „Nariadenia“)	 spracúva	 spoločnosť	WITTO	osobné	
údaje	osôb	zastupujúcich	Objednávateľa	(napr.	člen	štatutárneho	orgánu,	iný	zástupca,	kontaktná	osoba	v	záleži-
tos]ach	Zmluvy),	a	to	iba	za	účelom	komunikácie	s	Objednávateľom.	Takéto	spracúvanie	osobných	údajov	je	ne-
vyhnutné	pro	účely	oprávnených	záujmov	spoločnos]	WITTO	v	zmysle	čl.	6	odseku	1	písm.	f)	Nariadenia,	pričom	
spoločnosť	WITTO	spracúva	iba	osobné	údaje	iden]fikačné	(meno	a	priezvisko),	adresné	(iba	e-mailovou	adresu	a	
telefónne	číslo/číslo	mobilného	telefónu),	popisné	iba	v	rozsahu	uvedenom	zástupcom	Objednávateľa	(napr.	aka-
demický	]tul	u	mena),	a	ďalej	záznamy	komunikácie	vzťahujúce	sa	k	Zmluve	(žiados],	reklamácie).	Nevyhnutným	
oprávneným	záujmom	spoločnos]	WITTO	na	spracúvanie	zhora	uvedených	osobných	údajov	je	nutnosť	komuni-
kovať	s	Objednávateľom	a	plniť	záväzky	zo	Zmluvy.			

b. Pokiaľ	bola	Zmluva	uzavretá	s	Objednávateľom,	ktorý	je	podnikateľom	–	fyzickou	osobou,	plas	čl.	7	písm.	a)	pri-
merane,	právnym	základom	spracúvania	osobných	údajov	podnikateľa	–	fyzickej	osoby	je	čl.	6	odseku	1	písm.	b)	
Nariadenia,	pretože	ide	o	spracúvanie	nevyhnutné	pre	plnenie	Zmluvy,	jej	stranou	je	subjekt	údajov.	Spoločnosť	
WITTO	spracúva	okrem	osobných	údajov	uvedených	zhora	v	bode	a.	 tohto	článku	Obchodných	podmienok	]ež	
adresu	miesta	podnikania	podnikateľa	–	fyzickej	osoby.	

8. 	Spracovanie	osobných	údajov	–	spoločnosť	WITTO	ako	sprostredkovateľ	

a. Účel	spracovania	osobných	údajov	spoločnosťou	WITTO:	V	súvislos]	s	vedením	účtovníctva	na	základe	uzatvore-
nej	Zmluvy	spracúva	spoločnosť	WITTO	v	postavení	sprostredkovateľa	osobné	údaje	Objednávateľa	v	zmysle	čl.	28	
Nariadenia	a	§	34	zákona	č.	18/2018	Z.	z.	o	ochrane	osobných	údajov	(ďalej	len	„ZOOÚ“),	a	to	za	účelom	vyplýva-
júcim	z	predmetu	Zmluvy,	najmä	za	účelom:	

I. vedenie	agendy	personalis]ky,	miezd	a	operácií	podľa	príslušných	zákonov	SR,	 týkajúcich	 sa	 zamestnancov	
prevádzkovateľa	a	ich	rodinných	príslušníkov.	

II. vedenie	účtovníctva	a	činnoss	z	toho	plynúcich	podľa	príslušných	zákonných	ustanovení	platných	v	SR.			

b. Spracúvanie	na	pokyn	Objednávateľa:	Uzatvorením	Zmluvy	poveruje	Objednávateľ	spoločnosť	WITTO	spracúva-
ním	osobných	 údajov.	 Spoločnosť	WITTO	 ako	 sprostredkovateľ	 je	 povinná	 postupovať	 pri	 spracúvaní	 osobných	
údajov	podľa	všeobecne	záväzných	právnych	predpisov	a	podľa	písomných	pokynov	Objednávateľa.	Samostatné-
ho	pokynu	Objednávateľa	nie	je	potreba,	pokiaľ	konkrétne	spracúvanie	vyplýva	priamo	zo	Zmluvy.		

c. Typy	a	zoznam	osobných	údajov,	ktoré	sú	predmetom	spracúvania:	Na	účely	vedenia	účtovníctva	a	agendy	perso-
nalis]ky	a	miezd	spoločnosť	WITTO	bude	spracúvať:	

I. všeobecné	osobné	údaje,	najmä	 iden]fikačné	údaje	 (meno,	priezvisko,	 rodné	priezvisko,	dátum	narodenia,	
rodné	číslo,	miesto	narodenia,	vek,	rodinný	stav,	štátna	príslušnosť,	štátne	občianstvo),	adresné	údaje	(trvalé	
bydlisko,	prechodné	bydlisko,	ostatní	kontaktné	údaje,	najmä	telefónne	číslo	a	e-mail),	obecné	popisné	údaje	
(]tul,	všetky	údaje	a	iné	záznamy	uvedené	v	úradnom	doklade	o	vzdelaní,	osvedčenia	o	absolvovaných	skúš-
kach	a	vzdelávacích	ak]vitách,	údaje	uvedené	v	životopise,	jazykové	znalos],	údaje	o	bankovom	účte	fyzickej	
osoby)	a	popisné	údaje	vťahujúce	sa	k	zamestnaniu	(pracovné	zaradenie,	základná	mzda,	osobné	ohodnote-
nie,	výkonová	zložka	mzdy	a	iné	zložky	súvisiace	s	pracovným	zaradením,	údaje	o	odpracovanom	čase,	sumy	
pos]hnuté	výkonom	rozhodnu]a	nariadené	súdom	alebo	správnym	orgánom,	peňažné	tresty	a	pokuty,	ako	
aj	náhrady	uložené	zamestnancovi	vykonateľným	rozhodnusm	príslušných	orgánov,	neprávom	prijaté	sumy	
dávok	sociálneho	poistenia	a	dôchodkov	starobného	dôchodkového	sporenia	alebo	ich	preddavky,	štátnych	
sociálnych	dávok,	dávok	v	hmotnej	núdzi	 a	príspevkov	k	dávke	v	hmotnej	núdzi,	 peňažných	príspevkov	na	
kompenzáciu	sociálnych	dôsledkov	ťažkého	zdravotného	pos]hnu]a,	ktoré	je	zamestnanec	povinný	vrá]ť	na	
základe	 vykonateľného	 rozhodnu]a	podľa	osobitného	predpisu,	 údaje	 z	 potvrdenia	o	 zamestnaní,	 údaje	o	
vedení	zamestnanca	v	evidencii	uchádzačov	o	zamestnanie,	údaje	o	čerpaní	materskej	dovolenky,	rodičovskej	
dovolenky,	údaje	o	priznaní	dôchodku,	o	druhu	dôchodku,	názov	zdravotnej	poisťovne,	v	ktorej	je	zamestna-
nec	poistený,	názov	doplnkovej	dôchodkovej	poisťovne,	osobné	údaje	spracúvané	na	potvrdeniach).	
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II. citlivé	údaje	týkajúce	sa	zdravotného	stavu	zamestnanca	ako	údaje	o	pracovnej	neschopnos],	údaje	o	dôleži-
tých	osobných	prekážkach	v	práci,	údaje	o	zdravotnom	pos]hnus	a	pod.	

III.Spoločnosť	WITTO	je	oprávnená	spracúvať	aj	iné	osobné	údaje	dotknutých	osôb	v	rozsahu	v	akom	sú	uvede-
né	v	dokumentoch	poskytnutých	dotknutou	osobou	alebo	Objednávateľom,	pokiaľ	ich	spracúvanie	je	nevy-
hnutné	vzhľadom	na	účely	spracúvania.		

d. Kategórie	dotknutých	osôb:	zamestnanci	a	bývalí	zamestnanci	Objednávateľa,	osoby	blízke	zamestnancom,	uchá-
dzači	o	zamestnanie,	zamestnanci	dodávateľov,	klien],	školitelia	a	iné	osoby,	ktorých	osobné	údaje	sú	uvedené	na	
dokumentoch	predaných	Objednávateľom	spoločnos]	WITTO.	

e. Spoločnosť	WITTO	 je	 oprávnená	 spracúvať	 osobné	 údaje	 dotknutých	 osôb	 v	 elektronické	 podobe	 prostredníc-
tvom	automa]zovaných	prostriedkov	spracúvania	najmä	v	rámci	svojho	informačného	systému,	i	v	lis]nnej	podobe	
v	rámci	spracovávaných	účtových	dokladov.	

f. Spoločnosť	WITTO	je	oprávnená	vykonávať	nasledovné	operácie	s	osobnými	údajmi:		

I. získavať,	zhromažďovať,	šíriť,	zaznamenávať,	usporadúvať,	preskupovať,	kombinovať,	prehliadať,	premietňo-
vať,	využívať,	uchovávať,	kopírovať,	poskytovať,	sprístupňovať	a	likvidovať	osobné	údaje;	

II. kontrolovať	a	preukazovať	pravdivosť	poskytnutých	osobných	údajov	predložených	Objednávateľom;	

III.uchovávať	osobné	údaje.	

g. 	Poverenie	ďalšieho	sprostredkovateľa:		

I. Objednávateľ	 berie	 na	 vedomie,	 že	 spoločnosť	WITTO	 používa	 aplikáciu	 Basecamp	 určenú	 pre	 projektové	
riadenie,	 jej	poskytovateľom	 je	 spoločnosť	Basecamp,	 LLC,	 so	 sídlom	30	N.	Racine	Ave,	Suite	200	Chicago,	
Illinois	60607,	USA.	V	rámci	aplikácie	Basecamp	je	ukladaná	čiastočná	komunikácia	s	Objednávateľom	spolu	
so	všetkými	dokladmi	Objednávateľa	vzťahujúcimi	sa	ku	Zmluve,	popr.	vytvorených	spoločnosťou	WITTO	na	
základe	Zmluvy.	Spoločnosť	Basecamp,	LLC	je	vedená	v	zozname	cer]fikovaných	spoločnoss	v	rámci	tzv.	Pri-
vacy	Shield,	a	zaisťuje	tak	odpovedajúci	úroveň	ochrany	osobných	údajov	(viz	h�ps://www.privacyshield.gov/
par]cipant?id=a2zt0000000TP1OAAW&status=Ac]ve),	spoločnosť	WITTO	uzatvorila	s	Basecamp,	LLC	zmluvu	
o	spracovaní	osobných	údajov.		

II. Okrem	zhora	uvedeného	sprostredkovateľa	je	spoločnosť	WITTO	oprávnená	i	bez	predchádzajúceho	súhlasu	
Objednávateľa	poveriť	ďalšieho	sprostredkovateľa	(subdodávateľa)	za	splnení	nasledujúcich	podmienok:	

i. spoločnosť	WITTO	oznámi	Objednávateľovi	obchodné	meno	každého	sprostredkovateľa,	a	Objednávate-
ľovi	dá	možnosť	namietať	voči	takýmto	zmenám;	

ii. spoločnosť	WITTO	je	povinná	v	zmluve	s	ďalším	sprostredkovateľom	uložiť	mu	rovnaké	povinnos]	týka-
júce	sa	ochrany	osobných	údajov	ako	sú	ustanovené	v	týchto	Obchodných	podmienkach,	najmä	podľa	čl.	
8	písm.	h	–	k;	

iii.spoločnosť	WITTO	nesie	zodpovednosť	za	ďalšieho	sprostredkovateľa	a	za	to,	že	spracúvanie	a	ochrana	
osobných	údajov	budú	 zabezpečené	v	 súlade	 s	 touto	 zmluvou	a	 všeobecne	 záväznými	právnymi	pred-
pismi.	

h. 	Spoločnosť	WITTO	je	povinná:	

I. informovať	bez	zbytočného	odkladu	Objednávateľa,	ak	má	za	to,	že	sa	 jeho	pokynom	porušujú	všeobecne	
záväzné	právne	predpisy	týkajúce	sa	ochrany	osobných	údajov;	

II. zachovávať	mlčanlivosť	o	osobných	údajoch	získaných	od	Objednávateľa,	s	ktorými	príde	do	styku,	a	to	aj	po	
skočení	poverenia;	

III. spracúvať	osobné	údaje	len	na	určený	účel	podľa	čl.	8	písm.	a.	týchto	Obchodných	podmienok;	

IV. spracúvať	len	také	osobné	údaje,	ktoré	rozsahom	a	obsahom	zodpovedajú	určenému	účelu	a	sú	nevyhnutné	
pre	jeho	dosiahnu]e;	

V. zabezpečiť	bezpečnosť	osobných	údajov	a	chrániť	osobné	údaje	pred	zničením,	stratou,	zmenou,	neopráv-
neným	prístupom,	zverejnením	ako	aj	pred	akýmikoľvek	inými	neprípustnými	spôsobmi	spracúvania;	
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VI. poskytnúť	 súčinnosť	Objednávateľovi	 vhodnými	 technickými	 a	 organizačnými	 opatreniami	 pri	 plnení	 jeho	
povinnos]	prijímať	opatrenia	na	základe	žiados]	dotknutej	osoby	pri	uplatňovaní	jej	práv;	

VII.zlikvidovať	osobné	údaje	dotknutých	osôb	bezodkladne	po	dosiahnus	účelu	spracúvania	osobných	údajov;	
Objednávateľ	je	oprávnený	žiadať	od	spoločnos]	WITTO	potvrdenie	o	zlikvidovaní	osobných	údajov	a	tato	je	
povinná	 takejto	 požiadavke	 vyhovieť;	 týmto	 nie	 sú	 dotknuté	 ustanovenia	 všeobecne	 záväzných	 právnych	
predpisov	ukladajúcich	spoločnos]	WITTO	povinnos]	uchovávania	týchto	osobných	údajov;	

VIII.zabezpečiť,	že	všetky	oprávnené	osoby	určené	spoločnoss	WITTO	budú	pred	spracúvaním	osobných	údajov	
poučené	a	 zaviazané	povinnosťou	mlčanlivos]	o	 týchto	údajoch,	 a	 to	 aj	 po	 zániku	 ich	právneho	 vzťahu	 k	
spoločnos]	WITTO.	

i. 	Doba	a	miesto	spracúvania	osobných	údajov:		

I. Spoločnosť	WITTO	je	poverená	spracúvať	osobné	údaje	odo	dňa	uzatvorenia	Zmluvy	po	dobu	trvania	Zmlu-
vy.	 Po	ukončení	poskytovania	 služieb	podľa	 Zmluvy	 je	 spoločnosť	WITTO	povinná	na	 základe	 rozhodnu]a	
Objednávateľa	vymazať	osobné	údaje	alebo	vrá]ť	Objednávateľovi	osobné	údaje	a	vymazať	existujúce	kó-
pie,	ktoré	obsahujú	osobné	údaje,	ak	osobitný	právny	predpis	alebo	medzinárodná	zmluva,	ktorou	 je	Slo-
venská	republika	viazaná,	nepožaduje	uchovávanie	týchto	osobných	údajov.	

II. Miestom	spracovania	osobných	údajov	je	Slovenská	republika,	popr.	iný	členský	stát	Evropskej	únie.	V	súvis-
los]	 s	 využívaním	 aplikácie	 Basecamp	 dochádza	 k	 prenosu	 osobných	 údajov	 do	USA,	 a	 to	 za	 podmienok	
uvedených	v	čl.	8	písm.	g	odseku	I	Obchodných	podmienok,	tj.	boli	splnené	podmienky	pre	prenos	osobných	
údajov	do	tresch	krajín	stanovené	v	čl.	44	a	násl.	Nariadenia.	

j. 	Súčinnosť	sprostredkovateľa	(spoločnos]	WITTO)	

I. Spoločnosť	WITTO	je	povinná	poskytnúť	Objednávateľovi	potrebnú	súčinnosť	v	súvislos]	s	prípadnou	kon-
trolou	 dozorným	úradom	 v	 oblas]	 ochrany	 osobných	 údajov,	 napr.	Úradom	na	 ochranu	 osobných	 údajov	
Slovenskej	republiky,	najmä	poskytnúť	informácie	a	vysvetlenie,	ktoré	budú	nevyhnutné	k	doloženiu	toho,	že	
spracovanie	 osobných	údajov	 zo	 strany	 spoločnos]	WITTO	 je	 v	 súladu	 s	Nariadením	a	 spoločnosť	WITTO	
naplňuje	 základné	zásady	a	princípy	uvedené	v	Nariadení.	 Spoločnosť	WITTO	 je	povinná	poskytnúť	 súčin-
nosť	v	 rámci	auditu	ochrany	osobných	údajov	a	kontroly	 zo	strany	Objednávateľa	alebo	audítora,	ktorého	
poveril	Objednávateľ.	Objednávateľ	 je	povinný	vopred	písomne	oznámiť	spoločnos]	WITTO	úmysel	urobiť	
audit,	prípadne	kontrolu	a	to	s	primeraným	preds]hom.	

II. Spoločnosť	WITTO	 je	 povinná	 poskytnúť	 súčinnosť	 Objednávateľovi	 pri	 zabezpečovaní	 plnenia	 povinnoss	
podľa	článkov	32	až	36	Nariadení	(podľa	§	39	až	43	ZOOÚ)	s	prihliadnusm	na	povahu	spracúvania	osobných	
údajov	a	informácie	dostupné	spoločnos]	WITTO.	

III. Ak	sa	dozvie	spoločnosť	WITTO	v	súvislos]	s	vedením	účtovníctva	pre	Objednávateľa	o	porušení	zabezpeče-
nia	osobných	údajov,	ktoré	má	za	následok	vysoké	riziko	pre	práva	a	slobody	fyzických	osôb,	napr.	neopráv-
nené	spracovanie,	poškodenie,	stratu	či	zničenie	osobných	údajov,	 je	povinna	o	tejto	skutočnos]	bez	zby-
točného	odkladu,	najskôr	však	do	60	hodín,	ako	sa	o	ňom	dozvedela,	informovať	Objednávateľa	prostredníc-
tvom	e-mailu	zaslaného	na	e-mailovou	adresu	uvedenú	v	záhlaví	Zmluvy,	pričom	uvedie	nej	známe	skutoč-
nos]	 (napr.	 zistený	 spôsob	porušenia,	 kategóriu	osobných	údajov,	 ktorých	 sa	porušenie	 týka,	 vymedzenie	
dotknutých	 osôb,	 popis	 pravdepodobných	 dôsledkov	 porušení	 a	 popis	 opatrení,	 ktoré	 spoločnosť	WITTO	
prijala	 za	 účelom	 vyriešiť	 dané	 porušenie	 zabezpečením	 osobných	 údajov).	 Informačnú	 povinnosť	 podľa	
tohto	odseku	 spoločnosť	WITTO	nemá,	 ak	 nie	 je	 pravdepodobné,	 že	 porušenie	 ochrany	osobných	údajov	
povedie	k	riziku	pre	práva	fyzickej	osoby.	

k. 	Technické	a	organizačné	opatrenia	na	ochranu	osobných	údajov	

I. Spoločnosť	WITTO	prijala	vhodné	technické	opatrenia	na	ochranu	osobných	údajov,	najmä:	

i. Využívánie	firewallov	a	monitorovacích	systémov	určených	k	detekcii	bezpečnostných	hrozieb	a	varova-
nie	pred	nimi;	

ii. jednotlivé	dátové	servery,	DNS	server,	DHCP	server,	terminal	server,	Backup	server	a	 jednotlivé	stanice	
bežia	vo	virtuálnom	prostredí,	 sú	samostnané	a	všetky	zálohované	na	úrovni	OS	a	 zálohované	min.	2x	
denne;		

iii.Niekoľko	úrovňová	 záloha	dát	a	osobných	údajov	na	viacero	 fyzických	nosičoch,	 zálohy	dát	prebiehajú	
každých	30min.;	
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iv.WITTO	testuje	proces	obnovenia	dát	ze	zálohy,	táto	služba	prebieha	každý	deň;	
v. Využívanie	užívateľských	hesiel.	

II. Spoločnosť	WITTO	týmto	prehlasuje,	že	prijala	vhodné	organizačné	opatrenie	na	ochranu	osobných	údajov,	
ktoré	spracováva	a	ktoré	sú	odpovedajúce	rizikom	vyplývajúcim	z	povahy	spracovávania	osobných	údajov	dľa	
Zmluvy,	najmä:	

i. zoznámil	príslušných	zamestnancov	s	povinnosťou	zachovávať	mlčanlivosť;	
ii. zoznámil	svojich	zamestnancov	s	povinnosťami	vztahujúcimi	sa	na	spracovanie	osobných	údajov,	vrátane	
práv	subjektov	na	údaje,	ktoré	vyplývajú	z	právnych	predpisov	a	pravidelne	vykonáva	školenia	zamest-
nancov,	

iii.využíva	uživateľských	rolí	a	hesiel;	
iv.má	zavedené	procesy	vedúce	k	pravidelnému	testovaniu,	posudzovaniu	a	hodnoteniu	účinnos]	zavede-
ných	technických	a	organizačných	opatrení	pre	zaistenie	bezpečnos]	spracovania	osobných	údajov.	

9. 	Ukončenie	zmluvy.	 	Zmluvu	je	možné	ukončiť	vzájomnou	dohodou	alebo	výpoveďou	s	dvojmesačnou	výpovednou	
lehotou,	ktorá	začína	plynúť	od	1.	dňa	mesiaca	nasledujúceho	po	doručení	písomnej	výpovede.	

a. Strany	sa	dohodli,	že	v	prípade	podstatného	porušenia	Zmluvy	zo	strany	Objednávateľa,	najmä	ak	Objednávateľ	
riadne	a	včas	neuhradí	dohodnutú	či	vyúčtovanú	odmenu	či	režijné	náklady,	spoločnosť	WITTO	môže	od	Zmluvy	
odstúpiť	písomným	oznámením.	Zmluvný	vzťah	končí	ku	dňu	doručenia	odstúpenia.Uvedie	však	spoločnosť	WIT-
TO	v	odstúpení	neskorší	dátum,	ku	ktorému	od	Zmluvy	odstupuje,	riadia	sa	povinnos]	a	práva	zmluvných	strán	
ustanoveniami	Zmluvy	a	týchto	Obchodných	podmienok	až	do	dňa	zániku	Zmluvy.	Zánikom	Zmluvy	nezaniká	prá-
vo	spoločnos]	WITTO	na	zmluvnú	pokutu	a	zmluvný	úrok	z	omeškania.	

b. Strany	sa	dohodli,	že	v	prípade	ak	bude	Zmluva	ukončená	v	priebehu	hospodárskeho	roku	a	nebude	riadne	ukon-
čená	účtovná	agenda	účtovnou	závierkou	zo	strany	spoločnos]	WITTO,	spoločnosť	WITTO	nezodpovedá	za	žiadne	
škody	a	penále	vzniknuté	v	súvislos]	s	nedokončenou	účtovnou	agendou	za	obdobie,	v	ktorom	prišlo	k	ukončeniu	
Zmluvy.	

c. Strany	sa	dohodli,	že	v	prípade	ukončenia	Zmluvy,	a	to	či	formou	vzájomnej	dohody	alebo	výpoveďou,	má	spoloč-
nosť	WITTO	nárok	si	účtovať	počas	výpovednej	lehoty	poplatok,	ktorý	je	priemerom	za	posledných	24	mesiacov.		

10.	Záverečné	ustanovenia,	možnosť	jednostrannej	zmeny	Obchodných	podmienok	

a. Spoločnosť	WITTO	má	právo	kedykoľvek	v	primeranom	rozsahu	zmeniť	alebo	doplniť	Obchodné	podmienky,	a	to	
najmä	z	dôvodu	zmien	právnych	predpisov,	zmien	v	spôsobe	poskytovania	služieb	spoločnos]	WITTO,	zmien	na	
trhu,	alebo	z	dôvodov	zmien	v	hospodárskej	či	finančnej	situácii,	inflácii	prípadne	takýchto	zmien	okolnoss,	ktoré	
by	založili	hrubý	nepomer	v	právach	a	povinnos]ach	v	neprospech	spoločnos]	WITTO.	

b. Zmeny	Obchodných	podmienok	budú	Objednávateľovi	oznámené	vo	forme	e-mailu	zaslaného	spoločnostou	WIT-
TO	na	e-mailovú	adresu	Objednávateľa	uvedenej	v	záhlaví	Zmluvy,	ktorý	bude	obsahovať	novú	verziu	Obchodných	
podmienok	 vrátane	 stručného	 vysvetlenia	 zmien,	 prípadne	 zvýraznenie	 zmien	 opro]	 pôvodnému	 znenie	 Ob-
chodných	podmienok.		

c. Pokaď	Objednávateľ	nesúhlasí	so	zmenou	Obchodných	podmienok,	má	právo	zmeny	odmietnuť	a	vzťah	zo	Zmlu-
vy	vypovedať	počas	 lehoty	štrnás]ch	 (14)	dní,	 začínajúcim	dňom,	kedy	bol	Objednávateľ	o	zmene	Obchodných	
podmienok	informovaný	(tj.	bol	mu	doručený	e-mail	s	novou	verziou	Obchodných	podmienok).	Výpoveď	začína-
plynúť	prvým	dňom	mesiaca	nasledujúceho	po	doručení	výpovede	a	výpovedná	lehota	je	dva	mesiace.	Ak	Objed-
návateľ	neukončí	vzťah	zo	Zmluvy	spôsobom	a	v	lehotách	uvedených	v	tomto	článku	10	plas,	že	zmeny	Obchod-
ných	podmienok	akceptoval.	

d.Všetky	spory	vyplývajúce	zo	Zmluvy	alebo	so	Zmluvou	súvisiace,	vrátane	sporov	o	jej	platnosť,	výklad	alebo	zru-
šenie,	budú	riešené	pred	slovenskými	všeobecnými	súdmi.
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Počítajte	s	nami,	počítame	za	Vás	…


