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PERSONAL DATA PROCESSING AGREEMENT 
FOR SAP SUPPORT AND PROFESSIONAL 

SERVICES 

ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH 
ÚDAJOV PRE SLUŽBY SAP SUPPORT 

A PROFESSIONAL SERVICES 
  

1. BACKGROUND 1. POZADIE 
1.1 Purpose and Application. This document 

(“DPA”) is incorporated into the 
Agreement and forms part of a written 
(including in electronic form) contract 
between SAP and Customer. This DPA 
applies to Personal Data provided by 
Customer and each Data Controller in 
connection with the performance of the SAP 
services as set out in the relevant 
Agreement (“SAP Service(s)”) to which is 
attached the present DPA which may 
include:  

1.1 Účel a použitie. Tento dokument („ZSU“) 
je začlenený do Zmluvy a tvorí súčasť 
písomnej (vrátane elektronickej formy) 
dohody medzi spoločnosťou SAP a 
Zákazníkom. Táto ZSU sa vzťahuje na 
Osobné údaje poskytnuté Zákazníkom a 
každým Prevádzkovateľom údajov v 
súvislosti s poskytovaním služieb 
spoločnosti SAP, ako sú uvedené v 
príslušnej Zmluve („Služby spoločnosti 
SAP“), ku ktorej je priložená aktuálna ZSU, 
čo môže zahŕňať:  

(a) SAP Support as defined in the 
Software License & Support 
Agreement; and/or 

(a) služby SAP Support, ako sú 
definované v Zmluve o poskytnutí 
licencie a podpore pre Softvér,  

(b) Professional Services as described in 
the services agreement concluded 
between SAP and the Customer 
(“Services Agreement”).  

(b) služby Professional Services, ako sú 
opísané v zmluve o poskytovaní 
služieb, uzavretej medzi 
spoločnosťou SAP a Zákazníkom 
(„Zmluva o poskytovaní služieb“). 

1.2 Structure. Appendices 1 and 2 are 
incorporated into and form part of this DPA. 
They set out the agreed subject-matter, 
the nature and purpose of the processing, 
the type of Personal Data, the categories of 
data, the data subjects and the applicable 
technical and organizational measures.  

1.2 Štruktúra. Prílohy 1 a 2 sú začlenené do 
tejto ZSU a tvoria jej súčasť. Opisujú 
dohodnutý predmet, povahu a účel 
spracovania, typ Osobných údajov, 
kategórie údajov, dotknuté osoby a 
uplatniteľné technické a organizačné 
opatrenia.  

1.3 GDPR. SAP and Customer agree that it is 
each party’s responsibility to review and 
adopt requirements imposed on Controllers 
and Processors by the General Data 
Protection Regulation 2016/679 (“GDPR”), 
in particular with regards to Articles 28 and 
32 to 36 of the GDPR, if and to the extent 
applicable to Personal Data of 
Customer/Controllers that is processed 
under the DPA. For illustration purposes, 
Appendix 3 lists the relevant GDPR 
requirements and the corresponding 
sections in this DPA.  

1.3 GDPR. Spoločnosť SAP a Zákazník súhlasia 
s tým, že každá zo strán sama zodpovedá 
za to, že sa oboznámi a zabezpečí súlad s 
požiadavkami, ktoré na Prevádzkovateľov a 
Spracovateľov kladie Všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov č. 2016/679 („GDPR“), 
najmä pokiaľ ide o Články 28 a 32 až 36 
GDPR, ktoré sa týkajú rozsahu 
uplatniteľného na Osobné údaje Zákazníka 
alebo Prevádzkovateľov, ktoré sa 
spracúvajú na základe ZSU. Relevantné 
požiadavky GDPR a zodpovedajúce časti v 
tejto ZSU sú na ilustračné účely uvedené v 
Prílohe 3.  

1.4 Governance. SAP acts as a Processor and 
Customer and those entities that it permits 
to include Personal Data in systems 
accessible by SAP when performing the SAP 
Service act as Controllers under the DPA.  

1.4 Dozor. Spoločnosť SAP vystupuje na 
základe tejto ZSU ako Spracovateľ a 
Zákazník a tie osoby, ktorým povoľuje 
zahrnúť Osobné údaje do systémov 
prístupných spoločnosti SAP pri 
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Customer acts as a single point of contact 
and is solely responsible for obtaining any 
relevant authorizations, consents and 
permissions for the processing of Personal 
Data in accordance with this DPA, 
including, where applicable approval by 
Controllers to use SAP as a Processor. 
Where authorizations, consent, instructions 
or permissions are provided by Customer 
these are provided not only on behalf of the 
Customer but also on behalf of any other 
Controller. Where SAP informs or gives 
notice to Customer, such information or 
notice is deemed received by those 
Controllers permitted by Customer to 
include Personal Data and it is Customer’s 
responsibility to forward such information 
and notices to the relevant Controllers.  

poskytovaní Služby spoločnosti SAP, 
vystupujú ako Prevádzkovatelia. Zákazník 
vystupuje ako jediný bod kontaktu a 
výlučne zodpovedá za získanie všetkých 
relevantných oprávnení, súhlasov a 
povolení na spracovanie Osobných údajov 
v súlade s touto ZSU, vrátane prípadov, v 
ktorých si použitie služieb spoločnosti SAP 
ako Spracovateľa vyžaduje zodpovedajúce 
schválenie Prevádzkovateľmi. Ak Zákazník 
poskytne oprávnenia, súhlas, pokyny alebo 
povolenia, poskytuje ich nielen v mene 
Zákazníka, ale aj v mene akéhokoľvek 
iného Prevádzkovateľa. Ak spoločnosť SAP 
poskytuje Zákazníkovi informácie alebo 
oznámenia, takéto informácie alebo 
oznámenia sa považujú za poskytnuté aj 
Prevádzkovateľom, ktorým Zákazník 
povolil zahrnúť ich Osobné údaje, a 
Zákazník zodpovedá za postúpenie týchto 
informácií a oznámení relevantným 
Prevádzkovateľom.  

  

2. SECURITY OF PROCESSING 2. ZABEZPEČENIE SPRACOVANIA 
2.1 Appropriate Technical and 

Organizational Measures. SAP has 
implemented and will apply the technical 
and organizational measures set forth in 
Appendix 2. Customer has reviewed such 
measures and agrees that the measures 
are appropriate taking into account the 
state of the art, the costs of 
implementation, nature, scope, context 
and purposes of the processing of Personal 
Data.  

2.1 Primerané technické a organizačné 
opatrenia. Spoločnosť SAP 
implementovala a bude uplatňovať 
technické a organizačné opatrenia, ktoré sú 
uvedené v Prílohe 2. Zákazník sa s týmito 
opatreniami oboznámil a súhlasí s tým, že 
tieto opatrenia sú primerané z hľadiska 
technického stavu, nákladov na 
implementáciu, povahy, rozsahu, kontextu 
a účelov spracovania Osobných údajov.  

Appendix 2 applies only to the extent that 
such SAP Services are performed on or 
from SAP premises. In the case where SAP 
is performing SAP Services on the 
Customer’s premises and SAP is given 
access to Customer’s systems and data, 
SAP shall comply with Customer’s 
reasonable administrative, technical, and 
physical conditions to protect such data 
and guard against unauthorized access. In 
connection with any access to Customer’s 
system and data, Customer shall be 
responsible for providing SAP personnel 
with user authorizations and passwords to 
access its systems and revoking such 
authorizations and terminating such 

Príloha 2 sa uplatňuje len v prípade, že 
takéto Služby spoločnosti SAP sa poskytujú 
v priestoroch alebo z priestorov spoločnosti 
SAP. Ak spoločnosť SAP poskytuje Služby 
spoločnosti SAP v priestoroch Zákazníka a 
má poskytnutý prístup k systémom a 
údajom Zákazníka, potom sa spoločnosť 
SAP musí prispôsobiť odôvodneným 
administratívnym, technickým a fyzickým 
podmienkam Zákazníka, aby ochránila 
tieto údaje a zabránila neoprávnenému 
prístupu k nim. V súvislosti s prístupom k 
systému a údajom Zákazníka Zákazník 
zodpovedá za to, že personálu spoločnosti 
SAP poskytne používateľské oprávnenia a 
heslá na prístup k svojim systémom, ako aj 
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access, as Customer deems appropriate 
from time to time. Customer shall not grant 
SAP access to Licensee systems or personal 
information (of Customer or any third 
party) unless such access is essential for 
the performance of SAP Services. Customer 
shall not store any Personal Data in non-
production environments.  

za zrušenie týchto oprávnení a ukončenia 
tohto prístupu, ako to Zákazník priebežne 
považuje za vhodné. Zákazník nemôže 
spoločnosti SAP udeliť prístup k systémom 
ani osobným informáciám Nadobúdateľa 
licencie (Zákazníka alebo ľubovoľnej tretej 
strany), ak len tento prístup nie je dôležitý 
pre poskytovanie Služieb spoločnosti SAP. 
Zákazník nesmie uchovávať žiadne Osobné 
údaje v iných než produkčných 
prostrediach.  

2.2 Changes. SAP applies the technical and 
organizational measures set forth in 
Appendix 2 to SAP’s entire customer base 
receiving the same SAP Service. SAP may 
change the measures set out in Appendix 2 
at any time without notice so long as it 
maintains a comparable or better level of 
security. Individual measures may be 
replaced by new measures that serve the 
same purpose without diminishing the 
security level protecting Personal Data.  

2.2 Zmeny. Spoločnosť SAP uplatňuje 
technické a organizačné opatrenia, ktoré sú 
uvedené v Prílohe 2, na celú zákaznícku 
základňu spoločnosti SAP, ktorej poskytuje 
rovnakú Službu spoločnosti SAP. Opatrenia 
uvedené v Prílohe 2 môže spoločnosť SAP 
kedykoľvek a bez upozornenia zmeniť za 
predpokladu, že úroveň zabezpečenia sa 
zvýši alebo zostane na porovnateľnej 
úrovni. Jednotlivé opatrenia môžu byť 
nahradené novými opatreniami, ktoré 
slúžia na rovnaký účel a neznižujú úroveň 
zabezpečenia ochrany Osobných údajov.  

  

3. SAP OBLIGATIONS 3. POVINNOSTI SPOLOČNOSTI SAP 
3.1 Instructions from Customer. SAP will 

process Personal Data only in accordance 
with documented instructions from 
Customer. The Agreement (including this 
DPA) constitutes such documented initial 
instructions and Customer may provide 
further instructions during the performance 
of the SAP Service. SAP will use reasonable 
efforts to follow any other Customer 
instructions, as long as they are required 
by Data Protection Law, technically feasible 
and do not require changes to the 
performance of the SAP Service. If any of 
the before-mentioned exceptions apply, or 
SAP otherwise cannot comply with an 
instruction or is of the opinion that an 
instruction infringes Data Protection Law, 
SAP will immediately notify Customer 
(email permitted).  

3.1 Pokyny od Zákazníka. Spoločnosť SAP 
bude spracúvať Osobné údaje iba v súlade 
so zdokumentovanými pokynmi od 
Zákazníka. Zmluva (vrátane tejto ZSU) 
predstavuje takéto zdokumentované 
úvodné pokyny a Zákazník môže poskytnúť 
ďalšie pokyny počas poskytovania Služby 
spoločnosti SAP. Spoločnosť SAP vyvinie 
primerané úsilie, aby dodržala akékoľvek 
ďalšie pokyny Zákazníka, ak to vyžaduje 
Zákon o ochrane údajov, ak to je technicky 
možné a ak si to nevyžiada zmeny v 
poskytovaní Služby spoločnosti SAP. Ak sa 
uplatňujú niektoré z výnimiek uvedených 
vyššie alebo ak spoločnosť SAP nemôže z 
iných dôvodov dodržať určitý pokyn, 
prípadne je toho názoru, že určitý pokyn 
porušuje Zákon o ochrane údajov, 
spoločnosť SAP na to okamžite upozorní 
Zákazníka (upozornenie formou e-mailu je 
prípustné).  

3.2 Processing on Legal Requirement. SAP 
may also process Personal Data where 
required to do so by applicable law. In such 
a case, SAP shall inform Customer of that 
legal requirement before processing unless 

3.2 Spracovanie na základe zákonných 
požiadaviek. Spoločnosť SAP môže 
spracúvať Osobné údaje aj v prípadoch, v 
ktorých to vyžaduje príslušný zákon. V 
takom prípade spoločnosť SAP ešte pred 
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that law prohibits such information on 
important grounds of public interest.  

spracovaním informuje Zákazníka o tejto 
zákonnej požiadavke, ak len zákon 
nezakazuje takéto informovanie na základe 
dôležitého verejného záujmu.  

3.3 Personnel. To process Personal Data, SAP 
and its Subprocessors shall only grant 
access to authorized personnel who have 
committed themselves to confidentiality. 
SAP and its Subprocessors will regularly 
train personnel having access to Personal 
Data in applicable data security and data 
privacy measures.  

3.3 Personál. Na spracovanie Osobných 
údajov spoločnosť SAP a jej Subdodávatelia 
môžu udeliť prístup len oprávnenému 
personálu, ktorý sa zaviazal zachovávať 
dôverný charakter týchto údajov. 
Spoločnosť SAP a jej Subdodávatelia budú 
poskytovať personálu s prístupom k 
Osobným údajom riadne školenie o 
príslušných opatreniach na zabezpečenie a 
ochranu údajov.  

3.4 Cooperation. At Customer’s request, SAP 
will reasonably cooperate with Customer 
and Controllers in dealing with requests 
from Data Subjects or regulatory 
authorities regarding SAP’s processing of 
Personal Data or any Personal Data Breach. 
SAP shall notify the Customer as soon as 
reasonably practical about any request it 
has received from a Data Subject in relation 
to the Personal Data processing, without 
itself responding to such request without 
Customer’s further instructions, if 
applicable. SAP will correct or remove any 
Personal Data in SAP´s possession (if any), 
or restrict its processing, in accordance 
with the Customer’s instruction and Data 
Protection Law.  

3.4 Spolupráca. Spoločnosť SAP bude na 
žiadosť Zákazníka primerane spolupracovať 
so Zákazníkom a Prevádzkovateľmi pri 
spracovaní požiadaviek Dotknutých osôb 
alebo dozorných orgánov, ktoré sa týkajú 
spracovania Osobných údajov 
spoločnosťou SAP alebo Porušenia ochrany 
osobných údajov. Spoločnosť SAP musí 
upozorniť Zákazníka hneď, ako to bude 
uskutočniteľné, na každú požiadavku, ktorú 
prijme od Dotknutej osoby v súvislosti so 
spracovaním Osobných údajov, a bez toho, 
aby sama reagovala na takúto požiadavku 
bez ďalších pokynov Zákazníka, ak je to 
možné. Spoločnosť SAP opraví alebo 
odstráni všetky Osobné údaje v držbe 
spoločnosti SAP (ak existujú), alebo 
obmedzí ich spracovanie v súlade s 
pokynmi Zákazníka a so Zákonom o 
ochrane údajov.  

3.5 Personal Data Breach Notification. SAP 
will notify Customer without undue delay 
after becoming aware of any Personal Data 
Breach and provide reasonable information 
in its possession to assist Customer to meet 
Customer’s obligations to report a Personal 
Data Breach as required under Data 
Protection Law. SAP may provide such 
information in phases as it becomes 
available. Such notification shall not be 
interpreted or construed as an admission of 
fault or liability by SAP.  

3.5 Upozornenie na porušenie ochrany 
osobných údajov. Keď spoločnosť SAP 
zistí akékoľvek Porušenie ochrany 
osobných údajov, bez zbytočného odkladu 
na to upozorní Zákazníka a poskytne 
odôvodnené informácie vo svojej držbe, 
aby pomohla Zákazníkovi dodržať 
povinnosti Zákazníka pri nahlasovaní 
Porušenia ochrany osobných údajov, ako to 
vyžaduje Zákon o ochrane údajov. 
Spoločnosť SAP môže poskytnúť tieto 
informáciách postupne, ako sa stávajú 
dostupnými. Takéto upozornenie sa 
nemôže interpretovať ani považovať za 
uznanie zlyhania alebo zodpovednosti 
spoločnosti SAP.  
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3.6 Data Protection Impact Assessment. 
If, pursuant to Data Protection Law, 
Customer (or its Controllers) are required 
to perform a data protection impact 
assessment or prior consultation with a 
regulator, at Customer’s request, SAP will 
provide such documents as are generally 
available for the SAP Service (for example, 
this DPA, the Agreement, audit reports or 
certifications). Any additional assistance 
shall be mutually agreed between the 
Parties.  

3.6 Posúdenie vplyvov ochrany údajov. Ak 
sa od Zákazníka (alebo jeho 
Prevádzkovateľov) v súlade so Zákonom o 
ochrane údajov požaduje posúdenie 
vplyvov ochrany údajov alebo 
predchádzajúca konzultácia s regulačným 
orgánom, spoločnosť SAP na požiadanie 
Zákazníka poskytne potrebné dokumenty, 
ako sú vo všeobecnosti dostupné pre 
Službu spoločnosti SAP (napríklad túto 
ZSU, Zmluvu, správy z auditov alebo 
certifikácie). Akúkoľvek ďalšiu pomoc si 
Strany musia vzájomne odsúhlasiť.  

  
4. DATA DELETION 4. ODSTRÁNENIE ÚDAJOV 

Customer hereby instructs SAP to delete 
the Personal Data remaining with SAP (if 
any) within a reasonable time period in line 
with Data Protection Law (not to exceed six 
months) once Personal Data is no longer 
required for execution of the Agreement, 
unless applicable law requires retention.  

Zákazník týmto dáva spoločnosti SAP 
pokyn, aby v súlade so Zákonom o ochrane 
údajov v primeranom časovom horizonte 
(ktorý nesmie presiahnuť šesť mesiacov) 
odstránila Osobné údaje v držbe 
spoločnosti SAP (ak takéto existujú) hneď, 
ako Osobné údaje prestanú byť potrebné 
na plnenie Zmluvy, ak len príslušné zákony 
nevyžadujú ich dlhodobejšie uchovávanie.  

  
5. CERTIFICATIONS AND AUDITS 5. CERTIFIKÁCIE A AUDITY 
5.1 Customer Audit. Customer or its 

independent third party auditor reasonably 
acceptable to SAP (which shall not include 
any third party auditors who are either a 
competitor of SAP or not suitably qualified 
or independent) may audit SAP’s service 
and support delivery centers and IT 
security practices relevant to Personal Data 
processed by SAP only if:  

5.1 Audit Zákazníka. Zákazník alebo jeho 
nezávislý audítor tretej strany, ktorý je 
prijateľný pre spoločnosť SAP (čo nemôže 
byť žiadny nezávislý audítor tretej strany, 
ktorá je konkurentom spoločnosti SAP 
alebo nie je dostatočne kvalifikovaná alebo 
nezávislá), môže vykonať audit centier 
poskytovania služieb a podpory a postupov 
zabezpečenia IT spoločnosti SAP, ktoré sa 
týkajú Osobných údajov spracovaných 
spoločnosťou SAP, len v nasledujúcich 
prípadoch:  

(a) SAP has not provided sufficient 
evidence of its compliance with the 
technical and organizational 
measures through providing a 
certification as to compliance with 
ISO 27001 or other standards (scope 
as defined in the certificate). 
Certifications are available under: 
https://www.sap.com/corporate/en/
company/quality.html#certificates 
or upon request if the certification is 
not available online; or 

(a) Spoločnosť SAP neposkytla 
dostatočné dôkazy o svojom súlade  
s technickými a organizačnými 
opatreniami poskytnutím certifikátu 
súladu s normami ISO 27001 alebo 
inými normami (v rozsahu, v akom 
je to definované v certifikáte). 
Certifikácie sú k dispozícii na 
stránke: 
https://www.sap.com/corporate/en/
company/quality.html#certificates 
alebo na vyžiadanie, ak certifikácia 
nie je k dispozícii online.  

https://www.sap.com/corporate/en/company/quality.html#certificates
https://www.sap.com/corporate/en/company/quality.html#certificates
https://www.sap.com/corporate/en/company/quality.html#certificates
https://www.sap.com/corporate/en/company/quality.html#certificates
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(b) A Personal Data Breach has 
occurred; or 

(b) Došlo k Porušeniu ochrany osobných 
údajov.  

(c) An audit is formally requested by 
Customer’s data protection 
authority; or 

(c) O audit formálne požiada orgán na 
ochranu údajov Zákazníka.  

(d) Mandatory Data Protection Law 
provides Customer with a direct 
audit right and provided that 
Customer shall only audit once in any 
twelve month period unless 
mandatory Data Protection Law 
requires more frequent audits.  

(d) Záväzný zákon o ochrane údajov 
poskytuje Zákazníkovi právo na 
priamy audit a za predpokladu, že 
Zákazník môže vykonať audit len raz 
za obdobie dvanástich mesiacov, ak 
záväzný Zákon o ochrane údajov 
vyžaduje častejšie audity.  

5.2 Other Controller Audit. Any other 
Controller may audit SAP’s control 
environment and security practices 
relevant to Personal Data processed by SAP 
in line with Section 5.1 only if any of the 
cases set out in Section 5.1 applies to such 
other Controller. Such audit must be 
undertaken through and by Customer as 
set out in Section 5.1 unless the audit must 
be undertaken by the other Controller itself 
under Data Protection Law. If several 
Controllers whose Personal Data is 
processed by SAP on the basis of the 
Agreement require an audit, Customer 
shall use all reasonable means to combine 
the audits and to avoid multiple audits.  

5.2 Ďalšie audity zo strany 
Prevádzkovateľov. Ľubovoľný iný 
Prevádzkovateľ môže vykonať audit 
riadiaceho prostredia a bezpečnostných 
postupov spoločnosti SAP v rozsahu 
relevantnom pre Osobné údaje, ktoré 
spracúva spoločnosť SAP v súlade s 
Článkom 5.1 iba za predpokladu, že sa 
niektorý z prípadov uvedených v Článku 5.1 
vzťahuje na tohto iného Prevádzkovateľa. 
Takýto audit sa musí uskutočniť 
prostredníctvom Zákazníka a Zákazníkom, 
ako je uvedené v Článku 5.1, ak len audit 
na základe Zákona o ochrane údajov 
nemusí uskutočniť samotný iný 
Prevádzkovateľ. Ak audit požadujú viacerí 
Prevádzkovatelia, ktorých Osobné údaje 
spracúva spoločnosť SAP na základe 
Zmluvy, Zákazník môže uplatniť všetky 
odôvodnené opatrenia na spojenie týchto 
auditov a na vyhnutie sa viacerým auditom.  

5.3 Scope of Audit. Customer shall provide at 
least sixty days advance notice of any audit 
unless mandatory Data Protection Law or a 
competent data protection authority 
requires shorter notice. The frequency, 
time frame and scope of any audits shall be 
mutually agreed between the parties acting 
reasonably and in good faith. Customer 
audits shall be limited to remote audits 
where possible. If an on-site audit is 
mandatory, it shall not exceed one 
business day. Beyond such restrictions, the 
parties will use current certifications or 
other audit reports to avoid or minimize 
repetitive audits. Customer shall provide 
the results of any audit to SAP.  

5.3 Rozsah auditu. Ak záväzný Zákon o 
ochrane údajov alebo kompetentný orgán 
na ochranu údajov nevyžadujú kratšie 
obdobie, Zákazník musí svoj zámer 
vykonať audit oznámiť aspoň šesťdesiat dní 
vopred. Frekvenciu, časový rámec a rozsah 
auditov si strany musia primerane a v 
dobrej viere vzájomne odsúhlasiť. Audity 
Zákazníka musia byť obmedzené na audity 
na diaľku vždy, keď je to možné. Ak sa 
audit musí povinne vykonať na mieste, jeho 
trvanie nesmie prekročiť jeden pracovný 
deň. Strany bez ohľadu na obmedzenia 
využijú aktuálne certifikácie alebo iné 
správy z auditov, aby sa tak vyhli 
opakovaniu auditov alebo znížili toto 
opakovanie na minimum. Zákazník musí 
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výsledky každého auditu poskytnúť 
spoločnosti SAP.  

5.4 Cost of Audits. Customer shall bear the 
costs of any audit unless such audit reveals 
a material breach by SAP of this DPA, then 
SAP shall bear its own expenses of an audit. 
If an audit determines that SAP has 
breached its obligations under the DPA, 
SAP will promptly remedy the breach at its 
own cost.  

5.4 Náklady na audity. Náklady na každý 
audit znáša Zákazník, ak len audit 
nepreukáže, že zo strany spoločnosti SAP 
došlo k závažnému porušeniu tejto ZSU, a 
v takom prípade musí svoje náklady na 
audit znášať spoločnosť SAP. Ak z auditu 
vyplynie, že spoločnosť SAP porušila svoje 
povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo ZSU, 
spoločnosť SAP okamžite zabezpečí 
nápravu porušenia na vlastné náklady.  

6. SUBPROCESSORS 6. SUBDODÁVATELIA 
6.1 Permitted Use. SAP is granted a general 

authorization to subcontract the processing 
of Personal Data to Subprocessors, 
provided that:  

6.1 Povolené používanie. Spoločnosti SAP sa 
udeľuje všeobecné oprávnenie na 
postúpenie spracovania Osobných údajov 
na Subdodávateľov, ak sú splnené 
nasledujúce podmienky:  

(a) SAP or SAP SE on its behalf shall 
engage Subprocessors under a 
written (including in electronic form) 
contract consistent with the terms of 
this DPA in relation to the 
Subprocessor’s processing of 
Personal Data. SAP shall be liable for 
any breaches by the Subprocessor in 
accordance with the terms of the 
Agreement;  

(a) Spoločnosť SAP alebo SAP SE si vo 
svojom mene najme Subdodávateľov 
na základe písomnej (pričom 
prijateľná je aj elektronická forma) 
dohody o spracovaní Osobných 
údajov Subdodávateľom, ktorá je z 
hľadiska podmienok konzistentná s 
podmienkami tejto ZSU. Spoločnosť 
SAP zodpovedá za všetky porušenia 
zo strany Subdodávateľa v súlade s 
podmienkami Zmluvy.  

(b) SAP will evaluate the security, 
privacy and confidentiality practices 
of a Subprocessor prior to selection 
to establish that it is capable of 
providing the level of protection of 
Personal Data required by this DPA;  

(b) Spoločnosť SAP pred výberom 
Subdodávateľa posúdi jeho postupy 
na zachovanie zabezpečenia, 
súkromia a dôvernosti, aby zistila, či 
dokáže poskytovať úroveň ochrany 
Osobných údajov, akú požaduje táto 
ZSU.  

(c) For SAP Support, SAP’s list of 
Subprocessors in place on the 
effective date of the Agreement is 
published by SAP (under: 
https://support.sap.com/en/my-
support/subprocessors.html) or SAP 
will make it available to Customer 
upon request, including the name, 
address and role of each 
Subprocessor SAP uses to provide 
the SAP Service; and 

(c) Pre služby SAP Support je zoznam 
Subdodávateľov spoločnosti SAP k 
dátumu nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy publikovaný spoločnosťou 
SAP (na stránke 
https://support.sap.com/en/my-
support/subprocessors.html) alebo 
ho spoločnosť SAP sprístupní 
Zákazníkovi na požiadanie aj s 
názvami, adresami a rolami 
Subdodávateľov, ktorých spoločnosť 
SAP používa na poskytovanie Služby 
spoločnosti SAP.  

(d) For Professional Services, SAP will, 
upon request of the Customer, make 

(d) Pre služby Professional Services 
spoločnosť SAP na základe 

https://support.sap.com/en/my-support/subprocessors.html
https://support.sap.com/en/my-support/subprocessors.html
https://support.sap.com/en/my-support/subprocessors.html
https://support.sap.com/en/my-support/subprocessors.html
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the list available or identify such 
subprocessors prior to the start of 
the applicable SAP Services.  

požiadavky Zákazníka sprístupní 
zoznam alebo identifikuje takýchto 
subdodávateľov pred začatím 
poskytovania príslušných Služieb 
spoločnosti SAP.  

6.2 New Subprocessors. SAP’s use of 
Subprocessors is at its discretion, provided 
that:  

6.2 Noví subdodávatelia. Spoločnosť SAP 
využíva služby Subdodávateľov podľa 
vlastného uváženia, musí však pri tom 
splniť tieto podmienky:  

(a) SAP will inform Customer in advance 
of any intended additions or 
replacements to the list of 
Subprocessors including name, 
address and role of the new 
Subprocessor (i) for SAP Support - 
by posting on the SAP Support 
Portal, or by email, upon Customer’s 
registration on the SAP Portal and (ii) 
for Professional Services – by similar 
posting on the SAP Support Portal, or 
by e-mail, or in other written form;  

(a) Spoločnosť SAP bude Zákazníka 
vopred informovať o všetkých 
plánovaných pridaniach alebo 
nahradeniach Subdodávateľov 
vrátane názvu, adresy a roly nového 
Subdodávateľa, (i) v prípade služieb 
SAP Support zverejnením na portáli 
SAP Support Portal alebo 
prostredníctvom e-mailu, na základe 
registrácie Zákazníka na portáli SAP 
Portal a (ii) v prípade služieb 
Professional Services podobným 
zverejnením na portáli SAP Support 
Portal alebo prostredníctvom e-
mailu, prípadne inou písomnou 
formou.  

(b) Customer may object to such 
changes as set out in Section 6.3.  

(b) Zákazník môže voči takýmto 
zmenám vzniesť námietky, ako je 
uvedené v Článku 6.3.  

6.3 Objections to New Subprocessors.  6.3 Námietky voči novým 
Subdodávateľom.  

(a) SAP Support: If Customer has a 
legitimate reason under Data 
Protection Law to object to the new 
Subprocessors’ processing of 
Personal Data, Customer may 
terminate the SAP Support upon 
written notice to SAP, such notice to 
be provided to SAP no later than 
thirty days from the date SAP 
informs the Customer of the new 
Subprocessor. If Customer does not 
provide SAP with a notice of 
termination within this thirty days 
period, Customer is deemed to have 
accepted the new Subprocessor. 
Within the thirty days period from 
the date of SAP informing the 
Customer of the new Subprocessor, 
Customer may request that the 
parties come together in good faith 
to discuss a resolution to the 

(a) SAP Support: Ak Zákazník má na 
základe Zákona o ochrane údajov 
legitímny dôvod namietať voči 
spracovaniu Osobných údajov 
novým Subdodávateľom, Zákazník 
môže vypovedať používanie služieb 
SAP Support na základe písomného 
oznámenia spoločnosti SAP, takéto 
oznámenie je spoločnosti SAP 
potrebné poskytnúť do tridsiatich dní 
od dátumu, kedy spoločnosť SAP 
informuje Zákazníka o novom 
Subdodávateľovi. Ak Zákazník 
neposkytne spoločnosti SAP 
oznámenie o ukončení do skončenia 
tohto tridsaťdňového obdobia, 
považuje sa to za prijatie nového 
Subdodávateľa zo strany Zákazníka. 
Počas tridsaťdňového obdobia od 
dátumu, kedy spoločnosť SAP 
informovala Zákazníka o novom 
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objection. Such discussions shall not 
extend the period for providing SAP 
a notice of termination and does not 
affect SAP’s right to use the new 
Subprocessor(s) after the thirty days 
period.  

Subdodávateľovi, Zákazník môže 
požiadať strany, aby sa v dobrej 
viere stretli a prediskutovali riešenie 
námietky. Takéto diskusie nesmú 
trvať dlhšie než do konca obdobia na 
poskytnutie oznámenia spoločnosti 
SAP a nesmú ovplyvniť právo 
spoločnosti SAP používať nových 
Subdodávateľov po uplynutí 
tridsaťdňového obdobia.  

(b) Professional Services: If Customer 
has a legitimate reason under Data 
Protection Law that relates to the 
Subprocessors’ processing of 
Personal Data, Customer may object 
to SAP’s use of a Subprocessor, by 
notifying SAP in writing within five 
business days of SAP’s information 
as per Section 6.2. If Customer 
objects to the use of the 
Subprocessor, the parties will come 
together in good faith to discuss a 
resolution. SAP may choose to: (i) 
not use the Subprocessor or (ii) take 
the corrective steps requested by 
Customer in its objection and use the 
Subprocessor. If none of these 
options are reasonably possible and 
Customer continues to object for a 
legitimate reason, either party may 
terminate the relevant services on 
five days’ written notice. If Customer 
does not object within five days of 
receipt of the notice, Customer is 
deemed to have accepted the 
Subprocessor. If Customer’s 
objection remains unresolved thirty 
days after it was raised, and SAP has 
not received any notice of 
termination, Customer is deemed to 
have accepted the Subprocessor.  

(b) Professional Services: Ak Zákazník 
má na základe Zákona o ochrane 
údajov legitímny dôvod namietať 
voči spracovaniu Osobných údajov 
novým Subdodávateľom, Zákazník 
môže namietať voči použitiu 
Subdodávateľa spoločnosťou SAP 
tak, že to v súlade s Článkom 6.2 
písomne oznámi spoločnosti SAP do 
piatich pracovných dní od svojho 
informovania spoločnosťou SAP. Ak 
Zákazník namieta voči používaniu 
služieb Subdodávateľa, strany sa 
stretnú, aby v dobrej viere 
prediskutovali možné riešenie. 
Spoločnosť SAP sa môže rozhodnúť 
tak, že: (i) nepoužije služby 
Subdodávateľa alebo (ii) vykoná 
nápravné opatrenia, ktoré Zákazník 
požaduje vo svojich námietkach, a 
použije služby Subdodávateľa. Ak nie 
je možné využiť ani jednu z týchto 
možností a Zákazník má naďalej 
námietky z opodstatneného dôvodu, 
ktorákoľvek zo strán môže do piatich 
dní ukončiť používanie relevantných 
služieb vypovedať Zmluvu na 
základe písomného oznámenia. Ak 
Zákazník nevznesie žiadne námietky 
do piatich dní od prijatia oznámenia, 
považuje sa to za prijatie 
Subdodávateľa zo strany Zákazníka. 
Ak námietka Zákazníka zostane 
nevyriešená aj po tridsiatich dňoch 
od vznesenia a spoločnosť SAP 
neprijme žiadne oznámenie o 
vypovedaní, považuje sa to za 
akceptovanie Subdodávateľa zo 
strany Zákazníka.  

(c) Any termination under this Section 
6.3 shall be deemed to be without 

(c) Každé ukončenie podľa tohto Článku 
6.3 sa musí považovať za ukončenie 
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fault by either party and shall be 
subject to the terms of the 
Agreement.  

nespôsobené zlyhaním niektorej zo 
strán a podlieha podmienkam 
Zmluvy.  

6.4 Emergency Replacement. SAP may 
replace a Subprocessor without advance 
notice where the reason for the change is 
outside of SAP’s reasonable control and 
prompt replacement is required for security 
or other urgent reasons. In this case, SAP 
will inform Customer of the replacement 
Subprocessor as soon as possible following 
its appointment. Section 6.3 applies 
accordingly.  

6.4 Núdzová výmena. Spoločnosť SAP môže 
vymeniť Subdodávateľa bez 
predchádzajúceho upozornenia v 
prípadoch, v ktorých spoločnosť SAP 
nedokáže túto zmenu ovplyvniť a ak sa z 
dôvodu zabezpečenia alebo iného 
naliehavého dôvodu vyžaduje okamžitá 
výmena. Ak je to tak, spoločnosť SAP čo 
najskôr a po vymenovaní informuje 
Zákazníka o výmene Subdodávateľa. Podľa 
toho sa uplatňuje aj Článok 6.3.  

7. INTERNATIONAL PROCESSING  7. SPRACOVANIEV ZAHRANIČÍ  
7.1 Conditions for International 

Processing. SAP shall be entitled to 
process Personal Data, including by using 
Subprocessors, in accordance with this DPA 
outside the country in which the Customer 
is located as permitted under Data 
Protection Law.  

7.1 Podmienky pre spracovanie v 
zahraničí. Spoločnosť SAP je oprávnená 
na spracovanie Osobných údajov (a to aj 
prostredníctvom Subdodávateľov) v súlade 
s touto ZSU aj mimo krajiny, v ktorej sa 
Zákazník nachádza, ak to povoľuje Zákon o 
ochrane údajov.  

7.2 Standard Contractual Clauses. Where 
(i) Personal Data of an EEA or Swiss based 
Controller is processed in a country outside 
the EEA, Switzerland and any country, 
organization or territory acknowledged by 
the European Union as safe country with an 
adequate level of data protection under Art. 
45 GDPR, or where (ii) Personal Data of 
another Controller is processed 
internationally and such international 
processing requires an adequacy means 
under the laws of the country of the 
Controller and the required adequacy 
means can be met by entering into 
Standard Contractual Clauses, then:  

7.2 Štandardné zmluvné ustanovenia. Ak 
sa (i) Osobné údaje Prevádzkovateľa so 
sídlom v EHP alebo vo Švajčiarsku 
spracúvajú v krajine mimo EHP, 
Švajčiarska a krajín, organizácií alebo 
území, ktoré Európska únia uznala za 
bezpečnú krajinu s primeranou úrovňou 
ochrany údajov podľa čl. 45, alebo ak sa (ii) 
Osobné údaje iného Prevádzkovateľa 
spracúvajú v zahraničí a takéto 
spracovanie v zahraničí vyžaduje 
adekvátne opatrenia podľa zákonov krajiny 
Prevádzkovateľa a požadované adekvátne 
opatrenia je možné dosiahnuť uzatvorením 
Štandardných zmluvných ustanovení, 
potom:  

(a) SAP and Customer enter into the 
Standard Contractual Clauses;  

(a) spoločnosť SAP a Zákazník uzavrú 
Štandardné zmluvné ustanovenia,  

(b) Customer enters into the Standard 
Contractual Clauses with each 
relevant Subprocessor as follows, 
either (i) Customer joins the 
Standard Contractual Clauses 
entered into by SAP or SAP SE and 
the Subprocessor as an independent 
owner of rights and obligations 
("Accession Model") or, (ii) the 
Subprocessor (represented by SAP) 
enters into the Standard Contractual 

(b) Zákazník uzavrie Štandardné 
zmluvné ustanovenia s každým 
relevantným Subdodávateľom tak, 
že (i) Zákazník pristúpi k 
Štandardným zmluvným 
ustanoveniam, ktoré uzavreli 
spoločnosť SAP alebo SAP SE a 
Subdodávateľ ako nezávislý vlastník 
práv a povinností („Model s 
pristúpením“) alebo (ii) 
Subdodávateľ (zastúpený 
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Clauses with Customer ("Power of 
Attorney Model"). The Power of 
Attorney Model shall apply if and 
when SAP has expressly confirmed 
that a Subprocessor is eligible for it 
through the Subprocessor list 
provided under Section 6.1(c) or (d), 
or a notice to Customer; and/or 

spoločnosťou SAP) uzavrie 
Štandardné zmluvné ustanovenia so 
Zákazníkom („Model s plnou 
mocou“). Model s plnou mocou sa 
uplatňuje, ak a keď spoločnosť SAP 
výslovne potvrdí, že Subdodávateľ je 
pre tento model oprávnený, 
prostredníctvom zoznamu 
Subdodávateľov poskytnutého v 
Článku 6.1(c) alebo (d), prípadne 
oznámením Zákazníkovi,  

(c) Other Controllers who have been 
authorized by Customer to include 
Personal Data under the Agreement 
may also enter into Standard 
Contractual Clauses with SAP and/or 
the relevant Subprocessors in the 
same manner as Customer in 
accordance with Sections 7.2 (a) and 
(b) above. In such case, Customer 
will enter into the Standard 
Contractual Clauses on behalf of the 
other Controllers.  

(c) iní Prevádzkovatelia, ktorých 
Zákazník oprávnil na zahrnutie 
Osobných údajov podľa Zmluvy, 
môžu tiež uzavrieť Štandardné 
zmluvné ustanovenia so 
spoločnosťou SAP alebo 
relevantnými Subdodávateľmi 
rovnakým spôsobom ako Zákazník, v 
súlade s Článkami 7.2 (a) a (b) 
vyššie. V takomto prípade Zákazník 
uzavrie Štandardné zmluvné 
ustanovenia v mene iných 
Prevádzkovateľov.  

7.3 Relation of the Standard Contractual 
Clauses to the Agreement. Nothing in 
the Agreement shall be construed to prevail 
over any conflicting clause of the Standard 
Contractual Clauses. For the avoidance of 
doubt, where this DPA further specifies 
audit and subprocessor rules in sections 5 
and 6, such specifications also apply in 
relation to the Standard Contractual 
Clauses.  

7.3 Vzťah Štandardných zmluvných 
ustanovení a Zmluvy. Žiadne články v 
Zmluve sa nesmú interpretovať ako niečo, 
čo má prednosť pred akýmkoľvek 
konfliktným ustanovením Štandardných 
zmluvných ustanovení. Aby sa predišlo 
nedorozumeniam, ak táto ZSU ďalej 
špecifikuje pravidlá pre audit a 
subdodávateľov v článkoch 5 a 6, tieto 
špecifikácie sa uplatňujú aj v súvislosti so 
Štandardnými zmluvnými ustanoveniami.  

7.4 Governing Law of the Standard 
Contractual Clauses. The Standard 
Contractual Clauses shall be governed by 
the law of the country in which the relevant 
Controller is incorporated.  

7.4 Rozhodujúce právo Štandardných 
zmluvných ustanovení. Štandardné 
zmluvné ustanovenia sa riadia zákonmi 
krajiny, v ktorej je príslušný 
Prevádzkovateľ usadený.  

8. DOCUMENTATION; RECORDS OF 
PROCESSING 

8. DOKUMENTÁCIA A ZÁZNAMY O 
SPRACOVANÍ 

Each party is responsible for its compliance with 
its documentation requirements, in particular 
maintaining records of processing where required 
under Data Protection Law. Each party shall 
reasonably assist the other party in its 
documentation requirements, including providing 
the information the other party needs from it in 
a manner reasonably requested by the other 
party (such as using an electronic system), in 

Každá strana zodpovedá za to, ako dodržiava 
požiadavky, ktoré sa na ňu kladú v súvislosti s 
dokumentáciou, najmä čo sa týka uchovávania 
záznamov o spracovaní, ak to vyžaduje Zákon o 
ochrane údajov. Každá zo strán musí primerane 
pomáhať druhej strane s jej požiadavkami na 
dokumentáciu vrátane poskytovania informácií, 
ktoré od nej požaduje druhá strana, a spôsobom, 
ktorý môže druhá strana odôvodnene požadovať 
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order to enable the other party to comply with 
any obligations relating to maintaining records of 
processing.  

(napríklad pomocou elektronického systému), 
aby tak umožnila druhej strane plniť si jej 
povinnosti týkajúce sa uchovávania záznamov o 
spracovaní.  

9. DEFINITIONS  9. DEFINÍCIE  
Capitalized terms not defined herein will have the 
meanings given to them in the Agreement.  

Význam pojmov s veľkými počiatočnými 
písmenami, ktoré nie sú definované v tomto 
dokumente, je definovaný v Zmluve.  

9.1 “Authorized Users” means any individual 
to whom Customer grants access 
authorization in compliance with a SAP 
software license to use the SAP Service that 
is an employee, agent, contractor or 
representative of (i) the Customer, (ii) 
Customer's Affiliates, and/or (iii) 
Customer’s and Customer’s Affiliates’ 
Business Partners (as defined under the 
Software License and Support Agreement).  

9.1 „Oprávnení používatelia“ znamená 
ľubovoľného jednotlivca, ktorému Zákazník 
udeľuje oprávnenie na prístup v súlade s 
licenciou na softvér spoločnosti SAP na 
používanie Služby spoločnosti SAP a ktorý 
je zamestnancom, zmocnencom, 
zmluvným spolupracovníkom alebo 
zástupcom (i) Zákazníka, (ii) Ovládaných 
osôb Zákazníka, prípadne (iii) Obchodných 
partnerov Zákazníka alebo Ovládaných 
osôb Zákazníka (ako je to definované v 
Zmluve o poskytnutí licencie a podpore pre 
Softvér).  

9.2 “Controller” means the natural or legal 
person, public authority, agency or other 
body, which alone or jointly with others, 
determines the purposes and means of the 
processing of Personal Data; for the 
purposes of this DPA, where Customer acts 
as Processor for another Controller, it shall 
in relation to SAP be deemed as additional 
and independent Controller with the 
respective controller rights and obligations 
under this DPA.  

9.2 „Prevádzkovateľ“ znamená fyzickú alebo 
právnickú osobu, verejnú autoritu, 
agentúru alebo iný orgán, ktorý 
samostatne alebo v súčinnosti s ostatnými 
určuje účely a spôsoby spracovania 
Osobných údajov a ak Zákazník pôsobí ako 
Spracovateľ iného Prevádzkovateľa, bude 
sa na účely tejto ZSU a v súvislosti so 
spoločnosťou SAP považovať za ďalšieho a 
nezávislého Prevádzkovateľa s príslušnými 
právami a povinnosťami prevádzkovateľa, 
ktoré mu vyplývajú z tejto ZSU.  

9.3  “Data Protection Law” means the 
applicable legislation protecting the 
fundamental rights and freedoms of 
persons and their right to privacy with 
regard to the processing of Personal Data 
under the Agreement (and includes, as far 
as it concerns the relationship between the 
parties regarding the processing of 
Personal Data by SAP on behalf of 
Customer, the GDPR as a minimum 
standard, irrespective of whether the 
Personal Data is subject to GDPR or not).  

9.3  „Zákon o ochrane údajov“ znamená 
príslušnú legislatívu, ktorá chráni základné 
práva a slobody osôb a ich právo na 
súkromie s ohľadom na spracovanie 
Osobných údajov podľa tejto Zmluvy (a 
zahŕňa, čo sa týka vzťahu medzi stranami 
v súvislosti so spracovaním Osobných 
údajov spoločnosťou SAP v mene 
Zákazníka, GDPR ako minimálny štandard 
bez ohľadu na to, či Osobné údaje 
podliehajú GDPR alebo nie).  

9.4 “Data Subject” means an identified or 
identifiable natural person as defined by 
Data Protection Law.  

9.4 „Dotknutá osoba“ znamená 
identifikovanú alebo identifikovateľnú 
fyzickú osobu, ako to definuje Zákon o 
ochrane údajov.  

9.5 “Personal Data” means any information 
relating to a Data Subject which is 

9.5 „Osobné údaje“ znamená informácie 
týkajúce sa Dotknutej osoby, ktoré sú 
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protected under Data Protection Law. For 
the purposes of the DPA, it includes only 
personal data which is supplied to or 
accessed by SAP or its Subprocessors in 
order to provide the SAP Service under the 
Agreement.  

chránené na základe Zákona o ochrane 
údajov. Na účely ZSU zahŕňajú len osobné 
údaje, ktoré boli dodané spoločnosti SAP 
alebo jej Subdodávateľom, prípadne ku 
ktorým spoločnosť SAP alebo jej 
Subdodávatelia získavajú prístup, aby tak 
bolo možné poskytovať Službu spoločnosti 
SAP na základe Zmluvy.  

9.6 “Personal Data Breach” means a 
confirmed (1) accidental or unlawful 
destruction, loss, alteration, unauthorized 
disclosure of or unauthorized third-party 
access to Personal Data or (2) similar 
incident involving Personal Data, in each 
case for which a Controller is required 
under Data Protection Law to provide 
notice to competent data protection 
authorities or Data Subjects.  

9.6 „Porušenie ochrany osobných údajov“ 
znamená potvrdené (1) náhodné alebo 
nezákonné zničenie, stratu, pozmenenie, 
neoprávnené zverejnenie alebo 
neoprávnený prístup tretej strany k 
Osobným údajom, alebo (2) podobný 
incident zahŕňajúci Osobné údaje, pričom v 
oboch prípadoch sa od Prevádzkovateľa na 
základe Zákona o ochrane osobných údajov 
požaduje, aby to oznámil kompetentným 
orgánom na ochranu údajov alebo 
Dotknutým osobám.  

9.7 “Professional Services” means 
implementation services, consulting 
services and/or services such as SAP 
Premium Engagement Support Services, 
Innovative Business Solutions 
Development Services, Innovative 
Business Solutions Development Support 
Services.  

9.7 „Služby Professional Services“ 
znamená implementačné služby, 
poradenské služby alebo služby ako SAP 
Premium Engagement Support Services, 
Innovative Business Solutions 
Development Services, Innovative 
Business Solutions Development Support 
Services.  

9.8 “Processor” means a natural or legal 
person, public authority, agency or other 
body which processes Personal Data on 
behalf of the Controller, be it directly as 
Processor of a Controller or indirectly as 
Subprocessor of a Processor which 
processes Personal Data on behalf of the 
Controller. The term Processor used in this 
document shall be considered as the term 
Intermediary as it is defined in generally 
binding legal regulation of Slovak Republic 
related to the protection of personal data. 

9.8 „Spracovateľ“ znamená fyzickú alebo 
právnickú osobu, verejnú autoritu, 
agentúru alebo iný orgán, ktorý spracúva 
Osobné údaje v mene Prevádzkovateľa, či 
už priamo ako Spracovateľ 
Prevádzkovateľa alebo nepriamo ako 
Subdodávateľ Spracovateľa, ktorý 
spracúva Osobné údaje v mene 
Prevádzkovateľa. Pod pojmom Spracovateľ 
v tomto dokumente sa rozumie pojem 
Sprostredkovateľ ako je uvedený vo 
všeobecne záväzných právnych predpisoch 
Slovenskej republiky týkajúcich sa ochrany 
osobných údajov. 

9.9 “Standard Contractual Clauses” or 
sometimes also referred to the “EU Model 
Clauses” means the (Standard Contractual 
Clauses (processors)) or any subsequent 
version thereof published by the European 
Commission (which will automatically 
apply). “The Standard Contractual Clauses 
current as of the effective date of the 

9.9 „Štandardné zmluvné ustanovenia“, 
ktoré sa niekedy označujú aj ako 
„Modelové ustanovenia EÚ”, znamenajú 
(Štandardné zmluvné ustanovenia 
(spracovatelia)) alebo ich ľubovoľnú 
následnú verziu, ktorú publikovala 
Európska komisia (a ktoré sa začnú 
automaticky uplatňovať). „Aktuálne znenie 
Štandardných zmluvných ustanovení k 
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Agreement are attached hereto as 
Appendix 4.” 

dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy sú 
priložené ako Príloha 4.“  

 
9.10 “Subprocessor” means SAP Affiliates, 

SAP SE, SAP SE Affiliates and third parties 
engaged by SAP , SAP SE or SAP SE’s 
Affiliates in connection with the SAP Service 
and which processes Personal Data in 
accordance with this DPA.  

9.10 „Subdodávateľ“ znamená Ovládané 
osoby spoločnosti SAP, SAP SE, Ovládané 
osoby spoločnosti SAP SE a tretie strany 
najaté spoločnosťou SAP, SAP SE alebo 
Ovládanými osobami spoločnosti SAP SE v 
súvislosti so Službou spoločnosti SAP a 
spracúvajúce Osobné údaje v súlade s 
touto ZSU.  
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Appendix 1 to the DPA and, if applicable, 
the Standard Contractual Clauses 

Príloha 1 k ZSU a prípadne aj k 
Štandardným zmluvným ustanoveniam 

  
Data Exporter Exportér údajov 
The Data Exporter is the Customer who concluded 
a Software License and Support Agreement 
and/or Services Agreement with SAP under which 
it benefits from SAP Service as described under 
the relevant Agreement. The Data Exporter allows 
other Controllers to also use the SAP Service, 
these other Controllers are also Data Exporters.  

Exportér údajov je Zákazník, ktorý so 
spoločnosťou SAP uzavrel Zmluvu o poskytnutí 
licencie a podpore pre Softvér alebo Zmluvu o 
poskytovaní služieb, na ktorej základe využíva 
Službu spoločnosti SAP, ako je to opísané v 
relevantnej Zmluve. Exportér údajov umožňuje 
používať Službu spoločnosti SAP aj iným 
Prevádzkovateľom a títo iní prevádzkovatelia sú 
tiež Exportéri údajov.  

Data Importer Importér údajov 
SAP and its Subprocessors provide the SAP Service 
as defined under the relevant Agreement 
concluded by the Data Exporter that includes the 
following SAP Service:  

Spoločnosť SAP a jej Subdodávatelia poskytujú 
Službu spoločnosti SAP tak, ako je to definované 
v relevantnej Zmluve, ktorú uzavrel Exportér 
údajov a ktorá zahŕňa nasledujúcu Službu 
spoločnosti SAP:  

- Under the Software License and Support 
Agreement: SAP and/or its Subprocessors 
provide support when a Customer 
submits a support ticket because the 
Software is not available or not working 
as expected. They answer phone calls 
and perform basic troubleshooting, and 
handles support tickets in a tracking 
system 

- Na základe Zmluvy o poskytnutí licencie 
a podpore pre Softvér: spoločnosť SAP 
alebo jej Subdodávatelia poskytujú 
podporu, keď Zákazník odošle ticket 
podpory, pretože Softvér nie je k 
dispozícii alebo nefunguje tak, ako sa 
očakáva. Odpovedajú na telefonáty, 
vykonávajú základné riešenie problémov 
a spracúvajú tickety podpory v 
sledovacom systéme.  

- under the applicable Services Agreement 
for Professional Services: SAP and/or its 
Subprocessors provide Services subject 
to the Order Form Services and the 
applicable Scope Document.  

- Na základe príslušnej Zmluvy o 
poskytnutí služieb Professional Services: 
spoločnosť SAP alebo jej Subdodávatelia 
poskytujú Služby podľa Služieb v 
Objednávke a príslušnej Špecifikácie 
rozsahu.  

Data Subjects Dotknuté osoby 
Unless provided otherwise by the Data Exporter, 
transferred Personal Data relates to the following 
categories of Data Subjects: employees, 
contractors, Business Partners or other individuals 
having Personal Data transmitted to, made 
available or accessed by the Data Importer.  

Ak Exportér údajov neuvedie inak, prenesené 
Osobné údaje sa týkajú nasledujúcich kategórií 
Dotknutých osôb: zamestnanci, zmluvní 
dodávatelia, Obchodní partneri alebo iní 
jednotlivci, ktorých Osobné údaje sú prevádzané 
na Importéra údajov, sú pre neho sprístupnené 
alebo Importér údajov k nim získava prístup.  

Data Categories Kategórie údajov 
The transferred Personal Data concerns the 
following categories of data:  

Prenesené Osobné údaje sa týkajú nasledujúcich 
kategórií údajov:  

Customer determines the categories of data 
and/or data fields which could be transferred per 
SAP Service as stated in the relevant Agreement. 

Zákazník určuje kategórie údajov alebo údajové 
polia, ktoré je možné preniesť prostredníctvom 
Služby spoločnosti SAP, ako je uvedené v 
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The transferred Personal Data typically relates to 
the following categories of data: name, phone 
numbers, e-mail address, time zone, address data, 
system access / usage / authorization data, 
company name, contract data, invoice data, plus 
any application-specific data transferred by 
Authorized Users and may include financial data 
such as bank account data, credit or debit card 
data.  

relevantnej Zmluve. Prenesené Osobné údaje sa 
zvyčajne týkajú nasledujúcich kategórií údajov: 
mená, telefónne čísla, e-mailové adresy, časové 
pásma, údaje o adresách, údaje o prístupe k 
systémom, používaní systémov a oprávneniach 
pre systémy, názvy spoločností, údaje zmlúv, 
údaje faktúr a akékoľvek údaje špecifické pre 
určité aplikácie a prenesené Oprávnenými 
používateľmi a môžu zahŕňať aj finančné údaje 
ako údaje o bankových účtoch a kreditných alebo 
debetných kartách.  

Special Data Categories (if appropriate)  Prípadné špeciálne kategórie údajov 
The transferred Personal Data concerns the 
following special categories of data: As set out in 
the Agreement (including the Order Form), if any.  

Prenesené Osobné údaje sa týkajú nasledujúcich 
špeciálnych kategórií údajov: ako je uvedené v 
Zmluve (vrátane Objednávky), ak nejaké 
existujú.  

Processing Operations / Purposes Operácie a účely spracovania 
The transferred Personal Data is subject to the 
basic processing activities as set out in the 
Agreement which may include:  

Prenesené Osobné údaje sú zahrnuté do 
základných aktivít spracovania, ako je uvedené v 
Zmluve, a môžu zahŕňať:  

• use of Personal Data to provide the SAP 
Service  

• používanie Osobných údajov na poskytovanie 
Služby spoločnosti SAP,  

• storage of Personal Data  • uchovávanie Osobných údajov,  

• computer processing of Personal Data for data 
transmission 

• počítačové spracovanie Osobných údajov na 
prenos údajov,  

• execution of instructions of Customer in 
accordance with the Agreement.  

• realizáciu pokynov Zákazníka v súlade so 
Zmluvou.  
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Appendix 2 to the DPA and, if applicable, 
the Standard Contractual Clauses – 

Technical and Organizational Measures 

Príloha 2 k ZSU a prípadne aj k 
Štandardným zmluvným ustanoveniam – 

Technické a organizačné opatrenia 
  

1. TECHNICAL AND ORGANIZATIONAL 
MEASURES  

1. TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ 
OPATRENIA  

The following sections define SAP’s current 
technical and organizational measures. SAP may 
change these at any time without notice so long 
as it maintains a comparable or better level of 
security. Individual measures may be replaced 
by new measures that serve the same purpose 
without diminishing the security level protecting 
Personal Data.  

Nasledujúce články definujú aktuálne technické a 
organizačné opatrenia spoločnosti SAP. 
Spoločnosť SAP ich môže kedykoľvek a bez 
upozornenia zmeniť pri zachovaní porovnateľnej 
alebo vyššej úrovne zabezpečenia. Jednotlivé 
opatrenia môžu byť nahradené novými 
opatreniami, ktoré slúžia na rovnaký účel a 
neznižujú úroveň zabezpečenia ochrany 
Osobných údajov.  

1.1 Physical Access Control. Unauthorized 
persons are prevented from gaining 
physical access to premises, buildings or 
rooms where data processing systems that 
process and/or use Personal Data are 
located.  

1.1 Kontrola fyzického prístupu. 
Neoprávneným osobám je zabránené 
získať fyzický prístup k priestorom, 
budovám alebo miestnostiam, kde sa 
nachádzajú systémy na spracovanie 
údajov, ktoré spracúvajú alebo používajú 
Osobné údaje.  

Measures:  Opatrenia:  
• SAP protects its assets and facilities using the 

appropriate means based on the SAP 
Security Policy  

• Spoločnosť SAP ochraňuje svoje aktíva a 
zariadenia pomocou zodpovedajúcich 
opatrení na základe pravidiel zabezpečenia 
spoločnosti SAP.  

• In general, buildings are secured through 
access control systems (e.g., smart card 
access system).  

• Budovy sú vo všeobecnosti zabezpečené 
prostredníctvom systémov kontroly prístupu 
(napr. systém kontroly prístupu cez karty 
smart card).  

• As a minimum requirement, the outermost 
entrance points of the building must be fitted 
with a certified key system including modern, 
active key management.   

• Požaduje sa, aby aspoň vonkajšie vchody 
budov boli vybavené certifikovaným 
systémom kľúča, ktorý zahŕňa modernú a 
aktívnu správu kľúčov.   

• Depending on the security classification, 
buildings, individual areas and surrounding 
premises may be further protected by 
additional measures. These include specific 
access profiles, video surveillance, intruder 
alarm systems and biometric access control 
systems.  

• V závislosti od bezpečnostnej klasifikácie 
môžu byť jednotlivé budovy, samostatné 
plochy a okolité priestory chránené ďalšími 
opatreniami. Tieto zahŕňajú špecifické 
prístupové profily, dohľad prostredníctvom 
videa, systémy na varovanie pred vniknutím 
a biometrické systémy riadenia prístupu.  

• Access rights are granted to authorized 
persons on an individual basis according to 
the System and Data Access Control 
measures (see Section 1.2 and 1.3 below). 
This also applies to visitor access. Guests and 
visitors to SAP buildings must register their 
names at reception and must be 
accompanied by authorized SAP personnel.  

• Prístupové práva sa udeľujú oprávneným 
osobám na individuálnej báze podľa opatrení 
na kontrolu prístupu k systémom a údajom 
(pozri Články 1.2 a 1.3 nižšie). Toto sa 
vzťahuje aj na prístup návštevníkov. Mená 
hostí a návštevníkov v budovách spoločnosti 
SAP sa musia registrovať na recepcii a hostia 
a návštevníci musia byť sprevádzaní 
autorizovaným personálom spoločnosti SAP.  
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• SAP employees and external personnel must 
wear their ID cards at all SAP locations.  

• Zamestnanci spoločnosti SAP a externý 
personál musia nosiť identifikačné karty vo 
všetkých priestoroch spoločnosti SAP.  

Additional measures for Data Centers:  Ďalšie opatrenia pre Dátové centrá:  
• All Data Centers adhere to strict security 

procedures enforced by guards,  surveillance 
cameras, motion detectors, access control 
mechanisms and other measures to prevent 
equipment and Data Center facilities from 
being compromised. Only authorized 
representatives have access to systems and 
infrastructure within the Data Center 
facilities. To protect proper functionality, 
physical security equipment (e.g., motion 
sensors, cameras, etc.) undergo 
maintenance on a regular basis.   

• Všetky Dátové centrá musia dodržiavať 
prísne procedúry zabezpečenia presadzované 
prostredníctvom personálu bezpečnostných 
služieb, bezpečnostných kamier, detektorov 
pohybu, mechanizmov na kontrolu prístupu a 
ďalšími opatreniami na predchádzanie 
ohrozeniu zariadení a Dátových centier. 
Prístup k systémom a infraštruktúre v 
zariadeniach Dátových centier majú iba 
oprávnení zástupcovia. Na zachovanie 
správnej funkčnosti sa vykonáva pravidelná 
údržba fyzických bezpečnostných zariadení 
(napr. snímačov pohybu, kamier atď.).   

• SAP and all third-party Data Center providers 
log the names and times of authorized 
personnel entering SAP’s private areas within 
the Data Centers.  

• Spoločnosť SAP a všetci poskytovatelia 
služieb Dátových centier tretej strany 
zapisujú mená a časy prístupu oprávneného 
personálu vstupujúceho do vyhradených 
priestorov spoločnosti SAP v rámci Dátových 
centier.  

1.2 System Access Control. Data 
processing systems used to provide the 
SAP Service must be prevented from 
being used without authorization.   

1.2 Kontrola prístupu k systému. Systémy 
na spracovanie údajov slúžiace na 
poskytovanie Služby spoločnosti SAP 
musia byť chránené pred použitím bez 
oprávnenia.   

Measures:  Opatrenia:  
• Multiple authorization levels are used when 

granting access to sensitive systems, 
including those storing and processing 
Personal Data. Authorizations are managed 
via defined processes according to the SAP 
Security Policy   

• Pri udeľovaní prístupu k citlivým systémom 
vrátane systémov uchovávajúcich a 
spracúvajúcich Osobné údaje sa uplatňujú 
viaceré úrovne oprávnení. Oprávnenia sa 
spravujú prostredníctvom definovaných 
procesov podľa pravidiel zabezpečenia 
spoločnosti SAP   

• All personnel access SAP’s systems with a 
unique identifier (user ID).   

• Všetok personál pristupuje k systémom 
spoločnosti SAP s jedinečným identifikátorom 
(ID používateľa).   

• SAP has procedures in place to so that 
requested authorization changes are 
implemented only in accordance with the SAP 
Security Policy (for example, no rights are 
granted without authorization). In case 
personnel leaves the company, their access 
rights are revoked.   

• Spoločnosť SAP uplatňuje postupy na 
implementáciu požadovaných zmien 
oprávnení iba v súlade s pravidlami 
zabezpečenia spoločnosti SAP (ako je 
napríklad neudeľovanie práv bez 
oprávnenia). Ak personál opustí spoločnosť, 
jeho prístupové práva sa zrušia.   

• SAP has established a password policy that 
prohibits the sharing of passwords, governs 
responses to password disclosure, and 
requires passwords to be changed on a 

• Spoločnosť SAP stanovila pravidlá pre heslá, 
ktoré zakazujú zdieľanie hesiel, určujú 
postupy v prípade odhalenia hesla a vyžadujú 
pravidelnú zmenu hesiel a zmenu 
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regular basis and default passwords to be 
altered. Personalized user IDs are assigned 
for authentication. All passwords must fulfill 
defined minimum requirements and are 
stored in encrypted form. In the case of 
domain passwords, the system forces a 
password change every six months in 
compliance with the requirements for 
complex passwords. Each computer has a 
password-protected screensaver.  

predvolených hesiel. Na overenie sa 
priraďujú prispôsobené ID používateľa. 
Všetky heslá musia spĺňať definované 
minimálne požiadavky a sú uložené v 
šifrovanej forme. V prípade doménových 
hesiel systém vynucuje zmenu hesla každých 
šesť mesiacov a v súlade s požiadavkami na 
zložitosť hesla. Každý počítač má šetrič 
obrazovky chránený heslom.  

• The company network is protected from the 
public network by firewalls.  

• Podniková sieť je chránená pred verejnou 
sieťou bránami firewall.  

• SAP uses up–to-date antivirus software at 
access points to the company network (for e-
mail accounts), as well as on all file servers 
and all workstations.   

• Spoločnosť SAP používa aktuálny 
antivírusový softvér v prístupových bodoch 
do podnikovej siete (pre e-mailové kontá), 
ako aj vo všetkých súborových serveroch a 
všetkých pracovných staniciach.   

• Security patch management is implemented 
to provide regular and periodic deployment 
of relevant security updates. Full remote 
access to SAP’s corporate network and 
critical infrastructure is protected by strong 
authentication.  

• Implementovaná je aj správa opráv 
zabezpečenia, ktorá zabezpečuje riadne a 
pravidelné nasadzovanie relevantných 
aktualizácií zabezpečenia. Úplný vzdialený 
prístup k podnikovej sieti a kritickej 
infraštruktúre spoločnosti SAP je chránený 
účinným overovaním.  

1.3 Data Access Control. Persons entitled 
to use data processing systems gain 
access only to the Personal Data that 
they have a right to access, and Personal 
Data must not be read, copied, modified or 
removed without authorization in the 
course of processing, use and storage.  

1.3 Kontrola prístupu k údajom. Osoby 
oprávnené na používanie systémov na 
spracovanie údajov musia mať prístup 
iba k Osobným údajom, ku ktorým majú 
právo na prístup, a Osobné údaje sa počas 
spracovania, používania a uchovávania 
nesmú bez oprávnenia čítať, kopírovať, 
upravovať ani odstraňovať.  

Measures:  Opatrenia:  
• As part of the SAP Security Policy, Personal 

Data requires at least the same protection 
level as “confidential” information according 
to the SAP Information Classification 
standard.   

• V rámci pravidiel zabezpečenia spoločnosti 
SAP sa pre Osobné údaje vyžaduje 
minimálne rovnaká úroveň ochrany ako v 
prípade „dôverných“ informácií podľa 
štandardu klasifikácie informácií spoločnosti 
SAP.   

• Access to Personal Data is granted on a need-
to-know basis. Personnel have access to the 
information that they require in order to fulfill 
their duty. SAP uses authorization concepts 
that document grant processes and assigned 
roles per account (user ID). All Customer 
Data is protected in accordance with the SAP 
Security Policy.   

• Prístup k Osobným údajom sa udeľuje na 
báze potreby prístupu k informáciám. 
Personál má prístup k informáciám, ktoré 
potrebuje na plnenie svojich povinností. 
Spoločnosť SAP používa koncepty 
oprávnenia, ktoré dokumentujú procesy 
udeľovania a roly priradené ku kontu (ID 
používateľa). Všetky Údaje Zákazníka sú 
chránené v súlade s pravidlami zabezpečenia 
spoločnosti SAP.  
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• All production servers are operated in the 
Data Centers or in secure server rooms. 
Security measures that protect applications 
processing Personal Data are regularly 
checked. To this end, SAP conducts internal 
and external security checks and penetration 
tests on its IT systems.   

• Všetky produkčné servery sú prevádzkované 
v Dátových centrách alebo zabezpečených 
serverových miestnostiach. Bezpečnostné 
opatrenia, ktoré ochraňujú aplikácie 
spracúvajúce Osobné údaje, sa pravidelne 
kontrolujú. Na tento účel spoločnosť SAP 
uskutočňuje interné a externé kontroly 
zabezpečenia a testy nepreniknuteľnosti k 
svojim IT systémom.   

• SAP does not allow the installation of 
software that has not been approved by SAP. 
  

• Spoločnosť SAP nepovoľuje inštaláciu 
softvéru, ktorý nebol schválený spoločnosťou 
SAP.   

• An SAP security standard governs how data 
and data carriers are deleted or destroyed 
once they are no longer required.  

• Bezpečnostný štandard spoločnosti SAP 
určuje, ako sa odstraňujú alebo ničia údaje a 
dátové nosiče, ktoré už nie sú potrebné.  

1.4 Data Transmission Control. Except as 
necessary for the provision of the SAP 
Services in accordance with the relevant 
Agreement, Personal Data must not be 
read, copied, modified or removed without 
authorization during transfer. Where data 
carriers are physically transported, 
adequate measures are implemented at 
SAP to provide the agreed-upon service 
levels (for example, encryption and lead-
lined containers).  

1.4 Kontrola prenosu údajov. S výnimkou 
nevyhnutnou na poskytovanie Služieb 
spoločnosti SAP v súlade s príslušnou 
Zmluvou sa Osobné údaje nesmú počas 
prenosu čítať, kopírovať, modifikovať ani 
odstraňovať bez oprávnenia. Pri fyzickej 
preprave dátových nosičov sa v spoločnosti 
SAP uplatňujú primerané opatrenia na 
poskytovanie odsúhlasenej úrovne služby 
(napríklad šifrovanie alebo kontajnery 
poskytujúce ochranu proti 
elektromagnetickému žiareniu).  

Measures:  Opatrenia:  
• Personal Data in transfer over SAP internal 

networks is protected according to SAP 
Security Policy.  

• Osobné údaje, ktoré sa prenášajú cez interné 
siete spoločnosti SAP, sú chránené podľa 
pravidiel zabezpečenia spoločnosti SAP.  

• When data is transferred between SAP and 
its customers, the protection measures 
required for data transfer are hereby 
mutually agreed upon between SAP and its 
customer and included as a part of the 
Agreement. This applies to both physical and 
network based data transfer. In any case, the 
Customer assumes responsibility for any 
data transfer once it is outside of SAP-
controlled systems (e.g. data being 
transmitted outside the firewall of the SAP 
Data Center).  

• Pri prenose údajov medzi spoločnosťou SAP 
a jej zákazníkmi sú ochranné opatrenia, 
ktoré sú potrebné na prenos údajov, 
vzájomne dohodnuté medzi spoločnosťou 
SAP a jej zákazníkom a sú zahrnuté do 
Zmluvy ako jej súčasť. Toto sa vzťahuje na 
fyzický aj na sieťový prenos údajov. Po 
prenesení údajov mimo systémy ovládané 
spoločnosťou SAP (napr. po prenesení údajov 
von z brány firewall Dátového centra 
spoločnosti SAP) preberá za všetky prenosy 
údajov zodpovednosť Zákazník.  

1.5 Data Input Control. It will be possible to 
retrospectively examine and establish 
whether and by whom Personal Data have 
been entered, modified or removed from 
SAP data processing systems.  

1.5 Kontrola údajových vstupov. Musí byť 
možné spätne preskúmať a zistiť, či v 
systémoch spracovania údajov spoločnosti 
SAP došlo k zadaniu, modifikovaniu alebo 
odstráneniu údajov a kto vykonal daný 
krok.  
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Measures:  Opatrenia:  
• SAP only allows authorized personnel to 

access Personal Data as required in the 
course of their duty.  

• Spoločnosť SAP poskytuje oprávnenému 
personálu prístup k Osobným údajom tak, 
ako je to potrebné na plnenie ich povinností.  

• SAP has implemented a logging system for 
input, modification and deletion, or blocking 
of Personal Data by SAP or its subprocessors 
within the SAP Service to the extent 
technically possible.  

• Spoločnosť SAP implementuje systém na 
zaznamenávanie vstupu, modifikovania a 
odstraňovania alebo na blokovanie Osobných 
údajov spoločnosťou SAP alebo jej 
subdodávateľmi v rámci Služby spoločnosti 
SAP tak, ako je to len technicky možné.  

1.6 Job Control. Job Control is required to 
ensure that personal data processed on behalf of 
others are processed strictly in compliance with 
the Customer’s instructions  

1.6 Kontrola vykonávania úloh. Kontrola 
vykonávania úloh je potrebná na zaistenie 
spracovania osobných údajov v mene iných 
subjektov v prísnom súlade s pokynmi Zákazníka.  

Measures:  Opatrenia:  
• SAP uses controls and processes to monitor 

compliance with contracts between SAP and 
its customers, subprocessors or other 
service providers.  

• Spoločnosť SAP používa kontroly a procesy 
na monitorovanie súladu so zmluvami medzi 
spoločnosťou SAP a jej zákazníkmi, 
subdodávateľmi alebo inými poskytovateľmi 
služieb.  

• As part of the SAP Security Policy, Personal 
Data requires at least the same protection 
level as “confidential” information according 
to the SAP Information Classification 
standard.  

• V rámci pravidiel zabezpečenia spoločnosti 
SAP sa pre Osobné údaje vyžaduje 
minimálne rovnaká úroveň ochrany ako v 
prípade „dôverných“ informácií podľa 
štandardu klasifikácie informácií spoločnosti 
SAP.  

• All SAP employees and contractual 
subprocessors or other service providers are 
contractually bound to respect the 
confidentiality of all sensitive information 
including trade secrets of SAP customers and 
partners.  

• Všetci zamestnanci spoločnosti SAP a jej 
zmluvní subdodávatelia alebo iní 
poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní 
rešpektovať dôvernosť všetkých citlivých 
informácií vrátane obchodných tajomstiev 
zákazníkov a partnerov spoločnosti SAP.  

For SAP Support, SAP customers have control 
over their remote support connections at all 
times. SAP employees cannot access a 
customer system without the knowledge and 
consent of the customer. For SAP Support, 
SAP provides a specially designated, secure 
support ticket facility in which SAP provides 
a special access-controlled and monitored 
security area for transferring access data and 
passwords. SAP customers have control over 
their remote support connections at all times. 
SAP employees cannot access a customer on 
premise system without the knowledge and 
active participation of the customer.  

V prípade služieb SAP Support majú zákazníci 
spoločnosti SAP po celý čas kontrolu nad 
svojimi pripojeniami na poskytovanie 
podpory na diaľku. Zamestnanci spoločnosti 
SAP nemôžu získať prístup do systému 
zákazníka bez vedomia a súhlasu zákazníka. 
V prípade služieb SAP Support spoločnosť 
SAP poskytuje špeciálne navrhnuté a 
zabezpečené zariadenie pre tickety podpory, 
v ktorom spoločnosť SAP poskytuje špeciálny 
priestor na prenos údajov o prístupoch a 
hesiel, ktorý je chránený proti prístupu a má 
monitorované zabezpečenie. Zákazníci 
spoločnosti SAP majú po celý čas kontrolu 
nad svojimi pripojeniami na poskytovanie 
podpory na diaľku. Zamestnanci spoločnosti 
SAP nemôžu získať prístup do lokálneho 
systému zákazníka bez vedomia a aktívnej 
spoluúčasti zákazníka.  
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1.7 Availability Control. Personal Data will 
be protected against accidental or unauthorized 
destruction or loss.  

1.7 Kontrola dostupnosti. Osobné údaje 
musia byť chránené pred náhodným alebo 
neúmyselným zničením alebo stratou.  

Measures:  Opatrenia:  
• SAP employs regular backup processes to 

provide restoration of business-critical 
systems as and when necessary.  

• Spoločnosť SAP využíva pravidelné 
zálohovacie procesy na zabezpečenie 
obnovenia kritických podnikových systémov, 
ako je to potrebné a kedy je to potrebné.  

• SAP uses uninterrupted power supplies (for 
example: UPS, batteries, generators, etc.) to 
protect power availability to the Data 
Centers.  

• Spoločnosť SAP používa zdroje 
neprerušovaného napájania (napríklad UPS, 
batérie, generátory atď.) na zaistenie 
dostupnosti napájania pre Dátové centrá.  

• SAP has defined business continuity plans for 
business-critical processes;  

• Spoločnosť SAP má definované plány 
prevádzkovej kontinuity pre kritické 
podnikové procesy.  

• Emergency processes and systems are 
regularly tested.  

• Procesy a systémy pre prípad núdze sa 
pravidelne testujú.  

1.8 Data Separation Control. Personal Data 
collected for different purposes can be processed 
separately.  

1.8 Kontrola oddelenia údajov. Osobné 
údaje zhromažďované na odlišné účely môžu byť 
spracované oddelene.  

Measures:  Opatrenia:  
• SAP uses appropriate technical controls to 

achieve Customer Data separation at all 
times.  

• Spoločnosť SAP využíva primerané technické 
prostriedky, ktoré majú zaistiť nepretržité 
oddelenie Údajov Zákazníka.  

• Customer (including its approved 
Controllers) will have access only to their 
own Data based on secure authentication and 
authorization.  

• Zákazník (a jeho schválení Prevádzkovatelia) 
bude mať prístup len k svojim vlastným 
Údajom na základe zabezpečenej 
autentifikácie a autorizácie.  

• If Personal Data is required to handle a 
support incident from Customer, the data is 
assigned to that particular message and used 
only to process that message; it is not 
accessed to process any other messages. 
This data is stored in dedicated support 
systems.  

• Ak sú Osobné údaje potrebné na spracovanie 
incidentu podpory Zákazníka, priradia sa k 
danému konkrétnemu hláseniu a použijú sa 
len na spracovanie tohto hlásenia a 
nepristupuje sa k nim na účely spracovania 
iných hlásení. Tieto údaje sú uložené vo 
vyhradených podporných systémoch.  

1.9 Data Integrity Control. Personal Data 
will remain intact, complete and current during 
processing activities.  

1.9 Kontrola integrity údajov. Osobné 
údaje zostanú počas spracovania nedotknuté, 
úplné a aktuálne.  

Measures:  Opatrenia:  
SAP has implemented a multi-layered defense 
strategy as a protection against unauthorized 
modifications.  

Spoločnosť SAP má implementovanú 
viacvrstvovú obrannú stratégiu na ochranu pred 
neoprávnenými modifikáciami.  

In particular, SAP uses the following to 
implement the control and measure sections 
described above. In particular:  

Na uplatňovanie riadenia a opatrení popísaných 
v článkoch vyššie spoločnosť SAP používa 
nasledujúce prostriedky. Ide najmä o tieto 
súčasti:  

• Firewalls;  • brány firewall,  
• Security Monitoring Center;  • centrum monitorovania zabezpečenia,  
• Antivirus software;  • antivírusový softvér,  
• Backup and recovery;  • zálohovanie a obnovenie,  
• External and internal penetration testing;  • testovanie externého a interného vniknutia,  
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• Regular external audits to prove security 
measures.  

• pravidelné externé audity na overenie 
bezpečnostných opatrení. 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Appendix 3 to the DPA  Príloha 3 k ZSU  

The following table sets out the relevant Articles 
of GDPR and corresponding terms of the DPA for 
illustration purposes only.  

Nasledujúca tabuľka obsahuje relevantné Články 
GDPR a zodpovedajúce podmienky ZSU výlučne 
na ilustračné účely.  

Article of GDPR Section of DPA Click on link to see Section 

   

28(1) 2 and Appendix 2 Security of Processing and Appendix 2, Technical 
and Organizational Measures. 

28(2), 28(3) (d) 
and 28 (4) 

6 SUBPROCESSORS 

28 (3) sentence 1 1.1 and Appendix 1, 1.2 Purpose and Application. Structure. 

28(3) (a) and 29 3.1 and 3.2  Instructions from Customer. Processing on Legal 
Requirement. 

28(3) (b) 3.3 Personnel. 

28(3) (c) and 32 2 and Appendix 2 Security of Processing and Appendix 2, Technical 
and Organizational Measures. 

28(3) (e) 3.4  Cooperation. 

28(3) (f) and 32-
36 

2 and Appendix 2, 3.5, 
3.6 

Security of Processing and Appendix 2, Technical 
and Organizational Measures. Personal Data Breach 
Notification. Data Protection Impact Assessment.  

28(3) (g) 4 Data Deletion 

28(3) (h) 5 CERTIFICATIONS AND AUDITS 

28 (4) 6 SUBPROCESSORS 

30  8 Documentation; Records of processing 

46(2) (c) 7.2 Standard Contractual Clauses. 
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Článok GDPR Článok ZSU Na zobrazenie článku kliknite na prepojenie 

   

28(1) 2 a Príloha 2 Security of Processing a Príloha 2, Technické a 
organizačné opatrenia. 

28(2), 28(3) (d) a 
28 (4) 

6 SUBPROCESSORS 

28 (3) veta 1 1.1 a Príloha 1, 1.2 Purpose and Application. Structure. 

28(3) (a) a 29 3.1 a 3.2  Instructions from Customer. Processing on Legal 
Requirement. 

28(3) (b) 3.3 Personnel. 

28(3) (c) a 32 2 a Príloha 2 Security of Processing a Príloha 2, Technické a 
organizačné opatrenia. 

28(3) (e) 3.4  Cooperation. 

28(3) (f) a 32-36 2 a Príloha 2, 3.5, 3.6 Security of Processing a Príloha 2, Technické a 
organizačné opatrenia. Personal Data Breach 
Notification. Data Protection Impact Assessment.  

28(3) (g) 4 Data Deletion 

28(3) (h) 5 CERTIFICATIONS AND AUDITS 

28 (4) 6 SUBPROCESSORS 

30  8 Documentation; Records of processing 

46(2) (c) 7.2 Standard Contractual Clauses. 
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Appendix 4 to the DPA Príloha 4 k ZSU 

STANDARD CONTRACTUAL CLAUSES 
(PROCESSORS)1  

ŠTANDARDNÉ ZMLUVNÉ 
USTANOVENIA (SPRACOVATELIA)2  

For the purposes of Article 26(2) of 
Directive 95/46/EC (or, after 25 May 
2018, Article 44 et seq. of Regulation 
2016/79) for the transfer of personal data 
to processors established in third 
countries which do not ensure an 
adequate level of data protection 
 

Na účely Článku 26(2) Smernice 
95/46/ES (alebo po 25. máji 2018 Článku 
44 a nasledujúcich v Nariadení 2016/79) 
pre prenos osobných údajov k 
spracovateľom sídliacim v tretích 
krajinách, ktoré nezabezpečujú 
adekvátnu úroveň ochrany údajov.  

[…] […] 
 

(in the Clauses hereinafter referred to as 
the ‘data exporter’)  

(v Ustanoveniach ďalej označovaný ako 
exportér údajov)  

and  a  
[…] 

 
[…] 

 
(in the Clauses hereinafter referred to as 

the ‘data importer’)  
(v Ustanoveniach ďalej označovaná ako 

importér údajov),  
each a ‘party’; together ‘the parties’,  pričom každý z nich je „strana“ a spolu 

sa označujú ako „strany“, 
HAVE AGREED on the following 
Contractual Clauses (the Clauses) in 
order to adduce adequate safeguards 
with respect to the protection of privacy 
and fundamental rights and freedoms of 
individuals for the transfer by the data 
exporter to the data importer of the 
personal data specified in Appendix 1.  

SA DOHODLI na nasledujúcich 
Zmluvných ustanoveniach (Ustanovenia) 
v záujme poskytnutia adekvátnych 
bezpečnostných opatrení s ohľadom na 
ochranu súkromia a základných práv a 
slobôd jednotlivcov pre prenos osobných 
údajov zadaných v Prílohe 1 od exportéra 
údajov na importéra údajov.  

Clause 1 Ustanovenie 1 
Definitions Definície 

For the purposes of the Clauses:  Na účely Ustanovení:  
(a) ‘personal data’, ‘special 
categories of data’, ‘process/processing’, 
‘controller’, ‘processor’, ‘data subject’ and 
‘supervisory authority’ shall have the 
same meaning as in Directive 95/46/EC 
of the European Parliament and of the 
Council of 24 October 1995 on the 
protection of individuals with regard to 
the processing of personal data and on 
the free movement of such data;  

(a) „osobné údaje“, „špeciálne 
kategórie údajov“, 
„spracovať/spracovanie“, 
„prevádzkovateľ“, „spracovateľ“, 
„dotknutá osoba“ a „dozorný orgán“ 
musia mať rovnaký význam ako v 
Smernici 95/46/ES Európskeho 
parlamentu a Rady Európy z 24. októbra 
1995 o ochrane jednotlivcov v súvislosti 
so spracovaním osobných údajov a 
voľným pohybom týchto údajov,  

 
3 Pursuant to Commission Decision of 5 February 2010 (2010/87/EU) 
 
3 V súlade s Rozhodnutím Komisie z 5. februára 2010 (2010/87/EÚ) 
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(b) ‘the data exporter’ means the 
controller who transfers the personal 
data;  

(b) „exportér údajov“ znamená 
prevádzkovateľa, ktorý prenáša osobné 
údaje,  

(c) ‘the data importer’ means the 
processor who agrees to receive from the 
data exporter personal data intended for 
processing on his behalf after the transfer 
in accordance with his instructions and 
the terms of the Clauses and who is not 
subject to a third country’s system 
ensuring adequate protection within the 
meaning of Article 25(1) of Directive 
95/46/EC;  

(c) „importér údajov“ znamená 
spracovateľa, ktorý súhlasí s tým, že od 
exportéra údajov prijme osobné údaje 
určené na spracovanie v jeho mene po 
prenesení v súlade s jeho pokynmi a 
podmienkami Ustanovení, a na ktorého 
sa neuplatňuje systém tretej krajiny, 
ktorý zaručuje adekvátnu ochranu v 
zmysle Článku 25(1) Smernice 95/46/ES,  

(d) ‘the sub-processor’ means any 
processor engaged by the data importer 
or by any other sub-processor of the data 
importer who agrees to receive from the 
data importer or from any other sub-
processor of the data importer personal 
data exclusively intended for processing 
activities to be carried out on behalf of the 
data exporter after the transfer in 
accordance with his instructions, the 
terms of the Clauses and the terms of the 
written subcontract;  

(d) „subdodávateľ“ znamená 
ľubovoľného spracovateľa najatého 
importérom údajov alebo ľubovoľným 
iným subdodávateľom importéra údajov, 
ktorý súhlasí, že od importéra údajov 
alebo ľubovoľného subdodávateľa 
importéra údajov prijme osobné údaje 
určené výlučne na aktivity spracovania, 
ktoré sa majú vykonať v mene exportéra 
údajov po prenose v súlade s jeho 
pokynmi, podmienkami Ustanovení a 
podmienkami písomnej subdodávateľskej 
zmluvy,  

(e) ‘the applicable data protection 
law’ means the legislation protecting the 
fundamental rights and freedoms of 
individuals and, in particular, their right 
to privacy with respect to the processing 
of personal data applicable to a data 
controller in the Member State in which 
the data exporter is established;  

(e) „príslušný zákon o ochrane 
údajov“ znamená právne predpisy 
chrániace základné práva a slobody 
jednotlivcov a najmä ich právo na 
súkromie v súvislosti so spracovaním 
osobných údajov a vzťahuje sa na 
prevádzkovateľa údajov v členskom 
štáte, v ktorom je exportér údajov 
usadený,  

(f) ‘technical and organisational 
security measures’ means those 
measures aimed at protecting personal 
data against accidental or unlawful 
destruction or accidental loss, alteration, 
unauthorised disclosure or access, in 
particular where the processing involves 
the transmission of data over a network, 
and against all other unlawful forms of 
processing.  

(f) „technické a organizačné 
bezpečnostné opatrenia“ znamená 
opatrenia na ochranu osobných údajov 
pred náhodným alebo nezákonným 
zničením, náhodnou stratou, 
pozmenením, neoprávneným 
prezradením alebo prístupom, najmä ak 
spracovanie zahŕňa prenos údajov cez 
sieť, a pred všetkými ostatnými 
nezákonnými formami spracovania.  

Clause 2 Ustanovenie 2 
Details of the transfer Podrobné informácie o prenose 

The details of the transfer and in 
particular the special categories of 
personal data where applicable are 

Podrobnosti o prenose a v príslušných 
prípadoch najmä osobitné kategórie 
osobných údajov sú uvedené v Prílohe 1, 



 
 

Data Processing Agreement for SAP Support and Professional Services (DUAL) skSK.v.5-2018 Page 28 of 36 

 

specified in Appendix 1 which forms an 
integral part of the Clauses.  

ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
Ustanovení.  

Clause 3 Ustanovenie 3 
Third-party beneficiary clause Ustanovenie o oprávnených tretích 

stranách 
1. The data subject can enforce 
against the data exporter this Clause, 
Clause 4(b) to (i), Clause 5(a) to (e), and 
(g) to (j), Clause 6(1) and (2), Clause 7, 
Clause 8(2), and Clauses 9 to 12 as third-
party beneficiary.  

1. Dotknutá osoba si môže voči 
exportérovi údajov vynucovať plnenie 
tohto Ustanovenia, Ustanovenia 4(b) až 
(i), Ustanovenia 5(a) až (e) a (g) až (j), 
Ustanovenia 6(1) a (2), Ustanovenia 7, 
Ustanovenia 8(2) a Ustanovení 9 až 12 
ako oprávnená tretia strana.  

2. The data subject can enforce 
against the data importer this Clause, 
Clause 5(a) to (e) and (g), Clause 6, 
Clause 7,Clause 8(2), and Clauses 9 to 
12, in cases where the data exporter has 
factually disappeared or has ceased to 
exist in law unless any successor entity 
has assumed the entire legal obligations 
of the data exporter by contract or by 
operation of law, as a result of which it 
takes on the rights and obligations of the 
data exporter, in which case the data 
subject can enforce them against such 
entity.  

2. Dotknutá osoba si voči 
importérovi údajov môže vynucovať 
plnenie tohto Ustanovenia, Ustanovenia 
5(a) až (e) a (g), Ustanovenia 6, 
Ustanovenia 7, Ustanovenia 8(2) a 
Ustanovení 9 až 12 v prípadoch, v ktorých 
exportér údajov fakticky zmizol alebo 
prestal právne existovať, ak len určitý 
nástupnícky subjekt neprevzal na seba 
všetky právne záväzky exportéra údajov 
na zmluvnom základe alebo na základe 
právneho pôsobenia, a na základe toho 
preberá práva a povinnosti exportéra 
údajov, a v takom prípade si dotknutá 
osoba môže vynucovať ich plnenie od 
tohto subjektu.  

3. The data subject can enforce 
against the sub-processor this Clause, 
Clause 5(a) to (e) and (g), Clause 6, 
Clause 7, Clause 8(2), and Clauses 9 to 
12, in cases where both the data exporter 
and the data importer have factually 
disappeared or ceased to exist in law or 
have become insolvent, unless any 
successor entity has assumed the entire 
legal obligations of the data exporter by 
contract or by operation of law as a result 
of which it takes on the rights and 
obligations of the data exporter, in which 
case the data subject can enforce them 
against such entity. Such third-party 
liability of the subprocessor shall be 
limited to its own processing operations 
under the Clauses.  

3. Dotknutá osoba si voči 
subdodávateľovi môže vynucovať plnenie 
tohto Ustanovenia, Ustanovenia 5(a) až 
(e) a (g), Ustanovenia 6, Ustanovenia 7, 
Ustanovenia 8(2) a Ustanovení 9 až 12 v 
prípadoch, v ktorých exportér údajov aj 
importér údajov fakticky zmizli alebo 
prestali právne existovať alebo sa stali 
insolventnými, ak len určitý nástupnícky 
subjekt neprevzal na seba všetky právne 
záväzky exportéra údajov na zmluvnom 
základe alebo na základe právneho 
pôsobenia, a na základe toho preberá 
práva a povinnosti exportéra údajov, a v 
takom prípade si dotknutá osoba môže 
vynucovať ich plnenie od tohto subjektu. 
Takáto zodpovednosť tretej strany 
vyplývajúca subdodávateľovi je 
obmedzená na jeho vlastné operácie 
spracovania podľa Ustanovení.  

4. The parties do not object to a 
data subject being represented by an 
association or other body if the data 

4. Strany nepodávajú námietky voči 
zastupovaniu dotknutej osoby združením 
alebo iným subjektom v prípade, že si to 
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subject so expressly wishes and if 
permitted by national law.  

dotknutá osoba výslovne želá, a ak je to 
povolené národným právom.  

Clause 4 Ustanovenie 4 
Obligations of the data exporter Povinnosti exportéra údajov 

The data exporter agrees and warrants:  Exportér údajov súhlasí s tým a ručí za 
to:  

(a) 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 exporter is established) and does 
not violate the relevant provisions of that 
State;  

(a) že spracovanie osobných údajov 
vrátane ich samotného prenosu bolo a 
bude aj naďalej vykonávané v súlade s 
príslušnými ustanoveniami príslušného 
zákona o ochrane údajov (a že prípadne 
bolo oznámené príslušným orgánom 
členského štátu, v ktorom je usadený 
exportér údajov) a že neporušuje 
príslušné ustanovenia daného štátu,  

(b) that it has instructed and 
throughout the duration of the personal 
data-processing services will instruct the 
data importer to process the personal 
data transferred only on the data 
exporter’s behalf and in accordance with 
the applicable data protection law and the 
Clauses;  

(b) že importérovi údajov poskytol a 
po celý čas trvania služieb spracovania 
osobných údajov bude poskytovať 
pokyny na spracovanie osobných údajov 
prenesených iba v mene exportéra 
údajov a v súlade s príslušným zákonom 
o ochrane údajov a Ustanoveniami,  

(c) that the data importer will 
provide sufficient guarantees in respect of 
the technical and organisational security 
measures specified in Appendix 2 to this 
contract;  

(c) že importér údajov poskytne 
dostatočné záruky s ohľadom na 
technické a organizačné bezpečnostné 
opatrenia uvedené v Prílohe 2 tejto 
zmluvy,  

(d) that after assessment of the 
requirements of the applicable data 
protection law, the security measures are 
appropriate to protect personal data 
against accidental or unlawful destruction 
or accidental loss, alteration, 
unauthorised disclosure or access, in 
particular where the processing involves 
the transmission of data over a network, 
and against all other unlawful forms of 
processing, and that these measures 
ensure a level of security appropriate to 
the risks presented by the processing and 
the nature of the data to be protected 
having regard to the state of the art and 
the cost of their implementation;  

(d) že po posúdení požiadaviek 
príslušného zákona o ochrane údajov sú 
bezpečnostné opatrenia vhodné na 
ochranu osobných údajov pred 
náhodným alebo nezákonným zničením, 
náhodnou stratou, pozmenením, 
neoprávneným prezradením alebo 
prístupom, najmä ak spracovanie zahŕňa 
prenos údajov cez sieť, a pred všetkými 
ostatnými nezákonnými formami 
spracovania a že tieto opatrenia 
vzhľadom na ich stav a náklady na ich 
vykonávanie zaistia takú úroveň 
zabezpečenia, ktorá je primeraná rizikám 
súvisiacim so spracovaním a charakterom 
údajov, ktoré majú byť chránené,  

(e) that it will ensure compliance with 
the security measures;  

(e) že zabezpečí dodržiavanie 
bezpečnostných opatrení,  

(f) that, if the transfer involves 
special categories of data, the data 
subject has been informed or will be 

(f) že ak prenos zahŕňa osobitné 
kategórie údajov, dotknutá osoba bola 
informovaná, alebo bude informovaná 
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informed before, or as soon as possible 
after, the transfer that its data could be 
transmitted to a third country not 
providing adequate protection within the 
meaning of Directive 95/46/EC;  

pred alebo čo najskôr po prenose, že jej 
údaje mohli byť prenesené do tretej 
krajiny, ktorá neposkytuje primeranú 
ochranu v zmysle Smernice 95/46/ES,  

(g) to forward any notification 
received from the data importer or any 
sub-processor pursuant to Clause 5(b) 
and Clause 8(3) to the data protection 
supervisory authority if the data exporter 
decides to continue the transfer or to lift 
the suspension;  

(g) že preposlal každé oznámenie 
prijaté od importéra údajov alebo 
ľubovoľného subdodávateľa podľa 
Ustanovenia 5(b) a Ustanovenia 8(3) 
dozornému orgánu pre ochranu údajov, 
ak sa exportér údajov rozhodne 
pokračovať v prenose alebo zrušiť 
pozastavenie,  

(h) to make available to the data 
subjects upon request a copy of the 
Clauses, with the exception of Appendix 
2, and a summary description of the 
security measures, as well as a copy of 
any contract for sub-processing services 
which has to be made in accordance with 
the Clauses, unless the Clauses or the 
contract contain commercial information, 
in which case it may remove such 
commercial information;  

(h) že sprístupní dotknutým osobám 
na vyžiadanie kópiu Ustanovení s 
výnimkou Prílohy 2 a súhrnný popis 
bezpečnostných opatrení, ako aj kópiu 
akejkoľvek zmluvy o subdodávateľských 
službách, ktoré sa majú poskytovať v 
súlade s Ustanoveniami, ak Ustanovenia 
alebo zmluva neobsahujú obchodné 
informácie, pretože v takom prípade 
môže odstrániť takéto obchodné 
informácie,  

(i) that, in the event of sub-
processing, the processing activity is 
carried out in accordance with Clause 11 
by a subprocessor providing at least the 
same level of protection for the personal 
data and the rights of data subject as the 
data importer under the Clauses; and 

(i) že v prípade subdodávok 
spracovanie v súlade s Ustanovením 11 
uskutočňuje subdodávateľ poskytujúci 
minimálne rovnakú úroveň ochrany pre 
osobné údaje a práva dotknutej osoby 
ako importér údajov podľa Ustanovení, a 

(j) that it will ensure compliance with 
Clause 4(a) to (i).  

(j) že zabezpečí súlad s Ustanovením 
4(a) až (i).  

Clause 5 Ustanovenie 5 
Obligations of the data importer Povinnosti importéra údajov 

The data importer agrees and warrants:  Importér údajov súhlasí s tým a ručí za 
to:  

(a) to process the personal data only 
on behalf of the data exporter and in 
compliance with its instructions and the 
Clauses; if it cannot provide such 
compliance for whatever reasons, it 
agrees to inform promptly the data 
exporter of its inability to comply, in 
which case the data exporter is entitled to 
suspend the transfer of data and/or 
terminate the contract;  

(a) že spracuje osobné údaje len v 
mene exportéra údajov a v súlade s jeho 
pokynmi a Ustanoveniami a že ak z 
akýchkoľvek dôvodov nemôže zabezpečiť 
takýto súlad, súhlasí, že okamžite 
informuje exportéra údajov o svojej 
nespôsobilosti zabezpečiť súlad, a v 
takom prípade je exportér údajov 
oprávnený pozastaviť prenos údajov 
alebo ukončiť platnosť zmluvy,  

(b) that it has no reason to believe 
that the legislation applicable to it 
prevents it from fulfilling the instructions 
received from the data exporter and its 

(b) že nemá žiadny dôvod sa 
domnievať, že mu právne predpisy, ktoré 
sa na neho vzťahujú, bránia v dodržaní 
pokynov prijatých od exportéra údajov a 
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obligations under the contract and that in 
the event of a change in this legislation 
which is likely to have a substantial 
adverse effect on the warranties and 
obligations provided by the Clauses, it will 
promptly notify the change to the data 
exporter as soon as it is aware, in which 
case the data exporter is entitled to 
suspend the transfer of data and/or 
terminate the contract;  

jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a 
že v prípade zmeny týchto právnych 
predpisov, ktorá by mohla mať značný 
negatívny vplyv na záruky a povinnosti 
zakotvené v Ustanoveniach, bude o 
takejto zmene bezodkladne ihneď po jej 
zistení informovať exportéra údajov, 
pričom v takomto prípade je exportér 
údajov oprávnený pozastaviť prenos 
údajov a/alebo vypovedať zmluvu,  
 
 
 
 

(c) that it has implemented the 
technical and organisational security 
measures specified in Appendix 2 before 
processing the personal data transferred;  

(c) že pred spracovaním 
prenášaných osobných údajov 
implementoval technické a organizačné 
bezpečnostné opatrenia uvedené v 
Prílohe 2,  

(d) that it will promptly notify the 
data exporter about:  

(d) že bezodkladne informuje 
exportéra údajov:  

(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;  

(i) o akejkoľvek právne záväznej 
žiadosti o zverejnenie osobných údajov 
zo strany súdneho orgánu, pokiaľ to nie 
je inak zakázané, napríklad zákazom 
podľa trestného práva z dôvodu 
zachovania dôvernosti pri vyšetrovaní 
súdnym orgánom,  

(ii) any accidental or unauthorised 
access; and 

(ii) o každom neúmyselnom alebo 
neoprávnenom prístupe a 

(iii) any request received directly 
from the data subjects without 
responding to that request, unless it has 
been otherwise authorised to do so;  

(iii) o každej žiadosti prijatej priamo 
od dotknutých osôb bez toho, aby na ňu 
reagoval, pokiaľ nebol inak oprávnený 
reagovať,  

(e) to deal promptly and properly 
with all inquiries from the data exporter 
relating to its processing of the personal 
data subject to the transfer and to abide 
by the advice of the supervisory authority 
with regard to the processing of the data 
transferred;  

(e) že sa bezodkladne a riadne 
vysporiada so všetkými dotazmi 
exportéra údajov týkajúcimi sa 
spracovania údajov, ktoré sa prenášajú, 
a že sa bude riadiť pokynmi dozorného 
orgánu v súvislosti so spracovaním 
prenášaných údajov,  

(f) at the request of the data 
exporter to submit its data-processing 
facilities for audit of the processing 
activities covered by the Clauses which 
shall be carried out by the data exporter 
or an inspection body composed of 
independent members and in possession 
of the required professional qualifications 
bound by a duty of confidentiality, 
selected by the data exporter, where 

(f) že na žiadosť exportéra údajov 
sprístupní svoje zariadenia na 
spracovanie údajov na vykonanie auditu 
spracovateľských činností, na ktoré sa 
vzťahujú Ustanovenia, a takýto audit 
vykoná exportér údajov alebo kontrolný 
orgán zložený z nezávislých členov s 
požadovanou odbornou kvalifikáciou a 
viazaný povinnosťou mlčanlivosti, ktorý 
vybral exportér údajov po dohode s 
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applicable, in agreement with the 
supervisory authority;  

dozorným orgánom (v príslušných 
prípadoch),  

(g) to make available to the data 
subject upon request a copy of the 
Clauses, or any existing contract for sub-
processing, unless the Clauses or 
contract contain commercial information, 
in which case it may remove such 
commercial information, with the 
exception of Appendix 2 which shall be 
replaced by a summary description of the 
security measures in those cases where 
the data subject is unable to obtain a 
copy from the data exporter;  

(g) že pre dotknutú osobu na 
požiadanie sprístupní kópiu Ustanovení 
alebo ľubovoľnú existujúcu 
subdodávateľskú zmluvu, ak len 
Ustanovenia alebo zmluva neobsahujú 
obchodné informácie, a v takom prípade 
môže takéto obchodné informácie 
odstrániť s výnimkou Prílohy 2, ktorá 
bude nahradená súhrnným popisom 
bezpečnostných opatrení v prípadoch, 
keď dotknutá osoba nie je schopná získať 
kópiu od exportéra údajov,  

(h) that, in the event of sub-
processing, it has previously informed the 
data exporter and obtained its prior 
written consent;  

(h) že v prípade subdodávok vopred 
informuje exportéra údajov a vopred 
získa jeho písomný súhlas,  

(i) that the processing services by 
the sub-processor will be carried out in 
accordance with Clause 11;  

(i) že služby spracovania 
subdodávateľom sa budú poskytovať v 
súlade s Ustanovením 11,  

(j) to send promptly a copy of any 
sub-processor agreement it concludes 
under the Clauses to the data exporter.  

(j) že bezodkladne zašle exportérovi 
údajov kópiu akejkoľvek 
subdodávateľskej zmluvy, ktorú uzavrel v 
súlade s Ustanoveniami.  

Clause 6 Ustanovenie 6 
Liability Zodpovednosť 

1. The parties agree that any data 
subject, who has suffered damage as a 
result of any breach of the obligations 
referred to in Clause 3 or in Clause 11 by 
any party or sub-processor is entitled to 
receive compensation from the data 
exporter for the damage suffered.  

1. Strany súhlasia s tým, že každá 
dotknutá osoba, ktorá utrpela škody v 
dôsledku neplnenia povinností akejkoľvek 
strany alebo subdodávateľa uvedených v 
Ustanovení 3 alebo Ustanovení 11, je 
oprávnená na odškodnenie exportérom 
údajov za utrpené škody.  

2. If a data subject is not able to 
bring a claim for compensation in 
accordance with paragraph 1 against the 
data exporter, arising out of a breach by 
the data importer or his sub-processor of 
any of their obligations referred to in 
Clause 3 or in Clause 11, because the 
data exporter has factually disappeared 
or ceased to exist in law or has become 
insolvent, the data importer agrees that 
the data subject may issue a claim 
against the data importer as if it were the 
data exporter, unless any successor 
entity has assumed the entire legal 
obligations of the data exporter by 
contract of by operation of law, in which 

2. Ak dotknutá osoba nie je schopná 
podať žalobu o náhradu škody podľa 
odseku 1 proti exportérovi údajov a 
importérovi údajov vyplývajúcu z 
porušenia niektorých povinností, na ktoré 
sa odkazuje v Ustanovení 3 alebo 
Ustanovení 11, zo strany importéra 
údajov alebo jeho subdodávateľa, pretože 
exportér údajov fakticky zmizol alebo 
prestal existovať v zákone alebo sa ocitol 
v platobnej neschopnosti, importér 
údajov súhlasí s tým, že dotknutá osoba 
môže podať žalobu proti importérovi 
údajov, ako keby bol exportérom údajov, 
pokiaľ by ľubovoľný nástupnícky subjekt 
neprevzal všetky právne záväzky 
exportéra údajov podľa zmluvy alebo zo 
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case the data subject can enforce its 
rights against such entity.  

zákona, pričom v tomto prípade môže 
dotknutá osoba uplatňovať svoje nároky 
voči takémuto subjektu.  

The data importer may not rely on a 
breach by a sub-processor of its 
obligations in order to avoid its own 
liabilities.  

Importér údajov sa nemôže spoliehať na 
nedodržanie svojich povinností zo strany 
subdodávateľa, aby sa tak vyhol vlastným 
povinnostiam.  

3. If a data subject is not able to 
bring a claim against the data exporter or 
the data importer referred to in 
paragraphs 1 and 2, arising out of a 
breach by the sub-processor of any of 
their obligations referred to in Clause 3 or 
in Clause 11 because both the data 
exporter and the data importer have 
factually disappeared or ceased to exist in 
law or have become insolvent, the sub-
processor agrees that the data subject 
may issue a claim against the data sub-
processor with regard to its own 
processing operations under the Clauses 
as if it were the data exporter or the data 
importer, unless any successor entity has 
assumed the entire legal obligations of 
the data exporter or data importer by 
contract or by operation of law, in which 
case the data subject can enforce its 
rights against such entity. The liability of 
the sub-processor shall be limited to its 
own processing operations under the 
Clauses.  

3. Ak dotknutá osoba nie je schopná 
podať žalobu na exportéra údajov alebo 
importéra údajov podľa odseku 1 
vyplývajúcu z porušenia niektorých 
povinností subdodávateľa, na ktoré sa 
odkazuje v Ustanovení 3 alebo 
Ustanovení 11, pretože exportér údajov a 
importér údajov fakticky zmizli alebo 
prestali existovať v zákone, prípadne sa 
ocitli v platobnej neschopnosti, 
subdodávateľ súhlasí s tým, že dotknutá 
osoba môže podať žalobu proti 
subdodávateľovi v súvislosti s jeho 
vlastnými operáciami spracovania podľa 
Ustanovení, ako keby šlo o exportéra 
údajov alebo importéra údajov, pokiaľ by 
ľubovoľný nástupnícky subjekt neprevzal 
všetky právne záväzky exportéra údajov 
alebo importéra údajov podľa zmluvy 
alebo zo zákona, pričom v takomto 
prípade môže dotknutá osoba uplatňovať 
svoje nároky voči takémuto subjektu. 
Zodpovednosť subdodávateľa je 
obmedzená na jeho vlastné operácie 
spracovania podľa Ustanovení.  

Clause 7 Ustanovenie 7 
Mediation and jurisdiction Mediácia a jurisdikcia 

1. The data importer agrees that if 
the data subject invokes against it third-
party beneficiary rights and/or claims 
compensation for damages under the 
Clauses, the data importer will accept the 
decision of the data subject:  

1. Importér údajov súhlasí s tým, že 
ak sa dotknutá osoba odvolá proti právam 
oprávnenej tretej strany alebo podá 
žalobu o náhradu škody podľa 
Ustanovení, importér údajov bude 
akceptovať rozhodnutie dotknutej osoby:  

(a) to refer the dispute to mediation, 
by an independent person or, where 
applicable, by the supervisory authority;  

(a) predložiť spor na mediáciu 
nezávislou osobou, prípadne dozorným 
orgánom, ak je to možné,  

(b) to refer the dispute to the courts 
in the Member State in which the data 
exporter is established.  

(b) predložiť spor na súde v členskom 
štáte, v ktorom je exportér údajov 
usadený.  

2. The parties agree that the choice 
made by the data subject will not 
prejudice its substantive or procedural 
rights to seek remedies in accordance 

2. Strany sa dohodli, že voľba 
urobená dotknutou osobou sa nedotkne 
jej hmotných ani procesných práv žiadať 
nápravu v súlade s ostatnými 
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with other provisions of national or 
international law.  

ustanoveniami národného alebo 
medzinárodného práva.  

Clause 8 Ustanovenie 8 
Cooperation with supervisory 

authorities 
Spolupráca s dozornými orgánmi 

1. The data exporter agrees to 
deposit a copy of this contract with the 
supervisory authority if it so requests or 
if such deposit is required under the 
applicable data protection law.  

1. Exportér údajov súhlasí s tým, že 
uloží kópiu tejto zmluvy u dozorného 
orgánu, ak o to požiada alebo ak sa 
takéto uloženie vyžaduje podľa 
príslušného zákona o ochrane osobných 
údajov.  

2. The parties agree that the 
supervisory authority has the right to 
conduct an audit of the data importer, 
and of any sub-processor, which has the 
same scope and is subject to the same 
conditions as would apply to an audit of 
the data exporter under the applicable 
data protection law.  

2. Strany sa dohodli, že dozorný 
orgán má právo vykonať audit importéra 
údajov a ktoréhokoľvek subdodávateľa, 
ktorý má rovnaký rozsah a riadi sa 
rovnakými podmienkami, aké by platili 
pre audit exportéra údajov podľa 
príslušného zákona o ochrane osobných 
údajov.  

3. The data importer shall promptly 
inform the data exporter about the 
existence of legislation applicable to it or 
any sub-processor preventing the 
conduct of an audit of the data importer, 
or any sub-processor, pursuant to 
paragraph 2. In such a case the data 
exporter shall be entitled to take the 
measures foreseen in Clause 5(b).  

3. Importér údajov musí exportéra 
údajov bezodkladne informovať o 
existencii právnych predpisov, ktoré sa 
na vzťahujú na neho alebo na 
ľubovoľného subdodávateľa a bránia v 
uskutočnení auditu importéra údajov 
alebo ľubovoľného subdodávateľa podľa 
odseku 2. Exportér údajov je v takom 
prípade oprávnený na prijatie opatrení 
uvedených v Ustanovení 5(b).  

Clause 9 Ustanovenie 9 
Governing law Rozhodujúce právo 

The Clauses shall be governed by the law 
of the Member State in which the data 
exporter is established.  

Ustanovenia sa riadia právom členského 
štátu, v ktorom je exportér údajov 
usadený.  

Clause 10 Ustanovenie 10 
Variation of the contract Zmeny znenia zmluvy 

The parties undertake not to vary or 
modify the Clauses. This does not 
preclude the parties from adding clauses 
on business related issues where required 
as long as they do not contradict the 
Clause.  

Strany sa zaväzujú, že nebudú meniť ani 
modifikovať Ustanovenia. Toto nebráni 
stranám v pridávaní ustanovení o 
problémoch súvisiacich s podnikaním, ak 
sa to vyžaduje, pokiaľ nie sú v rozpore s 
Ustanovením.  

Clause 11 Ustanovenie 11 
Sub-processing Subdodávky 

1. The data importer shall not 
subcontract any of its processing 
operations performed on behalf of the 
data exporter under the Clauses without 
the prior written consent of the data 
exporter. Where the data importer 
subcontracts its obligations under the 

1. Importér údajov nesmie bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu 
exportéra údajov preniesť na 
subdodávateľov žiadne operácie 
spracovania, ktoré na základe Ustanovení 
vykonáva v mene exportéra údajov. Ak 
importér údajov so súhlasom exportéra 
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Clauses, with the consent of the data 
exporter, it shall do so only by way of a 
written agreement with the sub-
processor which imposes the same 
obligations on the sub-processor as are 
imposed on the data importer under the 
Clauses. Where the sub-processor fails to 
fulfill its data protection obligations under 
such written agreement the data importer 
shall remain fully liable to the data 
exporter for the performance of the sub-
processor’s obligations under such 
agreement.  

údajov prenesie svoje záväzky 
vyplývajúce z Ustanovení na 
subdodávateľov, môže tak urobiť len na 
základe písomnej dohody so 
subdodávateľom, ktorá zaväzuje 
subdodávateľa k rovnakým záväzkom, 
aké sa na základe Ustanovení vzťahujú aj 
na importéra údajov. Ak si subdodávateľ 
neplní svoje záväzky v súvislosti s 
ochranou údajov podľa takejto písomnej 
zmluvy, importér údajov nesie voči 
exportérovi údajov plnú zodpovednosť za 
neplnenie záväzkov subdodávateľa podľa 
tejto zmluvy.  

2. The prior written contract 
between the data importer and the sub-
processor shall also provide for a third-
party beneficiary clause as laid down in 
Clause 3 for cases where the data subject 
is not able to bring the claim for 
compensation referred to in paragraph 1 
of Clause 6 against the data exporter or 
the data importer because they have 
factually disappeared or have ceased to 
exist in law or have become insolvent and 
no successor entity has assumed the 
entire legal obligations of the data 
exporter or data importer by contract or 
by operation of law. Such third-party 
liability of the sub-processor shall be 
limited to its own processing operations 
under the Clauses.  

2. Predchádzajúca písomná zmluva 
medzi importérom údajov a 
subdodávateľom musí zahŕňať aj 
ustanovenie o oprávnenej tretej strane, 
ako je uvedená v Ustanovení 3, pre 
prípady, keď dotknutá osoba nemôže 
podať žalobu na náhradu škôd, ktorá je 
uvedená v odseku 1 Ustanovenia 6, proti 
exportérovi údajov alebo importérovi 
údajov, pretože títo fakticky zmizli alebo 
prestali existovať podľa zákona, prípadne 
sa ocitli v platobnej neschopnosti a žiadny 
nástupnícky subjekt neprevzal všetky 
právne záväzky exportéra údajov alebo 
importéra údajov podľa zmluvy alebo zo 
zákona. Takáto zodpovednosť tretej 
strany vyplývajúca pre subdodávateľa je 
obmedzená na jeho vlastné operácie 
spracovania podľa Ustanovení.  

3. The provisions relating to data 
protection aspects for sub-processing of 
the contract referred to in paragraph 1 
shall be governed by the law of the 
Member State in which the data exporter 
is established.  

3. Ustanovenia týkajúce sa 
aspektov ochrany údajov pri spracovaní 
zmluvy subdodávateľmi uvedené v 
odseku 1 sa riadia zákonmi členského 
štátu, v ktorom je exportér údajov 
usadený.  

4. The data exporter shall keep a list 
of sub-processing agreements concluded 
under the Clauses and notified by the 
data importer pursuant to Clause 5(j), 
which shall be updated at least once a 
year. The list shall be available to the data 
exporter’s data protection supervisory 
authority.  

4. Exportér údajov si musí viesť 
evidenciu subdodávateľských zmlúv, 
ktoré uzavrel na základe Ustanovení a o 
ktorých bol informovaný importérom 
údajov podľa Ustanovení 5(j), ktorá musí 
byť aktualizovaná minimálne raz za rok. 
Zoznam musí byť k dispozícii pre orgán 
pre dozor nad ochranou údajov exportéra 
údajov.  
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Clause 12 Ustanovenie 12 
Obligation after the termination of 
personal data-processing services 

Povinnosť po ukončení služieb 
spracovania osobných údajov 

1. The parties agree that on the 
termination of the provision of data-
processing services, the data importer 
and the sub-processor shall, at the choice 
of the data exporter, return all the 
personal data transferred and the copies 
thereof to the data exporter or shall 
destroy all the personal data and certify 
to the data exporter that it has done so, 
unless legislation imposed upon the data 
importer prevents it from returning or 
destroying all or part of the personal data 
transferred. In that case, the data 
importer warrants that it will guarantee 
the confidentiality of the personal data 
transferred and will not actively process 
the personal data transferred anymore.  

1. Strany sa dohodli, že importér 
údajov a subdodávateľ musia pri 
ukončení poskytovania služieb 
spracovania údajov na základe 
rozhodnutia exportéra údajov vrátiť 
všetky prenesené osobné údaje a ich 
kópie exportérovi údajov alebo musia 
zničiť všetky osobné údaje a potvrdiť 
exportérovi údajov, že tak urobili, ak 
právne predpisy vzťahujúce sa na 
importéra údajov nebránia vráteniu alebo 
zničeniu všetkých prenášaných osobných 
údajov alebo ich časti. V takom prípade 
sa importér údajov zaväzuje, že zaručí 
dôvernosť prenesených osobných údajov 
a nebude viac aktívne spracovávať 
prenesené osobné údaje.  

2. The data importer and the sub-
processor warrant that upon request of 
the data exporter and/or of the 
supervisory authority, it will submit its 
data-processing facilities for an audit of 
the measures referred to in paragraph 1.  

2. Importér údajov a subdodávateľ 
sa zaväzujú, že na žiadosť exportéra 
údajov alebo dozorného orgánu 
sprístupnia svoje zariadenia na 
spracovanie údajov na audit opatrení 
uvedených v odseku 1.  
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