Zmluva o spracovaní osobných údajov
(verzia 1, platnosť od 25.5. 2018)

Správca osobných údajov: Objednávateľ zo ZMLUVY O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVY a/alebo
ZMLUVY O NÁJME A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB a/alebo ZMLUVY O POSKYTOVANÍ
SLUŽIEB
Vystupujúci ako (ďalej len ako "Objednávateľ")
Spracovateľ osobných údajov:
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
Se sídlom:

Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava

Zastúpená:

zastúpená Tomášom Bednářom, generálnym riaditeľom

IČO:

31338551

DIČ:

2020319092

Vystupujúci ako (ďalej len ako " Poskytovateľ ")

I.
Predmet a účel zmluvy
(1) Poskytovateľ vykonáva pre Objednávateľa služby v súvislosti s plnením z uzavretej ZMLUVY O
DIELO A LICENČNEJ ZMLUVY a/alebo ZMLUVY O NÁJME A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
a/alebo ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB (Zmluva o poskytnutí služieb). Poskytovateľ v rámci
tejto činnosti môže získať prístup k osobným údajom a zaväzuje sa ich spracovávať len na účely, pre
ktorý mu boli zverené, a len v súlade s predloženými pokynmi Objednávateľa. Rozsah a účel
spracovania dát, ktoré vykoná Poskytovateľ, je definovaný ve Zmluve o poskytnutí služieb a ich
prípadných dodatkoch. Zodpovednosť za zákonné spracovanie osobných údajov nesie Objednávateľ.
(2) Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o spracovaní osobných údajov (ďalej len "Zmluva") za
účelom úpravy ich práv a povinností vyplývajúcich z legislatívy upravujúcej ochranu osobných údajov.

V prípade rozporu medzi ustanovením tejto Zmluvy a Zmluvy o poskytnutí služieb budú mať prednosť
ustanovenia tejto Zmluvy.
(3) Ustanovenia tejto Zmluvy sa vzťahujú na všetky činnosti vykonané na základe Zmluvy o poskytnutí
služieb, kedy Spracovateľ alebo jeho zamestnanci prídu do styku s osobnými údajmi získanými alebo
zhromaždenými pre Objednávateľa.
(4) Doba trvania tejto Zmluvy sa zhoduje s dobou trvania Zmluvy o poskytnutí služby, ak nevyplýva
z ďalších ustanovení Zmluvy inak.
II.
Povaha spracovaných dát, subjekty údajov
(1) Pri výkone činností na základe Zmluvy o poskytnutí služieb môže Poskytovateľ získať prístup k
osobným údajom, čím sa rozumie najmä osobné údaje Odberateľa, jeho zamestnancov, klientov,
zmluvných partnerov či zákazníkov a ďalších osôb, voči ktorým je Odberateľ v postavení správcu
osobných údajov . Účelom spracovania je výhradne plnení Zmluvy o poskytnutí služieb.
(2) Poskytovateľ pre Správca nespracováva osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 GDPR.

III.
Právo Objednávateľa na vydanie pokynov
(1) Poskytovateľ sa zaväzuje zhromažďovať, spracovávať či používať osobné údaje len v spojitosti
s plnením Zmluvy o poskytnutí služby, a len na účel a výhradne spôsobom určeným
Objednávateľom..
(2) Pokyny Objednávateľa budú rámcovo špecifikované v tejto Zmluve. Objednávateľ je oprávnený
poskytovať, upravovať či meniť svoje pokyny a to písomným oznámením (vrátane originálneho
podpisu) alebo elektronicky. V prípade ústneho pokynu sa Objednávateľ zaväzuje ho neodkladne
potvrdiť písomne alebo elektronicky. Objednávateľ je oprávnený vydávať pokyny kedykoľvek, a to
vrátane pokynov týkajúcich sa opravy, zmazania či likvidácie osobných údajov.
(3) V prípade, že Poskytovateľ má za to, že pokyny vydané Objednávateľom nie sú v súlade s platnou
legislatívou na ochranu osobných údajov, Poskytovateľ je povinný o tomto Objednávateľa
bezodkladne informovať. Poskytovateľ tak môže odložiť vykonanie tohto pokynu do tej doby, než
Objednávateľ predmetný pokyn potvrdí alebo zmení. Poskytovateľ má právo odmietnuť vykonať
zjavne protiprávny pokyn.
(4) Poskytovateľ má právo na zvláštnu kompenzáciu všetkých úkonov, ktoré na pokyny Objednávateľa
vykoná nad rámec Zmluvy o poskytnutí služby a / alebo ktoré nie sú právnou povinnosťou

Poskytovateľa. Kompenzácia sa riadi platným cenníkom služieb Poskytovateľa.
IV.
Bezpečnostné opatrenia Poskytovateľa
(1) Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať pri spracovaní osobných údajov na základe tejto Zmluvy
povinnosti stanovené legislatívou, týkajúcou sa ochrany osobných údajov. Poskytovateľ sa zaväzuje
prijať také interné opatrenia, ktoré sú v súlade s požiadavkami na štandardnú ochranu osobných
údajov. Poskytovateľ sa zaväzuje prijať také technické, personálne a iné potrebné opatrenia tak, aby
zabezpečil primeranú ochranu dát Objednávateľa na základe čl. 32 NARIADENIE EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 - Nariadenie o ochrane fyzických osôb v súvislosti so
spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) vrátane, ale
nie iba opatrenia uvedené v Prílohe 1, ako napríklad:
1) Anonymizácie, prípadne pseudonymizacie a šifrovanie osobných údajov;
2) zabezpečenie neustálej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov Poskytovateľa;
3) schopnosťou obnovenie dostupnosti osobných údajov a prístup k nim včas v prípade
fyzických či technických incidentov;
4) pravidelného testovania, posudzovanie a hodnotenie účinnosti technických a organizačných
opatrení Poskytovateľa;
5) existencia a efektívne presadzovanie povinností plynúcich z interného predpisu upravujúceho
ochranu osobných údajov;
6) zaistenie bezpečnosti elektronicky spracovávaných osobných údajov v elektronickom systéme
Poskytovateľa;
7) vymedzenie obmedzeného okruhu osôb, ktoré môžu disponovať s osobnými údajmi vrátane
zabezpečenia ich mlčanlivosti o osobných údajoch, o ktorých sa v rámci spracovania
dozvedeli;
8) zabezpečenie miestností a počítačov s databázami proti vniknutiu tretích osôb;
Poskytovateľ má právo zmeniť zavedené bezpečnostné opatrenia, ale musí zabezpečiť, že budú
dodržané bezpečnostné štandardy stanovené touto Zmluvou.
(3) Dr. Frederike Rehker je Poskytovateľom určený Poverenec na ochranu osobných údajov.
Poskytovateľ uvedie kontaktné údaje poverenca na svojom webe a odovzdá tieto kontaktné údaje
dozornému orgánu.

Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefon: +421 850 166 177
E-Mail: oou(at)konicaminolta.sk
(4) Zamestnanci Poskytovateľa sú oprávnení spracovávať, zhromažďovať a používať osobné dáta iba
na základe príslušného poverenia. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, že jeho zamestnanci a iné
osoby, ktoré budú spracovávať osobné údaje na základe zmluvy, budú spracovávať osobné údaje
len za podmienok a v rozsahu spracovateľom stanovenom a zodpovedajúcom tejto Zmluve a
zákonu, najmä bude sám (a záväzne uloží aj týmto uvedeným osobám) zachovávať mlčanlivosť o
osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach (čl. 28 (3b) GDPR), ktorých zverejnenie by
ohrozilo bezpečnosť osobných údajov, a to aj po skončení zamestnania alebo iných činností u
spracovateľa. Poskytovateľ je povinný poskytnúť na žiadosť Objednávateľa dôkaz o tom, že sa jeho
zamestnanci zaviazali splniť tento záväzok.
V.
Práva a povinnosti Poskytovateľa
(1) Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať Objednávateľa o akomkoľvek prípade
porušenia bezpečnosti osobných údajov, a to písomne s originálnym podpisom zodpovednej
osoby alebo elektronicky. Oznámenie o porušení zabezpečenia osobných údajov musí
obsahovať minimálne tieto informácie:
a) Popis povahy porušenia bezpečnosti osobných údajov, pokiaľ možno s uvedením
predmetných kategórií a počtom subjektov údajov, ktorých sa porušenie týka a
dotknutých kategórií a počtom osobných údajov, ktorých sa porušenie týka.
b) Popis opatrení a krokov vykonaných alebo navrhnutých Poskytovateľom za účelom
eliminácie porušení a prípadné opatrenia vedúce k zníženiu nepriaznivých dopadov.
(2) Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne prijať potrebné opatrenia na opätovné zabezpečenie
osobných údajov a zmierniť prípadné nepriaznivé dopady na subjekty údajov, informovať
Objednávateľa a vyžiadať si pokyny pre ďalší postup.
(3) Poskytovateľ bude ďalej informovať Objednávateľa, kedykoľvek budú dotknuté osobné údaje
Objednávateľa porušením bezpečnosti osobných údajov podľa odseku 1.
(4) V prípade, že sú údaje Objednávateľa ohrozené zaistením či exekúciou, v rámci insolvencie či
konania o vyrovnaní alebo sú ohrozené iným spôsobom treťou stranou v dobe, počas ktorej sú

v držbe Poskytovateľa, Poskytovateľ o takejto situácii okamžite informuje Objednávateľa,
s výnimkou toho, že je mu to zakázané súdnym príkazom či súdnym rozhodnutím. Poskytovateľ
sa zaväzuje bezodkladne informovať všetky príslušné kontrolné orgány o skutočnosti, že právo
na konečné rozhodnutie ohľadom predmetných osobných údajov má Objednávateľ zo svojej
pozície "Správca osobných údajov" tak, ako tento pojem vykladá GDPR.
(5) Poskytovateľ sa zaväzuje viesť a udržiavať záznamy o všetkých kategóriách spracovateľských
aktivít, ktoré pre Objednávateľa vykonáva, pričom v záznamoch uvedie všetky informácie
podľa čl. 30(2) GDPR.
(6) Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom všetku potrebnú súčinnosť v prípade
rokovania medzi sebou, s Úradom na ochranu osobných údajov (a jeho ekvivalentom v iných
krajinách) alebo s inými verejnoprávnymi orgánmi.
VI.
Práva a povinnosti Objednávateľa
(1) Objednávateľ sa pred začatím spracovania dát a v pravidelných intervaloch po začatí
spracovania ubezpečí, že Poskytovateľ zaviedol príslušné bezpečnostné a organizačné
opatrenia. Na tento účel si Objednávateľ môže vyžiadať doloženie rôznych dokumentov, ako
napríklad odborné posudky, certifikácie, výsledky interných auditov a podobne. Ďalej má
Objednávateľ právo, podľa dohody strán, počas bežnej pracovnej doby (s minimálne
trojtýždňovým predstihom) osobne skontrolovať, že Poskytovateľ implementuje technické a
organizačné opatrenia alebo má túto implementáciu potvrdenú kvalifikovanou treťou stranou,
ktorá nie je priamym konkurentom Poskytovateľa. Objednávateľ bude vykonávať kontrolu iba
spôsobom a len v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný a nebude v rámci kontrolnej činnosti
bezpredmetne zasahovať do operatívnych činností Poskytovateľa. Náklady na kontrolný audit
a účasť Poskytovateľa nad rámec nevyhnutných činností uhradí Objednávateľ.
(2) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť na písomnú žiadosť Objednávateľa v primeranej lehote
všetky informácie a dokumenty potrebné na monitorovanie efektivity technických a
organizačných opatrení Poskytovateľa.
(3) Objednávateľ sa zaväzuje viesť o vykonaných kontrolách záznamy a informovať o nich
Poskytovateľa. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje bezodkladne informovať Poskytovateľa
v prípade zistenia akýchkoľvek chýb a nejasností, najmä v oblasti samotného spracovania.
V prípade, že v priebehu kontrol dôjde k identifikácii problematických oblastí, ktoré vyžadujú
zmenu v spracovateľských postupoch, aby sa zabránilo nežiaducemu opakovaniu, Objednávateľ

bezodkladne informuje Poskytovateľa o procesných zmenách.

VII.
Ustanovenie subdodávateľov
(1) Služby poskytované na základe tejto Zmluvy a ďalšie služby s týmto spojené budú vykonávané
v spolupráci s ďalším spracovateľom identifikovaným v Prílohe 2. Poskytovateľ môže uzavrieť
zmluvy s ďalšími spracovateľmi (Zapojenie ďalších spracovateľov do spracovania), pokiaľ dodrží
povinnosti určené mu touto Zmluvou. O ustanovení ďalšieho spracovateľa musí Poskytovateľ
bezodkladne a písomne informovať Objednávateľa, ktorý sa môže prostredníctvom námietok voči
tomuto zámeru Poskytovateľa vyjadriť. Poskytovateľ sa zaväzuje zvoliť ďalšieho spracovateľa
podľa svojho najlepšieho vedomia na základe kvalifikácie a spoľahlivosti preniesť rovnaké
povinnosti, aké Poskytovateľovi ukladá táto Zmluva a zaistí, že Objednávateľovi je umožnené
priamo vykonávať práva, ktoré mu podľa tejto Zmluvy prináležia (najmä právo na vykonávanie
inšpekcií a kontrol ). V prípade, že sa ďalší spracovateľ nachádza v tretej krajine, Poskytovateľ musí
zabezpečiť, že takýto ďalší spracovateľ dodržiava požadovanú úroveň zabezpečenia osobných
údajov (napr. zmluva bude ošetrená Štandardnými doložkami o ochrane údajov). Poskytovateľ je
povinný predložiť na žiadosť Objednávateľa dôkaz o existencii takýchto zmlúv s jeho ďalšími
spracovateľmi.
(2) Za zapojenie ďalších spracovateľov do spracovania sa nepovažuje ustanovenie tretej strany na
výkon takýchto služieb, ktoré sú považované za druhotné už z podstaty veci. Takými službami sa
rozumie napríklad: poštové, transportné a dodávateľské služby, upratovacie a telekomunikačné
služby, ktoré nie sú v priamej súvislosti so službami, ktoré Poskytovateľ vykonáva pre
Objednávateľa, ďalej napríklad bezpečnostné služby. Údržbárske a testovacie služby vykonávané
ďalším spracovateľom musí schváliť Objednávateľ, pokiaľ sa vykonávajú v spojitosti s IT
systémami, ktoré sa tiež používajú na výkon služieb pre Objednávateľa.
(3) Spracovateľ v rámci spracovania neodovzdáva údaje, zverené mu Objednávateľom, do tretích
krajín.
VIII.
Práva subjektov údajov
(1) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi maximálnu súčinnosť pri implementácii
technických a organizačných opatrení v spojitosti s dodržiavaním povinností uložených mu na
základe čl. 12 až 22, 32 a 36 GDPR.

(2) V prípade, že sa subjekt údajov obráti priamo na Poskytovateľa s cieľom využiť svoje práva,
vrátane, nie však výhradne práva na informácie, opravu alebo vymazanie, Poskytovateľ nebude
jednať sám, ale odkáže subjekt údajov bezodkladne na Objednávateľa a počká na ďalšie inštrukcie.
(3) Objednávateľ nahradí Poskytovateľovi náklady vynaložené na postup podľa čl. 8/1.
IX.
Zodpovednosť
(1) Objednávateľ sa zaväzuje niesť zodpovednosť za nároky vznesené proti Poskytovateľovi
v súvislosti so stratou alebo poškodením dát, ktoré utrpel subjekt údajov v dôsledku zakázaného či
nesprávneho spracovania podľa legislatívy na ochranu osobných údajov, a to v prípade, keď
k nesprávnemu či zakázanému spracovania údajov došlo na základe pokynov vydaných
Objednávateľom.
(2) Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje oslobodiť druhú zmluvnú stranu od zodpovednosti, pokiaľ
dotknutá druhá strana dokáže, že nie je nijako zodpovedná za okolnosti vedúce k strate alebo
poškodeniu, ktoré utrpel subjekt údajov.
X.
Ukončenie Zmluvy o poskytnutí služieb
(1) Po ukončení Zmluvy o poskytnutí služieb, inak na žiadosť Objednávateľa, sa Poskytovateľ zaväzuje
vrátiť Objednávateľovi všetky dokumenty, dáta, elektronické nosiče a iné poskytnuté
Poskytovateľovi alebo - ak si tak Objednávateľ praje, a právo EÚ alebo právny poriadok Slovenskej
republiky nevyžaduje archiváciu - zmaže či zničí všetky tieto dáta, dokumenty a elektronické médiá.
To sa vzťahuje aj na zálohy, ktoré Poskytovateľ vytvoril. Poskytovateľ sa zaväzuje Objednávateľovi
na žiadosť písomne potvrdiť zmazanie / zničenie všetkých dotknutých dát a nosičov.
(2) Povinnosť Poskytovateľa pristupovať dôverne k údajom, ktoré sa dozvedel v súvislosti s výkonom
služby na základe Zmluvy o poskytnutí služieb, trvá aj po skončení Zmluvy o poskytnutí služieb.
Povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy zostávajú zachované aj po skončení Zmluvy o poskytnutí
služieb a to tak dlho, kým má Poskytovateľ vo svojej držbe osobné údaje, ktoré zhromaždil alebo
inak získal menom Objednávateľa.
XI.
Záverečné ustanovenia

(1) Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných a očíslovaných dodatkov
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
(2) Neplatnosť či nevymáhateľnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy nemá za následok neplatnosť
celej Zmluvy. V takom prípade sú obe zmluvné strany povinné vynaložiť všetko potrebné úsilie na
nahradenie ustanovenia neplatného ustanovením právne bezchybným.
(3) Táto Zmluva a prípadné spory z nej sa riadi Právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy,
avšak výslovne v nej neuvedené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka
a ďalšími platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Přílohy:
Příloha 1: Technická a organizační opatření Poskytovatele
Příloha 2: Schválení další zpracovatelé

Příloha 1: Technická a organizační opatření Poskytovatele
1. Zabezpečenie dôvernosti
a) Riadenie fyzického prístupu

Opatrenia, ktorými sa zabraňuje neoprávneným osobám vstup k systémom spracovania dát sú
nasledovné:
-

Definícia osôb oprávnených ku vstupu prostredníctvom určenia organizáciou
Vedenie záznamov o pridelení a odobraní oprávnení ku vstupu
Pravidelný audit oprávnení ku vstupu
Riadenie vstupu prostredníctvom osobných kariet s fotografiou a PIN kódom
Riadenie vstupu prostredníctvom osobných tokenov, riadenie vstupu prostredníctvom
biometrie (odtlačku prsta)
Vedenie záznamov o vstupoch do miestnosti so servermi
Pravidlá pre vstup cudzích osôb
Oddelené priestory so vstupom len pre oprávnené osoby
Video monitoring oddelených priestorov a vnútrajšku budovy vrátane miestnosti so servermi

b) Riadenie prístupu do systémov
Nasledovné opatrenia sú prijaté na zabránenie prieniku neoprávnených osôb do systémov spracovania
dát:
-

Prístup k systémom je možný len po autentifikácii individuálnym užívateľským menom
a heslom
Používanie hesiel s minimálnou dĺžkou 8 znakov spĺňajúcich minimálne tri zo štyroch kritérií
(veľké písmeno, malé písmeno, číslica, špeciálny znak) a povinná zmena hesla každých 90 dní
Zákaz prezradenia hesla
Vedenie záznamov o pridelení prístupu
Obmedzenie administrátorského prístupu na minimum
Použitie primeraných firewall systémov

c) Riadenie prístupu k dátam
Neoprávnené aktivity v systémoch spracovania dát nad rámec pridelených oprávnení sú zamedzené
prostriedkami prístupových práv, konceptom autorizácie založenom na základe potrieb
a prostriedkami ich kontroly:
-

Obmedzenie prístupových práv na oblasti aktivít
Oddelenie organizačného prideľovania práv od technického prideľovania práv
Vedenie záznamov o zmenách v prístupových právach

d) Riadenie oddeľovania
- Definovanie rôznych užívateľských profilov
- Špecifické prístupové práva zodpovedajúce požiadavkám na prístup k dátam
- Oddelenie dát rôznych aplikácií použitím virtuálnych počítačov (pre individuálne aplikácie)

e) Pseudo anonymizácia (čl. 32 odd. 1, písm. a) GDPR; čl. 25, odd. 1 GDPR)

2. Zabezpečenie integrity
a) Riadenie prenosu dát
- Šifrovanie prenosu dát, osobitne pri prenose cez verejné siete (SSL, TLS)
- Trvalá likvidácia dát, dátových nosičov a vytlačených kópií v súlade s ochranou dát a v súlade
s konceptom kategórií ochrany

b) Riadenie vstupu dát
- Pravidelná revízia a zmeny prístupových práv
- Vedenie záznamov o spracovaní dát (tam kde je to možné a vhodné) umožňujúce neskoršie
preskúmanie a zistenie či a koho osobné údaje boli zaevidované, zmenené alebo vymazané
(napr. zmenové záznamy hlavného ERP systému)
- Zaznamenávanie a dostupnosť aktivít v systémoch zodpovedajúcich potrebám (napr. log
súbory)
- Explicitná identifikácia a označovanie úložísk dát MFP/PP zariadení pri vrátení zariadenia
3. Dostupnosť a zaťažiteľnosť: riadenie dostupnosti a schopnosť obnovy
- Použitie dvoch certifikovaných IT centier, ktoré sú umiestnené ďaleko od seba a tým
zabraňujúce prerušenie poskytovania služieb prostredníctvom zrkadlenia (napr. uchovávanie
zdvojených dát)
- Technické preventívne opatrenia vo forme včasných varovných systémov na ochranu proti
výpadkom spôsobeným požiarom, prehriatím, zaplavením a zdroje neprerušiteľného napájania
- Opatrenia na ochranu pred výpadkom napájania a prúdového preťaženia, napr. systémy
neprerušiteľného napájania
- Plánované vykonávanie zálohovania dát a v prípade potreby použite procedúr pre mirroring
- Viacvrstvová architektúra antivíru/firewallu
- Centralizované obstarávanie hardware a software
- Schopnosť včasnej obnovy v(čl. 32, odd. 1, písm. c) GDPR)
4. Riadenie pri objednávkach
- Vymenovanie riaditeľa pre ochranu dát
- Dohody o úrovni zabezpečenia služieb (SLA) s externými poskytovateľmi služieb
- Inštruovanie zamestnancov pri spracovaní osobných údajov
- Povinný súhlas zamestnancov s utajením dát
5. Riadenie organizácie
- Nepretržitý proces kontroly a v prípade potreby prispôsobenia opatrení na ochranu dát
- Písomné predpisy pre kopírovanie dát
- Proces pre nakladanie s súdnymi prípadmi ochrany dát
- Vykonané hodnotenie rizika pre každý relevantný proces
- Vykonané hodnotenie dopadov pre každý relevantný proces
- Implementácia základných nastavení v súlade s ochranou dát
- Management incidentov a ich odoziev
Príloha 3: Schválení ďalší spracovatelia
Dataspring s.r.o. – poskytovateľ úložiska
Y Soft Corporation, a.s.. – poskytovateľ servisných prác

SEWA Systém, a.s. – likvidácia zariadení
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH – matierská spoločnosť
Konica Minolta Business Solutions Czech spol., s.r.o. – sesterská spoločnosť
V prípade zapojenia ďalších spracovateľov bude Objednávateľ Poskytovateľom informovaný podľa podmienok
uvedených v dodatku.

