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ZwLuvA o posKyTovnruí služlea
VeMA V4 ClouD

é.20151082

uzatvorená podl'a § 269, odst. 2, zákona 51311991 Zb. Obchodného zákonníka, v platnom
znení (d'alej len ,,obchodný zákonník")

i;;\ /§ffii;it§ř,:N É gr n n H'l

1.1 Uživnreu

Organizácia:
Adresa:

základná um e lecká škola
Bernolákova 3, 908 51 Holíč 1

Menom ktorého koná: Peter Kovárik, riaditel'
tčo: 37838482
Bankové spojenie, č. ú.: Všeobecná úverová banka, a.s.

163532325410200

13542
pridelené číslo
zákazníka:

1.2 PosKyTovATEť

Organizácia:
Adresa:
Menom ktorého koná:
lčo:

Zapísaná:

(d'alej v tejto zmluve len Užívatel')

Vema, s. r. o.
Prievozská 14lA,821 09 Bratislava
lng. Peter Vilem, riaditel'
31355374
Okresným súdom v Bratislave l., Oddiel: Sro, Vložka č.
5495/B

Bankové spojenie, č. ú.: Všeobecná úverová banka, a. s.
360464211210200

(d'alej v tejto zmluve len Poskytovatel').

Nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku uzavreli zmluvné strany túto zmluvu o poskytovaní
aplikačných služieb Vema V4 Cloud:

2.1 Poskytovatel'týmto výslovne prehlasuje, že je výlučným vlastníkom aplikácií Vema či
oprávneným užívatel'om licencií k aplikáciám vo vlastníctve tretích osób
poskytovaných Poskytovatel'om na využívanie vo Vema V4 C|oude (d'alej len Cloud)
užívatel'ovi v rámci tejto zmluvy (d'alej ,,aplikácie"). Cloudom sa rozumie hardwarová a
softwarová infraštruktúra poskytnutá Užívatel'ovi k vzdialenému užívaniu
prostredníctvom i nternetu.

2.2 Užívatel' týmto výslovne prehlasuje, že je zoznámený s aplikáciami ponúkanými
Poskytovatel'om na základe tejto zmluvy na využívanie, a súčasne prehlasuje, že
tieto aplikácie svojou funkcionalitou vyhovujú jeho potrebám.
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3.1 poskytovateí sa týmto zavázuje užívate|,ovi poskytnúť v cloude na využívanie

aplikácie v rozsahu podl,a odst. 2 tohto článku, a to spósobom stanoveným d,alej

v tejto zmluve, a užívatel, sa zavázuje poskytovate|,ovi za ich užívanie platiť

dohodnutú cenu podl,a jednotlivýctr potoiiet< bližšie uvedených v tabul'ke v prílohe Č,1

tejto zmluvy.

3.2 užívateí má oprávnenie využívať v rámci služieb cloudu aplikácie uvedené v prílohe

é. 1 za podmienok uvedených v tejto zmluve a v Technických a prevádzkových

podmienkach, ktoré sú prílohou č, 2 tejto zmluvy,

3.3VCloudebudemaťuŽívatel'uloŽenédátovéprostrediapodl'aprílohyč.1.

3.4 užívateťovi budú služby cloudu poskytovatel'om zriadené bez zbytočného odkladu po

podpise tejto zmluvy a to za cenu stanovenú v čl. 7 tejto zmluvy, zriadenie služieb v

cloude sa skladá z inštalácie komponentov potrebných pre bezpečnú prevádzku

aplikačnýchsluŽiebnamin.2amaximálne5počítačochuŽívatel'aazčinností
potrebných na strane cloudu. súčasťou zriadenia služby je tiež vydanie 2 kusov

prístupových certifikátov zo strany poskytovatel,a, spósob odovzdania týchto

prístupových certifikátov poskytovátelom užívate;,ovi je stanovený d,alej v tejto

zmluve.

3.5 uzatvorením tejto zmluvy zanikajú všetky ostatné licenčné práva na aplikácie podl,a

prílohy č. 1.

,ffi; íQ:. iAčNÝptrstu-,#tť=#

4.1 Hore uvedené aplikácie sú spustené v cloude a sú užívatel,ovi dostupné

prostred n íctvom internetu,

4.2 užívate|, si touto zmluvou nekupuje od poskytovatel]a licencie hore uvedených

aplikácií,alelenprávovyuŽívaťichfunkcionalituvCloude.

4.3 užívatel, je súčasne s využívaním príslušných aplikácií oprávnený umiestňovať v

cloude svoje dáta, ktoré vznikajú'spracovaním prostredníctvom ním využívaných

aplikácií.

g*U. +liň' iF..]#..rĚ.Í

5.,í Garantova ná prevádzková doba Cloudu je stanovená v pracovných dňoch od 7:00

hod. do 19:00 hod.

5,2 v tejto garantovanej prevádzkovej dobe poskytovatel, garantuje užívatetovi plnú

funkčnosť cloudu podl,a tejto zmluvy s výhradou možných výpadkov v rozsahu do 1

hod. mesačne.

5.3Nadrámectaktoposkytovatel'omvyhradenémoŽnostivýpadkovvofunkčnostiCloudu
v prevádzkovej dobe móže o,atej ooisť maximáln" k duo'1 výpadkom o oížt<e

maximálne 6 hod. za kalendárny rok,

5,4 poskytovatel,om je v celej hore uvedenej garantovane prevádzkovej dobe zaistená

technická dostupnosť Cloudu,
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5.5 Mimo Prevádzkovej doby je využívanie služieb Cloudu spravidla možné bez
obmedzenia, nie je však zo strany poskytovatel'a garantované.

6 PnÁvn A povlHr,ro;šrl zď_1 úvHÝcn stRÁn**q{l'" j,: i§*"j ,

6.1 Poskytovatel'sa zavázuje užívatel'ovi poskytovat'služby Cloudu aplikáciami, ktoré sú
v súlade s platnou legislatívou, a vždy najneskór do jedného mesiaca od
nadobudnutia účinnosti relevantných právnych predpisov tieto aplikácie aktualizovat'.

6,2 Pokial' poskytovatel' takto stanovený termín aktualizácie aplikácií z akýchkol'vek
dóvodov nedodrží, je povinný elektronicky informovat' užívatel'a o postupe, ktory má
užívatel' realizovat' tak, aby ním boli dodržané platné ustanovenia príslušných
právnych predpisov, a súčasne poskytovatel'oznámi užívatel'ovi termín, dokedy tieto
zmeny budú do ním využívaných aplikácií zapracované,

6,3 Poskytovatel' je povinný vyvíjat' úsilie, aby všetky dáta Užívatel'a umiestené v Cloude
boli chránené pred stratou, zničením či prípadným ich zneužitím.

6,4 Užívatel'obdrží pre zvýšenie bezpečnosti dát na vyžiadanie archívne kópie svojich
dát v rozsahu podl'a prílohy 2.

6,5 Poskytovatel' je súčasne povinný vytvorit' podmienky pre bezpečnú komunikáciu
Užívatel'a s Cloudom Poskytovatel'a so zabezpečením dostatočnej preukázatel'nosti
identity Užívatel'a.

6.6 Poskyiovatel' je oprávnený na základe výzvy Užívatel'a vykonat' také protokolované
zásahy do dát Užívatel'a umiestnených na serveroch Poskytovatel'a, ktoré povedú
k odstráneniu problémových stavov, či nahliadnut' do týchto dát tak, aby mohla byt'
zo strany Poskytovatel'a poskytnutá Užívatel'ovi efektívna konzultácia. Za takú výzvu
sa považuje požiadavkazadaná cestou Call Centra Vema.

6.7 Ak to umožní situácia, je Poskytovatel' povinný Užívatel'a upozornit' v predstihu
na výpadok služby.

6.8 Užívatel' je povinný chránit' svoje prístupové certifikáty pred ich stratou a zneužitím
tretími osobami.

6.9 Užívatel'nie je oprávnený poskytovat' prístup ku Cloudu, ktorý užíva na základe tejto
zmluvy, d'alej tretím osobám,

6.10 Užívatel' je povinný používat' pre spracovanie dát v Cloude verzie aplikácií určené pre
dané obdobie spracovania dát v súlade s dokumentáciou, metodikami, článkami
v Báze znalostía ostatnými pokynmi Poskytovatel'a.

C eHa h p LATb,-Ě'Ň É"p'o o lvl l e Ňx1;v

Cena za využívanie aplikácií Poskytovatel'a v rozsahu podl'a odst. 3,2 tejto zmluvy
je stanovená v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Poskytovatel' je oprávnený upravit' výšku tejto
ceny podl'a skutočného rozsahu využívania aplikácií.

V hore uvedenej cene služieb Cloudu podl'a tejto zmluvy sú zahrnuté všetky činnosti
Poskytovatel'a pri správe a prevádzkovaní aplikácií v Cloude a správe dát Užívatel'a v
Cloude. V cene touto zmluvou poskytovaných služieb nie sú zahrnuté žiadne tu
vyslovene neuvedené služby, ani iné plnenia.

7,1

7,2
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8.1

7,5

7,6

7.7

§

9.1

9.2

7,3

7.4

9.3

9,4

9.5

Vydanie či odvolanie certifikátu je spoplatňované podl'a platného cenníka
Poskytovatela,

Cena za služby podla odst. 7.2 a 7.3 bude Poskytovatel'om vyúčtovaná Užívatel'ovi
za obdobie troch mesiacov dopredu, a to vždy na základe Poskytovatel'om vystavenej
faktúry so splatnost'ou 14 dní od vystavenie. Faktúra musí mať náležitosti daňového
dokladu podťa zákona.

Všetky tu uvedené ceny sú vždy bez DPH,

Všetky platby budú potom Užívatel'om poukázané na účet Poskytovatel'a uvedený
na faktúre.

Poskytovatel' je oprávnený pre každý d'alší rok upraviť hore stanovené ceny o mieru
nárastu spotrebitel'ských cien za služby tak, ako budú pre konkrétne obdobie
štatisticky zist'ované a oficiálne zverejňované Štatistickým úradom SR na jeho
webových stránkach www.statistics.sk,

§ n ffi C'l e ,;# §ffiffi i"ffi,,, ,: ,l §ffi# Ť ffiM

V prípade omeškania Užívatel'a s úhradou ceny za služby je Užívatel' povinný uhradit'
Poskytovatel'ovi úrok zomeškania vo výške 0,05% zdlžnej čiastky za každý deň
omeškania.

V prípade omeškania Poskytovatel'a s aktualizáciou aplikácií podl'a čl. 6 odst. 2
je Poskytovatel' povinný uhradit' Užívatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 1o/o

zo štvrt'ročného poplatku za využívanie zastaranej aplikácie zakaždý deň omeškania.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom zaniká výpoved'ou.

Výpovedná lehota činí 3 mesiace a zaéína plynút' prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená písomná
výpoved'.

Poskytovatel' je rovnako oprávnený od tejto zmluvy písomne odstúpiť s účinnosťou ku
dňu doručenia tohto odstúpenia Užívatel'ovi, ak Užívatel' hrubým spósobom porušuje
túto zmluvu, najmá ak je v omeškaní so zaplatením ceny dlhšie ako 30 dní.

Užívatel' je tiež oprávnený od tejto zmluvy písomne odstúpit' s účinnosťou ku dňu
doručenia tohto odstúpenia Poskytovatel'ovi, ak Poskytovatel' hrubým spósobom
porušuje túto zmluvu, najmá ak dójde zo strany Poskytovatel'a k dlhodobému a
opakovanému porušeniu dostupnosti aplikačných služieb.

Výpoved' či odstúpenie od tejto zmluvy sa považujú za doručené na adresu druhej
zmluvnej strany uvedenej v tejto zmluve prevzatím doporučenej zásielky príslušným
adresátom alebo tretím dňom odo dňa jej vrátenia poštou ako nedoručenej spát'
odosielatel'ovi.

8.2

B.



1o.1 poskytovat el' sa zavázuje Užívatel'ovi k tomu, že bude dbať na to, aby pri poskytovaní

služieb Cloudu podl'a tejto zmluvy nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému
prístupu tretích osób k osobným údajom Užívatel'a, ktoré pouŽÍvajú ochranu podl'a

zák, 12212013 Z.z., o ochrane osobných údajov (d'alej len ,,ZOOÚ).

1o.2 Užívatel', ako prevádzkovatel' osobných údajov v zmysle § 4 písm. odst. 2 písm. b)

zooú, a Poskytovatel', ako sprostredkovatel'v zmysle § 4 odst. 2 písm. d) ZOOÚ,
uzatvárajú súčasne s touto zmluvou d'alej uvedené zmluvné ujednanie za ÚČelom

splnenia zákonnej povinnosti dl'a § 8 ZOOÚ odst. 3:

10.2.1 poskytovatel'sa zavázuje spracovávat'osobné údaje uŽÍvatel'a podl'a odst.

4.3 v podobe uchovávania osobných údajov v Cloude. Poskytovatel' bude
pre Užívatel'a spracovávať osobné údaje umiestnené Užívatel'om v Cloude
v súlade s účelom a za podmienok stanovenými touto zmluvou, hlavne Čl. 4

a6.

10.2.2 Poskytovatel' zaručuje Užívatel'ovi, že technické riešenie sluŽieb Cloudu
poskytuje také technické a organizačné zabezpečenie ochrany osobných
údajov, ktoré zabraňuje prístup neoprávnených osób k dátam UŽÍvatel'a,

vrátane osobných údajov, ich zmene, zničeniu, strate či inému zneuŽitiu.

Bližšie podmienky technického a organizačného zabezpeČenia sú
vymedzené prílohou č. 2 tejto zmluvy.

10.2,3 prístup k dátam zo strany Poskytovatel'a je moŽný len so súhlasom

Užívatel'a, pričom zamestnanci Poskytovatel'a sú pre takýto prípad viazaní
poskytovatel'om k povinnosti mlčanlivosti. Prípadné pouŽitie osobných

údajov zo strany Poskytovatel'a je možné len pre nevyhnutný servisný Úkon

v cloude a prístup je možný len v nevyhnutne nutnom rozsahu.

10.2.4 poskytovatel' zodpovedá za dodržiavanie ZOOÚ a tejto zmluvy zo stranY

svojich zamestnancov podielajúcích sa na plnení závázkov dl'a tejto

zmluvy.

10.2.5 poskytovatel' je povinný po ukončení tejto zmluvy odovzdať UŽÍvatel'ovi

všetky jeho dáta umiestnené v Cloude, a to za podmienek uvedených v Čl.

12 tejto zmluvy a tieto dáta nie je nad'alej oprávnený uchovávať ani inak

s nimi disponovat'.

10.2.6 Užívatel' prehlasuje, že pri výbere sprostredkovatel'a postupoval Podl'a

odseku 2 prvejvety § 8 ZOOÚ.

1o.3 poskytovatel' sa d'alej zavázuje Užívatel'ovi zachovávat' mlČanlivosť OvŠetkých

skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti so správou dát UŽÍvatel'a, ktoré sú

aj obchodným tajomstvom Užívatel'a v zmysle ust. § 17 a nasl. Obchodného

zákonníka, análeží im teda patričná právna ochrana.

1o.4 poskytovate|' si je plne vedomý svojej zodpovednosti za prípadné poruŠenie

obchodného tajomstva pod|'a ust. § 53 a nasl. Obchodného zákonníka.

1o.5 Užívatel' je rovnako oprávnený sa vprípade akéhokol'vek zneuŽitia dát zo stranY
poskytovatel'a domáhat' u Poskytovatel'a náhrady škody podl'a ust. § 373 a nasl.

obchodného zákonníka.
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11.1 poskytovatel'vydá pri zriadeníslužby Užívatel'ovi prístupové oprávnenia (certifikátY).

11.2 Certifikáty budú vydané poskytovatel'om vždy výhradne na základe PÍsomnej Žiadosti

Užívatela. Žiadost' musí byt' doruěená doporučeným listom alebo preukázatel'ne

odovzdaná osobne.

11.3 certifikát bude užívate|,ovi vždy zaslaný doporučenou zásielkou prostredníctvom

pošty na adresu sídla Užívatel'a uvedenej v tejto zmluve, alebo bude odovzdaný

osobne proti podpisu oprávnenej osoby Užívatel'a,

11.4 pre prípad porušenia povinností Užívatel'a chrániť svoje certifikátY je PoskYtovatel'

zbavený všetkej zodpovednosti za prípadné zneužitie, stratu Či poŠkodenie dát

Užívate|'a.

11,5 Ak zistí užívatel, možné zneužitie certifikátu, je oprávnený certifikát dočasne

zablokovat' a je povinný bezodkladne vyzvať Poskytovatel'a k odvolaniu takého

ceňifikátu.

,11.6 poskytovatel, je povinný vydat' Užívatel'ovi nový alebo d'alŠÍ certifikát, avŠak iba na

jeho písomnú žiadosť vo forme riadne vyplneného Štandardného formulára
poskytovatel,a. žiadosť musí byť doručená doporučeným listom alebo preukázatel'ne

odovzdaná osobne.
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12.1 po ukončení tejto zmluvy je poskytovatel' povinný vyzvať UŽÍvatel'a k Prevzatiu jeho

dát doteraz umiestnených v Cloude, a to v lehote do 10 dní od doruČenia takto

učinenej výzvy. Vydanie dát Poskytovatel'om a ich prevzatie UŽÍvatel'om bude

uskutočnené na adrese sídla Poskytovatel'a uvedenej v tejto zmluve, a tieto dáta

budú umiestnené na CD alebo obdobných nosičoch, ak sa nedohodnú zmluvné

strany preukázatel'ne inak.

12.2 Na nosiěi budú rovnako umiestnené inštalačné súbory veu|i aplikácií Vema, ktoré

Užívatel, užíval a tzv. Licenčná kaňa oprávňujúca Užívatel'a pouŽÍvat' tieto aPlikácie

v období, v ktorom využíval sIužby Cloudu,

12.3 Ustanovenie odstavca 12, 2 neoprávňuje Užívatel'a k vyuŽÍvaniu licencií aPlikácií Pre

spracovanie dát po skončení platnosti tejto Zmluvy,

12.4 yýzva k prevzatiu dát sa považuje za doručenú na adresu UŽÍvatel'a uvedenú v tejto

zmluve prevzatím doporučenej zásielky Užívatel'om alebo tretím dňom odo dňa jej

vrátenia poštou ako nedoručenej spát' Poskytovatel'ovi,

12.5 okamihom omeškania Užívatel'a s prevzatím týchto dát súČasne zanikajú vŠetkY

zákonné či zmluvné zodpovednosti Poskytovatel'a k náhrade Škody v PríPade stratY

či zničenia týchto dát.

12.6 po uplynutí lehoty k vyzdvihnutiu dát je Poskytovatel' oprávnený tieto dáta umiestené

na CD alebo oooonniycrr nosičoch zaslat' Užívatel'ovi na jeho adresu uvedenú v tejto

zmluve, a to prostredníctvom pošty doporučenou zásielkou.
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13.1 Všetky zmeny tejto zmluvy móžu byt' vykonané ako písomne tak aj elektronicky. A to
jednak formou číslovaných dodatkov podpísaných zástupcami obidvoch zmluvných
strán či prostredníctvom elektronickej pošty podpísanej prístupovými certifikátmi
Užívateía a osobnými ceňifikátmi Poskytovatel'a, ktorej doručenie bude vždy
adresátom odosielatel'a/ovi elektron icky potvrdené.

13.2 Podrobnosti vzájomnej elektronickej komunikácie medzi Poskytovatel'om a
Užívatelom móžu byť d'alej upravené v Technických a prevádzkových podmienkach,
ktoré sú prílohou č. 2 tejto zmluvy.

13.3 Prílohu ó. 1 tejto zmluvy je možné menit' po vzájomnej dohode na návrh ktorejkol'vek
strany jednoduchým zaslaním jej nového znenia Poskytovatel'om cestou
podpísaného e-mailu zhodne s odst. 13.1 tejto zmluvy Užívatel'ovi. Pokial' Užívatel'
nebude do 14 dní od doručenia zmeny prílohy č. 1 rovnakou cestou preukázatel'ne
pripomienkovat', obe strany ju budú považovat'za platnú dňom doručenia.

13.4 Prílohu č. 2 tejto zmluvy je Poskytovatel' oprávnený upravovat' tak, aby ju udržoval
v súlade najmá s bezpečnostnými, technickými a prevádzkovými potrebami. O zmene
b ud e Užívate l' i nform ova ný n a Zákaznickom we bu.

13.5 V prípade vyššej moci je každá strana zbavená svojich závázkov z tejto zmluvy
a akékol'vek nedodržanie (celkové alebo čiastočné) alebo omeškanie v plnení
akéhokol'vekzo závázkov uloženého touto zmluvou ktoroukol'vek zo zmluvných strán,
bude tolerované.

13.6 Nevynútitel'nost' alebo neplatnost' ktoréhokol'vek článku, odstavca, pododstavca alebo
ustanovenia tejto zmluvy neovplyvní vynútitel'nosť alebo platnosť ostatných
ustanovení tejto zmluvy. V prípade, že akýkol'vek takýto článok, odstavec,
pododstavec alebo ustanovenie tejto zmluvy by malo z akéhokol'vek dóvodu stratit'
platnost' (najmá z dóvodu rozporu s aplikovatel'nými zákonmi a ostatnými právnymi
normami), vykonajú zmluvné strany konzultácie a dohodnú sa na právne prijatel'nom

spósobe vykonania zámerov obsiahnutých v takej časti zmluvy, ktorá stratila platnosť.

13.7 Otázky v tejto zmluve neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom.

13.8 Neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy sú jej prílohy:

Príloha č. 1 : Využívané aplikácie, cena za ich mesačné užívanie a ostatné
čerpané služby

Príloha č. 2: Technické a prevádzkové podmienky platné ku dňu podpisu zmluvy.

13.9 Zmluvné strany tejto zmluvy prehlasujú, že sa riadne oboznámili s jej obsahom, ktolý
zodpovedá ich pravej a slobodnej vóli, učinenej nie v tiesni či za inak nápadne
nevýhodných podmienok a na dókaz tohto pripájajú vlastnoručné podpisy.

ó,



v Holíči /r. G . olp t{
základná umelecká ško l a

V Bratislave dňa 17.06-2015

Vema, s. r. o.


