
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ DOVERYHODNEJ SLUŽBY
VYDÁVANIA cERTlFlKÁToV č.: 2o2o1211g

uzatvorená podl'a § 269 ods. 2zákona č. 513/í991 Zb. Obchodný zákonník medzi

PoskytovateI': Disig, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08, lČO: 35975946, zápis v obchodnom registri os BA l,
odd.: Sa, vložka ě,:3794lB, Bratislava, v zastúpení, Zuzana Vašeková, na základe plnej mocizo dňa 3,8,2o2O (d'alej len
,,PoskytovateI"') a

Zákazník: Základná umelecká škola Holíč, Bernolákova 3, 908 5,1 Hotíč, lČO: lzslgl82 ; emait: zusholic@zusholic.sk
(d'atej len,,Zákazník")

1. PREDMET A OBSAH ZMLUVY
1.1 Predmetom tejto zmluvy je na jednej strane povinnosť Poskytovateťa poskytovať Zákazníkovi dóveryhodnú stužbu vydávania
certifikátov poŽadovaných Zákazníkom a pridružené stužby súvisiace s vydanými certifikátmi (datej len,,Dóveryhodné služby"),
a to v sÚlade s ptatnými potitikami Poskytovateťa (d'atej ten ,,Politiky") a platnými Všeobecnými podmienkami poskytovania
a pouŽÍvania dóveryhodnej sluŽby vydávania a overovania certifikátov Poskytovatelh (dhtej ten ,,Všeobecné podmienky"alebo
'VP"), ktoré sú trvalo dostupné na webovom sídte Poskytovateťa (http://eidas,d§iq.sk/skidocuments/) avšeobecne záváznými
Právnymi predpismi a na druhej strane povinnosť Zákazníka zaplatiť Poskytovateťovi riadne a včas cenu dohodnutú za poskytnutie
Ddveryhodných služieb a dodžiavať všetky povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmtuvy a Všeobecných podmienok.
1.2. Na záktade tejto zmluvy m6že Poskytovateť vyúť Zákazníkovi akýkotVek certifikát vzmysle Všeobecných podmienok,
s rnýnimkou certifikátu pre autentifikáciu webového sídta (d'atej ten ,,Certifikát'').
1.3. Poskytovateť sa zavázuje po nadobudnutí účinnosti tejto zmtuvy a v súl,ade s požiadavkami Zákazníka vydať a odowdať
Zákazníkovi Certifikáty a poskytnúť mu k týmto Certifikátom pdpadne d'atšie pridružené stužby v sútade so VP a Potitikami
Poskytovatel'a \rzťahujúcimi sa na požadovaný Certifikát. V pdpade, že je v záhtaví zml,uvy uvedený objednávatell, vydá Poskytovateť
Zákazníkovi Certifikát výtuČne na záktade objednávky objednávateta, a to v počte a s vlastnosťami uvedenými v objednávke.

2. CENA ZA POSKYTOVAN|E DÓVERYHODNEJ SLUŽBY
2.Í. Cena za poskytované Ddveryhodné stužby je určená v zmysle cenníka Poskytovateťa ptatného v čase poskytovania žiadanej
DÓveryhodnej stuŽby, ktoný je dostupný na webovom sídte Poskytovateťa http§:l_/§idas,disig.sklsk/pricetist/ (d'atej ten ,,Cenník"),
pokiall nie je individuátne dohodnutá na základe objednávky, prípadne iného dokumentu, ktory tvoň pdtohu k tejto zmluve.
2.2. Zákazník zaplatí Poskytovatetbvi cenu za poskytované Dóveryhodné stužby v hotovosti atebo bezhotovostnou platbou
vykonanou na záktade ptatobných údajov uvedených na faktúre vystavenej Poskytovateťom. Spl,atnosť faktúry je 14 dní, v pdpade
Že je Zákazníkom subjekt verejného práva 30 dní, a to odo dňa doručenia faktúry Zákazníkovi. Za dátum úhrady faktúry zo strany
Zákazníka sa považuje dátum pripísania fakturovanej sumy na účet Poskytovatella.
2.3. Faktúra vystavená Poskytovatetbm musí obsahovať všetky nátežitosti daňového doktadu uvedené v ustanoveniach § 74 ods. 1

zákona Č. 2Z2lZ0O4 7. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zákazník je oprávnený u Poskytovatel'a namietať
obsahové alebo formálne nedostatky faktúry počas doby jej sptatnosti. Poskytovateť zhodnotí námietky Zákazníka a v pdpade ich
opodstatnenosti vystaví novú faktúru, ktorej splatnosť začne ptynút odo dňa jej doručenia Zákazníkovi.
2.4.V pdpade, Že sú v záhtaví zmluvy uvedené údaje objednávatel'a, ustanovenia bodov 2.1 až 2.3 tohto čtánku zmtuvy sa
neuplatnia, yzhťadom k tomu, Že Certifikáty pre Zákazníka zabezpečuje a Poskytovatetbvi uhrádza objednávatef, a to na základe
osobitnej dohody medzi objednávateťom a Poskytovateťom. Rovnako sa ustanovenia bodov 2.1 až 2.3 tohto čtánku zmluvy
neuplatnia ani v prípade, Že Zákazníkom je obstarávateť alebo verejný obstarávateť, ktoryi s Poskytovatelbm uzavret osobitnú
zmluvu týkajúcu sa dodávky Certifikátov ako rnýstedok verejného obstarávania a ktorá upravuje cenu za Dóveryhodné stužby
a platobné podmienky.

3. VYHLÁSEN|A A sÚHLAsY ZÁKAZNíKA
3.1 . Zákazník podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že pozná svoje povinnosti Zákazníka v zmysle VP, že sa pred podpisom tejto zmtuvy
oboznámil s platným Cenníkom (ak nie je dohodnuté inak) a s ptatnými VP Poskytovatela, súhtasí s nimi, porozumel im a zavázuje sa
ich v plnom rozsahu dodžiavať ako súčasť tejto zmluvy.
3.2. lákazník sa zavázuje džitel'a každého Certifikátu, ktoný bude vydaný pre Zákazníka, oboznámiť so VP a dóstedne vynucovať
ich plnenie. Zárove vyhlasuje, že pozná povinnosti, ktoré majú v zmysle VP džitelia Certifikátu a zavázuje sa každého držiteťa
jemu vydanému Certifikátu (ak ide o inú osobu ako Zákazníka) poučiť najmá o nasledovných povinnostiach:
a) bezodktadne po získaní Certifikátu skontrolovať pravdivosť údajov uvedených v Certifikáte a vždy poskytovať v súvislosti
s Dóveryhodnými stužbami iba pravdivé a aktuátne údaje a doktady;
b) vynatoŽiť primeranú starostlivosť pri používaní Certifikátu a pri spotiehaní sa na Certifikát;
c) pouŽÍvať Certifikát a generovaný kťúčový pár rnýtučne na úče[y, na ktoré sú určené, v sútade so všeobecne záváznými právnymi
predpismi a obmedzeniami ich použitia uvedenými vo VP;
d) pouŽÍvať súkromný ktúč pre kryptografické funkcie výtučne v rámci bezpečného kryptografického zariadenia, ktoré zabezpečuje
ochranu kt'účov pred kompromitáciou;
e) chrániť svoj súkromný kťúČ, pdstupový kód (PlN), kód na obnovu (PUK) ako i zaňadenie, na ktorom je utožený Certifikát
a generované kťúČe pred neautorizovaným prístupom a tiež proti strate, kompromitácii, zničeniu alebo zneužitiu;
f) poČas platnosti Certifikátu bezodkladne oznámiť Poskytovatellovi akékotVek zmeny, nesprávnosť alebo neaktuátnosť údajov, ktoré
sú uvedené v danom Cenifikáte;
g) poČas platnosti Certifikátu bezodktadne oznámiť Poskytovatelbvi, ak dójde k zneužitiu, odcudzeniu, strate, zničeniu,
kompromitovaniu alebo akémukolVek neautorizovanému prístupu k pristúchajúcemu súkromnému kťúču, pdstupovým kódom (PlN),
kódom na obnovu (PUK) atebo k zariadeniu, na ktorom sú kťúče utožené alebo ak má Džiteť Certifikátu podozrenie, že k uvedeným
udalostiam mohto dójsť; a



h) zdĚať sa PouŽÍvania súkromného kt'ÚČa a Certifikátu, ktorého doba ptatnosti už uplynula, ktoný bot zrušený atebo
komPromitovaný (vrátane pdpadu, Že doŠto ku kompromitácii samotného Poskytovateťa a Držiteť certifikátu má o tom vedomosť).
3-3. Zákaznik zároveň Potvrdzuje, že sa oboznámil s obmedzeniami použitia Certifikátu uvedenými vo Vp a zavázuje sa používať
Certifikát rnýhradne v súlade s týmito obmedzeniami. V prípade, že Certifikát bude použitý spdsobom, ktoný je v rozpore s týmito
obmedzeniami alebo sa naň v rozpore s týmito obmedzeniami Zákazník spoťahne a yznikne tým škoda jemu atebo tretej strane,
Poskytovateť za ňu nezodpovedá. Pre Certifikát ptatia najmá nasledovné obmedzenia:
a) Certifikát je spotu so súkromným kt'účom možné používar bežným spósobom, a to nj,hradne na úče[, na ktoný je určený;
b) Platnosť Certifikátu, rovnako ako aj platnosť etektronického podpisu/pečate, ktoré boli vytvorené na jeho záktade, je
obmedzená. Po uPtYnutí Platnosti Certifikátu nemusí byť možné spátne overiť platnosť el,ektronického podpisu/pečate, noci uóti
vYtvorené v Čase Platnosti Certifikátu. Pre zabezpečenie oveňtethosti elektronického podpisu/pečate je potrebné primeraným
sPdsobom vYuŽÍvať ŠPecializované stuŽby na to urČené, napr. stužbu uchovávania etektronických podpisóv/pečatí a/atebo službu
časovej pečiatky;
c) Certifikát je moŽné pouŽÍvať rnýhradne poČas doby jeho ptatnosti. Po uptynutí tejto doby atebo po zrušení Certifikátu sa Certifikát
nesmie používať, a to ani na účet, na ktoný je určený;
d) Ak Certifikát nie je vydaný na kvalifikovanom zariadení, na jeho záktade nebude možné vytvoriť kvatifikovaný etektronický
podpis, resp. kvalifikovanú etektronickú pečať;
e) PouŽitie Certifikátu na vyhotovenie el,ektronického podpisu/pečate nezaručuje, že takto vyhotovený etektronický podpis/pečať
budú PouŽitethé na zamýŠťaný ÚČet, v poŽadovanom formáte a že teda budú akceptovatethé tretími stranami. Formát
etektronického PodPisu/PeČate, ktoré boti vyhotovené.na záktade Certifikátu, je určený aptikáciou použitou na vytvorenie
etektronického podpisu/pečate a je teda mimo kontroly PÓskytovatellr.
3.4. Zákazník vYhlasuje, Že vŠetky Údaje, ktoré za ÚČelom poskytovania Dóveryhodných stužieb poskytot poskytovateťovi, sú správne
a aktuátne. Zároveň sa zavázuje poskytovať Poskytovateťovi vždy iba správne a aktuátne údaje aj v budúcnosti.
3.5. Zákazník súhlasÍ, aby Poskytovateť spracovat všetky údaje, ktoré od Zákazníka získa a použije v súvis1,osti s vydávaním
Certifikátu, Pň PoskYtovaní kvalifikovaného zariadenia Zákazníkovi, Džiteťovi Certifikátu resp. ním splnomocnenej atebo poverenej
osobe, v súvislosti so zruŠením Certifikátu ako aj akékotVek údaje súvisiace s identitou alebo špecifickými atribútmi použitými
v Certifikáte. Poskytovate[ je oprávnený tieto údaje poskytnúť tretím stranám ak mu to uktadajú alebo umožňujú všeobecne
závázné právne predpisy a v sÚlade s pdstušnou Potitikou Poskytovatela rrzťahujúcou sa na predmetný Certifikát.
3.6. Pre Pdpad poskytnutia osobných Údajov drŽiteťov Certifikátu Zákazníkom Poskytovateťovi za účelom vydania Certifikátu podťa
tejto zmluvY sa Zákazník zavázuje zabezpeČiť, aby toto poskytnutie osobných údajov bolo v sútade so všeobecne záváznými
právnymi predpismi.

4. všEoBEcNÉ n zÁvenečnÉ usTANovENlA
4.í. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
4.2. Časr obsahu tejto zmtuvy tvoria a urČujú ptatné VŠeobecné podmienky a ptatný Cenník (ak nie je uvedené inak), ktoré sú jej
neoddelitelhou súČast'ou. V pdpade rozporu medzi ustanovením obsiahnutým v niektorom z týchto dokumentov Poskytovateťa
a zmluvou má prednosť ustanovenie tejto zmtuvy.
4.3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmtuvnými stranami. V pdpade, že Zákazník je
Povinnouosobouvsútades§2zákonač.211120007.z.oslobodnompdstupekinformáciámaozmeneadoptneníniektoných
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zmtuva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia spósobom podťa § 5a zákona o slobode informácií.
4.4. AkékolVek zmeny zmluvy je možné uskutočniť len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami,
s lýnimkou pdpadu zmeny v kontaktných údajoch zmtuvnej strany podťa bodu 4.5 zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo
Poskytovatela jednostranne meniť VP a Cenník, ktoré je predpoktadané VP.
4.5. Na doruČovanie právnych Úkonov a iných právnych aktov medzi Poskytovateťom a Zákazníkom, slúžia kontaktné údaje, ktoré si
strany wájomne poskytli, najmá emailová adresa a adresa sídla. Zmtuvná strana je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane
bezodkladne akékotVek zmeny svojich kontaktných údajov. Do okamihu oznámenia zmeny týchto údajov druhej zmluvnej strane sa
poskytnuté kontaktné údaje považujú za pravdivé.
4.6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktoných každá zmtwná strana dostane jedno (1) vytrotovenie.
4.7. Zmluvné strany svojím podpisom nižšie potvrd7ujú, že si zmtuw prďítati, zuhtasia s jej obsahom bez akýchkot\rek výtrrad, že

a určitá a že zmluvtl neuzawárajú v tiesni ani za nápadrre rrwýtrodných podmlerrok


