
I.t.

t.2_

LTCENENA ZMLUVA IS CYGNUS

NiZSie uvedend strany

IRtsSOFT s.rp.
so sidlom Cejl 37 | 62, Brno, 602 00, Cesk6 republika,
lC:2629?850,
DrC Ge DPIO:cz26297&So
zapfumi v obchodnou registi vedenom Krajskfm sudom v Bme, odd. C,vloikz 42453
ktorej menom konS Ing. Jiii Halouselq MBA" konatef
na stranejednej ako autor

t

,V KASIELI", Zariadenie roci{fnych dutieb Eorn6 Obdokovce
so sldlom 956 08 Hom€ Clbdokovce 1, Slovenskf republik4
IC:00357995
DIC:20 21248636
ld Optl: nic srnc rcgistrovani k DPH a nic smc osoba povinn6 k DPII (zdanitcfni osoba)
ktotej menom koni (futtkcia): PhIh. Miriama Brachovr{, MBA, riaditelka
na sEane druhej ako nadobfdatel

2.3.

uafrtitoji v sulaile s prislu5njmi pnivnymi predpismr
tuto licendni zmluvu:

L Ziklrdn6sstanoyedr

Autor je jedinfm a vfiuinfm drZitefom v5stlcich mejedcovfch pr6v k poditadov6mu prograrmr IS Cygnus,
urien6mu kpouZitiu ako podpomf softwarovf nfsroj pre vedsnie agend poskytovatelov socidlnych sluZieb.
Tento poCttaCovf pogram je moln6 roz$irif o dalliu fimkEnosf prosfednictvom roz$in{tcich modulov, priiom
IS Cygnus apripadn6 rodirujirce moduly tak dohromady tvoria komplemf aprepojenf celok- VSeobecnd
Specifikfcia fimkEn€ho obsahu IS Cypus aje&otlivfch volitefnfch rozSirujricich modulov je obsiahnutd
v prflohe C. 2 tejto zrnluvy.

hedmetom tejto zmluvy jeziv'dznkautorapo$b@if Dadobfdatefovi zapodmienok avrozsahustanovenfm buto
amluvoupr6vo nopouZlvaniedalej Epecifikovan€h poCitadov6hoprogramu, ato pre osobrnri, rery- intenrir potrebu
nadobtrdatefa (dalej len ,Hcencia')- Nadobfdatef sa zavdntje za poslrytnutie licencb platif autorovi dalej
Specifikovant dohodnutt odmenu.

IL Prednet llcencie

Autor tjnto poskyurje nadobrdatefovi licenciu k pouZivaniu po,iitadov€ho plogranu IS Cygn* v rozsahq ktoq!
je Specifftovanf vprilohe d. I tejto znrluvy; volitefne rodirujirce moduly st predmetom licencie gdfa tohto
Cl6nku zmluvy len v prlpade, ak st v prilohe C- l vfslovne uveden6. PoCitafovf progrsn IS Cygnus apripa&6
voliteln€ roziirujrtce moduly uveden6 vprilohe d. I sa dalej oznaEujir ryolotne ako opoCitefovf program'.
Lice,nciou podla tohto El6nku opriviuje autor nadobudatefapouZivaf po6itanovy program pre osobnir potrebu
nadoHrdatel'a, ktorou sa rozumie internE poulfvanie poCltadov6ho progxamu vs(rlade sjeho urEanim
nadobridatefom a jeho pracovnikmi, a to formou zavedenia a uloienia romrnoZeniny podiadoveho programu do
pamdti poiitaCq jeho zobrazenia a prev6dzky v nimci tohto poditada

V poditaEovom programe bude nadobridatel'ovi pristupnd uZivatelsk6 prirudka pre pouZivanie programu
v elektronickej @ob, ktorf si m0Ze mdobfdat€f vytlaiif-

Antor v nvlmle po dobu wania,tejto zmlwy poskytovaf nadobf<Iatetovi poradenstvo i konzult6cie tfkajfce sa
probl6mov v-zniknutfch pri pouZivani podltaCov6ho progftrnu, jeho nastaveni alebo inStalfcif (dalej len
oullvetdshi pdpore'), a to telefonicky na liake 02 | 2M 33 216 (Braristava) vpracovnfch dioch od 7-00 do
15.30 alebo elekhonickou po5tou na adrese servis@iscypus.sk. Autor sa zavazfie odpovedaf na podnet
nadobirdatefa podfa pedch&tzajricej vety vZdy najneskdr vpracovnj, dei nasledujfci po doruieni podnetu
nadob(datefa.

Autor sa zaviianje priebe*ne vytrzLrat akht:dizaiate sfbsy pofftaEoveho Fmogramu v aadviznosti na vlvoji
pnivnych predpisov tak, aby vlshrpy poEitaiov6ho programu zodpovedali riielu, pre ktorfje uten!, a to spravidla
bez zbytoEn€ho odkladu potm, io k relevanfrej mene prfvnych gedpisov diij&; aktualizatn€ subory budf dalej
vytvdranE nei za tdelom vylep$eoia poditaCov6ho prograruu a opr6v jeho chfb, Autor bude p4jftnaf nd.why

2.1-

2.4.

LICENČNÁ ZMLUVA TS CYGNUS 

Nižšie uvedené strany 

IRESOFT s.r.o. 
so sídlom Cejl 37/62, Brno, 602 00, Česká republika, 

IČ: 26297850, 
DIČ (IČ DPH): CZ26297850 
zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, odd. C, vložka 42453 

ktorej menom koná Ing. Jičí Halousek, MBA, konateľ 

na strane jednej ako autor 

a 

»V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 
so sídlom 956 08 Horné Obdokovce 1, Slovenská republika, 

IČ: 00357995 
DIČ: 2021248636 
IČ DPH: nic ste registrovaní k DPH a nic smc osoba povinná k DPH (zdaniteľná osoba) 
ktorej menom koná (funkcia): PhDr. Miriama Brachová, MBA, riaditeľka 

na strane druhej ako nadobúdateľ 

1.2, 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

uzatvárajú v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
túto licenčnú zmluvu: 

I. Základné ustanovenia 

Autor je jediným a výlučným držiteľom všetkých majetkových práv k počítačovému programu 1S Cygmis, 
určenému k použitiu ako podporný softwarový nástroj pre vedenie agend poskytovateľov sociálnych služieb. 
Tento počítačový program je možné rozšíriť o ďalšiu funkčnosť prostredníctvom rozširujúcich modulov, pričom 

IS Cygnus a prípadné rozširujúce moduly tak dohromady tvoria komplexný a prepojený celok. Všeobecná 
špecifikácia funkčného obsahu IS Cygnus a jednotlivých voliteľných rozširujúcich modulov je obsiahnutá 
v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok autora poskytnúť nadobúdateľovi za podmienok a v rozsahu stanoveným touto 

zmluvou právo na používanie ďalej špecifikovaného počítačového programu, a to pre osobnú, resp. internú potrebu 
nadobúdateľa (ďalej len „licencia“). Nadobúdateľ sa zaväzuje za poskytnutie licencie platiť autorovi ďalej 
špecifikovanú dohodnutú odmenu. 

II. Predmet lícencie 

Autor týmto poskytuje nadobúdateľovi licenciu k používaniu počítačového programu 1S Cygnus v rozsahu, ktorý 
je špecifikovaný v prilohe č. 1 tejto zmluvy: voliteľné rozširujúce moduly sú predmetom licencie podľa tohto 
článku zmluvy len v prípade, ak sú v prílohe č. 1 výslovne uvedené. Počítačový program 15 Cygnus a prípadné 

voliteľné rozširujúce moduly uvedené v prílohe č. 1 sa ďalej označujú spoločne ako „počítačový program“. 
Licenciou podľa tohto článku oprávňuje autor nadobúdateľa používať počítačový program pre osobnú potrebu 
nadobúdateľa, ktorou sa rozumie intemé používanie počítačového programu v súlade s jeho určením 
nadobúdateľom a jeho pracovníkmi, a to formou zavedenia a uloženia rozmnoženiny počítačového programu do 

pamäti počítača, jeho zobrazenia a prevádzky v rámci tohto počítača 

V počítačovom programe bude nadobúdateľovi prístupná užívateľská príručka pre používanie programu 
v elektronickej podobe, ktorú si môže nadobúdateľ vytlačiť. 

Autor sa zaväzuje po dobu trvania tejto zmhrvý poskytovať nadobúdateľovi poradenstvo a konzultácie týkajúce sa 
problémov vzniknutých pri používaní počítačového programu, jeho nastavení alebo inštalácií (ďalej len 
„užívateľská podpora“), a to telefonicky na linke 02 / 206 33 216 (Bratislava) v pracovných dňoch od 7.00 do 
15.30 alebo elektronickou poštou na adrese servislaiscygnus.sk. Autor sa zaväzuje odpovedať na podnet 

nadobúdateľa podľa predchádzajúcej vety vždy najneskôr v pracovný deň nasledujúci po doručení podnetu 
nadobúdateľa. 

Autor sa zaväzuje priebežne vytvárať aktualizačné súbory počítačového programu v nadväznosti na vývoji 
právnych predpisov tak, aby výstupy počítačového programu zodpovedali účelu, pre ktorý je určený, a to spravidla 
bez zbytočného odkladu potom, čo k relevantnej zmene právnych predpisov dôjde: aktualizačné súbory budú ďalej 
vytvárané tiež za účelom vylepšenia počítačového programu a opráv jeho chýb. Autor bude prijímať návrhy



2.6.

3.1.

J.J^

3.4.

3.2_

k flp'rave poditadov6ho prrogramu taktiei od nadobidatefa

Autor sa zav-azuje vykonat' in5tal6,ciu a aktiviiciu poiitaEov6ho programu na uiivatefsk6 stanice @C)
nadohidatefa, nastavenie poditadov6ho progmmu podla pofiadaviek nadobridatef4 zaikolenie lnacovnikov
nadobridatefa a prevod d6t ndobtdatela do poiitaiov6ho programu (dalej len ,jn*taladn6 podpora'). tnBtaladn6
podpora bude poskytnuti vpriestoroch nadobridatefa na afrese podfa dohody stnnn, pripafue vzdialene, a to
v termine dohodmtom obidvoma shansni. Prevodom d.[t podla vety prvej sa rozumie prevod dit
nadobrfidatefa zo sriasneho software puZivan6ho nadobrirkfefom do poditaEov6ho programU priiom
nadobridatel berie na vedomie, Ze tento gevod nemusi byf v konlrr6tnom pripade v phom rozsdhu alebo CiastoEne
moZnf am6Ze knemu byf potebtrrl sridinnosf nadobridatela Nadobfdatef je povinnf poslqdnff atrtorovi
kvykonaniu infraladnej podpory dostatoinri sfidrmqsf, najme poskyhutim potrebnjch informricii owojom
aktuAlnom hardv€mvom a softv€rovom vybaveni a poite pracovnikov, ktori majri byf zaikoleni. Sudinno$ podfa
predch,fulzajrftcej vety zahifra tieZ zaistenie pitomnosti a srltimosti spnivcu siete a poCitadov6ho vybavenia
nadobridatefa Naffiadn6 spr-acuvanie osobrfch irdajov, ku ktor€mu bude v suvislosti s vykonivmim inStalainej
podporypodfatohto bodr zmluvy dooMdaf, sapouffjtprisluin6ustmovenia mluvyo oohraneosobnj'chrldajov
(bliiSie v bods 6.6.).

Autor sa zavizuje poskytrut' nadobudatefovi na jeho vyfiadmie Ev. iafralai'ny balldek sp6sobom podfa dohody
str6n, pridom tsnto balidsk umofrri in5talbciu poCitaCov6ho progftrmu samotnfrn nadobirdatefom, kdo.mu je
nadobrfidatef qninnenf len v rozsahu a v stilade s touto z.mluvou.

IIL Rozsah ufwecich pniv (licencia)

Autor posk5rtuje touto zrnluvou nadobfr&tefovi oprirmenie napoulivanie poCitaiovdho programuna dobu trvania
tejto mhrvy, pridom prvjm diom trvmia licencie je dei aktiv5cie poiitainv6ho prcgramu. Nadobirdatef je
opnivnenf pouZivaf poiitaiovf prcgram pre vedenie svojej agendy ako poskytovatefa soci6lnych sluZieb, a to len
vovzfahuk poskytovaniusocifilnych sluZieb v zariadenialelis zariadeniach naadrsich {pecifikovanfchv prflohe
d. I tejto aluvy. Nadobtdatel berie na vedomie, Ze poCitadovf program je obmedzenf podtom spracovivanfch
zAmamov,piEom toto obmedze,nie je uveden6v prllohe i. I tejto zmluvy- Nadobridatefje opr6vnenf nainitalovat'
si podilad.ov! plognm na fubovofnf popet uZivdefskich stanic (PC) apouffvat' ho, pri splneni technicklch
podmienok Specifikovanj,ch v prilohe d. 2 tejto zrnluvy, z ?ubovofn6ho miesta-

V sulade so aenim predch,ldzajfrceho bodu tohto dlinku nie je nadobfrdatef opravnenf pouZit' poditadovj' progrrm
injm sp6sobom a v inom roaahu ako je stanoven6 v bode 2.1. Ejto zmluvy a v predcbidzajucom bode tohto
ilfnku mluvy

Nadobudabf nie je orprivnenf udefovaf kpoiitaEovemu progranu sublicenciu tretim osobrim ani im inim
spOsobom po.skytovat' poditaeovf Fogram alebo pr6va knemu ii prismp k nemu. Nadobudatef dalej nie je
opnivnenf pottZif poiitacovf prograrn p,re in6 zariadenie neZ je zariadenie irodta prilohy e. I tejto zrntuvy, tj.
najm6 ho pouZit'v inom zariadenl Ci pre evidenciu agend in6ho zariadenia.

V pripade, Ze nadobridatef poilSi akfikofvek z povinnosti podfa predchidzajfrceho bodrl zavitarje sa za kai;d6
jefuflivG uhxadif autorovi aluvnfr pokutu vo vfike desath6sobku mesadnej odmeny za poskynrutie
opnivnenia nadobidatefa na pouiivmie poditaioveho prcgratnu podfa tejto 'mluvy (tj..desafn:isobku celkovej
mesadnej odmeny, ktom je nadobrfidateF povinnf antorovi podfa prilohy i. I na ziklade tejto zmtuvy hradit'), a to
v lehote do 15 &ri odo dna kedy brde autorom vyzvaf k jej uhrade.

IV.Odmenr rutors

Staoy sa dohodli, ie opdvnenieaadobfufotsfarapouffvanie poiita6or*6ho programu nazitladotejto mluvy sa
pos\rtuje rplatre, a to za odme,nu vo vfike Fpwifikovanej v prilohe i. I tejto aluvy. V takto stanovenej odmene
je zahmdH cena uiivatefskej girudky, c6na za utivatefsH 1xiftloru, ceffi n tvorbu dstndizainjch sirbororr,
vietko v zrnysle a v rozsahu stanovenom touto znluvou- Nadobridatet sa zaviAanje uhradif autorovi tieZ odmenu

q&onaafm inihlatnej podpory sanostahotr
dai z pridanej hodnoty (DPII) podfa platnfch

orenia tejto mhrvy osobor registovano k DPH rcsp.
platitefon DPH av ota&ejto anene
pisamne ftrformovat' asv<tje Ie OpH;
vopainompripade n enimt€jtopovinnosti autorovi vznikne.

Odmena autora bude hradeili spftobom Specifikovmjm vprilohe E. I tejto aluvy, a to na zn*hde ,{*fiovfch
dokladov vystavovanich autorom so splatnosfou itrn{st' dni odo diia rystavenia. Nadobndatet vfslovne zuhlasi
so zasielanim vietkfch autorom vystave,nfch dadovj'ch dokladov v elektronickej lffi, a to e-mailom na e-
mailovf adresu nadobfrdatefa uvdenf v prflohe 6- 3 tejto mluvy. Pripadnir menu udajov uvede,nfch v prilohe i.
3 je nadobridaef povinnf oznrlmff auiorovi pisomne (aspoi elektronickou formou), pridom znena sa povaZuje

4-1.

4.2.

2:5. 

2.6. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

44. 

4.2. 

k úprave počítačového programu taktiež od nadobúdateľa. 

Autor sa zaväzuje vykonať inštaláciu a aktiváciu počítačového programu na užívateľské stanice (PC) 

nadobúdateľa, nastavenie počítačového programu podľa požiadaviek nadobúdateľa, zaškolenie pracovníkov 
nadobúdateľa a prevod dát nadobúdateľa do počítačového programu (ďalej len „inštalačná podpora“). Inštalačná 
podpora bude poskytnutá v priestoroch nadobúdateľa na adrese podľa dohody strán, prípadne vzdialene, a to 
v termíne dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami. Prevodom dát podľa vety prvej sa rozumie prevod dát 
nadobúdateľa zo súčasného software používaného nadobúdateľom do počítačového programu, pričom 
nadobúdateľ berie na vedomie, že tento prevod nemusí byť v konkrétnom prípade v plnom rozsahu alebo čiastočne 
možný a môže k nemu byť potrebná súčinnosť nadobúdateľa. Nadobúdateľ je povinný poskytnúť autorovi 
k vykonaniu inštalačnej podpory dostatočnú súčinnosť, najmä poskytnutím potrebných informácií o svojom 
aktuálnom hardvérovom a softvérovom vybavení a počte pracovníkov, ktorí majú byť zaškolení. Súčinnosť podľa 
predchádzajúcej vety zahíňa tiež zaistenie prítomnosti a súčinnosti správcu siete a počítačového vybavenia 

nadobúdateľa. Na prípadné spracúvanie osobných údajov, ku ktorému bude v súvislosti s vykonávaním inštalačnej 
podpory podľa tohto bodu zmluvy dochádzať, sa použijú príslušné ustanovenia zmluvy o ochrane osobných údajov 
(bližšie v bode 6.6.). 

Autor sa zaväzuje poskytnúť nadobúdateľovi na jeho vyžiadanie tzv. inštalačný balíček spôsobom podľa dohody 
strán, pričom tento balíček umožní inštaláciu počítačového programu samotným nadobúdateľom, k čomu je 
nadobúdateľ oprávnený len v rozsahu a v súlade s touto zmluvou. 

TI. Rozsah užívacích práv (licencia) 

Autor poskytuje touto zmluvou nadobúdateľovi oprávnenie na používanie počítačového programu na dobu trvania 

tejto zmluvy, pričom prvým dňom trvania licencie je deň aktivácie počítačového programu. Nadobúdateľ je 
oprávnený používať počítačový program pre vedenie svojej agendy ako poskytovateľa sociálnych služieb, a to len 
vo vzťahu k poskytovaniu sociálnych služieb v zariadení alebo zariadeniach na adresách špecifikovaných v prílohe 

č. 1 tejto zmluvy. Nadobúdateľ berie na vedomie, že počítačový program je obmedzený počtom spracovávaných 
záznamov, pričom toto obmedzenie je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Nadobúdateľ je oprávnený nainštalovať 
si počítačový program na ľubovoľný počet užívateľských staníc (PC) a používať ho, pri splnení technických 
podmienok špecifikovaných v prílohe č. 2 tejto zmluvy, z ľubovoľného miesta. 

V súlade so znením predchádzajúceho bodu tohto článku nie je nadobúdateľ oprávnený použiť počítačový program 

iným spôsobom a v inom rozsahu, ako je stanovené v bode 2.1. tejto zmluvy a v predchádzajúcom bode tohto 
článku zmluvy. 

Nadobúdateľ nie je oprávnený udeľovať k počítačovému programu sublicenciu tretím osobám ani im iným 
spôsobom poskytovať počítačový program alebo práva k nemu či prístup k nemu. Nadobúdateľ ďalej nie je 
oprávnený použiť počítačový program pre iné zariadenie než je zariadenie podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, tj. 

najmä ho použiť v inom zariadení či pre evidenciu agend iného zariadenia. 

V prípade, že nadobúdateľ poruší akúkoľvek z povinností podľa predchádzajúceho bodu, zaväzuje sa za každé 
Jednotlivé porušenie uhradiť autorovi zmluvnú pokutu vo výške desať násobku mesačnej odmeny za poskytnutie 
oprávnenia nadobúdateľa na používanie počítačového programu podľa tejto zmluvy (tj: desaťnásobku celkovej 
mesačnej odmeny, ktorú je nadobúdateľ povinný autorovi podľa prílohy č. 1 na základe tejto zmluvy hradiť), a to 
v lehote do 15 dní odo dňa, kedy bude autorom vyzvaný k jej úhrade. 

TV. Odmena autora > 

Strany sa dohodli, že oprávnenie nadobúdateľa na používanie počítačového programu na základe tejto zmluvy sa 
poskytuje úplatne, a to za odmenu vo výške špecifikovanej v prílohe č. 1 tejto zmluvy. V takto stanovenej odmene 
je zahrmutá cena užívateľskej príručky, cena za užívateľskú podporu, cena za tvorbu aktualizačných súborov, 
všetko v zmysle a v rozsahu stanovenom touto zmluvou. Nadobúdateľ sa zaväzuje uhradiť autorovi tiež odmenu 
za inštalačnú podporu podľa tejto zmluvy vo výške určenej pred vykonaním inštalačnej podpery samostatnou 
písomnou dohodou zmluvných strán. K odmene bude vždy účtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa platných 
právnych predpisov. Pokiaľ nadobúdateľ nic je v dobe uzatvorenia tejto ziluvy osobou registrovanou k DPH resp. 

platiteľom DPH a v budúcností sa takouto osobou stane, je povinný bez zbytočného odkladu o takejto zmene 
písomne informovať autora a zároveň mu písomne oznámiť deň, ku ktorému táto zmena nastala a svoje IČ DPH: 
v opačnom prípade nesie zodpovednosť za škodu, ktorá porušením tejto povinnosti autorovi vznikne. 

Odmena autora bude hradená spôsobom špecifikovaným v prílohe č. 1 tejto zmluvy, a to na základe daňových 
dokladov vystavovaných autorom so splatnosťou štrnásť dní odo dňa vystavenia. Nadobúdateľ výslovne súhlasí 
so zasielaním všetkých autorom vystavených daňových dokladov v elektronickej podobe, a to e-mailom na e- 
mailovú adresu nadobúdateľa uvedenú v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Prípadnú zmenu údajov uvedených v prílohe č. 
3 je nadobúdateľ povinný oznámiť autorovi písomne (aspoň elektronickou formou), pričom zmena sa považuje 
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4-3.

5.1

vodi automvi za lliind odo dna, kedy tento zaHe nadobtrdatelovi na novf korsakhj e-mail potvrdeaie o donrdeni
prisluEnej zmenY- IhtuW doklad sa povafoje a doruCaf vZdy diom jeh odoslania na konaktnf e-mail
nadobidatela uvede,nf v prilohe c. 3 tejto zrnluvy, pripadne na koqtakof e-mail o'n6meq!' autorovi neskor
posttrpom podfa predchi@ffrccj vety.

Autor je op{vnemf Tvygi lcq+dnrcdxrs s{rdir*om k l. janu6ru atan€ho roku vf3ku odmeny sanoven{r v tejto
zmluve o mieru inflicie merafi indexom qpokebitef*fch cien a predchS@{rci kale,nddrny mk
Statisticti,m fuadom Slovanskej republiky- Toto zvfSenie odmen! m6Ze autor vykonat' nj to CaSl.t o t"n
samotntrm z\"isenim fakurovanej Ciasd{y.

V. Z{rukezavady

Autor ffmto prebenl z{v'd2fr' Ze poCitadovf program bude po dobu trvania tejto znluvy a za podmieook dalej
uvedenfch technicky spdsobilf k uZivaniu v drlade s touto zrnluvou a s dodiivanou dokumen6oiou (afalej iba
,z{,rakrf), Vfsnrpy poditalov6ho programu v3ak majf len podpornfl nie z6via! charakrcr Nadobfdatel je
povinnf si ryr6vnosf vjrsurpov aich drlail sprisluSolui predpimi skoatrolovaf- Za poufit1e vystupov
poditatov6ho programu, vnitane &isledkov taldhoto poufida, zodpovcdn nadobtdatef. Autor nepreber6
zodpovednosf za plneirie povinnosti, ktor€ sa vdahuji na nadobridatefa" a ku ktorfch plnaiu mOZe 4,f
poditadovf program podpornfm ndcfojonr.

TArka pos@uti autorom podla predchridzajfceho bodu zmluvy sa nevzfahrje rr-1lriprd,y, kedy poEitadoyi
program nie je prev6ddcovarf v sflade s odporulenim altorq najmii na lGe$, nalco€ ne.bol vytvcenf, v ro4ors

sprogranarni infch virobcov, ktor€ mOZu aremofutt
. Datei m tento zAvdznk autora nevzfahuje na pripadn
tnosfjeho vjsnrpov obmedzena di vyluden6 v ddsledku

zmien individudlneho uZlvatetsk6ho nastavenialniitatovEho programu vykonanfch nadobrldatefom alebo podfa
pokynu nadobirdatefa, alebo ked je poditadovf program pouZivanf na chybne nakonfigurovanom poiitaCi alebo
na chytne nalonfigurovanej poCirhiovej sieti" Zrinrka sa dalej netdabuje naprlpady, kedy nadobfrdatet vykonal
z6sah do sfboov podiadov€ho programu.

V prlpade , ek sa v politaEovom programe vyskytnf vany krytb zhrukou podla tohto dlfnku zmlurry (dale1 tieL,len
Ditrciilertr'), je nadobfdatef povinnt tento incidsnt auforovi bemdkladre oa'&nif spdsobom podl'a dlfuku II.
bodu 2.3. tejto znluvy, priiom tak6to oa{urenie musi obsahovat':
- popisprejavovincidentu,
- popis tinnosti nadobrxlarcta ktonnpredchidzala vzniku incidenhr,
- text ehybovflro hl6senia (ak bol,o taketo hl6senie nadobridatefovi zobrazen6).

Autor sa zavLztie nhfijit preverovanie povahy a pridiny incidentu (ztu{jit riesenie incidentu) a potvrdif tito
skuto6nost' nadobirdatefovi v do najkrat5ej moine4 dobe, najnesk6r vlak nasledujirci pracovnf defi.

Autor sa potom incident zaviianje vyriaiit' (odsffinif vafu) vzdy v tecbnicky najkrat5ej mcEaej lehote + ohtadorn
na povahu incidenfu Incident rieii autor sp6sobom podfa vtash€ho uv{Zenia" priEom nadobrridatefje povinnf
poskytnrff nu vSelku potrebnri sfiiinnost'.

VL Ortstn6 doJeduanta

Nadob{rdatel nesie vSctku zodpovednosf za pipa&fi Skodu sp6sobenrl pouZivanim @ttadov6ho progrdmu,
najmd za Skodu vzniksutir chybnou obsluhou poelaAve.lo programu alebo jeho inbticiou v nevbodnorn
prostredi. Nadobtdat€f dalej nesie vietku zo@ovednosf za prlpadnf Skodu vmftmrtf jemu, jeho pracovnikom
alebo tretlm osobim v dOsledku uZivania poCltaeov€ho programu (predovietkj'm naprftlad uZivanim poditaEoveho
prcgranu nad r{mec jcho urlcnia) alebo v d66ladlu nemslnosti uZivania potitadov€ho prcgramu, alebo za
akukofvek Skodu vzoihutu v s{rvislosti s fjrm.

Autor je opr6vnenf *iieraf Statistick6 rfdaje tfkaj(rce sa vyuiitia poEftaiovdho programu a jednotlivfch agend
v rfumci neho, a to za irdelom zvflenia kvality podftaioveho prograrnu. Autor vyhlasuje, Ze pri tomto zbere
nedoch{dza k prenosu fiadnych osobnfch irdajov.

Nad ie kfiukdnosti poiltaiov€ho progmmu musia uXvatotsk6 stanice @C)spln ohe d.2 tejto zmluvy.

Nadobfdatef berie na vedomie, Le akbude poEihiovf program povLivaf na spracovanie osobnfch udajov (so
5peci6'lnyrn ddrazom na osobitnd kateg6rie osobnfch fdajov), bude ako prev6d*ovatef spractvania osobnfch
fdajov povinnf, tieto ridaje zabezpe6if pred neopr:nvnenjm alebo uihodnfm pristupon. V sflade s touio z6konnou
povinnosfou nadobtdatefa sa autor $mto zaltdzuje ztchovfivat mldanlivost' vo vzfahu ku v5efkfm osobnfm
tttajom spracovivanjm poditaiovfm programom, sktorfmi sa pri dirnostiach vykon6vaafch na zfklade tejto
znluvy alebo v sirvislosti s iou zoadmi. Povinnost' mldanlivosti sa vzfahuje tieZ na pncovnikov autora a trvd aj

5.2.

5.3.

6.2-

s.4-

)-).

6.1.

5.3.

6.4.

4.3. 

321. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.3. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

voči autorovi za účinnú odo dňa, kedy tento zašle nadobúdateľovi na nový kontaktný e-mail potvrdenie o doručení 
príslušnej zmeny. Daňový doklad sa považuje za doručený vždy dňom jeho odoslania na kontaktný e-mail 
nadobúdateľa uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy, prípadne na kontaktný e-mail oznámený autorovi neskôr 
postupom podľa predchádzajúcej vety. 

Autor je oprávnený zvýšiť každoročne s účinkom k 1. januáru daného roku výšku odmeny stanovenú v tejto 
zmluve o mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien za predchádzajúci kalendárny rok vyhlasovanú 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Toto zvýšenie odmeny môže autor vykonať aj bez ďalšieho len 
samotným zvýšením fakturovanej čiastky. 

V. Záruka za vady 

Autor týmio preberá záväzok, že počítačový program bude po dobu trvania tejto zmluvy a za podmienok ďalej 
uvedených technicky spôsobilý k užívaniu v súlade s touto zmluvou a s dodávanou dokumentáciou (ďalej iba 
„záruka“). Výstupy počítačového programu však majú len podporný, nie záväzný charakter. Nadobúdateľ je 
povinný si správnosť výstupov aich súlad s príslušnými predpismi skontrolovať. Za použitie výstupov 
počítačového programu, vrátane dôsledkov takéhoto použitia, zodpovedá nadobúdateľ. Autor nepreberá 
zodpovednosť za plnenie povinností, ktoré sa vzťahujú na nadobúdateľa, aku ktorých plneniu môže byť 
počítačový program podporným nástrojom. 

Záruka poskytnutá autorom podľa predchádzajúceho bodu zmluvy sa nevzťahuje na prípady, kedy počítačový 
program nie je prevádzkovaný v súlade s odporučením autora, najmä na účely, na ktoré nebol vytvorený, v rozpore 
s užívateľskou príručkou alebo je prevádzkovaný spolu s programami iných výrobcov, ktoré môžu znemožniť 
bezchybný chod počítačového programu alebo počítača. Ďalej sa tento záväzok autora nevzťahuje na prípady, 
kedy je funkčnosť počítačového programu alebo použiteľnosť jeho výstupov obmedzená či vylúčená v dôsledku 
zmien individuálneho užívateľského nastavenia počítačového programu vykonaných nadobúdateľom alebo podľa 
pokynu nadobúdateľa, alebo keď je počítačový program používaný na chybne nakonfigurovanom počítači alebo 
na chybne nakonfigurovanej počítačovej sieti. Záruka sa ďalej nevzťahuje na prípady, kedy nadobúdateľ vykonal 
zásah do súborov počítačového programu. 

V prípade, ak sa v počítačovom programe vyskytnú vady kryté zárukou podľa tohto článku zmluvy (ďalej tiež len 
„incident“), je nadobúdateľ povinný tento incident autorovi bezodkladne oznámiť spôsobom podľa článku II. 
bodu 2.3. tejto zmluvy, pričom takéto oznámenie musí obsahovať: 
- popis prejavov incidentu, 

- popis činnosti nadobúdateľa, ktorá predchádzala vzniku incidentu, 
- textchybového hlásenia (ak bolo takéto hlásenie nadobúdateľovi zobrazené). 

Autor sa zaväzuje zahájiť preverovanie povahy a príčiny incidentu (zahájiť riešenie incidentu) a potvrdiť túto 
skutočnosť nadobúdateľovi v čo najkratšej možnej dobe, najneskôr však nasledujúci pracovný deň. 

Autor sa potom incident zaväzuje vyriešiť (odstrániť vadu) vždy v technicky najkratšej možnej lehote s ohľadom 
na povahu incidentu. Incident rieši autor spôsobom podľa vlastného uváženia, pričom nadobúdateľ je povinný 
poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť. 

VI. Ostatné dojednania 

Nadobúdateľ nesie všetku zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú používaním počítačového programu, 
najmä za škodu vzniknutú chybnou obsluhou počítačového programu alebo jeho inštaláciou v nevhodnom 
prostredí. Nadobúdateľ ďalej nesie všetku zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú jemu, jeho pracovníkom 
alebo tretím osobám v dôsledku užívania počítačového programu (predovšetkým napríklad užívaním počítačového 
programu nad rámec jeho určenia) alebo v dôsledku nemožnosti užívania počítačového programu, alebo za 
akúkoľvek škodu vzniknutú v súvislosti s tým. 

Autor je oprávnený zbierať štatistické údaje týkajúce sa využitia počítačového programu a jednotlivých agend 
v rámci neho, a to za účelom zvýšenia kvality počítačového programu. Autor vyhlasuje, že pri tomto zbere 
nedochádza k prenosu žiadnych osobných údajov. 

Nadobúdateľ ďalej berie na vedomie, že k funkčnosti počítačového programu musia užívateľské stanice (PC) 
splňať požiadavky špecifikované v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

Nadobúdateľ berie na vedomie, že ak bude počítačový program používať na spracovanie osobných údajov (so 
špeciálnym dôrazom na osobitné kategórie osobných údajov), bude ako prevádzkovateľ spracúvania osobných 

údajov povinný tieto údaje zabezpečiť pred neoprávneným alebo náhodným prístupom. V súlade s touto zákonnou 
povinnosťou nadobúdateľa sa autor týmto zaväzuje zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu ku všetkým osobným 

údajom spracovávaným počítačovým programom, s ktorými sa pri činnostiach vykonávaných na základe tejto 
zmluvy alebo v súvislosti s ňou zoznámi. Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje tiež na pracovníkov autora a trvá aj 
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6.5.

po ukonteni zmluvn6ho vzfahuzaloien6ho touto mluvou

v srivislosti s nim vniknf.

PouXvanie poiitaEov6ho programu je spravidla

nadobridatefa. Vz.hfadom k tomur Ze poEitaiovf

- 
'prava 

vz6jomnjch pr6v a povinnosti mluvnlch stnin sfvisiacich so spracirvenim osobnfch i'dajov

nailobridatei,om v5eobccne pri-pouZivani poCitatov6h program* a sudasne

- tpravawzij '#JtH;
ku ktorfm
atoch6dzat', e v Poacu

sprosfiedkovatefa.

Ochrana osobrrfch irdajov sa riadi samostafilou zmluvou'

Nadobridatel a autor sa dalej dohodli na tom, Ze

do schninky patriacej prfslu5n€mu uffvatelovi
ptogrmu) jednoflivj'ch uiivatelov progrmu, a to

a) v -,.. 
zasielafr6nenfvodY

u *todov6hoProgramu;

b) k ufahEeniu 6i zefektivneniu pouZivania pocitacov6ho programu, zasielaniu noviniek a tipov k poiitaiov6mu

programu

c) ffilr";
poskyovanie uffvatefskej po@ory zo strany autora;

d) k priunennrnrarketingg tzr. k zasielaniu obcho&rfch ormimeni zuvisiacich s produktami a shdbami autora'

v sunislosti s popisanjm bu& autor vo vzfahu ktimto osob6m

informricie o o nastavenj'ch pristupovich pnivach

v systeme aPod.
oZiadavky
oa6,me,ni,

ch ciefov.

6.t.

YIL Trvanie zmluvY

7 .1. T6to zmluva sa uzatviira na dobu rrditrl a to na dobu 12 mesiacov'

7.2. Pokiat ziadna zo trvania tejto zmluvy podfa

' p,"d"Mozu1t""no ;"rff#ffi"ff#::fl
abez dal$ieho Po
nerrditf a takto tvriL dalej.

6.3. 

6.6. 

6.7. 

7.1. 

162: 

po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. 

Nadobúdateľ berie na vedomie, že počítačový program nie je určený k vedeniu zdravotníckej dokumentácie len 

v elektronickej podobe a preto je vždy povinný vychádzať len zúdajov obsiahnutých v listinnej podobe 

zdravotníckej dokumentácie. V prípade, že túto povinnosť nadobúdateľ poruší, nenesie autor žiadnu zodpovednosť 

za akékoľvek následky, ktoré v dôsledku tohto porušenia alebo v súvislosti s ním vzniknú. 

Používanie počítačového programu je spravidla spojené so spracúvaním rôznych osobných údajov klientov 

nadobúdateľa. Vzhľadom k tomu, že počítačový program je inštalovaný a prevádzkovaný u nadobúdateľa a na 

jeho vlastnej infraštruktúre, nevystupuje autor (s výnimkou utčitých situácií) vo vzťahu k osobným údajom 

spracúvaným počítačovým programom zásadne v pozícii sprostredkovateľa, Keďže má autor záujem na tom, aby 

bola pri používaní počítačového programu zaistená najvyššia miera ochrany osobných údajov týmto programom 

spracúvaným, dohodli sa zmluvné strany na tom, že v stivislosti s touto licenčnou zmluvou spolu uzatvoria tiež 

zmluvu o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov (v tejto zmluve tiež len 

„zmluva o ochrane osobných údajov“). Predmetom zmluvy o ochrane osobných údajov pritom je: 

- “úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán súvisiacich so spracúvaním osobných údajov 

nadobúdateľom všeobecne pri používaní počítačového programu: a súčasne 

- Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán súvisiacich so špecifickými operáciami spracúvania, 

ku ktorým pri používaní počítačového programu nadobúdateľom výnimočne tiež môže z jeho iniciatívy 

dochádzať, a pri ktorých sa autor podieľa aj na vlastnom spracúvaní osobných údajov, tzn. vystupuje v pozícii 

sprostredkovateľa. 

Ochrana osobných údajov sa riadi samostatnou zmluvou. 

Nadobúdateľ a autor sa ďalej dohodli na tom, že autor bude v priebehu doby trvania tejto zmluvy oprávnený 

prostredníctvom informačného panelu v klientskej aplikácií (ďalej len „informačný panel“) oslovovať 

pracovníkov nadobúdateľa — fyzické osoby, ktoré z poverenia nadobúdateľa príslušný počítačový program 

používajú, konkrétne sa jedná predovšetkým 0 zamestnancov nadobúdateľa, ale tiež o ďalších užívateľov daného 

počítačového programu, ktoré sú s nadobúdateľom v inom než pracovnoprávnom vzťahu (ďalej spoločne len 

„užívatelia programu“). Nadobúdateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že autor bude podľa svojho 

vlastného uváženia oslovovať prostredníctvom informačného panelu (tzn. formou zasielania elektronických správ 

do schránky patriacej príslušnému užívateľovi programu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou počítačového 

programu) jednotlivých užívateľov programu, a to najmä za ďalej stanovenými účelmi: 

a) vrámci tzv. onboardingu (tzn. procesu zaučovania nových užívateľov programu) týmto zasielať rôzne návody 

a pripomienky potrebné predovšetkým k riadnemu používaniu počítačového programu, 

b) kuľahčeniu či zefektívneniu používania počítačového programu, zasielaniu noviniek a tipov k počítačovému 

programu: 

c) kuľahčeniu a zefektívneniu komunikácie medzi autorom a jednotlivými užívateľmi programu 

(nadobúdateľom) s tým, že nadobúdateľ týmto rovnako súhlasí s prípadným zriadením interného chatu medzi 

týmito stranami, ktorého účelom by predovšetkým bolo poskytovanie užívateľskej podpory zo strany autora, 

ď)i kpriamemu marketingu, tzn. k zasielaniu obchodných oznámení súvisiacich s produktami a službami autora. 

V súvislosti s popísaným oslovovaním jednotlivých užívateľov programu bude autor vo vzťahu k týmto osobám 

spracúvať informácie o využívaní počítačového programu, informácie o nastavených prístupových právach 

v systéme apod. 

K zasielaniu správ zo strany autora v zmysle tohto bodu zmluvy dochádza buď na základe výslovnej požiadavky 

príslušných užívateľov programu, alebo na základe nastavenia oprávnení, príp. na základe preferencií oznámení, 

tzn., že užívateľ programu si sám zvolí, že chce byť informovaný napr. o určitých typoch akcií. 

V prípade, že si oslovovanie jednotlivých užívateľov počítačového programu popísané v tomto článku zmluvy 

vyžiada v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy prijatie akýchkoľvek dodatočných opatrení (vrátane doplnenia 

potrebnej dokumentácie), zaväzujú sa strany tejto zmluvy ku vzájomnému poskytovaniu súčinnosti, ktorá sa ukáže 

ako nevyhnutná k dosiahnutiu v tomto článku popísaných cieľov. 

VII. Trvanie zmluvy 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 12 mesiacov. 

Pokiaľ žiadna zo zmluvných strán neoznámi aspoň 20 dní pred uplynutím doby trvania tejto zmluvy podľa 

predchádzajúceho bodu druhej zmluvnej strane, že na ukončení zmluvy trvá, mení sa táto zmluva automaticky 

a bez ďalšieho posledným dňom dohodnutej doby trvania podľa predchádzajúceho bodu na zmluvu na dobu 

neurčitú a takto trvá ďalej.



7.3. 

7.4. 

13) 

7.6. 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

8.7. 

V dobe, kedy je táto zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, je každá zmluvná strana oprávnená túto Zmluvu 
kedykoľvek vypovedať v lehote troch mesiacov ku koncu kalendárneho štvrťroka, a to aj bez uvedenia dôvodu. 

V prípade, ak nadobúdateľ poruší niektorú svoju povinnosť stanovenú mu článkom III. tejto zmluvy, alebo 
v prípade jeho omeškania s úhradou odmeny či jej časti dlhším než 30 dní, je autor oprávnený zmluvu kedykoľvek 
vypovedať bez výpovednej doby (s účinnosťou ku dňu doručenia výpovede). 

Bezprostredne po ukončení trvania tejto zmluvy je nadobúdateľ povinný odstrániť všetky rozmnoženíny 
počítačového programu z počítačov, na ktorých bol tento používaný, všetky ďalšie rozmnoženiny, ktoré má 
k dispozícií a ďalej je povinný zdržať sa akéhokoľvek ďalšieho používania počítačového programu. 

Pred skončením trvania tejto zmluvy sa môžu strany dohodnúť na vykonaní exportu databázy počítačového 
programu autorom pre ďalšie využitie nadobúdateľom, a to vo formáte, na ktorom sa strany dohodnú. Cena za 
prácu na exporte bude činiť 70,- EUR bez DPH za hodinu práce jedného zamestnanca autora, pokiaľ sa strany 
nedohodnú inak. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná podľa platných právnych predpisov. Na prípadné 
spracúvanie osobných údajov, ku ktorému bude v súvislosti s vykonávaním operácií podľa tohto bodu zmluvy 
dochádzať, sa použijú príslušné ustanovenia zmluvy o ochrane osobných údajov. 

VIH. Záverečné ustanovenia 

Autor zmluvu vždy zasiela nadobúdateľovi opatrenú z jeho strany kvalifikovaným elektronickým podpisom, 
pričom ta môže byť akceptovaná nasledujúcimi spôsobmi: 

a) elektronicky, tj. opatrená kvalifikovaným elektronickým podpisom nadobúdateľa a zaslaná v elektronickej 
forme späť autorovi. 

b) v listinnej podobe, a to tak, že nadobúdateľ zmluvu vytlačí v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu a 
opatrí svojim vlastnoručným podpisom. 

Zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov. Všetky prílohy sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

Prípadná neplatnosť niektorého dojednania tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Účastníci 
zmluvy sa v takom prípade zaväzujú poskytovať si vzájomnú súčinnosť s cieľom uzatvoriť dodatok k zmluve, 
v ktorom bude neplatná časť zmluvy nahradená novým dojednaním, a to v lehote do jedného mesiaca odo dňa, 
kedy táto potreba vznikne. 

Táto zmluva nadobúda platnosti a je uzatvorená dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosti dňom 
nasledujúcim po dní jeho zverejnenia v súlade s ust. $ 47a občianskeho zákonníka: pokiaľ však zákon v zmysle $ 
471 občianskeho zákonníka neustanovuje povinné zverejnenie tejto zmluvy, nadobúda zmluva účinnosti dňom 
podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Táto zmluva sa riadi slovenským právom, a to najmä autorským zákonom a obchodným zákonníkom. 

Zmluvnými pokutami podľa tejto zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnej výške. 

Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej obsahu, že zmluva odpovedá ich slobodnej 
a pravej vôli. Ďalej potvrdzujú, že zmluva nebola podpísaná v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 
podmienok. 

/ / s 

Ing. Jiží Halousek, MBA, konateľ PhDr. Miriama Brac ová, MBA, riaditeľka 

za IRESOFT s.r.o. za „V KAŠTIELI“, Záriadenie sociálnych služieb 
autor Horné Obdokovce 

nadobúdateľ
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nive prilehad:l xzoznam zariadení, vo vzťahu ku ktorým bude počítačový program používaný a výška odmeny autora 

e príloha č. 2: špecifikácia počítačového programu a rozširujúcich modulov 

e príloha č. 3: kontaktné údaje nadobúdateľa pre elektronické zasielanie daňových dokladov E



pnfi,onr d. t
zoztJAM zARrADExi, vo vzfeuu xu rcronfM BIIDE poCfraCoW pRocRAM rouZfvauf n
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"V KASTmLIT', Zariadenie sociflnych slufieb Ilorn6 Obdokovce, 956 08 llorn6 Obdokovcb I
Program Limit Odmenr bez DPII za 1 kelendfrnv meslac

IS Cygnus - Pobytovf starostlivost' Do 2fi)klierto-slufieb 291,56 ELIR

Modul Stravovacia prevdddra 67,29 EI,R

Zajednu kliento-sluZbu sa povaZuje evidencia I ffzickej osoty v rArnci 1 soci4lnej sluZby poskytovanej nadob,{datefom
tejto osobe, ktorej agendaje vedeni prostrednictvon poditadov€ho programu

PfNtobn6 podnbnlry:

Odmena bude iitovanA vhdy za ffiroN rcsp. jeho Easf v pripade uzatvore,ni a z'nfirry v piebehu Fhrrfroku , a ta vidy do
desiatoho drla prv6bo msiaca prisluh€ho pwdho mesiaca prislu5rnho Strrrfroku (yprvom obdobi do desiateho dia po
aktiv{cii modrlu)- Odmena za initalaEn{r poqporu hrde vy{rEtovani na prvom dailovom doklade, ktorf autor po jej
vykonani vystavi. Za deil u,skutoinenia zdanitetndlro plnenia sa povatuje deil vystavenia daiov6ho dokladu. Dai
z pridancj lrudnoty bude uetuvan6 podfa platnfch privnych predpisov.

pnfo,orr,q, d.z
Srtcrulicn potfradowno pRocRAMU A RoZSTRUJUCTcE MoDULoy

IS Cygnus -Pobyfov{ starosfllvosf

Poditadovf prograrn je urEenf pre poskytovatefov sociri:lnycb slrltieb acliE) tw evidenciu klientovi
a zamestnancov nadobirdatela. Program wojou fimkinosfou pohfva nasledujirce obla*i: vfpodet ribrad za pobyt,
vfpodet vratiek aevidenciu nepritomnosti klienta, fakultativne 

"IuZby, 
doplotky zalieky, finandn€ ahmotnd depzit6,

hromadnf vfplatdcu, vyf€tovanie klientov, tvorbu pl6nov starostlivosti, individu6lne pl6ny a ich hodnotenie, formuldre
soci6lnej ao$euovatefskej dokument6cie, evidencie zealizovanej sociflnej azdravotnej starostlivosti, o5etrovatelsk6
pltiny podla taxon6mie NAIIDA-I, plfnovaci kalend{r intewencii, evidenciu zAnamov a hodnotenie starostlivosti,
tvorba rozpisov slufieb zameshancov, spracovanie dochfdd<ovjch vfkazov, exporty podkladov do vybranfch mzdovfch
progranw, hodnotenic a vzdelivanie zamestnancov, prehlady, Statistiky.

PoCitaCovf program je mo'in6 volitel'ne roz$lrif o aasleduj{rce moduly:
r Modul Strevovacia previldzka, ktorf umoZftuje tvorbu jed6lnych listkov, rozbor shavnlkov, tvorbu a odpis

vfdajok zo skladu, evidenciu shrtoinej spotreby a stravovac{ch noriem, evidenciu platieb a objedn6vok stravy
zeunqstnancov acudzich stravnlkov. Tento modul tieZ umoi[uje evidenciu skladov aich poloZiek metodou
priememfch cien, tvorbu pri.iemok a vfdajok, tlad inventfr a uaivierok,

r Modul Sklody, ktori umoZiuje evidenciu skladov a ich poloZiek met6dou priemernfch cien, tvorbu prijemok a
vfdajok" tlaE invent6r a uz4vierok,

o Modul Vykazovanic nt ZP, ktorf umoZfluj e zadbvanie vfkonov odbornosti 993, vytvorenie dokladov a d6vok
podfa diitov6ho rozbnnia(lDZS, vytvorenie fakttr a sprievodnfch listov, opravn6 a adittvne d4vky,

Poditadovf program umoZiluje uapojenie na extem6 zariadenie dodan6 autorcrn, najmii na temrinrily a minitermindly na
diarovf k6d, doch6d*ov€ ditaEky a stavovaci systdm.

MinimlLlna konfiguricia poditada pre riadne fungovanie poiitaCov6ho programu:
r PC soperadnjm systemom Windows Vista anov5ie v32-bitovej alebo S4.bitovej veruii, priiom operaCnf

systfm musi byf podporovanf v!'robcom a musi byf aktualizovanj,na najnov5iu verziu,
. Operadn6 pamil 4 GB RAM
r Rozll$enie monitoru 1O24x768 pixelov
r Adminishdtorslcj pristup pre initaldciu klientskej aplikrlcie

PRÍLOHA Č. 1 

ZOZNAM ZARIADENÍ, VO VZŤAHU KU KTORÝM BUDE POČÍTAČOVÝ PROGRAM POUŽÍVANÝ A 
VÝŠKA ODMENY AUTORA zčinod 

"V KAŠTIELI", Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce, 956 08 Horné Obdokovce 1 
  

  

  

  

Program Limit Odmena bez DPH za 1 kalendárny mesiac 

IS Cygnus - Pobytová starostlivosť — | Do 200 kliento-služieb 291,56 EUR 

Modul Stravovacia prevádzka 67,29 EUR         

Za jednu kliento-službu sa považuje evidencia 1 fyzickej osoby v rámci 1 sociálnej služby poskytovanej nadobúdateľom 
tejto osobe, ktorej agenda je vedená prostredníctvom počítačového programu. 

Platobné podmienky: 

Odmena bude účtovaná vždy za štvťrok, resp. jeho časť v prípade uzatvorenia zmluvy v priebehu štvrťroku, a to vždy do 
desiateho dňa prvého mesiaca príslušného prvého mesiaca príslušného štvrťroku (v prvom období do desiateho dňa po 
aktivácií modulu). Odmena za inštalačnú podporu bude vyúčtovaná na prvom daňovom doklade, ktorý autor po jej 
vykonaní vystaví. Za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje deň vystavenia daňového dokladu. Daň 
z pridanej hodnoty bude účtovaná podľa platných právnych predpisov. 

  

PRÍLOHA Č. 2 

ŠPECIFIKÁCIA POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU A ROZŠIRUJÚCICH MODULOV 

IS Cygnus — Pobytová starostlivosť 

Počítačový program je určený pre poskytovateľov sociálnych služieb a slúži na komplexnú evidenciu klientovi 
a zamestnancov nadobúdateľa. Program svojou funkčnosťou pokrýva nasledujúce oblasti: výpočet úhrad za pobyt, 
výpočet vratiek a evidenciu neprítomnosti klienta, fakultatívne služby, doplatky za lieky, finančné a hmotné depozitá, 
hromadnú výplatnícu, vyúčtovanie klientov, tvorbu plánov starostlivosti, individuálne plány a ich hodnotenie, formuláre 
sociálnej a ošetrovateľskej dokumentácie, evidencie zrealizovanej sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ošetrovateľské 
plány podľa taxonómie NANDA-I, plánovací kalendár intervencií, evidenciu záznamov a hodnotenie starostlivosti, 
tvorba rozpisov služieb zamestnancov, spracovanie dochádzkových výkazov, exporty podkladov do vybraných mzdových 
programov, hodnotenie a vzdelávanie zamestnancov, prehľady, štatistiky. 

Počítačový program je možné voliteľne rozšíriť o nasledujúce moduly: 

e Modul Stravovacia prevádzka, ktorý umožňuje tvorbu jedálnych lístkov, rozbor stravníkov, tvorbu a odpis 
výdajok zo skladu, evidenciu skutočnej spotreby a stravovacích noriem, evidenciu platieb a objednávok stravy 
zamestnancov a cudzích stravníkov. Tento modul tiež umožňuje evidenciu skladov a ich položiek metódou 
priemerných cien, tvorbu príjemok a výdajok, tlač inventúr a uzávierok, 

. Modul Sklady, ktorý umožňuje evidenciu skladov a ich položiek metódou priemerných cien, tvorbu príjemok a 
výdajok, tlač inventúr a uzávierok, 

e Modul Vykazovanie na ZP, ktorý umožňuje zadávanie výkonov odbornosti 993, vytvorenie dokladov a dávok 
podľa dátového rozhrania ÚDZS, vytvorenie faktúr a sprievodných listov, opravné a aditívne dávky, 

Počítačový program umožňuje napojenie na extemé zariadenie dodané autorom, najmä na terminály a miniterminály na 
čiarový kód, dochádzkové čítačky a stravovací systém. 

Minimálna konfigurácia počítača pre riadne fungovanie počítačového programu: 

e PC soperačným systémom Windows Vista a novšie v 32-bitovej alebo 64-bitovej verzii, pričom operačný 
systém musí byť podporovaný výrobcom a musí byť aktualizovaný na najnovšiu verziu, 
Operačná pamäť 4 GB RAM 

Rozlíšenie monitoru 1024x768 pixelov 

e Administrátorský prístup pre inštaláciu klientskej aplikácie
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PoZiadavky pre moinost' pristupu k poCitaCovemu programu z viacerich stanic (PC):
r Zdiel'ani zloZka na operadnorn syst6me Windows v nimci podltadovej siete pre umiestnenie zdiefanfch zuborov

'a databile;e. Datablz't je tre7 moZn6 umiestnif na Microsoft SQL Sewer, ktor6ho liconciu, in3taliciu
a konfigur6ciu si zaisti *im nadobridatef.

. Stabiln6 lok6lna podltaCov6 siet' Fast Ethemet s prenosovou r,jchlo#ou lfi) MbiUs, pripadne vzdialenf pristup
RDP (napr, termin6lovjr sewer)

. Bezdrdtovd siet' Wi-Fi nie je z ddvodu nestability podporovanf

rnir,om d. s
KONTAKTNf ONE.TT NADOBfDATETA PRE ELEKTRoMCKf ZASIELAIIIE DAIToWCH

DOKLAIX)Y

Nadobidatef v srilade s dl. IV. liceninej mluvy suhlasi s elekbonickjm 26s,islanim daiovfch dokladov vystaveirj'ch
autorom na zdklade te.jto zmluvy, a to na niZ3ie uvedenj' kontaktnj' e-mail (e-mail pre zasielanie ddovfch dokladov):

Kontaktn6 osoba pre faktuniqiu: PbDr. Miriam Brachov6. MBA

E-mail pre zasielanie dailovfch dokladov: riaditelvkastieli@zswkastieli. sk

Telefon: +421W5 500224

Požiadavky pre možnosť prístupu k počítačovému programu z viacerých staníc (PC): 
e Zdieľaná zložka na operačnom systéme Windows v rámci počítačovej siete pre umiestnenie zdieľaných súborov 

“a databáze. Databázu je tiež možné umiestniť na Microsoft SOL Server, ktorého licenciu, inštaláciu 

a konfiguráciu si zaistí sám nadobúdateľ. 

s Stabilná lokálna počítačová sieť Fast Ethernet s prenosovou rýchlosťou 100 Mbit/s, prípadne vzdialený prístup 
RDP (napr. terminálový server) 

e Bezdrôtová sieť Wi-Fi nie je z dôvodu nestability podporovaná 

  

PRÍLOHA Č. 3 

KONTAKTNÉ ÚDAJE NADOBÚDATEĽA PRE ELEKTRONICKÉ ZASIELANIE DAŇOVÝCH 
DOKLADOV 

Nadobúdateľ v súlade s čl. IV. licenčnej zmluvy súhlasí s elektronickým zasielaním daňových dokladov vystavených 
autorom na základe tejto zmluvy, a to na nižšie uvedený kontaktný e-mail (e-mail pre zasielanie daňových dokladov): 

  

  

Kontaktná osoba pre fakturáciu: PhDr. Miriam Brachová, MBA 

E-mail pre zasielanie daňových dokladov: riaditeľvkastieli(d)zssvkastieli.sk 
  

    Telefón: +421 905 500 224   
 



ZMLTryA O SPOLIIPRACI PRI OCHRAI\IE OSOBI\"fCH UDAJOV
A o sPRAcwANi osoBNfcHuDAJov

NiZSie uveden6 strany

IRESOFT s.r.o.
so sidlom Cejl 3'l I 62,Bmo, ffiZ W, eeski republika
l(;26297 85O
zapiq ni v obchotlnom regishi vedenom IGajskfm sfdom v Bme, oddiel C, vlolka 42453
zaSfpen{ Ing. Jifi Halousek, MBA, konatel
na shanejednej ako eufor

a

,V KA,STIELI', Zarladenie soci{lnych dnZieb lforn6 Obdokovce
so sidlom 956 08 Horn6 OMokovce l, Slovensk6 republika
Ieo:00357995
zastfpenri: PbDr. Miriama Brachov4 MBA" riaditelka
na strane druhej ako nedobrideteP

(autor a nadobirdatef dalej qpolodne tiei.len *o ,trtrlu,nd struny')

uzawSmjf v srilade s ust. $ 269 ods. 2 zilJrorr-t.5l3/f 991 Zb., obohodn6ho zdkonnlka" v irdinnom aeni (dalej len

"pbchodnj zlhonnff), a dalej v srilade s it. 28 Nariadenia Eur6pskeho parlamrentu a n"dy Gtl 20161679 z 27 - apila
2016 o ochrane Spickfch osOb pri spracuvanl osobnfch ridajov a o vofnom pohybe takfchto ridajov, ktorfm sa zn:Suje

srnernica 95/46lES (v5eobecn6 nariadenie o ochrane irdajov, dalej len ,,GDPff') tuto
mlwu o spoluprfci pri ochrene osobnich ridejov e o spracivrnl osobnfch tdajov:

Preambula

Zmluvn€ stran5 vedom6 si d6lefitosti ochrany osobnfch ridajov; v snahe dodrZaf vletky povinnosti pre ne v nimci ich
dinnosti vypryvsjfc€ a s cielom prispief k zikonn€mu a tansparenh6mu spraciwaniu osobnfch ridajov za pomoci
vhodnfch organizaCnfch a techniclcich opatreni, uzatv6rajir t{rto zmlurnr o spolupnici pri ochrane osobnj'ch fdajov a o
spta.c{rvani om@ch ttdajov (dalej len,tailava") v nasleduj{rcom znenl:

L Uvodn6 ustsnovenie a predmet zmlsyy

I . I . Zmluvn6 sbany zhodne vyhlasujf , ie medzi autorom a nadobf datefom je uzatvorenri licenEni zdluva IS Cygnus,
na zr{kl,ade ldorej sa aulor zaviazzl poskytnuf nadobridatelovi pre jeho osobnu, resp. intemri potrebu licenciu
k pouZfuaniu potltadov6ho programu [S Cygnus, a to v rozsahu v prisluSnej anluve bliZ5ie Specifikovanorn, za Co

sa nadobridatel zavraz l hradif autorovi dohodnutu odmenu (dalej len ,liceaErt ufuvd'; poiitaEo\d program
apripadn6 volitefnd rozSinrjrice moduly vzt'ahujrice $a ktomuto programu dalej spolodnelen,,lnE-lntouj,
progrom').

Po6itadovf program je v5eobecne r.ndeof pre vedenie agend pos$rtovatefov sociflnych sfuZieb, s 6im je spravidla
spojen6 tieZ qrractvanie riznych osobnfch irdajov kliantov flchto poskytovatefov (v tomto prtpade
nadobtdateta). Vzhfadom kuveden€mu zmluvn€ strany dodne vyhlasujri a beru na vedomie, Ze poCttadovf
program je pouZivanf tieZ ku spracrivaniu osobnj'ch ridajov, a to vrltane spracrivania tzv. citlivfch irdajov -
osobitnj'ch kateg6rii osobnfch ridajov (predov5etkjm ridajov o zdravotnom stave klientov nadobridatefa); (vSetky
osobnd ridaje qprucfvan6 poiitaiovfm pft'gramom dalej len ,,osobnd idajd').

Subiektomr ltorf urhle fCely a spracirvania osobnj'ch udajov prostrednictvom podiiadov6ho
prograrnu, e je teda ich prev6dzkovatefom, je nadohidatef.

Vzhladom ktomq Ze po6itzEovy programje inStalovartf aprevhdzkovan! u nadobirdatela a najeho vlastnej
infra$ttukt[re, a (s vjnimkou ad hoc situhcii popisanfch v dl. III- tejto znluvy) ani inahnedoclu4dza pri pouZivani
poditsCov6ho progrilnu nadobirdatefom zo strany autora ku spracfvaniu osobnfch fdajov, nevystupuje autor vo
vzfahu kosobnfm lidajom spracrivanfm poditaeovim prograrxrm zlsadne vpozicii spncsdkovatel'a.
Z uveden6ho vyp$C Ze zodpovednosf za zaistcnie adclvdtnej ochrany osobnfch {rdajov nesie v plnom rozsahu
nadobridatef a tento musi zaistif splnenie v5etlcfch stjm spojenfch povinnosti, predovletlcjm povinnosti
vypljvajtcich z platnej a ridinnej pnivnej upravy. S ohladom na sp6sob prev6dzkovania poditatov6ho prcgmmu
(tzv. on-premise produkty) berie nadobridatef vfslovne na vedomie, Ze autor zo svojej pozlcie ani nem6Ze niesf
zodpovednost' za bezpednosf osobnj'ch fdajov spracuvanfch tfmto poditaiovfm programom.

I ked autor zisadne nie je sprostredkovatefom osobnfch ridajov sprac{rvanj'ch prostrednictvorn poditadov6ho
progFamu, m6 zdujem na tonL aby i pri tomto spracrivani bola zaisten6 najvy5Sia miera ochrany dotknutfch

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ZMLUVA 0 SPOLUPRÁCI PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
A O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Nižšie uvedené strany 

IRESOFT s.r.o. 

so sídlom Cejl 37/62, Brno, 602 00, Česká republika 
IČ: 262 97 850 
zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 42453 

zastúpená: Ing. Jifí Halousek, MBA, konateľ 

na strane jednej ako autor 

a 

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 
so sidlom 956 08 Horné Obdokovce 1, Slovenská republika 

IČO: 00357995 
zastúpená: PhDr. Míriama Brachová, MBA, riaditeľka 

na strane druhej ako nadobúdateľ 

(autor a nadobúdateľ ďalej spoločne tiež len ako „zmluvné strany“) 

uzatvárajú v súlade s ust. $ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, v účinnom znení (ďalej len 
„obchodný zákonník“), a ďalej v súlade s čl. 28 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“) túto 

zmluvu o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov: 

Preambula 

Zmluvné strany, vedomé si dôležitosti ochrany osobných údajov, v. snahe dodržať všetky povinnosti pre ne v rámci ich 

činnosti vyplývajúce a s cieľom prispieť k zákonnému a transparentnému spracúvaniu osobných údajov za pomoci 
vhodných organizačných a technických opatrení, uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o 
spracúvaní osobných údajov (ďalej len „zmluva“) v nasledujúcom znení: 

I. Úvodné ustanovenia a predmet zmlavy 

1.1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že medzi autorom a nadobúdateľom je uzatvorená licenčná zmluva IS Cygnus, 
na základe ktorej sa autor zaviazal poskytnúť nadobúdateľovi pre jeho osobnú, resp. internú potrebu licenciu 
k používaniu počítačového programu IS Cygnus, a to v rozsahu v príslušnej zmluve bližšie špecifikovanom, za čo 

sa nadobúdateľ zaviazal hradiť autorovi dohodnutú odmenu (ďalej len „licenčná zmluva“. počítačový program 
a prípadné voliteľné rozširujúce moduly vzťahujúce sa k tomuto programu ďalej spolýčne len „počítačový 
program“). 

1.2. Počítačový program je všeobecne určený pre vedenie agend poskytovateľov sociálnych služieb, s čím je spravidla 
spojené tiež spracúvanie rôznych osobných údajov klientov týchto poskytovateľov (v tomto prípade 
nadobúdateľa). Vzhľadom k uvedenému zmluvné strany zhodne vyhlasujú a berú na vedomie, že počítačový 

program je používaný tiež ku spracúvaniu osobných údajov, a to vrátane spracúvania tzv. citlivých údajov — 
osobitných kategórií osobných údajov (predovšetkým údajov o zdravotnom stave klientov nadobúdateľa): (všetky 
osobné údaje spracúvané počítačovým programom ďalej len „osobné údaje“). 

1.3. Subjektom, ktorý určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov prostredníctvom počítačového 

programu, a je teda ich prevádzkovateľom, je nadobúdateľ. 

1,4. Vzhľadom k tomu, že počítačový program je inštalovaný a prevádzkovaný u nadobúdateľa a na jeho vlastnej 
infraštruktúre, a (s výnimkou ad hoc situácií popísaných v čl. III. tejto zmluvy) ani inak nedochádza pri používaní 

počítačového programu nadobúdateľom zo strany autora ku spracúvaniu osobných údajov, nevystupuje autor vo 

vzťahu k osobným údajom spracúvaným počítačovým programom zásadne v pozícii sprostredkovateľa. 

Z uvedeného vyplýva, že zodpovednosť za zaistenie adekvátnej ochrany osobných údajov nesie v plnom rozsahu 

nadobúdateľ a tento musí zaistiť splnenie všetkých s tým spojených povinností, predovšetkým povinností 
vyplývajúcich z platnej a účinnej právnej úpravy. S ohľadom na spôsob prevádzkovania počítačového programu 

(tzv. on-premise produkty) berie nadobúdateľ výslovne na vedomie, že autor zo svojej pozície ani nemôže niesť 

zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov spracúvaných týmto počítačovým programom. 

1.5. lkeď autor zásadne nie je sprostredkovateľom osobných údajov spracúvaných prostredníctvom počítačového 

programu, má záujem na tom, aby i pri tomto spracúvaní bola zaistená najvyššia miera ochrany dotknutých 

1



1.6.

r.7.

1.8.

osobnfch {rdajov. KedZe m64e dalej autor pri plneni niektorich povinnostl, kfor6 mu z licenCnej zmluvy
yyplivajrr vojsf do styku s osobnjr4i 0dajmi, je cielom tejto zrnluvy upravif tiet stfinto sfvisiace pr6va a

povinnosti zrrhlmfch stnin.

Predmetom tejto mluvy je rip,rava vaijomnfch prdv a povimo$i zmluvnfch stnin zuvisiacich so qtracirvanim
osobnj,ch ridajov nadobridatefom vSeobecne pri pouZivani poEitaeoveho prcgramn, a to uZ s prihliadnutim
k pnivnej fpravepredstavovanej predovSedcjm(niev*rkvlludne) GDPRazikonomd. l8/2018 Z.z.,oochrate
osobnfch ridajov a o anene a doplneni niektorjch zfkonov (datej Iq. -sfihon o ochrzne osobnfch rtdajof).

Predmetom tejto zmlwy je dalej tieZ irp,rava uaijomnfch pniv a povinnosti zmluvnfch str'6n sirvisiacich so

Spccifickfmi opcnflciami qracdvania, kuktorym pri pouiivani poditadov6ho programu nadobridatefom

vfnimoine tiei m62e zjeho iniciaflvy doch^idzat', a pri ktorich sa autor podiela aj na vlastnom sprac0vani
osobnfch ridajov, h. vystrpuje vpozicii sprostedkovatefa v zmysle GDPR Zmhrva o spracirvmi podla
predch6dzajfcej vetyje obsiahnutd v dL lII. tejto anluvy.

Pre vyltdenie pochybnosti zmluvn6 stany vj'slovne kdtahrjf, ie v siry'rslosti s pouXvanim poCitadovdho

programu nadoburlatefom je pravidlom, ie sa autor na vlastnom spracrivani osobnj'ch rridajov nijak nepodiefa;

situiicie upraven6 v El. ITL tejto zrnluvy su teda vjnimkou z tohto pravidla.

IL Vyh}f,senie a zrlviz$ z.mluvnfch str{n
(vlcobecnf reflm lmdPe CL L bodu 1.6- tejto mluvy)

Nadohdatef, ako prevridzkovatef osobnfch ridajov, vyhlasrje, Ze sa ddkladne mzliimil s poditaiovim
programom, jeho fimkMou a mofuosfami nastavenia, a to Specid:lne z hfadiska ochrany osobfch ridajov (pri
sfEasnom nrl'inni rdde pravdepodobnfch a rdzarre zilafulch rizik pre pniva a slobody dotknufjch osOb, ktore
mOlupri spraoivani ich osobnfch frdajov poEitadovfni programomnastaf). Natomto ziklade vlslovne vyhlasuje,
Ze poditadovf prq$?m zodpovedi jeho potrehim a je sp6aobilf k zaisteniu adskvdtnej ocbrany osobnfeh 6dajov,
ktor6 hodlA pri pouZivant poditadov6ho programu spracrivaf.

Nadobridatef berie na vedomie, ie ako pr€yedz.koratef osobnfch ridajov je to otl kio zodpovedi zL to, Ze

spracfvanie osobnfch {rdajov prostrednictvom poditadovdho prograrmr bude prebiehaf zikonne a bude splfiovaf
vSetky p6vny,mi pre@ismi stanoven6 poZiadavky. V sivislosti so ryracivanim osobnj'ch ridajov poditadovjm
programom sa vSak autor zavEzuje poskytnrit' nadobridatetovi (na jeho vyZiadanie) v primeranom rozsahu vletku
stdinnosf potebnfi k nastave,niu pouffvania poditadwdho programu tak, aby bola do najl€pdic zaisten6 be4peCnosf

spracrivanfch osobnfch ridajov.

Nadobirdatef sazavdzile pri sprac0vani osobnfch irdajov posnrpovat' ako vsulade srelevanfrrjnni prdvnymi
predpismi (predov5etklm s GDPR a z6ftonom o ochrane osobnfch tdajov), tak s toulo znluvou.

Nadobirdatef sa zaydzuje prijaf v5etky vhodnE organizadn6, be4pednostnd a technick6 opatr€nia talg aby
zodpovedaii relevantnej pnivnej tprave a sridasne tak, aby'bola zaistenri zodpovedajirca frovefr ochrarry
sprac(vanfch osobnfch ridajov. V tejto suvislosti sa predov5etlcjm zavizule prijaf hk6 opatrenia, aby bol

ichmenq zniienie Ei shata,
sobnfch ridajov.

Autor vyhlazuje, ie pri pheni wojich rAvilzkov v z.mysle licendnej zmluvy, osm6 zintjsm na sprlstr4frovani
alcfchkofvek fdajov (predov5etkjm osobifirfch kateg6rii osobnfch rbdajov dod<nutfch os6b), do sa

irafohrdatef zavdzuje pri wojej Einnosti rcfoektovaf. V alanej sfMslosti sa nadobfrdatef predov5eftim zavdnje,
ie prijme detly opatenia k tomrl aby pn poslqrtovani uZivatefskej po@ory (predov5etkjm pri vyuZiti nristroja

-Vzdialen6 IxNrKrc", kedy autor ovldda PC nadobudatefa vftudne poO prianym dohladom a podfa pokynov
nadobridatePa, reqr. jeho zameshflncov), inltahEnej podpory a dalej pri osobnom zaXkofovmi nadobridarcfa na
mieste (ta- za5kolovanie konkrdtnych os6b ktomu nafubrdatefom spravidla vpriwtoroch
nadobirdatefa) zo sfrany autora, nedoilo k neopr6vnen6mu pristupu autora k osobnfm frdajom fizickfch os6b (a

to predov5etlclrn tim citlivfin, rery. osobitnjrr kateg6rririrn osobnich ridajov' ako s0 v pwom rade udaje tlkajuce
sa zdravofr6ho stavu). Nadobirdatef je teda povinng prijat' vSetky opatroia ktomu, aby osobn6 udaje bofi pri
vnrZiti uvedenfch nristojov dostatoine chninen6.

V pripade poctlpu podla predch6dzqifc€ho bodu tohto Elirnku zmluvy a pri sirdasnom dodrZani tnm uvedenj'ch
podmienok (predovietkjm, ie sa autor zavdzuje postupovaf iba podfa pokynov nadob0datefa a pod jeho priamym
dob-fadom, a to aj vpripade osobn6ho z@vedd za dodrZiavanie ochrany osobnfch irdajov a

zavedenie vhodnfch opatreni nadobidatef; autot sa v5ak ktomuto ridelu zav1zuje posklrtovat' nadobfdatelovi
potrebnf sffinnosf.

Pokiaf by, i napnek zhora wedenjm zixi*om nadobfrdatefa, do5lo pri plnenf povirmosti, hore autorovi
z licenEnej zmluvy plynu, k pristupu autora (resp. nim poverenfch pracbvnikov) k akfmkollek osobnim udajom
spracrivanfch poiitaiovfm programoms aviazuje sa autor zachov6vat' mlianlivosf ako vo vzfahu kv5etkim
takimto osobnfu ridajom, tak aj vo vzfahu kbeaetnostnjm opatreoiam, ktorjrch zverejnenie by ohrozilo
abezpeEenie osobnj'ch irdajov.

2.1.

2.3.

2.4.

2.2,

2.6.
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2.6. 

2.7. 

osobných údajov. Keďže môže ďalej autor pri plnení niektorých povinností, ktoré mu z licenčnej zmluvy 
vyplývajú, vojsť do styku s osobnými údajmi, je cieľom tejto zmluvy upraviť tiež s týmto súvisiace práva a 

povinnosti zmluvných strán. 

Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán súvisiacich so spracúvaním 
osobných údajov nadobúdateľom všeobecne pri používaní počítačového programu, a to už s prihliadnutím 
k právnej úprave predstavovanej predovšetkým (nie však výlučne) GDPR a zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 

Predmetom tejto zmluvy je ďalej tiež úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán súvisiacich so 
špecifickými operáciami spracúvania, ku ktorým pri používaní počítačového programu nadobúdateľom 
výnimočne tiež môže z jeho iniciatívy dochádzať, a pri ktorých sa autor podieľa aj na vlastnom spracúvaní 
osobných údajov, tzn. vystupuje v pozícii sprostredkovateľa v zmysle GDPR. Zmluva o spracúvaní podľa 

predchádzajúcej vety je obsiahnutá v čl. 111. tejto zmluvy. 

Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany výslovne konštatujú, že v súvislosti s používaním počítačového 
programu nadobúdateľom je pravidlom, že sa autor na vlastnom spracúvaní osobných údajov nijak nepodieľa, 
situácie upravené v čl. III. tejto zmluvy sú teda výnimkou z tohto pravidla. 

II. Vyhlásenia a záväzky zmluvných strán 

(všeobecný režim podľa či. L bodu 1.6. tejto zmluvy) 

Nadobúdateľ, ako prevádzkovateľ osobných údajov, vyhlasuje, že sa dôkladne zoznámil s počítačovým 
"programom, jeho funkčnosťou a možnosťami nastavenia, a to špeciálne z hľadiska ochrany osobných údajov (pri 

súčasnom zvážení rôzne pravdepodobných a rôzne závažných rizík pre práva a slobody dotknutých osôb, ktoré 
môžu pri spracúvaní ich osobných údajov počítačovým programom nastať). Na tomto základe výslovne vyhlasuje, 

že počítačový program zodpovedá jeho potrebám a je spôsobilý k zaisteniu adekvátnej ochrany osobných údajov, 
ktoré hodlá pri používaní počítačového programu spracúvať. 

Nadobúdateľ berie na vedomie, že ako prevádzkovateľ osobných údajov je to on, kto zodpovedá za to, že 
spracúvanie osobných údajov prostredníctvom počítačového programu bude prebiehať zákonne a bude splňovať 
všetky právnymi predpismi stanovené požiadavky. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov počítačovým 
programom sa však autor zaväzuje poskytnúť nadobúdateľovi (na jeho vyžiadanie) v primeranom rozsahu všetku 

súčinnosť potrebnú k nastaveniu používania počítačového programu tak, aby bola čo najlepšie zaistená bezpečnosť 
spracúvaných osobných údajov. 

Nadobúdateľ sa zaväzuje pri spracúvaní osobných údajov postupovať ako v súlade s relevantnými právnymi 
predpismi (predovšetkým s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov), tak s touto zmluvou. 

Nadobúdateľ sa zaväzuje prijať všetky vhodné organizačné, bezpečnostné a technické opatrenia tak, aby 
zodpovedali relevantnej právnej úprave a súčasne tak, aby bola zaistená zodpovedajúca úroveň ochrany 
spracúvaných osobných údajov. V tejto súvislosti sa predovšetkým zaväzuje prijať také opatrenia, aby bol 
vylúčený neoprávnený alebo náhodný prístup ku spracúvaným osobným údajom, ich zmena, zničenie či strata, 
neoprávnený prenos, neoprávnené spracúvanie, ako aj iné zneužitie spracúvaných osobných údajov. — 

Autor vyhlasuje, že pri plnení svojich záväzkov v zmysle licenčnej zmluvy, nemá záujem na sprístupňovaní 
akýchkoľvek osobných údajov (predovšetkým osobitných kategórií osobných údajov dotknutých osôb), čo sa 
nadobúdateľ zaväzuje pri svojej činnosti rešpektovať. V danej súvislosti sa nadobúdateľ predovšetkým zaväzuje, 

že prijme všetky opatrenia k tomu, aby pri poskytovaní užívateľskej podpory (predovšetkým pri využití nástroja 
„Vzdialená pomoc“, kedy autor ovláda PC nadobúdateľa výlučne pod priamym dohľadom a podľa pokynov 
nadobúdateľa, resp. jeho zamestnancov), inštalačnej podpory a ďalej pri osobnom zaškoľovaní nadobúdateľa na 
mieste (tzn. zaškoľovanie konkrétnych osôb k tomu nadobúdateľom poverených, spravidla v priestoroch 
nadobúdateľa) zo strany autora, nedošlo k neoprávnenému prístupú autora k osobným údajom fyzických osôb (a 

to predovšetkým tým citlivým, resp. osobitným kategóriám osobných údajov, ako sú v prvom rade údaje týkajúce 

sa zdravotného stavu). Nadobúdateľ je teda povinný prijať všetky opatrenia k tomu, aby osobné údaje boli pri 

využití uvedených nástrojov dostatočne chránené. 

V prípade postupu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy a pri súčasnom dodržaní tam uvedených 
podmienok (predovšetkým, že sa autor zaväzuje postupovať iba podľa pokynov nadobúdateľa a pod jeho priamym 
„dohľadom, a to aj vprípade osobného zaškolenia) zodpovedá za dodržiavanie ochrany osobných údajov a 

zavedenie vhodných opatrení nadobúdateľ, autor sa však k tomuto účelu zaväzuje PRse on nadobúdateľovi 
potrebnú súčinnosť. 

Pokiaľ by, i napriek zhora uvedeným záväzkom nadobúdateľa, došlo pri plnení povinností, ktoré autorovi 
z licenčnej zmluvy plynú, k prístupu autora (resp. ním poverených pracovníkov) k akýmkoľvek osobným údajom 
spracúvaných počítačovým programom, zaväzuje sa autor zachovávať mlčanlivosť ako vo vzťahu k všetkým 

takýmto osobným údajom, tak aj vo vzťahu k bezpečnostným opatreniam, ktorých zverejnenie by ohrozilo 
zabezpečenie osobných údajov.



3.1.

3.2.

2.8. Povinnosf mlEanlivosti podla predcMdzajteeho bodu tobto Clfnku zmluvy sa vzfahuje tieZ na zamestnmcov
autora a dalKie osoby, ktor6 v rimciplnenia svojich opr6vneni a povinnosti pre autora vojdf do styku s takfmito
osobnimi ftdajmi. Povirnosf mldanlivosti trv{ po neobmedzeof dobu, a to oj po skondeni pracovn6ho pomeru
alebo prisluinfch prac p,re autora. Povinnost' zachovfvaf mlianlivosf sa nevzfahuje na informaCnri povinnosf
podla zvli5tnych zAkonov. Doddiavmie zirfazkov v myde tohto bodu zpluvy bude zaisfovaf autor, klorj, sa
v tejto swislo$i zavizuje wojich zame,sbancov a daEie osoby o povimosti dodrZiavaf, mldanlivo# riafue pouEif
a k tomuto ichtiei, zodpovedaj[cim qpdsobom zmluvne zriazxt. Timto ustaflovorim zmluvy v5ak nie si nijak
dotknut€ povinnosti nadob{datefa, predovfutlcjm povirmosf zanedrzrt auttroyi vprlstupe kalcjmkotvek
osobrlm irdajom spracrlvanfm v poditadovom progrnme.

2.9. Zmftrvn€ strmy dodnre konItaEjrl, Ze autorje v srivislosti spouffvanlmpoiitaiov€hoprogramu nadobtrdatefom
opr6vnenf zbiqaf Stati$ticke (anonymn6 di anonym,izovan6) frilaje tjkajirce sa vlrulitia jednotlivfch ageod
(funkcionaliQ v poditadovom ptograme, a to za irdelom zvflr;nra ich kvality. Autor vyhlazuj e, Ze pn tomto zbere
nedoch6da k prenozu ahfchkolvek osobnfch {rdajov (En. nedrochidzapi tom ku spractvaniu osobnfch fdajov),
ale iba ku spracirvaniu Statisticlcfch d6t vnlZiEfnosti je&rotlivfch frmkcit bez suvirlosti r dalSimi diiumi o
nadobridatelovi Ci fietich osobdch.

2,10. I ked primdrnu zodpovednost' za beTpetnost' osobnfch {rdajov a vofbu vhodnfch opaheni nesie nadob{rdatef,
dovol'uje sr mu autor za irdelom dosiabnutia vy$.{ej miery ocbrany osobnfch irdajov o@omdif povridztovanie
databin poditaEov€ho j*gr"-" prostednicrom vlash€ho nAS SQI, sen'er4 ta- fomou architelouy klient-
server, a to najmii v porovnanf smenej sp6sobmi ich prevfddry, uktorfch je mo1rlL€ v5eobecne
pedpokladaf vy33ie riziko zlleaiitia Ei neopnivnen6ho spristupnenia tetim osohim (napr. prev6dz.kovanie
databfue prostre.dnictvonzdiefanej zloflcy MDB s'fib"r).

3.3.

IIL Spracrfivenie osobnfch ridajov
(foeciflelcf re+lm podfa EL L bodu 1.7. teJto anlcvy)

KedZe v zulade s bodom 1 .7 . tejto mrlvvy m62e pn povtlvani poditaEov6ho prograrmr nadobridatefom vjnimodne
doch6dzaf zo strany autora ku spracirvaniu osobnfch {rdajov, je vtomto dl6nku - pte tieto ojedinel6 situricie -
obsiahnut6 zmluva o spracrivani osobnfch ridajov. Dabj v texte sf medzi stranami upraven6 podmienky, za
ktorfch rn6ie ktomuto spnctvaniu zo straoy autora (ioby sprostredkovatefa) pre nadobridatela (Coby
prevddzftovatefa) dochidzat'.

Osobnjrni tdajmi, na ktore satato znrluva o spracfrvani vztahuje, sa roanmejir osobn6ftdaje, lrord nadobfdatef
pri pottZtvani poCitaeoveho programu uloii do ich databfue, tj. najma {rdaje o klientoch nadobfdatefa
(identifikadn€ t&je tdaje o soci6lnych a rodinnfch pomeroch, isform6cie o osobnfch zriujmoch a prcferenci6ch
klientov, infonnacie o finandnom stave ryod) a dalej ridaje o zamestoancoch nadobfdatefa" prip. infch nim
urCenfcft uZivatefov poCitaEov€ho prcgramu (najmd identifikadn€ irdaje a irdaje slvisiace s vfkonom z4vislej
pnice pre nadobtdatela ako su napr. irdaje o dochfdzke, pl6ny smien, podklady pre mzdy apod). Predmetom
spracfvania podfa tohto dldnku zmluvy pritom m6du furf tieZ o'sobitnf katcg6rie osobnfch fidajov (najmii trdaje o
z&avotaom stave klientov).

Tito zrnlava o spracrivani sa vzfahuje na tfch klie,ntov a zamesharcov nadobtdatel4 lcorfch osobn6 fdaje sfi
podftadovjm programom spracirvanq alctotf sa teda m0Zu staf predmetom nftro&rfch operficii spracirvania v
zrnysle bodu 3.5- tohto dlinku anluvy (talejlen jothuae osoblf\.

Nadob{rdatef tfmto vfslovne poveroje autora qnacirvanlm osobnfch irdajov v "mysle tohto Cldnku anhwy. Autor
bude osobn6 ridaje spracrivaf iba na ziklsde zdokumentovanfch pisomnfch potrynw nedobfdatefa (a to
w5tane pripa&6ho odovzdania osobofch idajov do uetej kmjiny alebo redzinirodnej orgamlzirci).

Sprac{rvanie osobnfch fdajov m0Ze spoCivaf vo vykon6vani nasleduj{rcich druhov oper{trif:

- opravapolkodenej dafabdzepoditaCov6hoprognamu,
- vykonfvanie sewisnfch zisahov alo datab{ze poditadov€ho progrannl
- vykon6vanie hromadnj'clr opmtcii s osobnlmi irdajmi spracflvanjrni pro$redrictvom po6,itaCov6bo prograrnu,
- prevd, obnova Ci export osobnfch fdajov spracftvanfch prostre&rlctvom poCfta{ov6ho programu"
- vykonanie in5talaEnej pdpory,
- lykonmie eryortu datab:iay poditaCov6ho pmgramu autorom pre d'aliie vyuiitie nadobridatefom pri skondeni

trvania mlum6ho vzt'ahu zaloZen6ho llcsalnou z.mluvqr!

to v5ak vtAy (v kaZdom jednotlivom pripade) al vn{viznostl na konkr6tnu pfsomnf pofiadavku
nrdobfdatefa vznesenir spravidla formou e-mailu zaslan6ho na elektroniclc{r adresu autora sewis@iresoft.cz.
S{riasfou pfuomnej poZiadavky podfa predcMdzajircej vety musi W vLdy min. Specifftdcia poditaCov6ho
programU ktor€ho sa poZiadavka tfka, vymedzenie probl€rru, ktorf mi byf vyneienf, a poZadovanej operScie
sprac{rvania (vnitane jej rozsahu), ktor{r m6 autor pre nadobirdatel'a vykonaf.

Autor je opr6vnenf vykon6vaf ak6kolVek oper6eie spracrivania (individu6lne di hromadne) vZdy vjluCne
v medziach pisomndho pokynu nadobridatefa" ako aj v medziach ridelu" pre ktor,! k tjmto oper6ci6m spracirvania
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2.9. 

2.10. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.3. 

Povinnosť mlčanlivosti podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy sa vzťahuje tiež na zamestnancov 

autora a ďalšie osoby, ktoré v rámci plnenia svojich oprávnení a povinností pre autora vojdú do styku s takýmito 
osobnými údajmi. Povinnosť mlčanlivosti trvá po neobmedzenú dobu, a to aj po skončení pracovného pomeru 
alebo prislušných prác pre autora. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na informačnú povinnosť 
podľa zvláštnych zákonov. Dodržiavanie záväzkov v zmysle tohto bodu zmluvy bude zaisťovať autor, ktorý sa 
v tejto súvislosti zaväzuje svojich zamestnancov a ďalšie osoby o povinnosti dodržiavať mlčanlivosť riadne poučiť 
a k tomuto ich tiež zodpovedajúcim spôsoborn zmluvne zaviazať. Týmto ustanovením zmluvy však nie sú nijak 
dotknuté povínnosti nadobúdateľa, predovšetkým povinnosť zamedziť autorovi v prístupe k akýmkoľvek 
osobným údajom spracúvaným v počítačovom programe. 

Zmluvné strany zhodne konštatujú, že autor je v súvislosti s používaním počítačového programu nadobúdateľom 
oprávnený zbierať štatistické (anonymné či anonymizované) údaje týkajúce sa využitia jednotlivých agend 
(funkcionalít) v počítačovom programe, a to za účelom zvýšenia ich kvality. Autor vyhlasuje, že pri tomto zbere 
nedochádza k prenosu akýchkoľvek osobných údajov (tzn. nedochádza pri tom ku spracúvaniu osobných údajov), 
ale iba ku spracúvaniu štatistických dát využiteľnosti jednotlivých funkcií bez súvislosti s ďalšími dátami o 
nadobúdateľovi či tretích osobách. 

I keď primármu zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov a voľbu vhodných opatrení nesie nadobúdateľ, 
dovoľuje si mu autor za účelom dosiahnutia vyššej miery ochrany osobných údajov odporučiť prevádzkovanie 

databáz počítačového programu prostredníctvom vlastného MS SOL. servera, tzn. formou architektúry klient- 
server, a to najmä v porovnaní s menej bezpečnými spôsobmi ich prevádzky, u ktorých je možné všeobecne 
predpokladať vyššie ríziko zneužitia čí neoprávneného sprístupnenia tretím osobám (napr. prevádzkovanie 
databáze prostredníctvom zdieľanej zložky MDB súbor). 

I. Spracúvanie osobných údajov 

(špecifický režim podľa čl. I. bodu 1.7. tejto zmluvy) 

Keďže v súlade s bodom 1.7. tejto zmluvy môže pri používaní počítačového programu nadobúdateľom výnimočne 
dochádzať zo strany autora ku spracúvaniu osobných údajov, je v tomto článku — pre tieto ojedinelé situácie — 

obsiahnutá zmluva o spracúvaní osobných údajov. Ďalej v texte sú medzi stranami upravené podmienky, za 

ktorých môže k tomuto spracúvaniu zo strany autora (čoby sprostredkovateľa) pre nadobúdateľa (čoby 
prevádzkovateľa) dochádzať. 

Osobnými údajmi, ná ktoré sa táto zmluva o spracúvaní vzťahuje, sa rozumejú osobné údaje, ktoré nadobúdateľ 
pri používaní počítačového programu uloží do ích databáze, t.j. najmä údaje o klientoch nadobúdateľa 
(identifikačné údaje, údaje © sociálnych a rodinných pomeroch, informácie o osobných záujmoch a preferenciách 

klientov, informácie o finančnom stave apod.) a ďalej údaje o zamestnancoch nadobúdateľa, príp. iných ním 
určených užívateľov počítačového programu (najmä identifikačné údaje a údaje súvisiace s výkonom závislej 
práce pre nadobúdateľa ako sú napr. údaje o dochádzke, plány smien, podklady pre mzdy apod.). Predmetom 
spracúvania podľa tohto článku zmluvy pritom môžu byť tiež osobitné kategórie osobných údajov (najmä údaje o 
zdravotnom stave klientov). 

Táto zmluva o spracúvaní sa vzťahuje na tých klientov a zamestnancov nadobúdateľa, ktorých osobné údaje sú 

počítačovým programom spracúvané, a ktoré sa teda môžu stať predmetom náhodných operácií spracúvania v 
zmysle bodu 3.5. tohto článku zmluvy (ďalej len „dotknuté osoby“). 

Nadobúdateľ týmto výslovne poveruje autora spracúvaním osobných údajov v zmysle tohto článku zmluvy. Autor 

bude osobné údaje spracúvať iba na základe zdokumentovaných písomných pokynov nadobúdateľa (a to 
vrátane prípadného odovzdania osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii). 

Spracúvanie osobných údajov môže spočívať vo vykonávaní nasledujúcich druhov operácií: 

- oprava poškodenej databáze počítačového programu, 
- vykonávanie servisných zásahov do databáze počítačového programu, 
- vykonávanie hromadných operácií s osobnými údajmi spracúvanými prostredníctvom počítačového programu, 
- prevod, obnova či export osobných údajov spracúvaných prostredníctvom počítačového programu, 
- vykonanie inštalačnej podpory, 
- vykonanie exportu databázy počítačového programu autorom pre ďalšie využitie nadobúdateľom pri skončení 

trvania zmluvného vzťahu založeného licenčnou zmluvou, 

to však vždy (v každom jednotlivom prípade) až vnáväznosti na konkrétnu písomnú požiadavku 
nadobúdateľa vznesenú spravidla formou e-mailu zaslaného na elektronickú adresu autora servis(diresoft.cz. 

Súčasťou písomnej požiadavky podľa predchádzajúcej vety musí byť vždy min. špecifikácia počítačového 
programu, ktorého sa požiadavka týka, vymedzenie problému, ktorý má byť vyriešený, a požadovanej operácie 
spracúvania (vrátane jej rozsahu), ktorú má autor pre nadobúdateľa vykonať. 

Autor je oprávnený vykonávať akékoľvek operácie spracúvania (individuálne či hromadne) vždy výlučne 

v medziach písomného pokynu nadobúdateľa, ako aj v medziach účelu, pre ktorý k týmto operáciám spracúvania 
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dochddzq to v5etko vZdy v najmenSom molnom rozsahu Autor nebude do osobnfch ridajov nahliadaf, prip. ich
inak spracirvat', pokial'toto nie je nevyhnutn€ pre splnenie potiadavky nadqbtdatefa. Autor tie* vyhlasuje a
zav"azt$e s, r,e m6 a budg maf nastaven€ intemE procesy tah aby bolo z jeho shany na najniZ5iu mofoir ri'rovei
zolZsnt rlztks neopr4vnendho sprlsfirpnenia osobnfch 6dailv, oahliadania do nich di ich aeufitia.

Zmluvn6 shauy spoloCne vyhtasujrl, 2e zhon uvedenf vjpotet openicil mofu6ho spracfrvania osobnj'ch fdajov,
ktor6 m6 autor pre nadobfdatcla zaisfovaf, m6ie byf na ziklade zvli5tnoj pisomnej (li$innej alebo elefifronic*ej)
dohody sffin dalej rczlken! s tjm" Le konkr€me operfpie spracuvania budir autorom aj v tfchto pripadoch
vykoan€ na z{tlade pokynovmdobtdatel4 v sfilade s nimi a (6uf6 zmluy6rr-

Nadobfdatef srlCasne berie na vedomie, 2e nevyhnutnou podmienkou pre realiz6ciu jednotlivfch openicii
qnac0vania spravidla bude tiei aktlvne sprfutupnede prfoir*afch osobnfch rndajov Ci databiz poC{taIov€ho
programu (elcbo teh dotknutfch Iesff) autorovi, hr ktorfm tento inak pristup nemi; nadohidatel n zav-aztje
zaistil ie sptfuhrgrenie &tabfue podla tcjto vety tnrde v kaZdom pripade vykonan6 iba v tozsahu aevyhnutrom
pre uskutoinenie poZadovanej operS'cie.

3.6. Zmluvn6 strany sa dohodli, tn vleky oper6cie spracirvania budf vo vzijomnej zudinnosti vykon6van6 vidy tak,
aby bol pnshrp autora k osobnfm tdajom obmedzenf iba na rozsah poffinj/ k vybaveniu danej poZiadavky
nadobridatefa, a stdasne, aby samotr€ oper6cie spracrlvmia boli z pohfadu ochrany flchto ridajov vykon6van6 io
najmenej rizikovjm rydsobom (do napr. nrtmortfl, ie jednotlivd openicie budu zflsadne vykonivand
prostrednictvom FC nadohidatefa a pod jeho priamym dohfadom, s vj'nimkou sitruicii, kedy nadobtdatel urCi
v konkrr6orom prigade inak)-

3.7. Autor vyhlasuje, L.e je schopnf zaistif zavedenie vho&rfch techniclcfch a orynitzafich opatreni tak, aby
sp'ractvanie osobnjrch ridajov v zmJrsle tohto Clinlrrr mluvy spliovalo poiiadavky relevantnej privnej fpravy
(mnhne GDPR a zikona o ocbrano osobnfch fdajov) a aby bola zaistEn I oohraoa pniv dothutfch osdb.

3.8. Doba wania zAv&t spracrftvania ctobnfch fidajov auforom v znysle tohto 6l6nlcu zmluvy zodpovedf dobe
trvania tejto mluvy ako celkn, t-n. i zmluva o spracrlvani osobnfch ridajov m uatvrira na dobu vypljvajricu z dl.
V- tejto mluvy. Samotn6 spracrivanie osobnfct fdajov bude viak v kaZdom jednoflivom pripade o,bmedzen6 iba
na dobu nevyhnutri k vykonaniu openicii podfa bodu 3.5. tohto dl6nku; ihned po vykonani prisluinfch openicii
budf osobn6 0daje, ktor6 si pripadne v dispozicii autor4 vsflade Eprivnou filravou autorom vymazan€ alebo
vr6ten6 spdt' nadobridatelbvi a sridasne d6jde kvymazaniu exishrjicich k6pii, iba ak nadobridatef vopred urii
v konla6hom pripade pisomne inak

3.9. Spracrivanie osobnfch tdajov autonom tmde prebiehaf wfludne za fidelom plnohodnotntho pouZivania
poditadov6ho programu nadobtidatefom, ked k tomuto m6rgbt/C niekedy pofiebn6 vykonaf tieZ operdcie podfa
bodu 3.5. tohto Cldnku mluvy. Samom! potitatovf program md nadobfrdatef z6ujem poufivaf iba za fdelom
riadnelo poskytovania sociilnych a zdravo-hfch slulieb svojim ktienton, do sa tid zavizt$e pri wojej pnf,ci s
tjmito programami zaistif.

3.10. Autor sa ako sprostredkovatef pri spracivani osobnfch irdajov avEzuje:

a) spractvat' osobn6 udaje iba v sulade s irdelom podfa tohto Cl6nku anluvy a spOsobom v tomto ildnku zmluvy
stanov€troE,

b) prijafvSetkyvho&t6 technick€ a otganizadnE opatreni4 ktor€ sfr nutrrE k zabezpeleniu spracrivania osobnfch
tdajov podfa predchtolzajirceho pism. a) a zodpovedajfr s tjrn rybjenfuu rizft.u, aby okrem in€ho nemohlo
pri tomto spracfrvani ddjsf k neqr:ivnen€mu alebo ndhodn€mu fristupu k osobnjm ridajom, k ich anene,
zniteniu di sbate, neopnivnenim prenosom, k ich in6mu neopr6vnen6mu spracrivaniq ako aj k in6rnu
zneufi tiu osobnfoh frdajov,

c) spracovaf a dokumentovaf prijat6 a vykoran6 t€ctnick6 a organizadnS opaEenia k zaisteniu ochrany
osobnfch tdajov v silade s touto aluvou, GDP& prislu5nfmi zrikonmi a injmi v'seobecne zAvdmlmi
pnivnymi predpismi,

d) po skondeni trvania tejto zmluvy vSetky p,rip. este fakticky spracrivan6 osobn6 fldaje odovzdat'
nadobidatefovi ako prevridzkovatefovi osobnfch frdajov, vymazat vletky ich pripa&re existujirce kopie a
nen6vratrre zlikvidovat' osobnA frdqje, kbre po odovzdani zostalt'r v dispozicii autor4 to v'setko v zulade
s pnivnou ripravou.

3 . I 1 . Pri stanoveni technickfch a organizaEnj,ch opabeni na ochranu spracirvmfch osobnfch irdajo v sa, attor zavianje
(a) posudzovat' rizik6 vypljvajrice zo spracrivania osobnfch {rdajov osobami, ktore maj{r bezprosrednf pristup k
osobnim ridajom, O) zabninif osobdm v pristupe k osobnjm tdajom a k prostriedkom pre ich
spracfvanig ako aj neopr6vnen6mu ditaniq vytv6raniq kopirovaniu, prenosu, iprave ii rymazaniu
obeahujucich osobn€ rfidaje, a (c) prijat' opatrenia, ktor€ umohia urEit' a overif, komu boli osobn€ ridaje
odovzdan6. Pre vyhidenie sa vjslovne kon5tatuje, Ze v5efty opatreniapodfa tohto bodu zrnluvy s4
vzfahujri iba k osob6rr, ktorjm pristup a spracfrvanie osobnfch idajov umoini v zmysle tejto znrluvy autor, nie
v5ak k osobrim, ktorim prtstup k osobnim udajom umofrri priamo di nepriarno samotni nadobfidatel

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.9. 

3.10. 

3.11. 

dochádza, to všetko vždy v najmenšom možnom rozsahu. Autor nebude do osobných údajov nahliadať, príp. ich 
inak spracúvať, pokiaľ toto nie je nevyhnutné pre splnenie požiadavky nadobúdateľa. Auter tiež vyhlasuje a 
zaväzuje sa, že má a bude mať nastavené interné procesy tak, aby bolo z jeho strany na najnižšiu možnú úroveň 
znížené riziko neoprávneného sprístupnenia osobných údajov, nahliadania do nich čí ich zneužitia. 

Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že zhora uvedený výpočet operácií možného spracúvania osobných údajov, 
ktoré má autor pre nadobúdateľa zaisťovať, môže byť na základe zvláštnej písomnej (listinnej alebo elektronickej) 
dohody strán ďalej rozšírený s tým, že konkrétne operácie spracúvania budú autorom aj v týchto prípadoch 
vykonané na základe pokynov nadobúdateľa, v súlade s ními a touto zmluvou. 

Nadobúdateľ súčasne berie na vedomie, že nevyhnutnou podmienkou pre realizáciu jednotlivých operácií 
spracúvania spravidla bude tiež aktívne sprístupnenie príslušných osobných údajov či databáz počítačového 
programu (alebo ich dotknutých častí) autorovi, ku ktorým tento inak prístup nemá: nadobúdateľ sa zaväzuje 
zaistiť, že sprístupnenie databáze podľa tejto vety bude v každom prípade vykonané iba v rozsahu nevyhnutnom 
pre uskutočnenie požadovanej operácie. 

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky operácie spracúvania budú vo vzájomnej súčinnosti vykonávané vždy tak, 
aby bol prístup autora k osobným údajom obmedzený iba na rozsah potrebný k vybaveniu danej požiadavky 

nadobúdateľa, a súčasne, aby samotné operácie spracúvania boli z pohľadu ochrany týchto údajov vykonávané čo 
najmenej rizikovým spôsobom (čo napr. znamená, že jednotlivé operácie budú zásadne vykonávané 
prostredníctvom PC nadobúdateľa a pod jeho priamym dohľadom, s výnimkou situácií, kedy nadobúdateľ určí 
v konkrétnom prípade inak). 

Autor vyhlasuje, že je schopný zaistiť zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby 
spracúvanie osobných údajov v zmysle tohto článku zmluvy splňovalo požiadavky relevantnej právnej úpravy 

(vrátane GDPR a zákona o ochrane osobných údajov) a aby bola zaistená ochrana práv dotknutých osôb. 

Doba trvania záväzku spracúvania osobných údajov autorom v zmysle tohto článku zmluvy zodpovedá dobe 
trvania tejto zmluvy ako celku, tzn. i zmluva o spracúvaní osobných údajov sa uzatvára na dobu vyplývajúcu z čl. 
V. tejto zmluvy. Samotné spracúvanie osobných údajov bude však v každom jednotlivom prípade obmedzené iba 
na dobu nevyhnutnú k vykonaniu operácií podľa bodu 3.5. tohto článku: ihneď po vykonaní príslušných operácií 
budú osobné údaje, ktoré sú prípadne v dispozícii autora, v súlade s právnou úpravou autorom vymazané alebo 
vrátené späť nadobúdateľovi a súčasne dôjde k vymazaniu existujúcich kópií, iba ak nadobúdateľ vopred určí 
v konkrétnom prípade písomne inak. 

Spracúvanie osobných údajov autorom bude prebiehať výlučne za účelom plnohodnotného používania 
počítačového programu nadobúdateľom, keď k tomuto môže byť niekedy potrebné vykonať tiež operácie podľa 
bodu 3.5. tohto článku zmluvy. Samotný počítačový program má nadobúdateľ záujem používať iba za účelom 
riadneho poskytovania sociálnych a zdravotných služieb svojim klientom, čo sa tiež zaväzuje pri svojej práci s 

týmito programami zaistiť. 

Autor sa ako sprostredkovateľ pri spracúvaní osobných údajov zaväzuje: 

a) spracúvať osobné údaje iba v súlade s účelom podľa tohto článku zmluvy a spôsobom v tomto článku zmluvy 
stanovenom, 

b) prijať všetky vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré sú nutné k zabezpečeniu spracúvania osobných 
údajov podľa predchádzajúceho písm. a) a zodpovedajú s tým spojenému riziku, aby okrem iného nemohlo 
pri tomto spracúvaní dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, 
zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, ako aj k inému 
zneužitiu osobných údajov, „ 

c) spracovať a dokumentovať prijaté a vykonané technické a organizačné opatrenia k zaisteniu ochrany 

osobných údajov v súlade s touto zmluvou, GDPR, príslušnými zákonmi a inými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, 

d) po skončení trvania tejto zmluvy všetky príp. ešte fakticky spracúvané osobné údaje odovzdať 
nadobúdateľovi ako prevádzkovateľovi osobných údajov, vymazať všetky ich prípadne existujúce kópie a 
nenávratne zlikvidovať osobné údaje, ktoré po odovzdaní zostanú v dispozícii autora, to všetko v súlade 
s právnou úpravou. 

Pri stanovení technických a organizačných opatrení na ochranu spracúvaných osobných údajov sa autor zaväzuje 
(a) posudzovať riziká vyplývajúce zo spracúvania osobných údajov osobami, ktoré majú bezprostredný prístup k 
osobným údajom, (b) zabrániť neoprávneným osobám v prístupe k osobným údajom a k prostriedkom pre ich 

spracúvanie, ako aj neoprávnenému čítaniu, vytváraniu, kopírovaniu, prenosu, úprave či vymazaniu záznamov 
obsahujúcich osobné údaje, a (c) prijať opatrenia, ktoré umožnia určiť a overiť, komu boli osobné údaje 
odovzdané. Pre vylúčenie pochybností sa výslovne konštatuje, že všetky opatrenia podľa tohto bodu zmluvy sa 
vzťahujú iba k osobám, ktorým prístup a spracúvanie osobných údajov umožní v zmysle tejto zmluvy autor, nie 
však k osobám, ktorým prístup k osobným údajom umožní priamo či nepriamo samotný nadobúdateľ.
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3 . I 3. Zemeseranci at*ora a dalsie osoby, ktor6 v
s osobnjmi udajmi v rozsahu potrebnom k
osobnj'ch irdajoch a o be4ednostnlch opah0niach, ktorfch zverejnenie
fdajov- Pevinnosf, mldaalivo$i Ev6 po nephnedzenfr dobq a to 4 po

zavfuzal_

3.14. Strady tejto antuvy sa vz6jomne ?sv-au:.qti;-
' sirfirupst' potrebor kaaplneniu potiadavi€k

v5eobecne z$vdafmi predpismi. Z'' povinnosf autora byf nadoffidatelovi
opafirrni, pokiafje to mo2n6, pri splneni
osoby. Rovnako sa autq
zabezpeCenia qrac{rvania,
tdajov Sloveoskej republiky,
vplyvu na ochranr osofoDitt
Sloven*ej repnbliley, K podoki srdimsi sa

3'15. Autor v zavizttie poskytntrt' nadobirdatelovi vfutky inform6cie potrebn6 kdoloZeniu toho, Ze boli splnen6
Povinno.sti sbuovenE timto dkirnkom anluvy a EL 28 GDP& 60 zsbine tiez povinnosf autora bezodkladne
nadobridatela ffiP"._""t vpripade, Ze podfa jeho nfuonr .ru$itf pokyn porusuje GDpR alebo in6 predpisy
Europskej rinie alebo dl€nsk€ho Sttrtu ffkajrice sa rchrany irdajov. Autor sa r.yS*ir" zavdatje,Ze pri spracirvani
osobnjch nihjov v zurysle tejto zmluly:

- prijme v5edcy opaeeniapoZadovard podl'a 61. 32 GDp&- bude dodriiavat' podmie'tky pre zapjenie daEieho sprcshedkovatefa uveden€ v dl. 28 od$. 2 a 4 GDpR,
vktorom to bude moZn6)
fdelom splnenia povinnosti
v kapitole III- GDPR. bude

s povinnosfami podla dldnkov 32 aZ36 CDPR, to vSetko
, ktor6 mf autor k dispozlcii,- v nwyhnrmom roasahu umoLri audity, vratane in@<cii, vykonrivan6 nadobridatelom alebo injm k tomu

nadoHfuE 6E poveee*ta avdftter;w, a k tymt+ auditoro svojou Eiamsdoe priryeF.
3.1 6. Nadobrf datel udetuje autorovi v5eobecn6 pisomn6 povolenie v zmysle dl. 28 ods. 2 GDpR k zapojeniu prfpadnfch

dcl5lch sproetredkovatefov & spracivania osob*fch rrirdajov.

3.17' Nadobridmel sa vodi autolgvi vfslovne zatt'aanje kdodrfiavaniu v5etkfch povinnosti, ktore mu - ako
prevfidzkovatelovi osobnfch ir@iov - vyp$vajir z tejto zmlsyy, GDp& Ft lusich zi&wv a infch vSeobecne
z'ilvtiznfchprfvnych predpisov' Z6vdzok nadobirdatefapodtapre dcneAzaltcejvetyzahfia okrern in6lropovinnosf
autora spracirvat' ib-a-osolne ridaje ku ktorlm prev6dzkovatef disponuje platnytttpravny- titulom v zrnysle Cl. 6
GDPR, a to pri dodrZani v$eth.ich z6sad upravenfch v dl. 5 GDPR a iirvisiacich irtvnycl povinnosti. 

-Zotg^to

irCelom sa nadobrirdatet zxvdanle olrem io6ho zaistif, Ze kr,r qpracirvaniu osobnfch iraajov Uude po celir dobu
spraoivania disponovaf plahym privnym titulom spliujricim poZiadavky GDPR a dalsich prtvnych predpisov.
V kaZdom pripade, kedy nebude ku spracrivaniu osol nj'ch ridajov disponovirf infm pr6v"ym tituiomj sa pritom
nadob{rdatef zaviztrie zaistif udelenie pisornn€ho srlblasu dotknutej oioby s tymto sirac,r:rvantm, a to priamo vo
vztahu kpoCitaiov€mu ProgrirElrl Bez ohl'adu na privny tihrl m ktoriho zi&Iiadc hr spracuvaniu osobnfcb
ridajov doehrldza, sapotom nadobridate| z*r.rdnaje zaistit' tieZ adekv6tne informovanie a poudenie dotknutjrch os6b
podla GDPR V pripade poruSenia akejkolvek povinnosti stanovenej t'jmto bodom zituny nadobridatelovi, sa
tento zavintje nabradif autorovi aktkolvek (majetkovri i nemajetkovf) ujmu (ikodu), ktor6 autorovi v d6sledku
dan€hoporu5eaia alebo v suvislosti s nlrn vaikne.

3.18. Zt irdelom vylirdenia pochybnosti sa v'-islovne konitatuje, Ze predmetom tohto dldnku zmluvy je iba riprava
podmienok vlasm6ho spraerivmia osobnfch rfrdajov, nie vSalc uZ vlastn6 ob€hoee, seoov6 ii in6 zmlurm6
podmienky, za vykonfva a ktor6 sa riadia prislu5nou licendnou
zmluvou alebo stanovenie tohto dl6nku zrnluvy teda nerndZe byt'
vykladan6 ako operilci spracfvania" pokiaf pre to nieje inf znluvny
ziklad"

lV. Zodpovednosf a sankcie

3.12. 

3.13. 

3.14. 

3.15. 

3.16. 

3.17, 

3.18. 

Pri spracúvaní osobných údajov, ktoré prebieha automatizovane, sa autor ďalej Zaväzuje sprácúvať všetky 
informácie a osobné údaje v súlade s požiadavkami systému managementu bezpečnosti informácií a súčasne 
zabrániť neoprávnenému prístupu k dátovým nosičom. : 

Zamestnanci autora a ďalšie osoby, ktoré v rámci plnenia svojich oprávnení a povinností budú prichádzať do styku 
s osobnými údajmi v rozsahu potrebnom k vykonaniu tohto článku zmluvy, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o 
osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie bý ohrozilo zabezpečenie osobných 
údajov. Povinnosť mlčanlivosti trvá po tičobmedzenú. dobu, a to aj po skončení pracovného pomeru alebo 
príslušných prác pre autora. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na informačnú povinnosť podľa 
zvláštnych zákonov. Dodržiavanie záväzkov v zmysle tohto bodu zmluvy bude zaisťovať autor, ktorý sa v tejto 
súvislosti zaväzuje svojich zamestnancov a ďalšie osoby o povinnosti dodržiavať mlčanlivosť riadne poučiť a 
k tomuto ich tiež zodpovedajúcim spôsobom zmluvne zaviazať. 

Strany tejto zmluvy sa vzájomne zaväzujú poskytovať si pri spracúvaní osobných údajov autorom všetku 
súčinnosť potrebnú k naplneniu požiadaviek stanovených touto zmluvou, GDPR, príslušnými zákonmi a inými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Záväzok súčinnosti podľa predchádzajúcej vety pritom zahfňa tiež 

" povinnosť autora byť nadobúdateľovi nápomocný prostredníctvom vhodných technických a organizačných 
opatrení, pokiaľ je to možné, pri splnení nadobúdateľovej povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej 
osoby. Rovnako sa autor zaväzuje byť nadobúdateľovi nápomocný pri zaisťovaní súladu s povinnosťou 
zabezpečenia spracúvania, pri oznamovaní porušenia ochrany osobných údajov Úradu ná ochranu osobných 
údajov Slovenskej republiky, pri oznamovaní porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe, pri posúdení 
vplyvu na ochranu osobných údajov a pri predchádzajúcej konzultácii s Úradom na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky. K podobnej súčinnosti sa prítom Zaväzuje tiež nadobúdateľ vo vzťahu k autorovi. 

Autor sa zaväzuje poskytnúť nadobúdateľovi všetky informácie potrebné k doloženiu tolio, že boli splnené 
povinnosti stanovené týmto článkom zmluvy a čl. 28. GDPR, čo zahfňa tiež povinnosť autora bezodkladne 
nadobúdateľa informovať v prípade, že podľa jeho názoru určitý pokyn porušuje GDPR alebo iné predpisy 
Európskej únie alebo členského štátu týkajúce sa ochrany údajov. Autor sa výslovne zaväzuje, že pri spracúvaní 
osobných údajov v zmysle tejto zmluvy: 

- prijme všetky opatrenia požadované podľa čl. 32 GDPR, 
- bude dodržiavať podmienky pre zapojenie ďalšieho sprostredkovateľa uvedené v čl. 28 ods. 2 a4 GDPR, 
- bude zohľadňovať povahu spracúvania a bude nadobúdateľovi (v rozsahu, vktorom to bude možné) 

nápomocný prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení za účelom splnenia povinnosti 
nadobúdateľa reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutých osôb stanovených v kapitole LII. GDPR., bude 
nadobúdateľovi nápomocný pri zaisťovaní súladu s povinnosťami podľa článkov 32 až 36 GDPR, to všetko 
pri zohľadnení povahy spracúvania a informácií, ktoré má autor k dispozícii, 

- — vnevýhnutnom rozsahu umožní audity, vrátane inšpekcií, vykonávané nadobúdateľom alebo iným k tomu 
nadobúdateľom povereným audítorom, a k týmto auditom svojou činnosťou prispeje. 

Nadobúdateľ udeľuje autorovi všeobecné písomné povolenie v zmysle čl. 28 ods. 2 GDPR k zapojeniu prípadných 
ďalších sprostredkovateľov do spracúvania osobných údajov. 

Nadobúdateľ sa voči autorovi výslovne zaväzuje k dodržiavaniu všetkých povinností, ktoré mu — ako 
prevádzkovateľovi osobných údajov — vyplývajú z tejto zmluvy, GDPR, príslušných zákonov a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. Záväzok nadobúdateľa podľa predchádzajúcej vety zahíňa okrem iného povinnosť 
autora spracúvať iba osobné údaje, ku ktorým prevádzkovateľ disponuje platným právnym titulom v zmysle čl. 6 
GDPR, a to pri dodržaní všetkých zásad upravených v čl. 5 GDPR a súvisiacich právnych povinností. Za týmto 
účelom sa nadobúdateľ zaväzuje okrem iného zaistiť, že ku spracúvaniu osobných údajov bude po celú dobu 
spracúvania disponovať platným právnym titulom splňujúcim požiadavky GDPR a ďalších právnych predpisov. 
V každom prípade, kedy nebude ku spracúvaniu osobných údajov disponovať iným právnym titulom, sa pritom 
nadobúdateľ zaväzuje zaistiť udelenie písomného súhlasu dotknutej osoby s týmto spracúvaním, a to priamo vo 
vzťahu k počítačovému programu. Bez ohľadu na právny titul, na ktorého základe ku spracúvaniu osobných 
údajov dochádza, sa potom nadobúdateľ zaväzuje zaistiť tiež adekvátne informovanie a poučenie dotknutých osôb 
podľa GDPR. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti stanovenej týmto bodom zmluvy nadobúdateľovi, sa 
tento zaväzuje nahradiť autorovi akúkoľvek (majetkovú i nemajetkovú) ujmu (škodu), ktorá autorovi v dôsledku 
daného porušenia alebo v súvislosti s ním vznikne. 

Za účelom vylúčenia pochybností sa výslovne konštatuje, že predmetom tohto článku zmluvy je iba úprava 
podmienok vlastného spracúvania osobných údajov, nie však už vlastné obchodné, cenové či iné zmluvné 
podmienky, za ktorých autor tieto operácie pre nadobúdateľa vykonáva a ktoré sa riadia príslušnou licenčnou 
zmluvou alebo zvláštnou dohodou zmluvných strán. Žiadne ustanovenie tohto článku zmluvy teda nemôže byť 
vykladané ako záväzok autora k vykonávaniu dotknutých operácií spracúvania, pokiaľ pre to nie je iný zmluvný 
základ. 

IV. Zodpovednosť a sankcie



4.1. 

4.2. 

4,3. 

S, 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

Ing. Jičí Halousek, MBA, konateľ PhDr. Mira Brachová, MRS, riaditeľka 

za IRESOFT s.r.o. za „V KAŠTIELI“, 
autor 

S ohľadom na skutočnosť a s prihliadnutím k povahe, rozsahu, kontextu a účelom spracúvania podľa tejto zmluvy, 
a aj sohľadom k rôzne pravdepodobným a rôzne závažným rizikám pre práva a slobody dotknutých osôb, je 
povinnosťou nadobúdateľa, čoby prevádzkovateľa, zaviesť vhodné technické a organizačné opatrenia tak, aby 
zaistil a bol schopný doložiť, že spracúvanie je vykonávané v súlade s relevantnou právnou úpravou, predovšetkým 
GDPR. 

Autor je za ujmu (majetkovú i nemajetkovú) spôsobenú spracúvaním osobných údajov prostredníctvom 
počítačového programu zodpovedný iba v prípade, kedy vlastným zavinením nesplní povinnosť stanovenú na 
ochranu osobných údajov vyplývajúcu z relevantných právnych predpisov alebo z tejto zmluvy konkrétne pre 
neho, alebo v prípade, kedy zavinene bude v súvislosti so spracúvaním osobných údajov počítačovým programom 
jednať nad rámec pokynov nadobúdateľa alebo v rozpore s nimi. 

Pokiaľ dôjde k uplatneniu akýchkoľvek nárokov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom 
počítačového programu alebo v súvislosti s ním, a to predovšetkým dotknutými osobami alebo Úradom na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky voči autorovi, ktoré však nevznikli zavineným porušením povinnosti autora 
v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy, zaväzuje sa nadobúdateľ, že v primeranej dobe, najneskôr 
však do 30 dní, po výzve autora, nahradí autoroví všetku (majetkovú i nemajetkovú) ujmu (škodu), ktorá mu 
vznikne z týchto nárokov. 

V. Trvanie zmluvy 

Doba trvania tejto zmluvy zodpovedá dobe trvania licenčnej zmluvy. Zmluvné strany sa teda dohodli na tom, že 
spoločne s trvaním licenčnej zmluvy zaniká tiež zmluvný vzťah založený touto zmluvou s výnimkou jednotlivých 
záväzkov prevzatých touto zmluvou, z ktorých povahy vyplýva, že sa majú v príslušnom rozsahu uplatniť i po 
zániku zmluvného vzťahu založeného licenčnou zmluvou. 

VI. Záverečné ustanovenia 

Autor zmluvu vždy zasiela nadobúdateľovi opatrenú z jeho strany kvalifikovaným elektronickým podpisom, 
pričom ta môže byť akceptovaná nasledujúcimi spôsobmi: 

a) elektronicky, tj. opatrená kvalifikovaným elektronickým podpisom nadobúdateľa a zaslaná v elektronickej 
forme späť autorovi. 

b) vlistinnej podobe, a to tak, že nadobúdateľ zmluvu vytlačí v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu a 
opatrí svojim vlastnoručným podpisom. 

Zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov. Všetky prílohy sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

Prípadná neplatnosť niektorého dojednania tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Účastníci 
zmluvy sa v takom prípade zaväzujú poskytovať si vzájomnú súčinnosť s cieľom uzatvoriť dodatok k zmluve, v 
ktorom bude neplatná časť zmluvy nahradená novým dojednaním, a to v lehote do jedného mesiaca odo dňa, kedy 
táto potreba vznikne. 

Táto zmluva nadobúda platnosti a je uzatvorená dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosti dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. $ 474 občianskeho zákonníka: pokiaľ však zákon v zmysle $ 
47a občianskeho zákonníka neustanovuje rá zverejnenie tejto zmluvy, nadobúda zmluva účinnosti dňom 
podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Táto zmluva sa riadi slovenským právom." 

Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej obsahu, že zmluva odpovedá ích slobodnej 
a pravej vôli. Ďalej potvrdzujú, že zmluva nebola podpísaná v tiesni alebo Zn páva? nevýhodných podmienok. 

  

jadenie sociálnych služieb 
Horné Obdokovce 
nadobúdateľ


