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Nájomná zmtuvci

A Prenojimateľ (,‚Xerox):
XEROX LIMITED
So sidlom Riverview, Oxford Road, Uxbridge,
Middlesex UBB 1 HS, Spojené kráľovstvo Vellej
Británie a Severného Irska
podnikajúci v Slovenskej republike
prostrednictvom
XEROX LIMITED, organizačná ztožka podniku
zahroničnej osoby
So sidlom Digital Park It Einsteinovo 23 851 01
Brotisiavo

Č. NZSK 2020/036/21883
iČo: 30814677

DIČ: 2020344194
iČ DPH: 51(2020344194

Kontaktný e-moll pre fakturačné záležitosti:
Livia Ozanioková

livip.ozoniakova@xerox.com
.421 2 4820 3807

B Nájomca („Klienť‘):
Obec Belodice

Adreso miesta dodonia:
Gaštonová 167,951 75 Beladlce

So sidlom Goštonová 167,951 75 Belodice
IČO: 00307769
otČ: 2021037843
IČ DPH: n/o

Korešpondenčná adresa (ak so liši od sídlo spoločnosti)

Bankové spojenle: 51(6502000000000023929162
Kontaktná osobo pre fakturočné záležitosti: Mária Švarbová
Telefónne čisto: 037 633 0227
E-moil pre zasielanie foktúr: podotelna@obecbeladlce.sk

Kontaktná osoba všeobecne: PhDr. Mário Žáci
Telefónne číslo: 0905 514 083
E-moil: storosto@obecbeladlce.sk

Autorizovaný Xerox Partner: LevServis, s.r.o.

Zariodenie — predmet nájmu

Termín dodanio: 0212020

Počet výtlaČkov zahmutýd~
v mesačne s.iátke

iemob‘ele Farebné

21
E Nájomná zmluva obsahuje zúvózok Xeroxu poskytovať údržbu a servis Zariadenia: ÁNO

Tlač vo formáte A3 bude účtovaná oko dye tlače vo formáte A4: ÁNO
Čos odozvy: priemerne do 8 opravy: priernerne do 3 pracovných dni potom, čo bude

vykonany seMsny zasah.
Pracovných hodin

Popier: NIE Dodaný softwore: ANO — Základný

ČB toner: Farebný toner:
»IQ ÁNO

F Nájomné — výško zókladnej mesačnej 40,36 EUR
splátky:

Poplotok za údržbu a servis Zariodenio O EUR
— výška mesačného poplatku

Výško predplothv

• Obdobie trvania nájmu

Celkový počet splátok nájomného

Termín úhrady predpL~tby

48 mesiacov

48 splátok

Poplatok za nájomné bude prebiehat mesačne spátne

Poplatok za výtlačky budú prebiehať mesačne spátne

Poicrytie tonerom podľo Čl. VI. ods. 2: 7,5% Z čiernobielej farby
22,5 % celkovo

Táto Nójomnó zmluvo je podpisanó V dvoch ‚‘yhotovenloch.

Ďalšie zmluvné podmienky sú uvedené na nasiedujúcich stranách.

bec Beladlce (
PhDr. Měno Zóčik, starosta

Prenajimatel‘:

V Bratislave dň535‘ 01‘ ‘l‘o%4
—— O‘%‘J

zložko podniku zahranlčnej osobyProstrednictvom
Peter Halma, na základe plnej moci

Bankové spojenie
1290301 2/0200

Internetové
stránky:

www.xerox.sk
www.xerox.com

D
yp zariadenia

1 VersaLink C7025

I • lšia identiflkácia

Oks Oks

Formát
výtlačku

M

~opiatok za výtiačak

iernobiele Farebné

00078€ 0,0420€

Nájomc

V dňa_____
4



Predmet Nájomnej zmluvy

Predmetom Nájomnej zmluvy je:
a. prenájom Zariadenia Xeroxom ako prenajimaterom a

Kijentom akc nájomcom:
b. závázok Xeroxu (buď sám, alebo prostrednlctvom

autorizovaného Xerox partnera) dodat, inŠtalovat a uviest do
obvyklej prevádzky Zariadenie a následne zaškolíť obsluhu:

c. závšzok Xeroxu zaistir údržbu a servis Zariadenia;
d závázok Klienta riadne použivať Zariadenie a nepreťažovať

ho (ani krátkodobo);
e. závázok Klienta hradíť nájomné a mé úhrady vyplývajúce

z Nájomnej zmluvy a právnych predpisov;
I. závázok Klienta na svoje náklady poskytnúť Xeroxu súčmnnost

pri plneni povinnosti Xeroxu.
2. Uzavretim tejto Nájomnej zmluvy Klient výslovne potvrdzuje

že sa pred jej podpisom oboznámil so všetkými informáciami
nevyhnutnými pre použlvanie Zariadenia, teda najmá
s opisom vlastnosti a charakteristik Zariadenia, návodem
na obsluhu,ďalej tzv. AkceptaČným protokolom a napokon
opisom Zariadenia a jeho funkcil na internetových stránkach
~.xerox.sk a ~.xerox.com (v pripade rozporov majú
prednosť stránky w«wv,xerox.sk).

3. Klient upovedomi akúkorvek zainteresovanú stranu o vlastnictve
Xeroxu k Zariadeniu a bude bez meškania mnformovať Xerox o
akýchkoľvek skutočnostiach ktoré by mohli narušit, obmedziť
alebo ohroziť vlastnicke právo Xeroxu.

II.
Lehota a miesto dodanla Zariadenia

Zariadenie bude dodané nainŠtalované a uvedeně do obvyklej
prevádzky (súhmne ďalej ako „dodané alebo „dodat“‘ alebo
dodávka alebo „dodanie“ a pod. podra kontextu) v lehote

uvedenej v tejto Nájomnej zmluve. Dohodnutá lehota je uvedená
ako predpokladaná, pričom odchýlka v dodani neprekračujúca tu
týždne nie je považovaná za oneskorené dodanie za predpokladu,
že Xerox dočasne poskytne Klientovi náhradně zariadenie, ktoré
bude po stránke funkcionalit na rovnakej či vyŠšej úrovni ako
Zariadenie.

2 Xerox je oprávnený Zariadenie dodať aj pred terminom
dohodnutým v tejto Nájomnej zmluve. Klient sa zavázuje takto
dodané Zariadenie prevziať. Ak má Xerox dodať viacero Zariadenl
naraz, pripúšfa sa čiastkové plnenie.

3. Pracovnou hodinou sa rozumie hodina v čase od 9.00 do 16.00
V pracovných dřioch, okrem štátnych sviatkov a mých dn
pracovného pokoja („Pracovná hodina~).

4. Do troch pracovných dni po podpise tejto Nájomnej zmluvy a ďalej
počas celého obdobia trvania Nájomnej zmluvy Klient zaisti a
Xeroxu v Pracovných hodinách sprlstupni priestory, do kterých má
byť Zariadenie dodané, pričom tieto priestory musia byť Po celý
čas trvania Nájomnej zmluw vybavené podra požiadaviek pre
prevádzku Zariadenia uvedených v popise Zariadenia a v návode
na obsluhu (najma ide o zodpovedajúcu nosnosť podláh,
prašnosť, vlhkosť, teplotu, elektroinštaláciu, rozmery miestnosti a
pod.) a ďalej podra spresňujúcich pokynov Xeroxu.

5 Zariadenie bude dodané v pracovných dňoch v Pracovných
hodinách vyššie uvedených.

6 Klient poskytne Xeroxu všetku súčinnosť v súvislosti S dodanim
vrátane zaistenia pristupu na internet, do svojho intranetu,
dátových sieti. servera a pod. v rozsahu nevyhnutnom pre riadnu
dodávku Zariadenia.

7 Ak si bude dodanie Zariadenia vyžadovat rozširenie či zmenu
vstupných či priechodných miest alebo iný neobvyklý spĎsob
dodania, resp. Zariadenie nebude mócť byť prepravované
výtahom a pod., nesie náklady v tejto súvislosti vzniknuté Klient a
obdobie dodania sa primerane predlžuje.

6. Vykládkou Zariadenia v mieste dodania prechádza na Klienta
nebezpečenstvo Škody na Zariadeni, a to až do odvozu Zariadenia
Xeroxom z priestorov Klienta v pripade ukončenia Nájomnej
zmluvy, ibaže by bola Škoda spůsobená Xeroxom.

9. ZaŠkolenie obsluhy Zariadenia prebehne v rámci dodania
Zariadenia respektive po dodani Zariadenia.

10. Zaškolenie bude vykonané v základnom používaterskom
štandarde. zaškolenie v oblasti servisu. výmeny či opráv dielov
Zariadenia a pod sa považuje za nadŠtandardné NadŠtandardné

školenie ak bude dohodnuté v tejto Nájomnej zmluve, prebehne
vždy až po dodani a prevzatl Zariadenia

11. Školenie bude vykonané v mieste dodania Zariadenia, ak
nebude dohodnuté inak.

12. Školeni budú vždy najviac dvaja pracovnici Klienta pre každé
Zariadenie.

13. Klient zaisti pritomnosť školených pracovnikov na účely školenia
podra predchádzajúcich pokynov Xeroxu.

14. Ak bude dohodnuté dodávanie papiera. bude miestom dodania
adresa umiestnenia Zariadenia.

15. Klient může premiestniť Zariadenie iba 5 predchádzajúcim
pisomným súhlasom Xeroxu, v opačnom pripade ide o
podstatné porušenie Nájomnej zmluvy, pre ktoré je Xerox
oprávnený okamžite odstúpiť od Nájomnej zmluvy. Za
premiestnenie bude účtovaný poplatok podra platného cennika
Xeroxu.

16. Klient zaisti Xeroxu počas celého obdobia trvania Nájomnej
zmluvy a ďalej až do prlpadného odvozu Zariadenia Xeroxom.
na základe predchádzajúcej žiadosti Xeroxu, pristup
k Zariadeniu s cierom vykonania servisného zásahu, kontroly
stavu Zariadenia či zistenia stavu počitadiel Zariadenia

Ill.
Odovzdanio a prevzatie Zarladenia

1. Klient prevezme Zariadenie bezprostredne Po jeho dodani.
2. Prevzatie Zariadenia bude ďalej pisomne potvrdené vo forme

odovzdávacieho/inštalačného protokolu, ktorého vzor je
Prilohou Č. I tejto Nájomnej zmluvy. Klient podplše protokol
bezprostredne Po dodani Zariadenia.

3. Ak je medzi Xeroxem a Klientom dohodnutá predplatba, Xerox
je povinný Zariadenie v dohodnutom termine dodať iba v
pripade, že Klient uhradl predplatbu v dohodnutom termine. V
pripade, že sa Klient omešká s úhradou predplatby, dodá Xerox
Zariadenie v novom termine. ktorý stanovi podra svojich
aktuálnych možnosti.

4, V pripade. že Klient nepodplše protokol bez toho, aby Sa na
Zariadeni vyskytla podstatná chyba brániaca jeho riadnemu
použivaniu. je dňom odovzdania Zariadenia deň jeho dodania.

5. Klient nie je oprávnený Zariadenie ďalej prenajať ani umožniť
jeho použivanie mému bez predchádzajúceho pisomného
súhlasu Xeroxu, v opačnom pripade je Xerox oprávnený od tejto
Nájomnej zmluvy odstúpiť

Iv.
Obdobie trvania Nájomnej zmluvy, obdobie trvania nájmu

1. Nájomná zmluva nadobudne ůčinnosť dňom jej podpisu oboma
zmluvnými stranami.

2. Obdobie trvania nájmu Sa začne prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho Po dni dodania Zariadenia a bude trvať
počas obdobia dohodnutého vtejto Nájomnej zmluve.

V.
Nájomné a platobné podmienky

1. Výška nájomného je dohodnutá v tejto Nájomnej zmluve. K
splátke nájomného bude ďalej Klient hradíť poplatok za údržbu
a servis Zariadenia a poplatky podra počtu vykonaných tlačí vo
výŠke uvedenej v tejto Nájomnej zmluve (spoločne ďalej ako
„nájomné“).

2. Ak budek Zariadeniu dodaný soltvér, bude Klient hradíť Xeroxu
odmenu za použlvanie softvéru vo výške dohodnutej v
tejto Nájomnej zmluve.

3 Klient je povinný hradíť nájomné (a pripadne odmenu za
použivanie softvéru) bez ohradu nato. či Zariadenie, respektive
soltvér, použiva. alebo nie.

4 Predplatba Sa považuje za navýŠenie prvej mesačnej splátky.
Klient je povinný uhradíť predplatbu v dohodnutom termine.

5 Tlačou sa rozumie tlač a kópia vyhotovená prostrednlctvom
Zanaden a

6 Obojstranná tlač bude účtovaná ako dye tlače.
7 Klient uhradi Xeroxu odmenu aj za obdobie od dodania

Zariadenia (podpis odovzdávaciehofinštalačného protokolu) do
začat‘a nájmu („úvodné obdobie“), a to ve výške
zodpovedajúcej 1/30 základnej mesačnej splátky nájemného za
každý deň úvodného obdobia plus úhradu za vyhotovené tlače
v tomto období



8. Fakturácia nájomného a poplatku za servis, údržbu bude
prebiehat tak, ako je uvedené na prednej strane tejto Nájomnej
zmluvy. Vyúčtovanie a fakturácia tlačí bude prebiehat tak, akc je
uvedené na prednej strane tejto Nájomnej zmluvy.

9. úhrady budú hradené na účet Xeroxu uvedený v tejto Nájomnej
zmluve, pripadne na faktúrach Xeroxu.

10. K sumám uvedeným v tejto Nájomnej zniiuve bude priúčtovaná
DPH, dane a ině poplatky a odmeny vo výške vyplývajůcej
z právnych predpisov (okrem dani z prijmov a mých obdobných
daní).

11. FaktOry Xeroxu sú splatné v lehote 14 dni od dátumu vystavenia.
12. Xerox bude Klientovi posielat faktúry ve formáte PDF.

Elektronická faktúra bude vybavená digitálnym elektronickým
podpisem.

13. Poplatky za tlače můžu byť Xeroxem menené v nadváznosti na
medziročnú intláciu v SR (spotrebiterské ceny) v predchádzajúcom
kalendárnom roku tak, ako je publikovaná Slovenským štatistickým
úradom či mým úradom, který ho pripadne nahradi, alebo
v nadváznosti na zvýšenie maloobchodných cien spotrebného
materiálu.

14. Zariadenie je vybaveně zabudovaterným softvérowm modulom
SMart eSolution (ďalej len „SMart osolutlon“) umožňujúcim:
. automatický odpočet počitadiel
SMart eSolution funguje na základe aktivácie vykonanej Klientom
prostrednictvom pripojenia na sier internet. Pre využivanie
aplikácie SMart eSolution je Klient povinný zaistit stále pripojenie
Zariadenia k sieti internet, v opačnom pripade Xerox
nezodpovedá za správnu funkčnost tejto aplikáde. Klient súhlasi
s automatickým zberom dát prostrednlctvom SMart eSolution. O
aktlvnych službách SMart eSolution bude Klient Xeroxem
informovaný.

15. Klient je povinný poskytnůt Xeroxu odpočty počitadiel Zariadenia
k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca alebo
kedykervek, podra žiadosti Xeroxu. Na hlásenie stavu počítadiel
může Klient využit aplikáciu SMart eSelution — v tomto pripade
dochádza k hláseniu stavu počitadiel automaticky bez nutnej
účasti Klienta, ďalej může Klient zadar stav počltadiel cez v‘vbové
rozhranie Xerox, posledným spůsobom je hlásenie stavu
počltadiel Klientom e-mailem, pripadne telefonicky prislušným
zamestnancom Xeroxu — za každé využitie tejto služby bude
Klientovi účtovaný poplatok vo výške 5,— €. Ak Klient neumožni
automatický zber infermácil prostrednlctvom SMart eSolution. ani
na hlásenie o stave počitadiel nevyužije iný tu uvedený spůsob,
Klient uhradl Xeroxu poplatky podľa odhadu stavov počitadiel
vykonaného Xeroxom. Opravy účtovania je Xerox povinný
uskutečnit v nasledujúcich fakturáciách, hneď ako mu budú
známe skutečné stavy počitadiel.

16. Ak budú v tejto Nájomnej zmluve dohodnuté dodávky papiera, je
Xerox oprávnený menit cenu papiera podľa vývoja na
maloobchodnom trhu tejto komodity.

17. V pripade meškania Klienta s platbou je úrok z omeškania 0,05%
z dlžnej sumy za každý deň meškania. Povinnost platit úroky
z omeškania trvá aj po ukončeni tejto Nájomnej zmluvy.

18. Ak je Klient v meškani respektive ak Klient Zariadenie prenajme
ďalej či prenechá mému na použivanie, je Xerox voči Klientoví
oprávnený:
a. zastavit všetky ďalšie dodávky a služby,
b. dočasne odebrat Zariadenie,
c. dočasne uviest Zariadenie mimo prevádzky.
Zároveň sa stávajú okamžite splatnými všetky faktúry, které už
bolí alebo budú vydané a které ešte nie sú splatné, a to až do
odstránenia meškania Klienta

19. Uprava clen v sůlade s touto Nájemnou zmluvou nebude důvodom
ukončenia tejto Nájomnej zmluvy

Vl.
Údržba a servis Zarladenia

1. Xerox zaísti údržbu a servis Zariadenia prostrednictvem
tzv. servisných zásahov.

2. Servisom a údržbou sa na účely tejto Nájomnej zmluvy rozumie:
a. Udržiavanie funkčnosti Zariadenia, čo zahřňa údržbu a opravy

zariadenia, poplatky za prácu počas Pracovných hodin
dopravu, poskytnutie a montáž nevyhnutných náhradných
dietov‘

b Dodávanie potrebného spotrebného materiálu kterým sa
rozumie materiál pre kopirovanie

‚. pre farebně Zariadenie — ve farbe čiemej do pokrytía
plochy uvedenej na titulnej strane Nájomnej zmluvy a
rovnako všetok farebný spotrebný materiál vrátane
farebného tonera do pokrytia plochy uvedenej na
titulnej strane Nájomnej zmluvy,

ii. pre čiemobiele Zariadenie — vo farbe čiernej do
pokrytia plochy tonerem uvedenej na titulnej strane
Nájomnej zmluvy.

Nezahřňa však papier a prlslušenstvo (zošivačka a sponky
do zošivačky, lepiaca páska atď.);

c. Pri vyššom pokryti budú tonery lx rečne, respektive k dátumu
ukončenia tejto Nájomnej zmluvy, doúčtovávané podra
aktuálneho cennika Xeroxu.

3. Servisný zásah sa začne priememe do termInu uvedeného na
titulnej strane Nájomnej zmluvy Potem, ako Klient nahlási Xeroxu
zistenú chybu telefonicky na 00421243635594 alebo
prostrednictvom webovej aplikácie Chester na adrese
~v.chester.xerox.sk, s prihliadnutim na ich aktuálnu skutočnú
potrebu «(alej ako ‚Oznámenie“). Priemer bude zistovaný
polročne. Oznámenie musi obsahovat skutočný aktuálny stav
počitadla Zariadenia v opačnom pripade nemusi Xerox servisný
zásah vykonat

4 Odstránenie chyby bude ukončené priemerne do terminu
uvedeného na titulnej strane Nájomnej zmluvy Po tom, ako bude
vykonaný servisný zásah. Priemer bude zistovaný pelročne.
Chyba sa považuje za odstránenú aj dodanim dočasného
náhradného zariadenia. které bude po stránke funkcionalit na
rovnakej či vyššej úrovni ako chybné Zariadenie. Ak bude chyba
Zariadenia edstránená včas, nebude chyba považovaná za
porušenie povinnosti Xeroxu.

5 V Zariadeni nesmie byt použitý iný papier ako papier
odporučený ~ýrobcom, iný toner, jeho čast, súčast, ktorá nebola
dodaná a ebo odporučená Xeroxom najmá nie repasovaný
toner alebo toner z mých zariadeni; to isté plati O použivani
sůčiastek od mých výrobcov.

6. Klient nie je oprávnený vykonávat akékofvek neodborné zásahy
do technických alebo soflvérových časti Zariadenia. V pripade.
že k chybe Zariadenia důjde v důsledku porušenia tejto
povinnosti Klienta, náklady na odstránenie chyby nesie v plnom
rozsahu Klient. Xerox nie je povinný v takem prlpade poskytr‘út
Klientovi náhradné zariadenie, a to počas celého obdobia
odstraňovania chyby.

7. Výška poplatku za poskytnutie údržby a servisu je uvedená
v úvode tejto Nájomnej zmluvy. V tomto poplatku nie je zahrnutá
odmena za:
a servisný zásah vykonaný na základe žiadosti Klienta mimo

Pracovnej hodiny;
b servisný zásah týkajúci sa chyby Zariadenia spůsobenej

použivanim alebo údržbou v rozpore s návodom na obsluhu
či použivanlm v rozpore s účelem, na který je Zariadenie
určené, použitlm materiálov alebo náhradných dielov, které
neboli dodané ani odporučené Xeroxom; neodbornou
údržbou či vykenávanim opráv. resp. mých zásahov
osobami ktoré na to neboli riadne a odborne vyškolené a
autorizované; škodovou udalostou nemajúcou původ
v Zariadeni; miestom jeho peuživania; výpadkami či
chybami elektrickej, mntemetovej, dátovej či obdobnej slete;
premiestnenim Zariadenia z miesta dodania (ak nie je
premiestnenie vykonávané Xeroxom),

c. servmsný zásah týkajúci sa Klientem odstrániternej chyby,
ako napriklad zaseknuté papiere, Klientom vymeníteYné
spotrebné materiály a pod.

d. opakované prekročenie pokrytia tlače tenerom.
8. Odmena podra vyššie uvedeného odseku bude účtovaná podra

aktuálneho cennika Xeroxu
9. údržba a servis Zariadenia nebudú Xeroxem poskytované Po

skončeni nájmu mba ak zmluvné strany uzavrú O údržbe a
servise zvláštnu zmluvu

VII.
Soltvér

1. Klient je softvér dodaný spolu so Zariadenim oprávnený
použivat iba spůsobom vyplývajúcím z povahy Zariadenia a ba
na použivanie Zariadenia.

2. Perušeníe povinnosti Klienta, čo sa týka softvéru, sa považuje
za podstatné porušenie Nájomnej zmluvy, pre které je Xerox
oprávnený okamžite odstúpit od Nájomnej zmluvy



3 Na účely tejto Nájomnej zmluvy Sa rozumie:
- Apllkačným SW špecifický individuáiny softvér, ktorý

umožňuje funkcionality zariadeni Xerox nad rámec
funkcionalit umožnených Základným SW a v pripade
zariadeni, ktoré nie sú značky Xerox, funkcionality nad rámec
funkcionalit umožnených operačným systémovým softvérom
takého zariadenia;

- Deaktivačným kódom počitačový kód, ktorý je schopný
automaticky deaktivovat riadne fungovanie zariadenia Xerox
aiebo softvéru;

. DiagnostIckým SW soltvér používaný na diagnostiku
problémov a vyhodnotenie prevádzky zariadenia Xerox;

. Základným SW softvér Xeroxu alebo soflvér tretej strany
vložený, inštalovaný či inak Sa nachádzajúci v zariadeni Xerox
a potrebný na fungovanie zariadenia Xerox podra
zverejnených špecillkácii;

- Koncovým použlvateVom Klient;
- SW zahřňa Aplikačný aj Základný SW.
Výrazy týkajúce sa SW sa týkajú aj dokumentácie k danému SW.

4. Ak je výrobok SW alebo zahřňa SW, licenčný vztah k takému SW
existuje medzi koncovým použivaterom a Xeroxom.

5. Licenčný soltvér znamená Základný SW alebo Aplikačný SW, nie
však Diagnostický SW Diagnostický soltvér nie je licencovaný pre
koncových použivaterov Koncový použlvater sa zavázuje
spolupracovat s Xeroxom pri prijimani opatreni na zabránenie
neoprávner‘ého použit a alebo kopirovania Diagnostického SW
v rozsahu dóvodne požadovanom Xeroxom.

6. Licenčné podmienky k SW sú stanovené a priebežne
aktualizované Xeroxom

7. Licencia k Základnému SW sa uderuje ako nevýhradná a
neprevoditerná na jednotlivé zariadenie na použivanie v mieste
inštalácie Zariadenia Ak je Zariadenie dodané v konfigurácii
s mými zariadeniami smie byť Základný SW použivaný iba v tejto
kontigurácii.

8. Licencia k Aphkačnému SW sa udefuje ako nevýhradná a
neprevoditerná na jednotlivé zariadenie na použivanie v mieste,
kde sa v čase inštalácie Aphkačného SW zariadenie nachádza, a
to na obdobie. počas ktorého má koncový použivater zaplatené
všetky poplatky týkajúce sa daného Aplikačného SW.

9. Každá jazyková verzia Základného a Aplikačného SW je
samostatné autorské dielo. Ak jazyková verzia SW nie je
aktivovaná, je nevyhnutné vyžiadat si súhlas Xeroxu a uhradit
prlslušné poplatky určené Xeroxom.

10 Najmá nie je pripustné: (i) distribuovat rozmnožovat (vrátane
vytvorenia záložných kópil), upravovat, vytvárat deriváty,
dekompilovat ani spetne analyzovat Základný SW ani Aplikačný
SW s výnimkou prlpadov povolených prislušným právnym
predpisom, (ii) aktivovat soitvér dodávaný so zariadenim Xerox
v neaktivovanom stave alebo v ňom, alebo (ui) umožn t ostatným,
aby tak konali.

11 Majetkové práva k Základnému SW a Aplikačnému SW a všetky
autorské práva a práva duševného vlastnictva k nim náležia vždy
iba Xeroxu aěaiebo jeho poskytovateľom licencd (tito sú
považovanl za tretie osoby oprávnené z tychto icenčných
podmienok a z obmedzenia zodpovednosti v rozsahu týkajůcom
sa takého soltvéru).

12. Základný SW a Aplikačný SW obsahuje důvemé informácie
a koncový použivateľ zaisti, že, on. jeho zamestnanci a ostatni,
ktorl potrebujú použit taký softvér pre držitera licencie, budú
udržiavat tieto inforniácie v tajnosti.

13. Nie je pripustné odstraňovat označenia O dóvernosti
nachádzajúce Sa v Základnom SW alebo Aplikačnom SW a je
nevyhnutné zahmút také označenia do všetkých úplných alebo
čiastočných rozmnoženin.

14. Koncový použlvater nesmie vykonat ani postúpit žiadne zo svojich
práv alebo povinnosti k SW.

15. Licencia pre Základný SW bude ukončená (i) okamžite
k ukončeniu použlvania daného zariadenia, respektive ukončeniu
držby zariadenia alebo (ii) Po ukončeni akejkol‘vek dohody, podra
ktorej má koncový použivatef v nájme zariadenie (okrem pripadu,
kec! si koncový použlvater zariadenie kůpil).

16. Po ukončeni licencie na použitie Základného SW a/alebo
Aplikačného SW je koncový použivatet povinný sa ihneď zdržat
použivania takého SW a musí vydat Xeroxu taký SW vrátane
všetkých jeho kópii alebo umožnit Xeroxu, respektive Partnerovi.
jeho odstránenie.

17. Ak koncový použlvater vlastni zariadenie a chce ho predat alebo
previest na tretiu osobu, může požiadat. aby Xerox prislušnej

tretej osobe udelil licenc‘u na použivanie takého Základného SW
alebo Aplikačného SW Licenciu na použivanie prislušného
Základného SW alebo Aplikačného SW Xerox ponúkne tak, aby
SW bol použivaný v zariadeni Xerox či na prevádzku zariadenia
Xerox, a to za aktuálne platných podmienok Xeroxu a popiatkov
s tým predpokladom, že zariadenie Xerox bude musiet aj
naďalej zostat v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a
že Xerox takým postupom neporušl žiadny svoj závázok či práva
inej osoby.

18. Zariadenie móže obsahovat Diagnostický SW. Diagnostický SW
a prlstup k nemu predstavujú důvemé informácie spoločnosti
Xerox. Práva k Diagnostickému SW náležia vždy iba Xeroxu
a/alebo prislušným poskytovateľom licencii pre spoločnost
Xerox. Zaobstaranim či použivanim zariadenia Xerox nevzniká
žiadne právo na použitie Diagnostického SW a koncový
použivatet ho nesmie používat, reprodukovat, distribuovat či
zverejňovat na akýkorvek účel (ani toto nesmie umožnit tretej
strane). Ak je zariadenie Xerox udržiavané osobou
neautorizovanou spoločnostou Xerox, musi byt pripadné
oprávnenie na použitie Diagnostického SW riešené
samostatnou Iicenčnou zmluvou a bude podliehat zaplateniu
licenčných poplatkov s tým spojených.

19 Základný SW a Aplikačný SW můžu obsahovat alebo můžu byt
upravené tak, aby obsahovali Deaktivačný kód. Deaktivačný kód
může byť aktivovaný, ak: (i) je spoločnosti Xerox odopretý
primeraný pristup k Základnému SW alebo Aplikačnému SW
nevyhnutný na pravidelné opatovné nastavenie kódu, (ii)
porušenie niektorého ustanovenia tejto Nájomnej zmluvy alebo
ineJ dohody, podľa ktorej použivate Základný SW alebo
Aplikačný SW, alebo (iii), licencia na použlvanie Základného SW
alebo Aplikačného SW bola ukončená. Deaktivačný kód nesmie
byt menený ani sa doň nesmie inak zasahovat ani obchádzat a
ani to nesmie byt umožnené mým.

20. Xerox alalebo jeho zástupcovia sú oprávneni, aby po
predchádzajúcej výzve vykonali audit použivania Základného
SW a Aplíkačného SW, najme z pohľadu dodržiavania týchto
Iicenčných podmienok a zaistenia integrity Diagnostického SW.
Koncový použivatet zaisti pomoc, ktorú spoločnost Xerox může
rozumne požadovat pri vykonávaní auditov.

21, Xerox je oprávnený znovu nastavit alalebo modifikovat
Základný SW a/alebo Diagnostický SW uložený v zadadeni
Xerox.

22. Koncový použivater je povinný dodržiavat všetky prlslušné
zákony o kontrole vývozu a predpisy Spojených štátov
Európskej únie a Českej republiky a zaisti, že Základný SW a
Aplikačný SW sa nevyvezie. priamo aiebo nepriamo, v rozpore
5 týmito zákonmi a predpismi.

23, Licenčné podmienky můžu byt Xeroxom či nim poverenou
osobou priebežne aktualizované.

VIII.
Ukončenie Nájomnej zmluvy

Klient je oprávnený ukončit Nájomnú zmluvu výlučne takto
a. odstúpenim, v pripade opakovaného podstatného

porušenia povinnosti Xeroxu, ktoré nebolo napravené ani v
lehote 30 dnI plynúcej odo dňa, keď bol Xerox pisomne
upovedomený Klientom O porušenI a o možnosti ukončenia
Nájomnej zmluvy odstúpenim, ak nebude porušenie
odstránené.

b. odstůpenim v pripade nemožnosti plnenia definovaného
prislušnými právnymi predpismi.

2. Xerox je oprávnený ukončit Nájomnú zmlumi výlučne takto:
a. odstúpenim, v pripade meškania Klienta s úhradou

nájomného či mých úhrad.
b. odstůpenim, v pripade opakovaného podstatného

porušenia povinností Klienta. ktoré nebolo napravené ani v
Iehote 30 dni plynúcej odo dňa, kec! bol Klient pisomne
upovedomený Xeroxom o porušeni a o možnosti ukončenia
Nájomnej zmluvy. ak nebude porušenie odstránené.

c. odstúpenim, ak je u Klienta mnštalované zariadenie
zhodného typu ako Zadadenie, pričom k niektorému z nich
Klient nemá s Xeroxom (alebo autorizovaným partnerom
Xeroxu) uzavretů Nájomnú zmluvu alebo zmluvu O úplnom
servise a údržbe alebo taká zmluva bola ukončená.

d. odstúpenlm v pripade nemožnosti plnenia definovaného
prislušnými právnymi predpismi.

e odstúpenlm v pripade začatia konkurzného alebo



lx.reštrukturalizačného konania vo veci Klienta akc dlžníka
odstúpenim akc je oplsané v mých ustanoveniach tejto
Nájomnej zmluvy.

3. V pripade ukončenia Nájomnej zmluvy zo strany Xeroxu
důvodným odstúpenim, zánikem Zariadenia, zničením Zariadenia,
krádežou alebo odcudzenim Zariadenia, za které nenesie
zodpovednost Xerox:
a. Klient jednorazovo zaplati Xeroxu finančnů kompenzáciu

která sa vypočíta akc násobek základnej mesačnej splátky
nájemného (platné pred ukončenim Nájomnej zmluvy) a počtu
kalendámych mesiacov od ukončenia Nájomnej zmluvy do
uplynutia původne dohodnutého obdobia trvania Nájomnej
zmluvy. Ak by k ukončeniu došlo v iný deu ako v posledný deň
kalendárneho mesiaca, k uvedenej sume doplatí Klient ešte
sumu, která by zodpovedala (ak by Nájemná zmluva naďalej
bez obmedzenia trvala) pomemej časti základnej mesačnej
splátky nájemného odo dňa ukončenia Nájomnej zmluvy do
skončenia daného kalendámeho mesiaca,

b. Klient jednorazovo zaplatí Xeroxu náklady na odvoz
Zariadenia z miesta, kde sa Zariadenie nachádza, a ďalej
administratlvny poplatek za odvoz Zariadenia.

4 Ustanovením ods 3 nie sú dotknuté mé práva vyplývajúce
z právnych predpisov. Ustanovenie ods 3 a 4 pretrvá Po ukončeni
Nájomnej zmluvy.

5. V pripade, že Po skončeni nájmu nedůjde k prevodu vlastnickeho
práva k Zariadeniu V prospech klienta je Klient povinný vrátit
Zariadenie Xeroxu v stave, vakem Zariadenie prevzal
5 prihtiadnutím na obvyklé opotrebovanie. Na tento účel je Klient
povinný najmenej 10 dni pred dňom ukončenia obdobia nájmu
pisomne informovat Xerox o termíne odovzdania Zariadenia
V prlpade, že termin odovzdania Zariadenia bude Klientom
stanovený na viac ako 3 dni po uplynuti obdobia nájmu je Klient
povinný zaplatit Xeroxu alikvotnú čast nájemného prupadajúceho
na počet dni od uplynutia obdobia nájmu až do odovzdania
Zariadenia Xeroxu, okrem pripadu, že k neskoršiemu odovzdaniu
důjde meškaním Xeroxu. Klient je však povinný Zariadenie vrátit
najneskůr do 15 dni od ukončenia nájmu, ak Sa zmluvné strany
nedohodnú mnak.

6. Táto Nájomná zmluva může byť ďalej ukončená nasledujúcim‘
spůsobmi:
a) prevodom vlastnlctva k Zariadeniu na Klienta,
b) trvalým vyradenim Zariadenia z prevádzky,
c) dohodou zmluvných strán.

7. K ukončeniu tejto zmluvy trvalým vyradenim Zariadenia
z prevádzky dójde výlučne v prlpade odcudzenia alebo úplného
zničenia Zariadenia.

9. V pripade, že má důjst k zmene vlastnlckej Štruktúry Klienta alebo
k zmene jeho právnej formy podnikania či k fůzii alebo inej
premene, je Klient povinný túto skutočnost nahlásiť vopred
Xeroxu. Xerox v takom pripade má právo od tejto Nájomnej
zmluvy odstúpit. V pripade nenahlásenia tejto zmeny má Xerox
rovnako právo od Nájomnej zmluvy odstúpiť

Zodpovednosť

1. Xerox zodpovedá za Škodu maximálne za všetky Škodové
udalosti súvisiace s Nájemnou zmluvou do celkovej súhmnej
výŠky 12-násobku základnej mesačnej splátky nájomného
dohodnutého v tejto Nájomnej zmluve bez DPH.

2. Xerox nezodpovedá za stratu obchodu alebo zisku, ani za
akúkorvek nepriamu alebo následnú Škodu, ani za možnú stratu
uložených informácii.

3 K okolnostiam vylučujúcim zodpovednost (~ 374 ods, 1
obchodného zákonnlka) sa prihliada bez ohľadu na to, kedy
nastanú

X.
po iste fl je

1. Klient je povinný na svoje náklady uzavriet poistenie
k Zariadeniu v renomovanej poistovni proti vŠetkým obvyklým
rizikám, a to najneskůr k dátumu dodania Zariadenia, a na svoje
náklady udržiavat toto platné poistenie počas celého obdobia
trvania tejto Nájomnej zmluvy.

2. Zariadenie bude poistené na sumu obvyklú.

Xl.
Záverečné ustanovenia

1. Táto Nájomná zmluva Sa riadi právnym poriadkom Slovenskej
republiky.

2. Bez predchádzajúceho plsomného súhlasu druhej zmluvnej
strany nie je možné previest ani postúpit Nájomnú zmluvu ani
akékoľvek z práv a povinnosti z nich vyplývajúcich.

3. Všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy a v súvislosti 5 ňou budú
s konečnou platnostou riešené pred Rozhodcovským súdom
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podra
jeho základných vnútorných právnych predpisov tromi
rozhodcami. Miestom konania bude Bratislava. Rozhodcovské
konanie bude vedené v slovenskom jazyku.

4. V pripade, že niektoré ustanovenie Nájomnej zmluvy je alebo sa
stane neplatným a~alebo neúčinným, zostávajú ostatné
ustanovenia Nájomnej zmluvy v platnosti a účinnosti. Strany
týmto dohodujú. že nahradia neplatné (neúčinné) ustanovenie
Nájomnej zmluvy mým platným a účinným ustanovenim, ktorě
svojim obsahom a zmyslom najlepŠie zodpovedá obsahu a
zmyslu pÓvodného neplatného (neúčinného) ustanovenia.

5. Táto Nájomná zmluva může byť menená iba písomnou formou
podpisanou zmluvnými stranami alebo v ich mene.

6. V pripade, že sa zmeni identirikácia bankového účtu alebo má
důjst k zmene kontaktnej osoby, prislušná strana je povinná
oznámit túto zmenu druhej strane bez zbytočného odkladu,
a to prostredníctvom e-mailu s elektronickým podpisom
oznamujúcej zmluvnej strany alebo prostrednictvom plsomného
oznámenia, ktoré bude doručené v originálnom vyhotoveni
a bude obsahovat úradne overený podpis osoby oprávnenej
konat v mene oznamujúcej zmluvnej strany

7 Neoddelitelnou súčastou zmluvy sú tiež uvedené prilohy

Prilohy‘

1) Vzor odovzdávacieho/inŠtalačného protokolu

2) Ochrana osobných údajov

V Bratuslsiw‘ ‚lňa ‘J Ot. tD‘~4 Vl e.ď~ 04/

XER~XcLIMJT~D i)~qj(i~l*‘5Iovenskej repubilke
Prostrednlctvom dx L1M~TEb;%r~afifüQňó zložko
Podniku zahraničnej osety
Peter Holmo, Na zóklade pinej moci

APPROVED BY:
DATE Is (R t~

Obec Beladice
PhDr. Mario Žačik starosta obce



Priloha Č. 1. Vzor odovzdóvacieho/inštatačného protokolu

Zdkaznĺk:

Názov:

Ulica, p.č.:

Psč, Mesto:

InštciLcičný / odovzdávc‘ci protokol
xerox

Potvrdenie funkčnosti:
Kopirovanie D Faxovanie D Scanovanie D

Zmluva:
FSMA D Nájom D Ti-M D FM D

Základné školenie:
Doplnenie papiera D Výmeno spotrebného materiálu

Zákazník prehiasuje, že vyššie uvedené zoriodenieje pine funkčně a bez zjavných vádo že ho týmto prevzal V konečnom
mieste plnenia (vrátanie návodu no obsluhu).

V dňa

Zo Xerox Limited o.z

IC:

DIČ:

Zákazník potvrdzuje, že spoločnost XEROX Limited o.z v sůlade s podmienkami uzatvorenej zmluvy dodalo.
nainštalovala a uvedla do prevádzky nasledujúce zoriadenie:
Zariadenie:

Model:

Výrobné číslo:

Výrobné číslo terminálu:

Dátum inštalácie:

Černobiele Černobiele A3 Farebné celkom Farebné A3
Stav počítadiel: celkom

Miesto inštalácie:

Názov:

Ulica, p.č.:

PSČ, Mesto:

Poschodie I miestnosť:

Kontaktná osoba:

Telefón:

E-mail:

Inštaloval:

Tlač D Smart E D
Ak nie je sprevódzkovaný Smart E uvedte
dóvod:

D Zasekávonie papiera D Bežné chybové hlášky D

FIN-F-2aXeroxstandardNajomnaSml Third Party Confidential



. xeroxPriloha c. 2. Ochrano osobnych udojov

Ochrana osobných údaiov

1. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Č. 679/2016, zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osáb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údojov) s nadväzujúcou Iegislatívou upozorňuje Xerox na nasledujúce
ustanovenia, čo sa týka ochrany osobných údajov.

2. V súvislosti s plnením tejto Zmluvy Zákazník odovzdáva Xeroxu a Xerox zbiera osobně dáta zástupcov zákazníka
zapojených do zmluvného vztahu s Xeroxom vrátane štatutárnych zástupcov zákazníka, zamestnancov,
poskytovateľov alebo konzultantov, pripadne (v závislosti od poskytovaných služieb) použivateľov zariadenia (dalej len
„Dotknuté osoby“). Zbierané a spracovávané osobné dáta sú profesijné (pracovně údaje) (meno, funkcie,
zamestnávateľ, e-mail, telefónne číslo, poštová adresa) a (v prípade nutnosti) W adresa.

3. Každá zo strán zodpovedá za zhromaždbvanie a spracovanie osobných dát v súlade s Nariadením.
4. Na účely tejto Zmluvy v rámci spracovania osobných údajov Xerox vystupuje ako sprostredkovatel‘ a Zákazník ako

prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia. Ako sprostredkovateľ sa Xerox zaväzuje postupovat v súlade s pokynmi
prevádzkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov; zvlášť (I) spracovávat osobné údaje iba na účely tejto zmluvy; (U)
iba na základe doložených pokynov prevádzkovateľa. Pokiaľ Xerox posúdi, že pokyn prevádzkovatel‘a je v rozpore
s Nariadenim, okamžite o tomto informuje zákazníka; (hi) prijat vhodné technické a organizačně opatrenia
no zaistenie ochrany osobných dát proti ich neoprávnenému alebo nezákonnému zničeniu, náhodnej strate, zmene,
rozširovaniu alebo neopróvnenému prístupu zvlášť v súvislosti 5 prenosom týchto dát cez siet rovnako ako proti
akejkoľvek inej forme neoprávneného spracovania. Tieto opatrenia budú zohľadňovať príslušný stav znalosti, náklady
na implementáciu a riziká v súvislosti so spracovaním a povahou osobných dát; (iv) zaistiť, aby osoby, ktoré
spracovávajú osobné dáta na základe tejto zmluvy sú zavlazané k mlčanlivosti alebo sú riadne školení v súlade
s príslušnou legislativou v oblasti ochrany osobných údajov; (v) vziat do úvahy jeho nástroje. aplikácie alebo služby,
zásady ochrany osobných údajov v nadvěznosti na ochranu osobných údajov; (vi) zmazat osobné dáta na základe
žiadosti Dotknutých osób (s výnimkou, že sú osobně dáta potrebné na ochranu práv Xeroxu vrátane fakturácie správy
pohľadávok, tieto údaje budú spracovávané v čase uvedenom ďalej.

5. Xerox je oprávnený zverit spracovanie osobných údajov ďalšiemu sprostredkovateľovi (ďalej len „ďalší
sprostredkovater‘), najmě spoločnostiam patriacim do skupiny, napr. Xerox Limited pre vykonávanie špecifických
operácií spracovania. Xerox uistuje, že taký další sprostredkovateľ poskytuje rovnaké garancie a implementácie
technických a organizačných opatreni a v tomto ohľade splňa požiadavky Nariadenia. Xerox je pine zodpovedný
zákazníkovi (prevádzkovateľovi) za činnost ďalšieho sprostredkovateľa.

6. Je zodpovednostou zákazníka poskytnút všetky relevantně informácie v oblasti ochrany osobných údajov Dotknutým
osobám. Pokiaľje to možné, Xerox bude nápomocný prevádzkovatel‘ovi pri naplnení jeho závázkov na požiadavky pri
výkone práv dotknutej osoby. V prípade, že Dotknutá osoba vznesie Xeroxu požiadavku na výkon jeho práv, Xerox túto
požiadavku postúpi zákazníkovi okamžite e-mailom. Xerox oznámi zákazníkovi porušenie ochrany osobných dát, a to
v maximálnej lehote 72 hodín. Toto oznámenie bude obsahovat aj prislušnú dokumentáciu, aby bol zákazník schopný
v prípade nutnosti informovat dozorný úrad. ‚

7. Zákazník potvrdzuje a súhlasí stým, že osobně dáta móžu byt odovzdávané do krajin mimo EHP, ktoré nemusia splňat
zodpovedajúci level zabezpečenia ochrany osobných údajov. V takom prípade Xerox implementuje opatrenia založené
na vhodných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, prípadne zaistí zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných dát
v súlade 5 nariadenim.

8. Xerox sprístupní všetky nevyhnutné informácie na preukázanie súladu s ustanoveniami uvedenými v tomto článku.
9. Xerox sprístupní zákazníkovi všetky potrebné lnformácle na preukázanie súladu so závězkami uvedenými v tomto

článku a umožní vykonanie auditu zákazníkom alebo ním poverenou osobou a poskytne nevyhnutnú súčinnost prí
vykonávaní auditu zákazníkom v súvislosti s touto zmluvou.

10. Xerox móže vystupovat ako prevádzkovateľ v zmysie nariadenia v pripadoch. keď osobně dáta sú nevyhnutné pre
oprávnený záujem v zmysle čI. 6 ods. 1 písm. f) vrátane nasledujúcich účelov: (i) vykonávanie auditov; (ii) uistenie, že
na základe tohto kontraktu existuje dobrá správa a obchodně vztahy; (hi) vykonávanie výskumu kvality poskytovaných
služieb, ktoré sů predmetom tejto zmluvy; (iv) poskytovanie priameho marketingu samostatne (alebo prostredníctvom
spoločností zo skupiny Xerox), ponúkanie produktov, služieb a propagácia skupiny Xerox mých, než poskytovaných na
základe tejto zmluvy (v tomto pripade móže zákazník vykonat kedykoľvek opt-out); (v) správa stažností a sporov;
pripadne odpovede na akúkol‘vek požiadavku zákazníka alebo jeho povereného zástupcu.

11. Xerox je oprávnený v zmysle vyššie definovaných účelov poskytovat osobně dáta tretím stranám na iný účel, než je
marketing a propagácia. Kategórie prijemcov osobných údajov sú nasledujúce

. Predajcovia, makléri, poistovne, akcionári, subdodávatelia, ručitelia;

. Poskytovatelia služieb vystupujúci oko prevádzkovatelia v zmysle noriadenia (na základe požiodovky
zákazníka Xerox poskytne kontaktné údaje a identitu takého poskytovateľa služieb

. Skupina Xerox ajej obchodní portneri v zmysle výkonu oprávneného záujmu; alebo

. Národná/medzinárodná právna či regulatórna autorita, s ktorou je Xerox povinný zdieľat údaje na základe
právneho predpisu
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. Osobně dúto můžu byť zodpovedajúcim spůsobom zdíeľané so spoločnostami poskytujúcimi finančnú
analýzu a poistenie rizík a úverov.

12. Je výlučnou zodpovednostou zákazníka zabezpečit (a držat zabezpečené) citlivé dáta (vrátane osobných dát) a
permanentne mazat také dáta z interných pamůtových médiL pokiaľ sa požaduje (v každom prípade pred vrátením
památového média). Zákazník uhradí Xeroxu škodu, ktorú Xerox utrpí porušením povinností v tomto článku.

13. Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané Xeroxom ako prevádzkovatelbm, má právo namietat, na prístup
k údajom, na opravu, na obmedzenie spracovania, na výmaz, rovnako oko na prenos osobných dát a právo na opt out
z marketingovej komunikácie. Kontoktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby sú k dispozkii na www.xerox,sk/o
nasíochrana-osobnvch-udaiov. Dotknutá osoba je oprávnená podat sfažnosf Uradu na ochranu osobných údajov.

1 Li. Pre pripad, že Xerox nieje schopný komunikovat priamo s Dotknutými osobami, zmocňuje výslovne Zákaznika a tento
to prijima, aby poskytol Dotknutým osobám informácie v zmysle článku 14 Nariadenia. Na základe požiadavky Xeroxu
a v záujme splnenia požiadaviek stanovených nariadenĺm, Zákaznik sa zavázuje poskytnút také dokumenty, ktové
můžu byt požadované s cieľom preukázania poskytnutia informácií Dotknutým osobám.

1 5. Osobně údaje sa spracovávajú najviac 5 rokov od skončenia účinnosti Zmluvy alebo sporov súvisiacich s touto
Zmluvou.
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