
B-SYST LJCENČNÁ ZMLUVA

uzavre(á podľa ‚€ 65 a nasi. zákona č 185/20)5 Z z Amorský zákon medzi zmlm‘nými Sanami

ČiánokL
Zmluvné strany

1.1 Autor

Obchodně meno: eSYST, s.r.o.
Sídlo: M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina
iČo: 50139088
DIČ: 2120186816
IČDPH SK2120186816
Štatutámy orgán: Mgr. Michal Gondžár
Telefón: 0907 129 077
Email: info@esyst.sk

(dale] Žen „Autor‘)

1.2 NadobúdateP

Obchodné meno: Obec Beladice
Sídlo: Gaštanová 167/1, 95175 Betadice
iČo: 00307769
DIČ: 2021037843
Štatutámy orgáw PhDr. Máňo Žáčlk

Telefón: +421 905 514 083
Email: starosta@obecbeladice.sk

(d‘alej len „Nadobúdateľ“)

ČIánokIL
Predmet zinluvy

2.1 Autor vytvoril software: Enex (ďatej len „Dieto“), ktorý je umiestnený na webovej stránke: www.enex.sk.

2.2 Autor udeľuje Nadobúdaterovi licenciu na použitie Dieta spůsobom, v rozsahu, na čas a za odmenu,
ktoré sú určené v tejto licenčnej zmluve.

2.3 Nadobúdateľ si zároveň Objednáva nasledovné dopInkové služby:

. Jednorazová prvotná implementácia zmlúv a odberných miest do profilu Enex. Cena imptementácie je
dohodnutá na sumu 15,00,- EUR bez DPH zajedno odbemé miesto.

. Nadobúdateľ je povinný zas]ať Autorovi potrebné dokumenty na vytvorenie profilu.

Článok HL
Cena licencie

3.1 Nadobúdatel‘ sa zaväzuje uhradiť Autorovi cenu za ticenciu vo výške 300 EUR bez DPH na obdobie 1



rok od uzatvorenia tejto zmluvy.

3.2 Autor je platcom DPH a DPH bude účtovaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej
republiky.

3.3 Cenu licencie bude Nadobúdateľ uhrádzať Autorovi na jeho bankový účet, uvedený v záhlaví tejto
zmluvy, na základe Autorom vystavenej faktúry. Akúkoľvek zmenu svojho bankového účtu je Autor povinný
bezodkladne oznámit‘ Nadobúdateľovi.

Článok W.
Dielo

4.1 Na základe tejto ticenčnej zmluvy Autor udeľuje Nadobúdateľovi licenciu na použitie dieta Enex.

4.2 Autor udeľuje Nadobúdatel‘ovi nevýhradnú licenciu na použitic Dieta, spósobom uvedeným v bode 1.
tohto článku.

ČIánok V.
Rozsah Jicencie

5.1 Autor udeľuje Nadobúdateľovi licenciu v neobmedzenom rozsahu.

ČIánokVI.
Cas udelenia licencie

6.1 Autor uderuje Nadobúdateľovi Hcenciu počas trvania tejto zmluvy.

6.2 Zmluva sa uzatvára a licencia sa udeľuje na obdobie 12 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy obidvoma
zmluvnými stranami.

6.3 Platnosť zmluvy sa automaticky predlžuje na dobu ďalších 12 mesiacov a to aj opakovane, pokiaľ
niektorá zmtuvná strana písomne neoznámi druhej zmluvnej strane najmenej 2 mesiace pred ukončením
platnosti zmluv)‘, že s predlžením platnosti zmluvy na dobu ďalších 12 mesiacov nesúhlasí.

6.4 V pripade oznámenia o nesúhlase s predÍžením licencie, podra bodu 3 tohto článku, zaniká platnost‘
zmluvy Po uplynuti obdobia platnej licencie.

Článok VII.
Ochrana osobnýcl‘ údajov

7.1 Sprostredkovateľ (Autor) prehlasuje, že prijal a má zavedené primerané technické a organizačně opatrenia
splňajúce požiadavky GDPR a Zákona na zabezpečenie ochrany práv dotknutých osůb Prevádzkovateľa
(Nadobúdatei‘).

7.2 Sprostredkovateľ prehlasuje, že nebude spracúvaf osobně údaje na žiadne ině účely, ako je účel predmetu
tejto zmluvy.

7.3 Sprostredkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci .- osoby konajúce za Sprostredkovateľa, ktoré
spracúvajú osobně údaje, sú riadne pisonine poverené a zaviazané mlčanlivosťou, a to aj po skončení
pracovného pomeru v zmysle * 79 Zákona.

7.4 Sprostredkovateľ prehlasuje, že osobitné kategórie osobných údajov podľa čL 9 ods. 2, písm. GDPR
spracúva v zmysle či. 9 ods. 3 GDPR.

7.5 Sprostredkovateľ prehiasuje, že zabezpečí bezpečnosť údajov podra čI. 28 odsek 3c a čI. 32 GDPR,
najmä v súvislosti s ČL 5, ods. I a 2 GDPR.

7.6 Sprostredkovatel‘ prehiasuje, že nebude v žiadnom pripade vykonávat‘ prenos osobných údajov žiadnej



tretej strane, okrem ďalších sprostredkovateľov, vopred písomne odsúhlasených Prevádzkovateľom.

7.7 Sprostredkovateľ prehiasuje, že nebude v žiadnom pripade uskutočňovať prenos osobných údajov
poskytnutých Prevádzkovateľom do tretich krajin.

7.8 Sprostredkovateľ může osobně údaje poskytnúť štátnym orgánom a inštitúciám, ak to vyžaduje osobitný
predpis. Pred takýmto poskytnutím osobných údajov je Sprostredkovateľ povinný Prevádzkovateľa o tomto
zamýšľanom poskytnutí infom~ovať.

7.9 Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že bude Prevádzkovaterovi oznamovaf všetky porušenia ochrany
osobných údajov, ktoré u neho vzniknú a můžu mať dopad na osobně údaje Prevádzkovateľa. Tieto
skutoČnosti je Sprostredkovatel‘ povinný bezodkladne oznámit? Prevádzkovateľovi, najneskůr však v lehote
do 3 dní od ich vzniku alebo zistenia.

7.10 Sprostredkovateľ umožni zodpovednej osobe Prevádzkovateľa nezávislý výkon dohľadu nad ochranou
osobných údajov, podl‘a ~ 46 Zákona a článku 39 GDPR, v medziach spracúvaných osobných údajov
dotknutých osób prevádzkovatera, ak takáto osoba bola Prevádzkovaterom poverená.

Čiánok VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

8.1 Nadobúdateľ může liccnciu, udelcnú Autorom na základc tcjto Licenčnej zmluvy, postúpiť zmluvou lcn s
predchádzajúcim písomným súhiasom Autora.

8.2 Nadobúdateľ sa zaväzuje pil používaní Diela dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky Autora, ktoré
sú uverejnené na webovej stránke Autora na stránke www.prolex.sk.

Článok IX.
ZavereČné ustanovenia

9.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a úČinnosť deň nasledujúci Po
zverejnení v príslušnom registri.

9.2 Táto ]iccnčná zmluva sa uzatvára písomne v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovcnic dostane
každá zo zmluvných strán. Akékol‘vek zmeny alebo dopinky k tejto zmluve je možné robiť len formou
písomných dodatkov k zmluve, podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.

9.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a uzatvárajú ju na základe
slobodne a vážne prejavenej vůle, na znak čoho túto zmluvu podpisujú.

V Žiline dňa 22.2.2023
e—SYST s.r.o.

Mgr. Michal,~ondžár PhDr. Máňo z‘«..
eSYST, s.rĺ5Ĺ Obec Beladice
Autor V Nadobúdateľ


