ZMLUVA O PRENÁJME SOFTWARU
č. ISN00419VA
Uzavretá medzi poskytovateľom a objednávateľom :
1. Poskytovateľ:

ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa : Baračka 85/87, 914 51 Trenčianske Teplice
V zastúpení :
Lenka Václavová, konateľ spoločnosti
IČO :
44 783 990
DIČ :
2022839104
IČ DPH :
SK2022839104
Obchodný register :
Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 58669/B
Bankové spojenie :
ČSOB a. s., Číslo účtu. SK59 7500 0000 0040 2403 0210
E-mail :
roman@vaclav.sr
zodpovedná osoba :
Roman Václav , LL.M., MBA, Tel : 0910 905154
(ďalej ako „poskytovateľ)
2. Objednávateľ :

Obec Beckov
č. 180
916 38 Beckov
V zastúpení :
Daniel Hladký, starosta obce
IČO :
00 311 413
DIČ :
2021091336
E-mail :
beckov@obec-beckov.sk
(ďalej ako „objednávateľ')
uzatvárajú v súlade súst. § 269 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej
len „zmluva") v nasledovnom znení:
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať užívateľovi počas trvania tejto
zmluvy služby podľa podmienok tejto zmluvy a záväzok užívateľa uhradiť poskytovateľovi
za plnenie jeho činností dohodnutú odmenu podľa podmienok tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa v rámci predmetu zmluvy poskytovať:
a) prenájom jednotlivých modulov GDPR softwaru GO upresnených v prílohe číslo 1,
Špecifikácia prenájmu GDPR softwaru GO:
1. Protikorupčný manažment:
Modul vedie evidencie oznamovateľov a druhov korupcie, monitoruje dodržanie termínov
povinností vrátane aktívnej ochrany oznamovateľa korupčnej činnosti, ďalej je to významná

pomôcka pre Zodpovednú osobu pri manažmente protispoločenskej činnosti a zároveň
komunikačná platforma s Inšpektorátom práce, štatutárom organizácie a zároveň orgánmi
činnými v trestnom konaní. Právnym základom je zákon č. 307/2014 Z. z.
2. Pracovná zdravotná služba
Modul je v súlade so znením zákona č. 355/2007 a zmenách účinných od 1.4.2018 a novelou
vyhl. MZ SR č. 448/2007 Z. z. Na základe kategorizácie prác z hľadiska zdravotného rizika
vedie nielen potrebné evidencie zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 1 a 2
kategórie, ale najmä povinností zamestnávateľa pri oznamovaní údajov týkajúcich sa
zamestnancov príslušnému orgánu verejného zdravotníctva generovaním príslušného
oznámenia v požadovanom termíne a možnosti vedenia evidencií vstupných lekárskych
prehliadok, rôznych typov školení a upozornení na opakované preškolenia tak, aby
zamestnávateľ neopomenul žiadne povinnosti
3. Ochrana osobných údajov
Modul je organizačným / technickým opatrením v informačných systémoch prevádzkovateľa
podľa § 39 zákona č. 18/2018 Z. z., ktorý riadi evidencie informačných systémov (agendy),
vedie zoznamy zamestnancov, oprávnených a zodpovedných osôb, ako aj zoznamy
dotknutých osôb; riadi manažment bezpečnostných incidentov, generuje konkrétne
formulované odpovede dotknutým osobám z jednotlivých agend a tiež hlásenia pre dozorné
orgány. Vo svojich záložkách obsahuje vzory bezpečnostnej dokumentácie, súhlasov
dotknutých osôb, poverenia oprávnených osôb, vzory zmlúv so sprostredkovateľmi, podklady
pre interný audit ako aj kompletnú legislatívu.
4.Benefity
Modul Benefity je určený na komplexnú správu zamestnaneckých benefitov, ktoré potrebuje
zamestnávateľ evidovať a vyhodnocovať vo vzťahu k jednotlivým zamestnancom v časových
intervaloch. Ide o benefity, ktoré zamestnávateľ poskytuje popri bežnej odmene za prácu v
dvoch kategóriách – povinné vyplývajúce zo zákona a nepovinné benefity. Povinné benefity
sú napr. rekreačné poukazy, stravné lístky, preplatenie voľnočasových aktivít zo sociálneho
fondu (lístky na kultúrne podujatia), nepovinné benefity sú napr. užívanie hnuteľného majetku
zamestnávateľa na súkromné účely – služobné auto, mobilný telefón - hovorné, notebook,
vecné dary k životným jubileám, darčekové poukážky, príspevky atď. Admin licencia modulu
Benefity je bonusovým modulom pre každého zákazníka, ktorý si kúpi aspoň základný
modul GDPR. Teda cena za admin licenciu Benefity je 0 eur. Prípadná klientska licencia sa
prikupuje podľa konfigurácie v modulovom zložení softvéru.
b) zabezpečenie súladu podľa platnej legislatívy v čase trvania zmluvy, vrátane metodických
pokynov a vyhlášok dozorných úradov, podporu a poradenstvo.
c) GDPR software GO počet a typ nevýhradných licencií, moduly, cena za prenájom a doba
trvania prenájmu, budú špecifikované v prílohe číslo 1, Špecifikácia prenájmu GDPR
softwaru GO, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o prenájme.
Článok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí príloha číslo 2, Licenčné podmienky, ktoré sa
objednávateľ zaväzuje akceptovať v plnom rozsahu.

2. Dodávateľ dodá objednávateľovi inštalačné kľúče k GDPR softwaru GO po podpísaní
zmluvy a to na kontaktný mail: .................................................................. V prípade potreby
má objednávateľ možnosť využiť zákaznícku podporu a to na t. č. +421 911 110 305, alebo email info@gdpr-software.eu.
3. Po skončení platnosti zmluvy si dodávateľ vyhradzuje právo zablokovať funkcionalitu
GDPR softwaru GO.
Článok III.
Odmena poskytovateľa a platobné podmienky
1. Podkladom na úhradu odmeny podľa tohto článku je uzatvorená Zmluva o prenájme
softwaru s prílohou číslo 1, Špecifikácia prenájmu GDPR softwaru GO, v ktorej sú jasne
vyšpecifikované moduly, počet a typ nevýhradných licencií, cena za prenájom a doba
prenájmu. Poskytovateľ vystaví vždy k prvému dňu v mesiaci faktúru, podľa špecifikácie
prenájmu GDPR softwaru GO, teda prílohy číslo 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy
o prenájme softwaru, so splatnosťou 14 dní.
Článok IV.
Trvanie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 12, 24, alebo 36 mesiacov podľa prílohy číslo 1,
Špecifikácia prenájmu GDPR softwaru GO, odo dňa podpísania zmluvy s možnosťou
ďalšieho predĺženia formou dodatku k Zmluve o prenájme GDPR softwaru GO.
2. V prípade predčasného vypovedania tejto zmluvy zo strany objednávateľa, musia si
zmluvné strany splniť svoje záväzky, vrátane úhrady cieľovej sumy, uvedenej v prílohe č. 1,
Špecifikácia prenájmu GDPR softwaru GO.
Článok V.
Komunikácia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie a právne úkony podľa tejto zmluvy si
budú doručovať niektorou z nasledovných foriem:
a) e-mailom na adresy uvedené v záhlaví,
b) doporučenou poštou s doručenkou alebo kuriérom na adresu uvedenú v záhlaví,
c) osobne oproti písomnému potvrdeniu.
Článok VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Ani jedna zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu
druhej zmluvnej strany postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na akúkoľvek
tretiu právnickú alebo fyzickú osobu
2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek budúce spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú
prednostne riešené rokovaniami zúčastnených strán za účelom dohody.

3. Táto zmluva sa uzatvára písomne a je možno ju meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode
zmluvných strán, výlučne vo forme písomného dodatku k tejto zmluve.
4. Zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
po jednom vyhotovení.
V Trenčianskych Tepliciach, dňa 01.05.2019

.........................................
objednávateľ

..........................................
poskytovateľ

