
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností uzatvorená podta § 269 ods. 2

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a § 19 ods. 2

a 3 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.

373/2018 Z. z. (ďalej ako "zákon o kybernetickej bezpečnosti")

(ďalej len "Zmluva")

medzi

1. Prevádzkovaterom základnej služby

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Zápis:

IČO:

DIČ:

Obec Tekovské Nemce

Tekovská 405/4 Tekovské Nemce, 96654

Ing. Erika Valkovičová, starostka obce

00321044

2021111488

(ďalej len prevádzkovater základnej služby a/alebo odberateľl

a

2. Dodávaterom na výkon činností

Obchodné meno: ELEKTROČASs.r.o.

Sídlo: Hlavná 48, 900 27 Bernolákovo

Štatutárny orgán: Karol Unterländer, konateľ

Zápis: OS BA I

IČO: 35841397

DIČ: 2020202734

(ďalej len dodávateľ na výkon činností a/alebo dodávateľ)

Odberateľ a Dodávater spolu ďalej ako "Zmluvné strany" a každý samostatne ako "Zmluvná strana"

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu za účelom špecifikácie plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných
povinností v nadväznosti na zmluvný vzťah založený zmluvou, objednávkou alebo iným právnym úkonom uzavretým
medzi Dodávateľom ako podnikom a prevádzkovateľom základnej služby (ďalej v tomto texte len "Osobitná zmluva").
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Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Odberateľ je prevádzkovateľom základnej služby v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej ako "zákon o kybernetickej bezpečnosti/l).

2. Odberateľ vyhlasuje, že si je vedomý svojich zmluvných a zákonných povinností, prijal všetky potrebné

bezpečnostné opatrenia, ktoré bude počas platnosti tejto zmluvy udržiavať, má zodpovedajúce materiálne,

technické a personálne vybavenie a sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť a informácie, aby

mohol efektívne naplňať účel a predmet tejto Zmluvy.

3. Dodávateľ je Podnik zriadený podľa osobitného predpisu, ktorý poskytuje Odberateľovi verejné elektronické

komunikačné služby na základe Osobitnej zmluvy (ďalej len "služby/l) a ku ktorému je sieť základnej služby alebo

informačný systém základnej služby Odberateľa pripojený podľa znenia §19 odseku 3 zákona o kybernetickej

bezpečnosti.

4. Dodávateľ prehlasuje, že sa detailne oboznámil s rozsahom a povahou požadovaných bezpečnostných opatrení a

notifikačných povinností podľa tejto Zmluvy a že disponuje technickým vybavením, kapacitami a odbornými

znalosťami, ktoré sú potrebné pre zaistenie požiadaviek podľa tejto Zmluvy.

5. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať všetky činnosti definované v tejto Zmluve v súlade s platnými právnymi

predpismi. Zmluvne strany zhodne prehlasujú, že nič v tejto zmluve nezbavuje zmluvné strany zodpovednosti za

plnenie vlastných povinností, ktoré im vyplývajú z právnych predpisov vydaných v súlade so zákonom o

kybernetickej bezpečnosti a zo zákona o kybernetickej bezpečnosti.

6. Pojmy uvedené v tejto zmluve sa zhodujú s pojmami definovanými zákonom o kybernetickej bezpečnosti a v

prípade ich slovnej nezhody sa použijú ustanovenia zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú im významom

najbližšie.

7. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia Osobitnou zmluvou a zákonom o

kybernetickej bezpečnosti, alebo inými právnymi predpismi vydanými v súlade so zákonom o kybernetickej

bezpečnosti.

Článok 2

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je určenie práv, povinností a záväzkov Zmluvných strán pri plnení bezpečnostných

opatrení a notifikačných opatrení realizovaných v nadväznosti na Osobitnú zmluvu.

2. Dodávater sa zaväzuje zaistiť pri poskytovaní služieb Odberateľovi dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek, ktoré

sú kladené na tretie strany v zmysle § 19 zákona o kybernetickej bezpečnosti a Vyhlášky Národného

bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra

bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len "vyhláška NBÚ/I).

3. Trvanie tejto Zmluvy zodpovedá trvaniu akéhokoľvek zmluvného vzťahu Odberateľa s Dodávateľom oblasti

poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb.

4. Miestom plnenia tejto Zmluvy sú najmä pracovisko alebo sídlo Odberateľa, pracovisko alebo sídlo Dodávateľa,
alebo pracoviská a sídla subdodávateľov v zmysle Osobitnej zmluvy. V prípade zmeny alebo doplnenia sídla alebo

pracoviska zo strany Zmluvných strán, vykonajú tak Zmluvné strany oznamom zaslaným e-mailom na kontaktné

osoby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy najneskôr do 30 dní od vykonania tejto zmeny.

5. Bezpečnostné opatrenia a notifikačné povinnosti sa Dodávater zaväzuje plniť od okamihu nadobudnutia účinnosti

tejto Zmluvy až do skončenia platnosti Osobitnej zmluvy, pokiaľ z právnych predpisov uvedených v tejto Zmluve

nevyplývajú určité povinnosti pre Dodávateľa aj po skončení platnosti Osobitnej zmluvy.
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Článok 3
Práva a povinnosti Dodávatera

1. Dodávater sa zaväzuje chrániť všetky informácie poskytnuté Odberateľom, najmä chrániť ich integritu, dostupnosť

a dôvernosť pri ich spracovaní a nakladaní s nimi v prostredí Dodávateľa.

2. Dodávater sa zaväzuje hlásiť všetky potrebné informácie požadované Odberateľom pri zabezpečovaní požiadaviek

kladených na Odberateľa podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti alebo vyhlášky NBÚ, a to zaslaním mailu na

kontaktn ú osobu Odberateľa uvedenú v tejto Zmluve a to bezodkladne.

3. Dodávater sa zaväzuje hlásiť všetky informácie, ktoré majú vplyv na túto Zmluvu zasla ním e-mailu na kontaktnú

osobu Odberateľa uvedenú v tejto Zmluve a to bezodkladne.

4. V oblasti technických zraniteľnosti systémov a zariadení realizuje Dodávater opatrenia podta § 9 vyhlášky NBÚ,

najmä identifikuje technické zraniteľnostl informačných systémov, ktoré využíva pri poskytovaní služieb

Odberateľovi a ktoré toto poskytovanie služieb Odberateľovi ovplyvňujú, napríklad prostredníctvom opatrení

definovaných v nasledovných bodoch alebo opatrení s porovnateľným účinkom:

a. Zavedenie a prevádzka nástroja alebo mechanizmu určeného na detegovanie existujúcich zraniteľnosti

programových prostriedkov a ich častí, ak sú súčasťou poskytovaných služieb.

b. Zavedenie a prevádzka nástroja alebo mechanizmu určeného na detegovanie existujúcich zraniteľnosti
technických prostriedkov a ich častí, ak sú súčasťou poskytovaných služieb.

c. Využitie verejných a výrobcom poskytovaných zoznamov, ktoré opisujú zranlteťnosti programových a

technických prostriedkov.
S. Dodávateľ je ďalej povinný:

a. zabezpečiť vlastnú kybernetickú bezpečnosť, aby cez Dodávateľa nebolo možné zasiahnuť siete a

informačné systémy prevádzkovateľa základnej služby,

b. sledovať hrozby dotýkajúce sa Dodávateľa, ktoré by mohli mať potenciálny nepriaznivý vplyv na základnú

službu prevádzkovateľa základnej služby ( "incidenty"),

c. zasielať Odberateľovi včasné varovania pred incidentmi, o ktorých sa dozvie z vlastnej činnosti podľa tejto

zmluvy alebo inak a to bezodkladne,

d. spolupracovať s Odberateľom pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti sietí a informačných systémov

prevádzkovateľa základnej služby,

e. vrátiť, previesť alebo aj zničiť všetky informácie, ku ktorým má Dodávateľ počas trvania Osobitnej zmluvy s

Odberateľom prístup, ak sa skončí účel spracúvania a požiada o to Odberateľ a to bezodkladne, prípadne

v lehote určenej Odberateľom,

f. okrem už uvedeného prijať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia v oblastiach podľa § 20 ods. 3 písm. el f},

hl, il a kl zákona o kybernetickej bezpečnosti v rozsahu podľa§ 8, 10, 12, 14 a 15 vyhlášky NBÚ, a v rozsahu

špecifikovanom v bezpečnostnej politike Odberateľa,

g. spolupracovať s Odberateľom v oblasti kybernetickej bezpečnosti tak, aby nedošlo ku kybernetickým

incidentom a/alebo iným situáciám, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť a/alebo poskytovanie služieb.

6. Dodávateľ môže zapojiť do poskytovania služieb na základe Osobitnej zmluvy ďalšieho dodávateľa ak mu to vyplýva

z ustanovení Osobitnej zmluvy. Ak Dodávater zapojí do poskytovanie služieb ďalšieho dodávateľa, vzťahujú sa na

neho rovnaké podmienky, ako na samotného Dodávateľa. Za plnenie povinností ďalších dodávateľov zodpovedá

priamo Dodávateľ.

Článok 4
Riešenie kybernetických incidentov
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1. Dodávater sa zaväzuje postupovať tak, aby pri jeho činnosti nedošlo k vzniku kybernetického incidentu.

2. Dodávater je povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín nahlásiť Odberateľovi každý incident, o ktorom sa

dozvie, a to spôsobom určeným touto zmluvou. Dodávater následne určí závažnosť incidentu.

3. Ak v čase hlásenia incidentu stále trvajú prejavy incidentu, Dodávater odošle Odberateľovi neúplné hlásenie aj s

odkazom, že ide o neúplné hlásenie. Dodávateľ neúplné hlásenie bez zbytočného odkladu doplní po obnove riadnej

a úplnej prevádzky siete a všetkých informačných systémov Odberateľa.

4. Najčastejšími spôsobmi riešenia incidentov, ktoré Dodávater využíva, sú:

a. odozva,

b. označenie incidentov a ich účinkov,

c. náprava nepriaznivých dopadov incidentov

d. iné vhodné činnosti spojené s nápravou incidentov (ďalej len "Reakčné opatrenia"), a to ako na výzvu

Odberateľa, tak aj bez jeho výzvy, ak sa o incidente dozvie.

5. Dodávateľ pri reakciách na incidenty spolupracuje s Odberateľom, NBÚ a inými príslušnými orgánmi a za týmto

účelom poskytuje súčinnosť a zdieľa všetky získané informácie, ktoré nie sú dôvernými informáciami a ktoré by

mohli mať vplyv na implementáciu Reakčných opatrení v budúcnosti.

6. Dodávateľ bez zbytočného odkladu oznámi Odberaterovi implementáciu Reakčných opatrení. Ak o to Odberater

požiada, po úspešnej implementácii Reakčného opatrenia Dodávater predloží návrh bezpečnostných opatrení a

postupov, ktoré zabezpečia, že nedôjde k opakovaniu, pokračovaniu či šíreniu incidentu (ďalej len "Ochranné

opatrenie"). Ak Dodávater Ochranné opatrenie nenavrhne alebo ak Ochranné opatrenie neprinesie požadovaný

efekt, Dodávateľ vypracuje a predloží iné Ochranné opatrenie. S povolením Odberateľa Dodávateľ implementuje

Ochranné opatrenie a spíše záznam o efektívnosti jeho implementácie.

Článok S
ZOdpovednosť Dodávatera

1. Dodávater berie na vedomie, že neplnenie jeho povinností podľa tejto Zmluvy môže spôsobiť Odberateľovi škody,

pričom v prípade škôd ako dôsledkov incidentov, ktoré by sa pri riadnom a včasnom plnení povinností Dodávateľa

podľa tejto zmluvy neprejavili alebo by sa prejavili v menšej intenzite, zodpovedá Odberaterovi v plnom rozsahu

(zodpovednosť za výsledok).

2. Ak Odberateľ v súvislosti s preukázaterným porušením povinností Dodávateľa podľa tejto Zmluvy dostane pokutu,

zaväzuje sa Dodávateľ nahradiť vzniknutú škodu, či poskytnúť primerané (peňažné) zadosťučinenie. Dodávateľ sa

zároveň zaväzuje v súlade s § 725 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnýzákonnfk, odškodniť Odberateľa v plnej výške

udelenej pokuty, uloženej náhrady škody či primeraného (peňažného) zadosťučinenia.

Článok 6
Audit kybernetickej bezpečnosti

1. Odberateľ je oprávnený vykonať u Dodávateľa audit zameraný na overenie plnenia povinností Dodávateľa poóra

tejto Zmluvy a efektívnosti ich plnenia, najmä na overenie technického, technologického a personálneho vybavenia

Dodávateľa na plnenie úloh na úseku kybernetickej bezpečnosti, ako aj nastavenie procesov, rolí a technológií v

organizačnej, personálnej a technickej oblasti u Dodávateľa pre plnenie cieľov tejto Zmluvy. Výdavky Odberateľa

spojené s vykonaním auditu znáša Odberater.

2. Odberater je oprávnený poveriť vykonaním auditu u Dodávateľa tretiu stranu, ktorú za týmto účelom písomne

poverí a zaviaže mlčanlivosťou.

osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie oslobodítetov 3/A 040 O1 Košice

IČO: 50 528 041 lČ DPH: SK2120357041 lBAN: SK04 0900 0000 0051 55736074

SWIFT: GIBASKBX Okresný súd Košice l Odd.: Sro Vložka č.: 41 065/V

tel. číslo: 02/ 800 800 80
email: info@osobnyudaj.sk

www.osobnyudaj.sk



3. Dodávater sa zaväzuje, že Odberateľovi umožní kedykorvek vykonať audit, ktorým si Odberateľ overí mieru a

efektívnosť plnenia povinností Dodávateľom uvedených v bode 1 tohto článku, pričom tento audit bude zameraný

najmä na kontrolu technického, technologického a personálneho vybavenia a procesných postupov, ktoré

Dodávater využíva pri plnení svojich povinností v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a tiež bude zameraný na

overenie nastavenia a efektívnosti procesov a technológií v organizačnej a technickej oblasti Dodávateľa.

4. Akékoľvek nedostatky alebo pochybenia zistené auditom je Dodávater povinný odstrániť bezodkladne, avšak

najneskôr do 60 (slovom: šesťdesiatich) kalendárnych dní.

5. Dodávater je povinný pri audite spolupracovať s Odberateľom a v prípade potreby umožniť mu sprístupniť svoje

priestory, dokumentáciu a technické a technologické vybavenie, ktoré súvisia s plnením úloh na úseku

kybernetickej bezpečnosti podľa tejto Zmluvy, umožniť zamestnancom Odberateľa voľný vstup do svojich

priestorov a zabezpečiť im dokumentáciu a technické vybavenie potrebné na plnenie úloh podľa tejto Zmluvy.

6. Odberateľ je povinný oznámiť Dodávaterovi najmenej 10 (slovom: desať) pracovných dní vopred, že chce u
Dodávateľa vykonať audit.

7. Odberater je povinný zachovávať mlčanlivosť o okolnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone auditu a ktoré nie sú

verejne známe. Odberater a jeho zamestnanci pri návšteve priestorov Dodávateľa v rámci výkonu auditu musia

dodržiavať pokyny Dodávateľa týkajúce sa uvedených priestorov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

(ďalej len "BOZP") a ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na

účinné zdolávanie požiarov (ďalej len "POli), s ktorými boli oboznámení podľa tretej vety tohto odseku, pričom

zodpovednosť za to, že tieto osoby budú dodržiavať uvedené pokyny, nesie Odberateľ, Za vytvorenie podmienok na

zaistenie BOZP a PO a zabezpečenie a vybavenie priestorov Dodávateľa na bezpečný výkon auditu zodpovedá v

plnom rozsahu a výlučne Dodávater. Dodávater je povinný preukázatelne informovať zamestnancov Odberateľa o

nebezpečenstvách a ohrozenia ch, ktoré sa pri výkone auditu v priestoroch Dodávateľa môžu vyskytnúť, a o

výsledkoch posúdenia rizika, o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal Dodávateľ na

zaistenie BOZP a PO, o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako

aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, a preukázateľne ich poučiť

o pokynoch na zaistenie BOZP a PO platných pre priestory Dodávatera.

Článok 7
Dôvernosť informácií a mlčanlivosť

1. Zmluvné strany, nimi poverené osoby, subdodávatelia, ako aj zamestnanci oboch zmluvných strán sú povinní

zachovávať v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré sú uvedené v-tejto zmluve a/alebo ktoré budú uvedené v jej

dodatkoch a prílohách a/alebo ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou alebo s

ktorými sa oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom plnenia, s údajmi, ktoré podliehajú

ochrane, s údajmi o klientoch a obchodných partneroch zmluvných strán, údajmi z informačných systémov

ktorejkoľvek zmluvnej strany a predzmluvnými rokovaniami s ňou súvisiacimi, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

a. ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe všeobecne záväzných

právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych

predpisov (napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),

b. ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou

zmluvnou stranou, informácie, ktoré už sú v deň podpisu zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v

deň podpisu tejto zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov,

c. informácie, ktoré sa stanú po podpise zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni získať z

bežne dostupných informačných prostriedkov,
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d. ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane právnych,

účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou

mlčanlivosti, alebo ak sa voči dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti,

e. pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je dotknutá

zmluvná strana účastníkom,

f. ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany.

2. Zmluvné strany sú povinné zachovať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ibaže by z tejto Zmluvy alebo

z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo inak. Tento záväzok trvá aj po ukončení platnosti

a účinnosti tejto Zmluvy.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej

strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb

k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni

poradcovia zmluvných strán, ktorí sú chladne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na

základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky zúčastnené osoby a subjekty budú s takto poskytnutými informáciami a

zistenými skutočnosťami nakladať ako s dôvernými informáciami.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez

zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany s rovnakou

starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu

primeranej odbornej starostlivosti a zachovávania ochrany a dôvernosti údajov v súlade s právnym poriadkom SR.

7. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o podmienkach spolupráce podľa tejto Zmluvy, ako aj o

všetkých skutočnostiach týkajúcich sa druhej Zmluvnej strany (najmä, nie však výlučne obchodnej povahy), ktoré im

boli sprístupnené počas trvania tejto Zmluvy alebo ktoré sa im stali iným spôsobom známe. Uvedené sa týka najmä

skutočností týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti a osobných údajov zamestnancov. Povinnosť mlčanlivosti trvá

aj po skončení tejto Zmluvy alebo Osobitnej zmluvy bez časového obmedzenia.

8. Výnimky z povinností podľa tohto článku tejto Zmluvy upravujú najmä Zákon o kybernetickej bezpečnosti a iné

príslušné právny predpisy.

Článok 8

Kontaktné osoby

1. Dodávater je povinný komunikovať pri plnení povinností podla tejto zmluvy s Odberateľom emailom na kontaktné

údaje zmluvných strán, alebo iným vhodným spôsobom, pričom vo všetkých prípadoch musí byť prenos informácií

uskutočnený za podmienok umožňujúcich chránený prenos informácií.

2. Odberater určuje nasledovnú kontaktnú osobu pre komunikáciu s Dodávateľom na úseku kybernetickej

bezpečnosti:

meno: Ing. Erika Valkovičová

telefonický kontakt:

adresa elektronickej pošty: starosta@tekovske-nemce.sk

3. Dodávateľ určuje nasledovnú kontaktnú osobu na úseku kybernetickej bezpečnosti pre komunikáciu s

Odberateľom:

meno: Mgr.Tomáš Unterländer

telefonický kontakt: 0905 664 213

adresa elektronickej pošty: elektrocas@elektrocas.sk
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4. Kontaktná osoba Dodávateľa plní úlohy pri zabezpečovaní reaktivity podľa čl. 4 tejto Zmluvy. Kontaktná osoba plní
notifikačné povinnosti prostredníctvom na to povereného organizačného útvaru Dodávateľa.

5. Kontaktné osoby podľa odsekov 2 alebo 3 tohto článku môže príslušná zmluvná strana zmeniť, ak oznámi novú
kontaktnú osobu druhej zmluvnej strane v písomnej forme. Pre oznamovanie novej kontaktnej osoby sa použijú
ustanovenia zmluvy o doručovaní. V prípade ak kontaktné osoby majú prístup k informáciám a údajom Odberateľa
sú povinné zachovávať mlčanlivosť podľa § 12 ods. 1 zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Článok 9

Volba práva

1. Pre prípad, že ktorákoľvek zmluvná strana má svoje sídlo mimo územia SR,alebo počas trvania zmluvy zmení svoje
sídlo mimo územia SRalebo ktorej právny nástupca bude mať sídlo mimo územia SR,pre vylúčenie pochybností sa
zmluvné strany dohodli, že svoje práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve a inak preukázateľné neupravené
ani nedojednané ani nezaužívané medzi zmluvnými stranami ako obchodná zvyklosť, sa riadia platnou a účinnou
právnou úpravou štátu poskytovateľa a obsiahnutou najmä v Obchodnom zákonníku platnom a účinnom v
Slovenskej republike v jeho platnom znení (zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení).

2. Rozhodným právom je tak v zmysle dohody zmluvných strán právo Slovenskej republiky (volba práva). Je daná
právomoc slovenských súdov v zmysle § 37e zák. č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a
procesnom.

Článok 10

Doba trvania a zánik Zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do splnenia Osobitnej zmluvy alebo iného jej ukončenia.
2. Pred uplynutím dohodnutej doby trvania môžu Zmluvné strany zmluvný vzťah ukončiť:

a. kedykoľvek písomnou dohodou Zmluvných strán,
b. odstúpením Odberateľa od Zmluvy pri porušení zmluvných povinností Dodávateľom
c. odstúpením Dodávateľa od Zmluvy pri porušení zmluvných povinností Odberateľom

3. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa musí urobiť písomne, inak sa na neho neprihliada. Povinnosť doručiť odstúpenie od
tejto Zmluvy sa považuje za splnenú dňom prevzatia odstúpenia od tejto Zmluvy odmietnutím prevziať odstúpenie
od tejto Zmluvy.

4. Zrušenie tejto Zmluvy sa netýka tých ustanovení, ktoré vzhladom na svoju povahu alebo ich výslovné znenie majú
trvať aj po zrušení tejto Zmluvy, a záväzkov na náhradu škody spôsobenej porušením povinností podľa tejto
Zmluvy, ku ktorému dôjde do zrušenia tejto Zmluvy.

5. Odberateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy s okamžitou účinnosťou v prípade:
a. porušenia aplikovateľných právnych predpisov ohľadom kybernetickej bezpečnosti,
b. porušenia zmluvných ustanovení o kybernetickej bezpečnosti v Zmluve alebo v osobitnej zmluve,
c. ukončenia osobitnej zmluvy, bez ohradu na dôvod, spôsob a prípadnú spornosť ukončenia,
d. ak Dodávateľ opakovane koná v rozpore s touto Zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi

predpismi a na výzvu Odberateľa toto konanie a jeho následky v primeranej lehote určenej
Odberateľom neodstránil,

e. ak Dodávateľ pri svojej činnosti nedodržiava bezpečnostnú politiku informačných systémov Odberateľa,
f. ak Dodávateľ poruší záväzokmlčanlivosti a/alebo ochrany informácií vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
g. ak Dodávateľ bezodkladne nenahlási Odberateľovi incident, o ktorom sa dozvie, alebo ho nahlási v

rozpore s touto Zmluvou,
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h. ak Dodávateľ neumožní Odberaterovi vykonať audit aj napriek predošlému oznámeniu o vykonaní

auditu v lehote podľa tejto Zmluvy, alebo nespolupracuje s Odberateľom pri vykonávaní auditu,

i. ak Dodávater neodstránil nedostatky alebo pochybenia zistené auditom v lehote určenej podľa tejto

Zmluvy.

6. Dodávater je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak:

a. Odberateľ opakovane koná v rozpore s touto Zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,

b. Odberateľ neoznámi Dodávateľovi najmenej 10 (slovom: desať) pracovných dní vopred, že chce u

Dodávateľa vykonať audit,

c. Odberateľ poruší svoju povinnosť zachovávať mlčanlivosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy.

7. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane a musí byť v ňom

uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.

8. Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za

splnenú dňom prevzatia odstúpenia od tejto Zmluvy alebo odmietnutím prevziať odstúpenie od tejto Zmluvy. Ak

sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti poštová zásielka s odstúpením od tejto Zmluvy

ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej

doručovanie.

9. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy, okrem

nárokov na náhradu spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné plnenie a nárokov na zmluvné a

zákonné sankcie a úroky.

10. Zánik tejto Zmluvy sa netýka tých povinností Zmluvných strán, ktoré vzhľadom na svoju povahu alebo ich výslovné

znenie majú trvať aj po zániku tejto Zmluvy.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Táto Zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. Podpisom tejto

Zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne zmluvy súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo

zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto Zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom rovnopise.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná vernosť nie je ničím obmedzená, že

túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah Zmluvy dôkladne prečítali

a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju

podpisujú.
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