LICENčnÁ zvrr,uvA
uzavreá podl'a

Autor
Sídlo
IČo
DIČ
Zastúpený

:

zákona č. 185/20152.z.Autorslcý zákon
medzi zmluvnými stranami

§ 65 a nasl.

TENDERnet s.r.o.

M. R. Štef,lnika 836133 010 01 Žilina
:50139088
:2120186816
: Mgr. Michal Gondžar - konateť
Bankové spojenie : SK30 8330 0000 00250093 6197
Telefonický kontakt :0917 752 012
E-mail
: info@tendemet.sk
:

(ďalej v texte zmluvy len ,,Autor")
a

SLV s.r.o.
Krajné 52 91616 lGajné
IČo
36290815
DIČ
2022164067
Zastúpený
Ing. Peter Kubis - konatel] spoločnosti
Bankové spojenie
SK68 5600 0000 0069 0812 1002
Telefonický kontakt
0905 358 322
E-mail
slvsro@krajne.sk
(ďalej v texte zmluvy len ,,Nadobúdateť")
Nadobúdatel'
Sídlo

ČHnok l.
Predmet zmlury
1. Autor vytvoril software:
stránke : www, tendernet. s k.

TENDERnet (ďalej len,,Dielo"), ktory je umiestnený na webovej

2. Autor udeťuje Nadobúdateťovi licenciu na použitie Diela spósobom, v rozsahu, na čas aza
odmenu, ktoré sú určenév tejto licenčnej zmluve.

čHnok II.
Odmena

1. Nadobúdateť sa zavázuje uhradiť Autorovi odmenu vo qýške 100,obdobie 1 rok od uzatvorenia tejto zmluvy.
2. Autor je platcom

DPH

Slovenskej republiky.

a

EUR bez DPH na

DPH bude účtovanáv zmysle platných právnych predpisov
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jeho bankový úěet, uvedený
3. odmenu Autora bude Nadobúdateť ubrádzať Autorovi na
Akúkoťvek zmenu svojho
vzžůůavítejtozmluvy, na zák?ade Autorom vystavenej faktury
bankového,iot,

3

"

Aui;

povinný bezodkladne oznámiť Nadobúdateťovi,

čHnok III.

Spósob použitia diela

l. Na

licenciu na PouŽitie diela
zák1adetejto 1icenčnej zmluvy Autor udeťuje Nadobúdateťovi

TENDERnet

spó

sobom zadáv

attúa zákaziek,

na pouŽitie Diela sPÓsobom uvedeným
2. Autor udeťuje Nadobúdateťovinevýhradnú licenciu

v bode 1. tohto članku.

čbnok IV.

Rozsah licencie
rozsahu,
1. Autor udel,uje Nadobúdateťovilicenciu v neobmedzenom

čHnok V.

čas udelenia licencie
zrrrluvy.
Autor udeťuje Nadobúdateťovilicenciu počas trvania tejto
dňa pooiisu zmluvy obidvoma zmluvn;imi
2. zm|uva sa uzatvéxa na obdobie 1 roká odo
stranami.
a to aj opakovane, pokiať niektorá
J. Platnosť zmluvy sa predlžuje na dobu 12 mesiacov
najmenej 1 mesiac pred
zmluvná strana pisomne neoznámi d"F.j zmluvnej :trane
zmluvy na dobu 12 mesiacov
ukoněením platnosti zmluvy, že s predíženímplatnósti
nesúhlasí.
1.

čhnok Vt.

Práva a povinnosti zmluvných strán
tejto Licenčnej zmluvy postupiť
1. Nadobúdateť móže licenciu udelenú Autorom na zákJade
zmluvou len s predchádzajúcim písomn;irrn suh|as9m Autora,
všeobecné obchodné podmienky
2. Nadobúdateť sa zaván$epri používŇbi"u dodržiavať
na stránke www,tendernet,sk,
Autora, 1ríorésú uverejnené na webovej stránke Autora

čHnokYII.

Ochrana osobných údajov
a
(Autor) prehlasuje, že prijal amázauedené primerané technické
ochrany
aZtkonanazabezpečenie
organizačnéopatrěnia,píru.;".9 poziáauur.ý GDPR
piau dotk r.rtYch osób Prevádzkovateťa,
! ,,_,7^2^.^^ ).:^.{_^;n,
je
osobné údaje nažiadne iné účelyako
2. Sprostredkovateť prehlasuje, z" ,r"uoJe spracúvať
účelpredmetu tejto zmluvy,
- osoby konajúce za sprostredkovateťa
3. Sprostredkovateť prehlasuje, žejeho zamestnanci
1. Sprostredkovateť
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ktoré spracúvajúosobné údaje sú riadne písomne poverené azavíazanémlčanlivosťou a to
ai po skončenípracovného pomeru v zmysle § 79 Zékona.
4. Sprostredkovateť prehlasuje, že osobitné kategórie osobných údajov podlia č1. 9 ods. 2,
písm. GDPR spracúva v zmysle č1. 9 ods. 3GDPR.
5. Sprostredkovateť prehlasuje, že zabezpečíbezpečnosťúdajov podťa č1. 28 odsek 3c a č1.
32 GDPR, najmá v súvislosti s č1. 5, ods. 1 a 2GDPR.
6. Sprostredkovateť prehlasuje, že nebude v žiadnom prípade vykonávať prenos osobných
údajov žíadnej tretej strane okrem ďalších sprostredkovatel]ov vopred písomne
o dsúhlasený ch pr ev ádzkovateťom.
7. Sprostredkovatel'prehlasuje, že nebude v žiadnom prípade uskutočňovať prenos osobných
údajov poskytnutý ch prev ádzkovateťom do tretích kraj ín.

Čtánok VIII.
závereéné ustanovenia

l.

Zmlwa nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn;ými stranami

a účinnosťdeň
stránke
nadobúdatel'a.
po
zmluvy
na
webovej
zverejnení
nasledujúci
2. Táto licenčná zmluva sa vza§tára písomne v dvoch vyhotoveniach, zktorych jedno
vyhotovenie dostane každá zo znrluvných strán. AkékolŤek zmeny alebo doplŇy ktejto
zmluve je možnérobiť len formou písomných dodatkov k zmluve podpísaných obidvomi
zmluvn;imi shanami.
3.Zmluvné stranyvyhlasujú, že si zmluvuprečítali,jej obsahuporozumeliauzatvéraju
ju na základe slobodne avžřne prejavenej v6le, na znak čoho túto zmluvu podpisujú.

v Krajnom

dň,, ..{..!..:!:.!.8.....

§LV s.r.o.

_

916 í6 Krainé 52

loo: sozgbats

|C DPHISK2oZztaqoaz

Mgr. Michal Gondžar
konateť spoločnosti
Autor

Ing. Peter

Kubis

Konateť spoloěnosti
Nadobúdateť
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