
ZttlLuvA o posKyTovAruí služev
vÝpLATttÝ lísror NA MoBILruÝ rELEróru

č.20211089

uzatvorená podl'a § 269, odst. 2, zákona 513/1991 Zb, Obchodného zákonníka, v znení
neskorších predpisov

1.1 Oe.JeoNÁvlreL:
Organizácia:
Adresa:

1

Zastúpená:

tčo:
pridelené číslo licencie:
(d'alej v tejto zmluve len ,,Objednávatel"')
posxyrovnreu
Organizácia:
Adresa:
Menom ktorej koná:
lčo:
Zapísaná:

Bankové spojenie, ě. ú.:

centrum vol'ného času
Komenského ul. č.1 163140,024 01 Kysucké Nové Mesto

Mgr. Kamila Bendová,
37812840

í5238

1.2

Solitea Slovensko, a.s.
Plynárenská7lC,821 09
lng, Peter Vilem, člen predstavenstva
36237337
Okresným súdom v Bratislave !., Oddiel: Sa, Vložka č.
2969lB
Komerční banka, a. s., pobgčka zahraničnej banky
SK50 8100 0001 1596 1071 0297

2.1

2,2

(d'alej v tejto zmluve len ,,Poskytovatel"').

NiŽŠie uvedeného dňa, mesiaca a roku uzavreli zmluvné strany túto zmluvu o poskytovaní
služby Výplatný lístok na mobilný telefón:

Poskytovatel' sa touto zmluvou zavázuje poskytovať Objednávatel'ovi službu Výplatný
lístok na mobilný telefón, spočívajúcu v zasielaní výplatných lístkov na mobilné
telefóny zamestnancov Objednávatel'a alebo formou e-mailu.

Objednávatel' sa zavázuje za túto službu hradiť Poskytovatel'ovi odmenu za d'alej
stanovených podmienok.

3.1 Poskytovatel' je povinný vykonať odoslanie výplatných lístkov vždy na pokyn
Objednávatel'a urobený prostredníctvom aplikácie Vema,

3,2 Poskytovatel' nie je zodpovedný za obsah výplatného lístka. Tento bude vytvorený
aplikáciou Mzdy na základe dát zadaných Objednávatel'om do tejto aplikácie.
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7.1

7.2

7.3

7.4

Zmluvné stranY berú na vedomie, že Poskytovatel' nie je v pozícii spracovatel,a
osobných Údajov v zmYsle čl, 4 odst. 8 všeobecného nariadenia Európskeho
Parlamentu a RadY (EU) 2016/679 zo dňa 27 . apríla 2016 o ochrane fyzických osób v
súvislosti so spracovaním osobných údajov a o vol'nom pohybe týchto Ůdalou 

" 
o

zruŠení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
a v zmYsle § 5 ods, P) zákona é, 1812018 Z.z., o ochrane osobných údajov (d'alej len
,,zooÚ").

PoskYtgvatel' zároveň upozorňuje , že dáta sú šifrované a poskytovatel' k nim nemá
prístup.

Objednávatel'berie na vedomie, že akékolVek informácie týkajúce sa ceny predmetu
Plnenia tejto zmluvy sú v spojení s informáciami o úplnom rozsahu plneniá predmetu
tejto zmluvY, predovŠetkým o počte výplatných lístkov, obchodným tajomstvom podl,a
§ 17 obchodného zákonníka, a zavázuje sa ich uchovávat'v tajnosti v súlade so
zákonom.

V ostatnom sa ohl'adne ochrany dát Objednávatel'a, ktoré majú povahu osobných
Údajov alebo obchodného tajomstva, uplatní úprava čl, 8 obchodných podmienok
sPoloČnosti Vema, ktoný tvorí neoddelitel'nú prílohu tejto zmluvy, Tam, kde sa v čl. 8
obchodných Podmienok hovorí o Užívatel'ovi, je ním pre účely tejto zmluvy myslený
Objednávatel', a tam, kde je odkazované na licenčnú zmluvu, je myslená tátó zmluva.

ZávázkY zmluvných strán uvedené v tomto článku trvajú aj po skončení zmluvného
vzťahu,

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoných jeden obdží objednávatel,
a jeden Poskytovatel'.

Obe zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu kedykol'vek písomne vypovedať,
OÍZXa výPovednej doby je 2 mesiace azačina plynút'1. dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede.

NevYmoŽitel'nosť alebo neplatnost' ktoréhokol'vek ustanovenia tejto zmluvy
neovPlYvní vymoŽitel'nost' alebo platnost' ostatných ustanovení tejto zmluvy. V
PríPade, Že akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy by malo z akéhokolVek dóvodu stratiť
Platnost' Či vymoŽitel'nost', zavázujú sa zmluvné strany dohodnúť sa na náhrade
takého ustanovenia novým, obdobného obsahu, významu a účelu.

Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú ich prílohy:
Príloha č. 1: Cenník poskytovanej služby
Príloha č. 2: Technické podmienky platné ku dňu podpisu zmluvy.
Príloha č. 3: Článok 8 Obchodných podmienok

Príloha Č. 3 je k dispozícii na stránkach Poskytovatel'a (nrrp://www.vrnne.sx/o-
SPOLECNOST!-NA,STIAHNUTlE/), Tieto prílohy je oprávnený Poskytovatel'upravovat'tak,
abY ich udrŽiaval v súlade hlavne s bezpečnostnými, technickými a prevádzkovými
potrebami. o zmene bude objednávatel' informovan ý na zákazníckom webe.

7.5
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8.5

ZÁvt nečNÉ usTANovENIA



Pnílona
č. 1kzmluve é.20211089

V§9trY cenY sú uvedené v EUR bez DPH, ktorá bude pripočítaná v zodpovedajúcej zákonnejvýške ku dňu uskutočnenia zdanitel'ného plnenia

V Bratislave dňa 12.02.2021

Cenník poskytovanej služby

počet výplatných
lístkov / mesiac 1-249 250 - 999 1 000-10000+
Cena za jeden
výplatný lístok 0,10 0,09 0,08
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