
ZuLUVA o posKyTovANí st- užlea
VeMA V4 Cr_ouD

ě,20201631 .,

uzatvorená Podl'a § 269, odst, 2, zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v platnom
znení (d'alej len ,,obchodný zákonník'')

11 Užlvnreu

Organizácia:
Adresa:
Menom ktorého koná:
tčo:
Bankové spojenie, č. ú,:

pridelené číslo
zákaznlka:

(d'alej v tejto zmluve len Užívatel')

pos xyrovere t

Organizácia:
Adresa:
Menom ktorého koná:
tčo:

Zapísaná:

Bankové spo.ienie, č, ú.:

Nemocnica Snina, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
MUDr. Andrej Kulan, konatel'
365091 08
Všeobecná úverová banka, a.s.
2077599655l0200

14908

Vema, s. r. o.
Plynárenská 7lC, 821 09 Bratislava
lng, Peter Vilem, riaditel'
31 355374
Okresným súdom v Bratislave l., Oddiel: Sro, Vložka č.
5495/B
Všeobecná úverová banka, a. s.

sK30 0200 0000 0036 0464 2112

12

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

Nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku uzavreli zmluvné strany túto zmluvu o poskytovaní
aplikačných služieb Vema V4 Cloud:

Poskytovatel'týmto výslovne prehlasuje, že je výlučným vlastníkom aplikácií Vema či
oprávneným užívatel'om licencií k aplikáciám vo vlastníctve tretích osób
poskytovaných Poskytovatel'om na využívanie vo Vema V4 Cloude (d'alej len Cloud)
užívatel'ovi v rámcitejto zmluvy (d'alej ,,aplikácie"). Cloudom sa rozumie hardwarová a
softwarová infraštruktúra poskytnutá Užívatel'ovi k vzdialenému užívaniu
prostredníctvom internetu,

Užívatel' týmto výslovne prehlasuje, že je zoznámený s aplikáciami ponúkanými
Poskytovatel'om na základe tejto zmluvy na využívanie, a súčasne prehlasuje, že
tieto aplikácie svojou funkcionalitou vyhovujú jeho potrebám.
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31

32 UŽÍvatel'má oprávnenie vyuŽÍvat'v rámci služieb Cloudu aplíkácie uvedené v príloheě, 1 za podmienok u.vedených v tejto zmluve a v Technických a prevádzkovýchpodmienkach, ktoré sú prílohou č. 2 tejto zmluvy,
v cloude bude mat' užívatel' uložené dátové prostredia podl'a prílohy č. 1.

PoskYtovatel' vYdá UŽÍvatel'ovi ku Cloudu 2 ks prístupových certifikátov, ktoré súšpecifikované d'alej v čl, 1 1,

poskytovatel' zabezpeěí v dohodnutom termíne užívate|,ovi inštaláciu klientskej častiProgramového vYbavenia v priestoroch Užívatel'a až na 5 počítačov Užívate1asPoloČne so zaŠkolenim spustenia aplikácií v prostredí Cloudu maximálne pre 5zamestnancov užívatel'a,

Uzatvorením tejto zmluvy zanikajú vŠetky ostatné licenčné práva na aplikácie pod[aprílohy č, 1.

Garantovaná Prevádzková doba Cloudu je stanovená v pracovných dňoch od 7:O0hod. do 19:00 hod,

V tejto garantovanej Prevádzkovej dobe poskytovatel' garantuje užívate1ovi plnú
funkěnost' Cloudu Podl'a tejto zmluvy s výhradou možných výpadkov v rozsahu do 1
hod. mesačne.

Nad rámec takto Poskytovatel'om vyhradené možnosti výpadkov vo funkčnosti Cloudu
v prevádzkovej dobe móže d'alej dójst' maximálne r ouo, výpadkom o dlžke
maximálne 6 hod. za kalendárny rok,

Mimo Prevádzkovej doby je využívanie služieb Cloudu spravidla možné bez
obmedzenia, nie je však zo strany poskytovatel'a garantované.

PoskYtovatel' sa zavázuje uŽÍvatel'ovi poskytovat' služby Cloudu aplikáciami, ktoré sú
v súlade s platnou legislatívou, a vždy najneskói do jedného mesiaca od
nadobudnutia ÚČinnosti relevantných právnych predpisov tieto aplikácie aktualizovat,.

Pokial' PoskYtovatel' takto stanovený termín aktualizácie aplikácií z akýchkol,vek
dÓvodov nedodrŽÍ, je Povinný elektronicky informovat' užívatel'a o postupe, ktorý má
uŽÍvatel' realizovat' tak, aby ním boli dodržané platné ustanovenia príslušných
právnych predpisov, a súčasne poskytovatel' oznámi užívate|,ovi termín, dokedy tieto
zmeny budú do ním využívaných aplikácií zapracované,
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.,'5.3 užívatel' je súčasne s užívaním príslušných aplikácií oprávnený umiestňovat' v cloude
' svoje dáta vzniknuté spracovaním prostredníctvom ním užívaných aplikácií.

5.4 Poskytovatel' je povinný vyvíjat' úsilie, aby všetky dáta Užívatel'a umiestené v Cloude
boli chránené pred §tratou, zniěením či prípadným ich zneužitím,

5.5 Užívatel'obdží pre zvýšenie bezpečnosti dát na vyžiadanie archívne kópie svojich dát

v rozsahu podl'a prílohy 2.

5.6 Poskytovatel' je súčasne povinný vytvorit' podmienky pre bezpečnú komunikáciu
Užívatel'a s Cloudom Poskytovatel'a so zabezpečením dostatočnej preukázatel'nosti

identity Užívatel'a.

5.7 Poskytovatel' je oprávnený na základe výzvy Užívatel'a vykonať také protokolované

zásahy do dát Užívatel'a umiestnených na serveroch Poskytovatel'a, ktoré povedú

k odstráneniu problémových stavov, či nahliadnut' do týchto dát tak, aby mohla byt'

zo strany Poskytovatel'a poskytnutá Užívatel'ovi efektívna konzultácia. Za takÚ výzvu

sa považuje požiadavka zadaná cestou Centra Služieb Vema.

5,8 Ak to umožní situácia, je Poskytovatel' povinný Užívatel'a upozornit' v predstihu

na výpadok služby.

5.9 Užívatel' je povinný chrániť svoje prístupové certifikáty pred ich stratou a zneuŽitím

tretími osobami,

5.1o Užívatel'nie je oprávnený poskytovat'prístup ku Cloudu, ktoný uŽÍva na základe tejto

zmluvy, d'alej tretím osobám.

5.1 1 Užívatel' touto zmluvrru nezískava od Poskytovatel'a licencie vyŠŠie uvedených

aplikácií, ale len právo využívať ich funkčné vlastnosti v Cloude.

5.12 Užívatel' je povinný používat' pre spracovanie dát v Cloude vezie aplikácií urČené Pre

dané obdobie spracovania dát v súlade s dokumentáciou, metodikami, Článkami

v Báze znalostí a ostatnými pokynmi Poskytovatel'a,

Všetky nižšie uvedené ceny sú bez DPH, ktorá bude pripočítaná v zodpovedajÚcej

zákonnej výške,

Cena za využívanie aplikácii Poskytovatel'a v rozsahu podl'a odst. 3.2 tejto zmluvY

je stanovená v prílohe č, 1 tejto zmluvy. Poskytovatel' je oprávnený upraviť výŠku tejto

ceny podl'a skutočného rozsahu využívania aplikácií.

pokial, dójde v priebehu fiškálneho roka k prekročeniu poČtu riadkov v ÚČtovnom

denníku podl'a zvoleného tarifu, Užívatel' uhradí rozdiel v cene medzi prekroČenou

tarifou a najbližšou vyššou tarifou za uplynulé mesiace aktuálneho fiŠkálneho roka

pre zostávajúce mesiace aktuálneho fiškálneho roka Užívatel' hradí cenu Podl'a vYŠŠej

tarify, pre d]alší fiškálny rok má Užívatel' možnosť zmeny tarify. Pokial'tak neurobÍ,

hradi nad'alej poplatok podl'a vyššejtarify.

Cena za údžbu a správu dátových prostredí Užívatel'a v Cloude v rozsahu Podl'a

odst. 3,3 tejto zmluvy a je uvedená v prílohe č. 1.
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',6,5 Vo vYŠŠie uvedených cenách služieb Cloudu sú zahrnuté všetky einnosii
PoskYtovatel'a Pri sPráVe a prevádzkovaní aplikácií v Cloude a správe dát Užívatel,a vCloude, V uvedených cenách poskytovaných služieb nie sú zahrnuté žiadne tu ,,

vyslovene neuvedené služby, ani iné plnenia..

6.6 Cenaza vydanie prístupových certifikátov podl'a čl. 3 odst. 3,4 je

0,- € (slovom: nula EUR) v rámci kampane Cloud
6,7 VYdanie d'alŠieho certifikátu Či odvolanie certifikátu je spoplatnené podl,a platného

cenn íka Poskytovatel'a.

6.8 Cena PoskYtnutých sluŽieb podl'a čl, 3 odst, 3.5 tejto zmluvy včítane cestovných
nákladov je

'160,- € (slovom: Jednostošest'desiat EUR).

6.9 Cena za sluŽbY Podl'a prílohy č.1 bude Poskytovatel'om vyúčtovaná Užívatel'ovi za
obdobie troch mesiacov dopredu, a to vždy na základe Poskytovatel'om vystavenej
faktúrY so splatnost'ou 14 dní od vystavenia, Faktúra bude vystavená v elektronickej
Podobe v súlade s ustanovením § 71 záRona č. 222l2oo4 Zb,, o dani z pridanej
hodnoty, v znení neskorŠÍch predpisov. Uzatvorením zmluvy Užívatel' udel'uje súhlas
pre použitie daňového dokladu v elektronickej podobe.

6.'10 VŠetky platby budú potrrm Užívatelom poukázané na úěet Poskytovatela ktory je
uvedený na faktúre.

6.11 Poskytovatel' je oprávnený pre každý ďalší rok upraviť hore stanovené ceny o mieru
nárastu spotrebitel'ských cien za služby tak, ako budú pre konkrétne obdobie
Štatisticky zist'ované a oficiálne zverejňované Štatistickym úradom SR na jeho
webových stránkach www. statistics.sk.

V prípade omeŠkania Užívatel'a s úhradou ceny za služby je Užívatel' povinný uhradit'
Poskytovatel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania.

V prípade omeškania Poskytovatel'a s aktualizáciou aplikácií podl'a čl. 6 odst. 2
je Poskytovatel' povinný uhradiť Užívatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 1o/o

zo štvrt'roěného poplatku za využívanie zastaranej aplikácie za každý deň omeškania.

Poskytovatel' je oprávnený požadovať od Užívatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
v prípade, Že Uživatel' poruší povinnosť uchovať v tajnosti obchodné tajomstvo podl'a
čl, 10 tejto zmluvy,

Uhradením zrnluvnej pokuty alebo úroku z omeškania nie je dotknuté ani obmedzené
právo domáhat'sa náhrady škody, ktorá preukázatel'ne vznikla porušením zmluvnej
povinnosti, ktorej sa zmluvná pokuta týka,
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8,1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, priěom zaniká výpoved'ou.



8,2 Obidve zmluvné strany majú právo túto zmluvu písomne vypovedat', Výpovedná
lehota je 3 mesiace a zaěína plynút' prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola druhejzmluvnej strane doruěená pisomná výpoved'.

8,3 Poskytovatel' je rovnako oprávnený od tejto zmluvy,písomne odstúpiť s účinnosťou ku
dňu doruČenia tohto odstúpenia Užívatel'ovi, ak Užívatel'hrubým spósobom porušuje
túto zmluvu, najmá ak je v omeškaní so zaplatením ceny dlhšie ako 30 dní.

8.4 UŽÍvatel' je tiež oprávnený od tejto zmluvy písomne odstúpit' s účinnost'ou ku dňu
doruČenia tohto odstúpenia Poskytovatel'ovi, ak Poskytovatel' hrubým spósobom
poruŠuje túto zmluvu, najmá ak dójde zo strany Poskytovatel'a k dlhodobému a
opakovanému porušeniu dostupnosti aplikačných služieb,

8.5 Výpoved' ěi odstúpenie od tejto zmluvy sa považujú za doručené na adresu druhej
zmluvnej strany uvedenej v tejto zmluve prevzatím doporuěenej zásielky príslušným
adresátom alebo tretím dňom odo dňa jej vrátenia poštou ako nedoručenej spát'
odosielatel'ovi,

91 Poskytovatel' sa zavázuje Uživatel'ovi k tomu, že bude dbať o to, aby pri poskytovaní
služieb Cloudu podl'a tejto zmluvy nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému
prístupu tretích osób k osobným údajom Užívatel'a, ktoré používajú ochranu podl'a
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 20161679 o ochrane fyzických osób v
súvislosti §o spracovaním osobných údajov a o vol'nom pohybe týchto údajov a o
zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, d'alej

len ,,GDPR") a podl'a Zákona 1Bl2018 Z,z, o Ochrane osobných údajov.

Užívatel', ako Prevádzkovatel' osobných údajov v zmysle čl. 4 bod 7) GDPR,
a Sprostredkovatel', ako spracovatel' osobných údajov v zmysle čl. 4 bod 8) GDPR,
uzatvárajú súčasne s touto zmluvou d'alej uvedené zmluvné dojednanie za účelom
splnenia povinnosti podl'a čl, 28 ods, 3 GDPR k uzatvoreniu zmluvy o spracovaní
osobných údajov, ktoré zostane v účinnosti po dobu účinnosti tejto zmluvy, takto:

9.2.1 Užívatel' týmto poveruje po dobu trvania tejto zmluvy Poskytovatel'a
spracovaním nasledujúcich kategórií osobných údajov vo vzťahu k nižšie
uvedeným oprávneným osobám a úěelom:

pre účely poskytovania personálneho softwaru formou služieb Cloudu
identifikačných a kontaktných údajov, údajov súvisiacich
s odmeňovaním a povinnými odvodmi a d'alších údajov
súvisiacich s výkonom práce (vrátane údajov o zdravotnom stave
a údajov o členstve v odborovej organizácii) a bezpečnostných a
systémových informácií vo vzťahu k zamestnancom Užívatel'a,
príp, zamestnancom tretích strán, pre ktoré Užívatel' vedie
mzdovú agendu,
identifikaóných údajov a údajov súvisiacich s povinnými odvodmi
vo vzt'ahu k rodinným príslušníkom zamestnancov Užívatel'a,
príp, rodinným príslušníkom zamestnancov tretích strán, pre
ktoré Užívatel' vedie mzdovú agendu,
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identifikačných a kontakt
výkonom práce a úd
k uchádzačom o zame
ktoré Užívatel' vedie persoo pre účely poskytovania ekonom

identifikačných údajov, konta
sekonomickými transakciami
obchodným partnerom užívatel'a alebo jeho zákazníkov,

9,2,2 PoskYtovatel' je povinný spracovávať osobné údaje iba na základe pokynov
UŽÍvatel'a udelených v tejto zmluve alebo prostiedníctvom Centra Služieb
Vema. PoskYtovatel' sa zavázuje, že bude osobné údaje spracovávat, iba na
Území EuróPskej Únie. Bez pokynu Užívatel'a nie je póskyiovate;,oprávnený
odovzdať osobné Údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
Bez PokYnu UŽÍvatel'a je Poskytovatel' oprávnený spracovat' osoune údaje
iba Pokial' mu toto spracovanie ukladajú právne predpisy, ktoré sa na
PoskYtovatel'a vzťahujÚ; v takom prípade Poskytovatel'Užívatel,a informuje o
takejto Právnej poŽiadavke pred spracovaním, ibaže by právne predpisy toto
informovanie zakazovali z dóležitých dóvodov verejného záujmu,

9.2,3 PoskYtovatel' zaruČuje Užívatel'ovi, že technické riešenie služieb Cloudu
PoskYtuje také technické a organizačn é zabezpeěenie ochrany osobných
Údajov, ktoré zamedzuje neoprávnenému alebo náhodnému pristupu tretíó
oSÓb k dátam UŽÍvatela, vrátane osobných údajov, ich zmene, zniěeniu,
strate Či inému zneuŽitiu. Bližšie podmienky technického a organizačného
zabezpečenia sú vymedzené prílohou é,,2tejto zmluvy.

9,2,4 V PríPade, Že sa Poskytovatel' po dobu účinnosti tejto zmluvy dozvie o
PoruŠenÍ zabezpeěenia osobných údajov spracovávaných Poskytovatel'om
na základe tejto zmluvy, je Poskytovatel' povinný ohlásiť Užívatel'ovi, že
doŠlo k poruŠeniu zabezpečenia osobných údajov bez zbytočného odkladu
Potom, kedY sa o ňom dozvedel. Ohlásenie sprostredkovatel vykonázaslaním e-mailu na kontaktnú adresu užívatel'a
mzduc@nemocnicasnina.sk, Následne bez zbytočného odkladu od okamihu,
kedY sa Poskytovatel'dozvedel o prípade porušenia zabezpečenia osobných
Údajov, je Poskytovatel' povinný Užívatel'ovi rovnakým spósobom ohlásit'
PoPis Povahy daného prípadu porušenia zabezpečenia osobných údajov
vrátane, pokial' je to možné, kategórií a približného počtu dotknutých osób a
kategórií a približného množstva dotknutých záznamov osobných údajov a
PoPis Pravdepodobných dósledkov porušenia zabezpeěenia osobných
údajov.

9.2.5 Prístup k osobným údajom zo strany Poskytovatel'a je možný len so súhlasom
UŽÍvatel'a, priČom zamestnanci Poskytovatel'a sú pre takýto prípad viazani
Poskytovatel'om kpovinnosti mlčanlivosti. Prípadné použitie osobných
Údajov zo strany Poskytovatel'a je možné len pre nevyhnutný servisný úkon v
Cloude a prístup je možný len v nevyhnutne nutnom rozsahu,
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' 9.2,6 UŽÍvatel' súhlasí so zapojením d'alších sprostredkovatel'ov do spracovania
osobných Údajov Podl'a tejto Zmluvy. Poskytovatel'má povinnost'informovat,
UŽÍvatel'a V primeranom predstihu o zámere zapojiť do spracovania
osobných Údajov podl'a tohto dodatku",d'alšieho sprostredkovatel'a vrátane
konkrétnej identifikácie tohto d'alšieho sprostredkovatel'a a umožniť
UŽÍvatel'ovi vzn iest' proti zapojeniu tohto sprostredkovatel'a nám ietku.

g.2.7 Pokial' Poskytovatel' zapojí do spracovania osobných údajov podl'a tohto
dodatku d'alŠieho sprostredkovatel'a, musí Poskytovatel' tohto d'alšieho
sprostredkovatel'a zmluvne zaviazať k dodžiavaniu rovnakých povinností na
ochranu osobných údajov, ako sú dohodnuté medzi Užívatel'om a
Poskytovatel'om v tomto článku, a to hlavne zavedenie vhodných
technických a organizačných opatrení,

9.2,8 Za vybavovanie žiadostí o uplatnenie práv dotknutých osób vo vzťahu k
osobným Údajom, ktoré na základe tejto zmluvy spracováva Poskytovatel',
zodpovedá v plnom rozsahu Užívatel'.

9,2.9 Poskytovatel' umožní Užívatel'ovi vykonať audit technických a organizaěných
opatrení zavedených Poskytovatel'om k ochrane osobných údajov po
oznámenÍ zaslanom cestou Centra Služieb Vema s predstihom nqjmenej
desať (10) pracovných dní.

9.2,10 Zmluvné strany sa zavázujú poskytnúť si vzájomne všetku d'alšiu potrebnú
súčinnosť a podklady pre plnenie svojich povinností podl'a tohto článku,
hlavne pri plnení povinností vyplývajúcich pre Užívatel'a zo zabezpeěenia
spracovania osobných Údajov, pri vykonávaní auditov, pri posúdení vplyvu
na ochranu osobných údajov, pri predchádzajúcej konzultácii s dozorným
úradom a pri plnení žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osób. Súčinnost'
Poskytovatel'a je možné vyžiadať cestou Centra Služieb Vema a je
spoplatnená podl'a cenníka služieb Poskytovatel'a. Poskytovatel'zohl'adňuje
pri spracovaní osobných údajov povahu tohto spracovania.

9.2.11 Poskytovatel' je povinný po ukoněení tejto zmluvy odovzdať Užívatel'ovi všetky
jeho dáta umiestnené v Cloude, atoza podmienok uvedených v čl. 12 tejto
zmluvy; tieto dáta nie je nad'alej oprávnený uchovávať ani inak s nimi
disponovat's výnimkou likvidácie podl'a ods, 12,6,

9.3 Užívatel' je rovnako oprávnený sa v prípade akéhokol'vek zneužitia dát zo strany
Poskytovatel'a domáhať od Poskytovatel'a náhrady škody.

10,1 Užívatel'berie na vedomie, že všetky informácie týkajúce sa ceny predmetu plnenia
tejto zmluvy sú v spojení s informáciami o úplnom rozsahu plnenia predmetu tejto
zmluvy, predovšetkým o počte osobných čísiel, dátových prostredí a terminálov,
obchodným tajomstvom podl'a § '17 obchodného zákonníka, azavázuje sa ich
uchovávat'v tajnosti v súlade so zákonom.

l( Y:T O !'A T E lj A



10.2 PoskYtovatel'sije plne vedomý svojej zodpovednosti za prípadné porušenie
obchodného tajomstva.

'10.3 UŽÍvatel'v súvislosti so zverejnením tejto zmluvy v registrizmlúv, ako aj zmlúv
uzatvorených na základe tejto zmluvy a dohód (dodatkov), ktonými sa táto zmluva
doPÍňa, menÍ, nahradzuje alebo ruší, nezverelnicenovú politikú poskytovatel,a okrem
tých cien, ktoných zverejnenie je nevyhnutne nutné k tomu, aby vyššie uvedené
zmluvy nadobudli platnost' a účinnost'.

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

11.1 Poskytovatel'vydá pri zriadení služby Užívatel'ovi prístupové oprávnenia (ceňiíikáty)

11.2 Certifikáty budú vydané Pclskytovatel'om vždy výhradne na základe písomnej žiadosti
UŽÍvatel'a, Žiadost' musí byt' doručená doporučeným listom alebo preukázatel'ne
odovzdaná osobne.

11 3 Certiíikát bude Užívatel'ovi vždy zaslaný doporučenou zásielkou prostredníctvom
PoŠty na adresu sídla Užívatel'a uvedenej vtejto zmluve, alebo bude odovzdaný
osobne proti podpisu oprál,nenej osoby Užívatel'a, 

.]

11,4 Pre prípad poruŠenia povinností Užívatel'a chrániť svoje certifikáty je Poskytovatel'
zbavený vŠetkej zodpovednosti za prípadné zneužitie, stratu či poškodenie dát
Užívatel'a.

1'1.5 Ak zistí Užívatel' možné zneužitie certifikátu, je oprávnený certifikát dočasne
zablokovat' aie povinný bezodkladne vyzvat Poskytovatela k odvolaniu takého
certifikátu.

1'1.6 Poskytovatel' je povinný vydať Užívatel'ovi nový alebo ďalší certifikát, avšak iba na
jeho písomnú žiadost' !,o forme riadne vyplneného štandardného formulára
Poskytovatel'a. Žiadost' musí byt'doručená doporučeným listom alebo preukázatel'ne
odovzdaná osobne,

12.1 Po ukončení tejto zmluvy je Poskytovatel' povinný vyzvat' Užívatel'a k prevzatiu jeho
dát doteraz umiestnených v Cloude, a to v lehote do 10 dní od doruěenia takto
vykonanej výzvy. Vydanie dát Poskytovatel'om a ich prevzatie Užívatel'om bude
uskutoČnené na adrese sídla Poskytovatel'a uvedenej v tejto zmluve, a tieto dáta budú
umiestnené na CD alebo podobných nosičoch, ak sa nedohodnú zmluvné strany
preukázatel'ne inak.

12.2 Na nosiči budú rovnako umiestnené inštalačné súbory verzií aplikácií Vema, ktoré
Užívatel'užíval a lzv. Licenčná karta oprávňujúca Užívatel'a používat'tieto aplikácie
v období, v ktorom využíval služby Cloudu.
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Ustanovenie odstavca 12,2 neoprávňuje Užívatel'a k využívaniu aplikácie pre
spracovanie dát po skoněení platnostitejto Zmluvy,

Yýzva na Prevzatie dát sa povaŽuje za doručenú na adresu Užívatel'a uvedenú v tejto
zmluve prevzatím doporučenej zásielky Užívatelbm.

Okamihom omeŠkania Užívatel'a s prevzatím týchto dát súčasne zaniká všetka
zákonná Či zmluvná zodpovednosť Poskytovatel'a k náhrade škody v prípade straty
či zničenia týchto dát.

Po márnom uplynutí lehoty k vyzdvihnutiu dát je Poskytovatel' povinný tieto dáta do 30
dní zlikvidovať.

12.6

13.1 Zmluva nadobúda platnost' a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoných jeden obdží Užívatel' a jeden
Poskytovatel'.

13,2 VŠetky zmeny tejto zmluvy móžu byť vykonané ako písomne tak aj elektronicky. A to
jednak formou ěíslovaných dodatkov podpísaných zástupcami obidvoch zmluvných
strán Či prostredníctvom elektronickej pošty podpísanej prístupovými certifikátmi
Užívatel'a a osobnými certifikátmi Poskytovatel'a, ktorej doručenie bude vždy
adresátom odosielatel'a/ovi elektronicky potvrdené.

13,3 Podrobnosti vzájomnej elektronickej komunikácie medzi Poskytovatel'om a
Užívatel'om móžu byť d'alej upravené v Technických a prevádzkových podmienkach,
ktoré sú prílohou č, 2 tejto zmluvy,

13.4 Prílohu č. 1 tejto zmluvy je možné menit' po vzájomnej dohode na návrh ktorejkol'vek
strany jednoduchým zaslaním jej nového znenia Poskytovatel'om cestou
podpísaného e-mailu zhodne s odst. 13.1 tejto zmluvy Užívatel'ovi, Pokial' Užívatel'
nebude do 14 dní od doruěenia zmeny prílohy č. 1 rovnakou cestou preukázatel'ne
pripomienkovat', obe strany ju budú považovať za platnú dňom doručenia.

13.5 Prílohu č, 2 tejto zmluvy je Poskytovatel'oprávnený upravovať tak, aby ju udžoval
v súlade najmá s bezpečnostnými, technickými a prevádzkovými potrebami. O zmene
bude Užívate l' inform ovaný na Zákaznickom webe,

13,6 V prípade vyššej moci je každá strana zbavená svojich závázkov z tejto zmluvy
a akékol'vek nedodžanie (celkové alebo čiastočné) alebo omeškanie v plnení
akéhokol'vekzo závázkov uloženého touto zmluvou ktoroukol'vek zo zmluvných strán,
bude tolerované.

13.7 Nevymožitel'nosť alebo neplatnost' ktoréhokol'vek článku, odstavca, pododstavca
alebo ustanovenia tejto zmluvy neovplyvní vymožitel'nosť alebo platnost' ostatných
ustanovení tejto zmluvy, V prípade, že akýkol'vek takýto ělánok, odstavec,
pododstavec alebo ustanovenie tejto zmluvy by malo z akéhokol'vek dóvodu stratit'
platnost' (najmá z dóvodu rozporu s aplikovatel'nými zákonrni a ostatnými právnymi
normami), vykonajú zmluvné strany konzultácie a dohodnú sa na právne prijatel'nom
spósobe vykonania zámerov obsiahnutých v takej ěasti zmluvy, ktorá stratila platnosť,

13.8 Otázky v tejto zmluve neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom.



13.9 Neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy sú jej prílohy:
príloha ě, 1: yyuživané aplikácie, cena za ich mesačné užívanie a ostatné

čerpané služby
Príloha Č, 2: Technické a Prevádzkové podmienky platné ku dňu podpisu zmluvy,

13,10 Zmluvné stranY tejto zmluvy prehlasujú, že sa riadne oboznámili s jej obsahom, ktonizodPovedá ich Pravej a slobodnej vóli, učinenej nie v tiesni či'za inak nápadne
nevýhodných podmienok a na dókaz tohto pripájaji vlastnoručné podpisy,

V Snine dňa /,Í ,// ,u,a
Nemocnica Snina, s.r.o.

MUDr. Andrej Kulan, konettel'

V Bratislave dňa 23.11.2O2O
Vema, s. r. o.

lng. Peter Vilem
riaditel'l



Pnílone
č. 1 kzmluve é.2O2Ot631

verzia 1

VYuŽÍvané aPlikácie, cena za ich mesačné využívanie a ostatné čerpané služby a ich cena

HRs - Mzdy, H80063,HFOOlO,
HX0058

technické služby

prevádzkové prostredie

testovacie a iné prostredie

Všetky ceny sú uvedené v € bez DPH.
V Bratíslave dňa 23.11.2O2O


