
ZMLUVA 0  POSKYTOVANĺ DÔVERYHODNEJ SLUžBY
VYDÁVANIA CERTIFIKÁTOV č. :  201808890

uzatvorená podlä § 269 ods.  2 zákona č.  513/1991  Z.z.  Obchodný zákonník medzi

Poskytovatel':  Dislg,  a.s.,  so si`dlom Záhradnícka  151,  82108,  Ičo:  35975946,  zápis v obchodnom  registri oS  BA  1,  odd.:
Sa,  vložka č.:  3794/8,  Bratislava, v zastúpení,  Miriam Ježíková,  na základe plnej moci zo dňa 3.2.2017 (ďalej ten
„Poskytovateľ") a
Zákazník:  Základná škola, Malokarpatské námestie 1,  Bratislava, Malokarpatské námestie 1,  84103 Bratislava,  tč0:
42170915  ;  emai(:  ínfo@skolalamac.sk (ďaLej  len  „Zákazník").

1.      PREDMETA OBSAH ZMLUVY

1.1.  Predmetom  tejto  zmluvy je  na  jednej  strane  povinnost.  poskytovatelá  poskytovat' zákazníko\ri  dôveryhodnú  službu  vydávania
certifikátov  požadovaných  zákaznikom  a  pridružené služby súvisiace s vydanými  certifikátmi  (ďak}j  len  „Dôveryhodné služby"),  a
to  v  súlade  s  platnými  \čeobecnými  podmienkami  poskytovania  a  používania  dôveryhodnej  služby  vyhotovovania  a  overovania
certifikátov  poskytovateĽa  (dáLej  `en  „všeobecné  podmienky"),  platnými  poLitikami  poskytovateĽa  (ďaLej  len  „Po[ltiky"),  ktoré  sú
trvalo  dostupné  na webovom  sfd`e  poskytovateťa  ft`ttD: / /eidas.disig.sk/sk/documents/)  a všeobecne záväznými  právnymi  predpismi
a na druhej  strane záväzok zákazníka zaplatit' poskytovatetb\ri riadne a včas cenu dohodnutú za poskytnutie dôveryhodných s`užieb a
dclodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce  rnu z tejto zmluvy a všeobecných  podmienok.

1.2.  Na   základe   tejto   zmluvy   môže   Poskytovateť  vydať   Zákazníko\ri   akýkowek   certifikát   v zmysle   Všeobecných   podmienok,
s výnimkou certjfikátu pre autentifikáciu webového sídla  (ďalej  len „Certifikát").

1.3.  Poskytovateť  sa  zaväzuje  po  nadobudnutí  účinnosti  tejto  zmluvy  a  v  súlade  s  požiadavkami  Zákazníka  vydať  a  odovzdat.
ZÁkazníko\ri   Certifikáty   a   poskytnút'   mu   k   týmto   Certifikátom   prípadne   ďalšie   pridružené   služby   v   súlade   so   Všeobecnými

podmienkami a Polítikamí Poskytovatetä vzťahujúcm sa " požadovaný Certifikát.

2.      CENA ZA POSKYTOVANIE DÔVERYHODNEJ SLUžBY

2.1.  Cena  za  poskytované  Dôveryhodné  služby  je  určená  v  zmysle  cenníka  Poskytovatelá  platného  v  čase  poskytovania  žiadanej
Dôveryhodmj  služby,  ktorý je  dostupný  na webovom  sídte  Poskytovatetá  httDs: //eidas.disig.sk/sk/Dricelist/  (ďalej  len  „Cenník"),
po+okiaťniejeindMduálnedohodnutánazákladeobjednávkyaleboinéhodokumentutvoriacehoprílohuktejtozmluve.
2.2.  Zákazník   zaplatí   Poskytovatelb\ri   cenu   za   poskytované   Dôveryhodné   služby   v   hotovosti   a`ebo   bezhotovostnou   platbou
vykonanou  m základe  platobných  údajov uvedených  m  faktúne vystavenej  Poskytovatetbm.  Splatnost' faktúry je  14 dní,  v prípade
že je  Zákazníkom  subjekt verejného  práva  30 dní,  a  to odo  dňa  doručenia  faktúry  Zákazníkovi.  Zákazník  uhrádza  faktúnJ  na  účet
Poskytovateťa   uvedený  v  záhla\ri  tejto  zmluvy.   Za   dátum   úhrady  faktúry  zo  strany  Zákazníka  sa   považuje   dátum   pripísania
fakturovanej sumy na účet Poskytovateťa.
2.3.  Faktúra  vystavená  Poskytovatetbm  musí obsahovať všetky  náležitosti  daňového  dokladu  uvedené v  ust.  §  10 ods.  1  zákona  č.
431/2002  Z.  z.  o  účtovníctve  v znení  neskorších  predpisov  a  rovnako  v  ust.  S  72  ods.  2  zákona  č.  222/2004  Z.  z.  o  dani  z  pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov.  Zákazník je oprávnený u Poskytovatelá namietať obsahové alebo formálne nedostatlq/ faktúry
počas  doby jej  splatnosti.  Poskytovateľ zhodnotí  námietky  Zákazníka  a v  prípade  ich  opodstatnenosti  vysta\ri  novú  faktúru,  ktorej
splatnost' začne plynúť odo dňa jej doručenia Zákazníkovi.
2.4.  Ustanoventii tohto 2.  článku zmluvy sa neuplatnia v pripade, že Zákazníkom je obstarávateľ alebo verejný obstarávateľ,  ktorý s
Poskytovatelbm uzavrel osobitnú zmluvu týkajúcu sa dodávlq/ Certifikátov ako \ýsledok verejného obstarávania.

3.      vvHLÁSENLA A sÚHLAsv zÁKAzr`lĺKA

3.1.  Zákazník podpisom tejto zmluvy vyhlasuje,  že  pozná svoje  povinnosti  Zákazníka v zmysle Všeobecných podmienok,  že sa  pred
podpisom   tejto  zmluvy  oboznámil   s   platným   Cenníkom   (ak   nie   je   dohodnuté   inak)   a   s   ptatnými   Všeobecnými   podmienkami
Poskytovateťä,  súhlasí s nimi,  poľozumel im a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať ako súčast' tejto zm`uvy.

3.Z.  Zákazník sa zaväzuje držitetä každého Certifikátu,  ktorý bude vydaný pre Zákaznika,  oboznámiť so Všeobecnými  podmienkami
a  dôsledne vynucovať ich  plnenie.  Zároveň  vyhhsuje,  že  pozná  povinnosti,  ktoré  majú  v zmysle Všeobecných  podmienok  držite`ia
Certifikátu   a   zaväzuje   sa   každého   držitelá   jemu  vydanému   Certifikátu   (ak  ide   o   inú   osobu   ako   Zákazníka)   poučit'   najmä   o
nasledovných  povi nnostiach :
a)   bezodkladne   po   získaní   Certifikátu   skontrolovat'   pravdivosť  údajov   uvedených   v  Certiflkáte   a   vždy   poskytovat.  v súvislosti
s Dôveryhodnými službami iba pravdivé a aktuálne údaje a doklady;
b)   vynaložiť primeramú starostlivosť pri  používaní Ceľtifikátu a  pri  spoliehanť sa na Certifikát;
c)   používat' Certifikát  a generovaný kťúčo\ý  pár výlučne  na  účely,  m  ktoré  sú  určené,  v súlade  so všeobecne záväznými  právnymi
predpismi a obmedzeniami lch použitia uvedenými vo Všeobecných podmienkach;
d)   použfvať súkromný kmč  pre  kryptografické funkcie výlučne v rámci  bezpečného kryptografického zariadenia,  ktoré zabezpečuje
ochranu klúčov pred kompromitáciou;
e)   chránit'  svoj   súkromný  kťúč,   prístupo\n/  kód   mN),   kód   na  obnovu   (PUK)   ako  i zariadenie,   na  ktorom  je  u`ožený  Certifikát
a generované klúče pred neautorizovaným prístupom a tlež proti strate,  kompro"tácit, zničeniu alebo zneužitiu;
f)   počas   platnostt   Certifikátu   bezodkladne  oznámit.  Poskytovateťó\ri   akékol\/ek  zmeny,   nesprávnost.  alebo   neaktuálnosť údajov,
ktoré sú uvedené v danom Ceľtifikáte;

g)   počas    platnosti    Certifikátu    bezodkladm   oznámit.    Poskytovateťo\ri,    ak   dôjde    k zneužitiu,    odcudzeniu,    strate,    zničeniu,
kompromitovaniu  alebo  akémukol\/ek  neautorizovanému  prístupu  k prislúchajúcemu  súkrornnému  kľúču,  pristupovým  kódom  ff'lN),
kódom na obnovu  (PUK) a`ebo k zariadeniu,  na  ktorom  sú  kťúče uložené alebo ak má  Držiteľ Certifikátu podozrenie, že k uvedeným
udalostiam mohlo dôjsť;
h)   zdržat'   sa   používania   súkromného   klúča   a   Certifikátu,    ktorého   doba    platnosti    už   uplynula,    ktoľý   bol   zrušený   alebo
kompromitovaný (vrátane prípadu, že došlo ku kompromitácii samotného Poskytovatelä a Držiteľ Certifikátu má o tom vedomosť).



3.3.  Zákazni'k zároveň  potvrdzuje,  že sa oboznámil s obmedzeniami  použitia Certifikátu  uvedenými vo Všeobecných  podmienkach a
zaväzuje sa  použi'vať Certifikát výhradne v súlade s týmito obmedzeniami.  V pn'pade, že Certifikát bude použitý spôsobom,  ktoú je
v rozpore s týmito obmedzeniami alebo sa naň v rozpore s týmito obmedzeniami Zákazni'k spoťahne a vznikne tým škoda jemu alebo
tretej strane,  Poskytovatel' za ňu nezodpovedá.  Pre Certifikát platia najmä nasledovné obmedzenia:
a)   Certifikát je spolu so súkromným kťúčom možné použi'vať bežným spÔsobom,  a to výhradne na účel,  na ktorý je určený;
b)   platnost'   Certifikátu,   rovnako   ako   aj   platnosť  elektronického   podpisu/pečate,   ktoré   boli   vytvorené   na  jeho  základe,   je
obmedzená.   Po  uplynuti  platnosti  Certifikátu  nemusi  byť  možné  spätne  oven.ť  platnost'  elektronického  podpisu/pečate,  hoci  bol
vytvorený  v  čase  platnosti  Certifikátu.   Pre  zabezpečenie  overitel'nosti  elektronického  podpisu/pečate  je  potrebné  primeraným
spÔsobom  využi'vať  špecializované  služby  na  to  určené,  napr.  službu  uchovávania  elektrc)nických  podpisov/pečatí  a/alebo  službu
časovej  pečiatky;
c)   Certifikát  je   možné  použi'vať  výhradne   počas  doby  jeho   platnosti.   Po   uplynuti'  tejto  doby  alebo  po  zrušeni`  Certifikátu   sa
Certifikát nesmie použi'vať,  a to ani na účel,  na ktorý je určený;
d)   ak  Certifikát  nie  je  vydaný  na  kva`ifikovanom  zan.adeni',   na  jeho  základe  nebude  možné  vytvoriť  kvalifikovaný  elektronický

podpis,  resp.  kva`ifikovanú elektronickú  pečat';
e)   použitie Certifikátu  na vyhotovenie e`ektronického  podpi.su/pečate  nezaručuje,  že takto vyhotovený elektronický  podpis/pečať
budú    použitel'né   na   zamýšl'aný   účel,    v   požadovanom   formáte   a   že   teda   budú   akceptovatel'né   treti'mi   stranami.    Formát
elektronického   podpisu/pečate,   ktoré   boli   vyhotovené   na   zák`ade   Certifikátu,   je   určený   aplikáciou   použitou   na   vytvorenie
elektronického podpisu/pečate a je teda mimo kontro`y Poskytovatel'a.
3.4.  ZákaEni'k vyhlasuje,  že všetky údaje,  ktoré za účelom poskytovania Dôveryhodných služieb poskyto` Poskytovatel'ovi,  sú správne
a aktuálne.  Zároveň sa zaväzuje poskytovat' Poskytovatel'ovi vždy iba správne a aktuálne údaje aj v budúcnosti.
3.5.  Zákazm'k  súhlasi',   aby   Poskytovatel'  spracoval  všetky   údaje,   ktoré  od   Zákazni`ka  zi'ska   a   použije  v  súvislosti   s  vydávani'm
Certifikátu,  pri  poskytovani' kvalifikovaného zariadenia Zákazni'kovi,  Držiteťovi Certifikátu  resp.  ni'm splnomocnenej  alebo poverenej
osobe,  v  súvislosti  so  zrušem'm  Certifikátu  ako  aj  akékolvek  údaje  súv`.siace  s  identitou  alebo  špecifickými  atribútmi  použitými  v
Certifikáte.  Poskytovatel' je oprávnený tieto údaje poskytnút' tretím stranám ak mu to uklada]'ú alebo umožňujú všeobecne záväzné
právne predpisy a v súlade s pn'slušnou  Politikou  Poskytovatel'a vzt'ahujúcou sa na predmetný Certifikát.
3.6.  Pre  pn`pad  poskytnutia osobných  údajov držitel'ov Certifikátu  Zákazni'kom  Poskytovatel.ovi za  účelom vydania Certifikátu  podl'a
tejto  zm`uvy  sa   Zákazni`k  zaväzuje  zabezpečit',   aby  toto   poskytnutie  osobných   údajov  bolo  v  sú`ade  so  všeobecne  záväznými
právnymi  predpismi.

4.      VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

4.1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

4.2.  Čast' obsahu tejto zmluvy tvoria a  určujú  platné Všeobecné  podmienky a platný Cenni'k  (ak nie je  uvedené inak),  ktoré sú jej
neoddelitel'nou  súčasťou.  V  pn`pade  rozporu  medzi  ustanovem'm  obsiahnutým  v  niektorom  z  týchto  dokumentov  Poskytovatel'a  a
zm`uvou má prednosť ustanovenie tejto zmluvy.
4.3.  Táto  zmluva   nadobúda   platnosť  a   účinnost'  dňom  jej   podpísania  oboma  zmluvnými  stranami.   V  pn'pade,   že   Zákazni`k  je

povinnou  osobou  v  súlade  s  §  2  zákona  č.  211/2000  Z.  z.  o  slobodnom  pn'stupe  k  informáciám  a  o  zmene  a  doplneni'  niektoúch
zákonov   (zákon  o  slobode  informácii`)  v  zneni'  neskorši'ch   predpisov,   zmluva  nadobúda  účinnost'  dňom  nas`edujúcim   po  dni  jej
zverejnenia spôsobom  podl'a §  5a zákona o slobode informácii'.

4.4.  Akékolvek  zmeny  zmluvy  je  možné  uskutočniť  len  vo  forme  pi'somných  dodatkov  podpi'saných  oboma  zm`uvnými  stranami.
Týmto   ustanovem`m    nie   je   dotknuté   právo    Poskytovatel'a   jednostranne   meniť   Všeobecné   podmienky   a   Cenni'k,    ktoré   je
pred pokladané Všeobecnými  podmienkami.
4.5.  Na  komunikáciu  zmluvných  strán  týkajúcu  sa  tejto  zm`uvy  slúžia  kontaktné  údaje  uvedené  v jej  záhlavi'.  Zmluvná  strana  je
povinná  oznámiť druhej  zmluvnej  strane  bezodkladne  akékolvek zmeny  svojich  kontaktných  údajov,  pričom je  zodpovedná za  ich
správnosť a aktuálnosť počas celého trvania zm`uvy

4.6.  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch  (2)  rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno  (1 ) vyhotovenie.

4.7.  Zmluvné strany svoji'm  podpisom  nižšie  potvrdzujú,  že  si zm`uvu  preči'tali,  súhlasia s jej  obsahom  bez akýchkolvek výhrad,  že


