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Zmluvné stľany:

nźnov: Strom života
sídlo: Jelenia 7' 811 05 Bratislava
IČo: 00587010
DIČ: 2O2}83O7I3
štatutárny oľgán: Ing. Jozef Kahan, PhD., Predseda Rady Stromu źivota
Bankové spojenie IBAN: sK39 1100 0000 0026 Ż2107100 (ľatrabanka, a.s.)
(ďalej ako rrStrom źivota")
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PREAMBTJLA

Strom života je enviĺonmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia, nezávislźt
na politických subjektoch, registrovaná ako občianske združ,enie. Má za sebou viac ako 35-ročnú
históriu s pôsobnosťou na celom ilzemí Slovenskej republiky.

Stľom života vfiéra pľogramy environmentálnej a globálnej výchovy, založené na systémových
(holistických) základoch, ktoré vyużivajű inovatívne vzdęlávacie metódy' Pozornosť venuje aj témam
zameraným na osobnostný rozvoj detí a mládeže' predovšetkým na rozvoj tvorivosti, komunikačných
aprezentaěných zručností, talentu, čitateľskej gľamotnosti, kompetentného zaobchádzania s médiami
a kritického myslenia' Strom života podporuje aj umelecké aktivity mladých ľudí, aktivity
podporujúce zdraý źivotný šýl a aktivity rozvijajílce inovačné, technické a bádateľské zľučnosti'
ktoré mladí ľudia vylžijú pri uplatnení sa v ďalšom živote a spoločnosti.

Strom Života pri svojej činnosti kladie döraz najmd na inteľaktivitu (pľácu v kolektíve, aktívne
občianstvo a myšlienkovu spoluúčasť), osobný zttžitok (zátžitkoví pedagogiku a dobrovoľníctvo),
pohyb a pobý v pľírode (outdooľovťl edukáciu) a konštruktívny pľístup pri riešení pľoblémov
(uprednostňuje sa dialóg, tolerancia ných nźnorov' vyhýbanie sa nátlakovým aktivitám a konÍliktom
a orientácia na výsledok pri vnímaní celku). Pre Strom Života je dôležité aj formovanie zdľavého
národného histoľického vedomia' vychádzajúceho z vlastnej kultury a histórie, smerujúceho
k tolerantnému spolunaživaniu všetkých kultúľ v integovanej Európe'

Partnermi pľi činnosti organlzźrcie sri najmä odborníci z príslušných oblastí, iné mimovládne
otgatizácie, štátne orgány a inštitucie, samosprárłre orgány, školy a univeľzity, podnikatel'ské subjekty
a zahr an1ćné or ganizácie.

Strom života prehlasuje, že odmieta násilie, šikanu, neznášanlivosť a ęxtrémizmus' ako aj odkaz
komunizmu a fašistického režimu. Strom života odsudzuje diskrimináciu podľa pohlavia, rasy,
etniciĘ náľodnosti, sociálneho postavenia, mentálneho alebo fyzického postihnutia, sexuálnej
oľientácie, politického alebo náboženského pľesvedčenia alebo príslušnosti a svoju činnosť realizuje
v duchu demolaacie, otvorenosti a prijatia a to v bezpečnom a zdľaviu neohrozujúcom prostredí.



Zm|uvné strany sa rozhodli lzawieť tuto zmluvu za účelom stanovenia podmienok ich vzájomnej
spolupľáce pri ľealizácii programov a vwživaní pľoduktov Stromu źivota Klubom Stľomu života,
ktoý je niadený pľi škole, a v ktorom s'ű zdruźeni žiaci a učitelia školy, prípadne aj iné osoby určené
školou.

l. Definície

l.1 Definície pojmov používaných pre účely tejto zmluvy sú uvedené v Prílohe 1 tejto zmluvy.

2. Práya a povinnostĺ Stromu života

2.1. Strom żivota bude, podl'a vlastných možností, poskytovať žiakom a učitel'om školy, prípadne
ďalším osobám uľčeným školou a zđruženýmv Klube Stľomu životazriadenom pri škole:
a) metodiclni podporu vo forme metodických listov, námetov na aktivity (súťažných aj

nesúťažných), konzultácií' newslettera, vzde|ávacich pomôcok a d'alších podpoľných
mateľiálov (videí, zdieľani ľelevantných kampaní, záujmoých a odborných článkov a pod.),

b) edukačnú činrrosť a dälšie vzdelávanie vo forme semináľov, workshopov, konferencií, online
modulov, medzinárodných výmenných pobytov, časopisov, 

',white 
papers" - kníh a učebníc

pre žiakov' ako aj vo foľme zdieľania príkladov dobrej pľaxe a iných doplnkových mateľiálov
a podujatí,

c) programy enüľonmentálnej výchovy (ucelené časovo vymedzené aktivity pre źiakov
realizované podľa inštrukcií Stromu života, napľ. meľania, silťaże a pod.),

(d'alej spolu ako,,pľodukty").
Aktuálna ponuka produktov je zveľejnená na internetovej stránke www.stromzivota.sk. Na tejto
stránke sú zverejnené aj aktuálne vyhlásené sílťaže, kampane alebo pozvánky na odborné
tréĺiĺgy, exkurzie, workshopy' konferencie alebo iné jednodňové alebo viacdňové podujatia
oľganizované Stromom živ ota.

2.2. Poskytovanie produktov na zétkJade tejto zmluvy je v ľozsahu tzv. ,,zill<ladného balíka" produktov
bezodplatné. Rozsah tohto základného balíka je špecifikovaný vo Všeobecných podmienkach
zveľejnených na internetovej stránke Stromu života www.stromzivota.sk. Škola má možnosť si
k základnému balíku kedykoľvek v priebehu platnosti tejto zmluvy objednať aj d'alšie pľodukty'
za ktoých poskýnutie bude povinná zaplatiť Stromu života cenu poďa aktuálne platného
cenníka zveľejneného na wwv/.stromzivota.sk. Využívanie spoplatnených pľoduktov sa od školy
nevyžaduje. Ak si škola objedná produkty nad rámec základného balíka, je povinná za ne vopľed
ukadiť stanovenú cenu.

2.3. Cęĺa za objednané pľodukty bude hľadená Stromu života na zźů<7ade vystavenej faktúry v lehote
do 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry. Úhradu fakturovanej ceny vykoná škola
v srilade s poĘnmi uvedenými vo faktúre (napľ. číslo účtu pľíjemcu a variabilný symbol)' Ak na
záHadę dohody so školou úhradu v prospech Stromu života vykoná iná osoba ako škola (napr.
ZRPŠ' niektoý z členov Klubu Strômu života, jeho rodič ei ĺni' donoľ), táto osoba úhľaďou
pľehlasuje, že p|n závázok za školu ako dlŽníka (pôjde o pľistúpenie k zź.'väzlĺu podľa $ 534
zźlkona č,. 4011964 Zb. občiansky zákonník v platnom nleni). Pokiaľ nie je zmluvnými stľanami
dohodnuté inak, objednávka školy sa pľe Strom života stźxa zźlvámolJ, až, po pripísaní p|atby za
objednaný produkÍ v prospech účtu Stromu života'

2.4. Sľom źivota môŽe poskýnúť Klubu Stľomu živoÍa bezodplatne podporu - finančnú alebo
nefinančnú - za účelom podpory programu Stromu Života na škole, podpory dobľovolhíkov
realizujúcich program Stromu Života alebo pľiamej podpory členov Klubu Stromu źivota.
Poverený zástupca školy - Vedúci Klubu Stromu života _ zodpovedá zańadne, včasné a správne
použitie a zúčtovanie finančnej alebo nefinančnej podpory v zmysle podmienok stanovených
Stľomom źivota.



2.5. Poskytovanie produktov na zźlkladetejto zmluvy', ako aj platnosť tejto zmluvy, sű viazané na dobu
existencie aspoň jedného K|ubu Stľomu žlvota zriadeného pri škble. Čl.nśtuo v Klube Stromu
života je viazané na úhradu ročného členského príspevku za každéIlo člena Klubu Stromu żivota
(v prípade, že člen nieje od členského príspevku oslobodený). Tieto členské pľíspevkyje povinná
uhľadiť škola na zźýJade faktury vystavenej Stľomom živóta. Ak na zźtÚade aônoay-so školou
úhradu v prospech Stromu žiyota vykoná iná osoba ako škola (napr. ZRPŠ, niektorý z členov
Klubu Stromu života, jeho rodič či iný donor), táto osoba úhľadou pľehlasuje, že plni zźlväzok
za školu ako dlžníka (pôjde o pľistupenie k záväzku podl'a $ 5j4 zÁkoÁa č,. 4011964 Zb.
občiansĘ zákonník v platnom zrení). Klub Stromu Života zánikne, ak nastanú skutočnosti
uvedené v Stanovách (v čase podpisu tejto zmluvy v $ 4 ods. 26 Stanov)' Zánik Klubu Stromu
života (vprípade existencie viacerých Klubov Stromu života pľi škole, zánik posledného Klubu
Stromu života pľi škole) zároveň spôsobuje zánik platnosti tejto zmluvy s okámzĺty'm účinkom'
Aktuálna výška členského príspevku (vľátane prípadných osĺoboden| ä Stanovy su zverejnené
na internetovej stránke Stľomu života - www.stromzivota.sk.

3. Pľáva a povĺnnostĺ školy, pľĺ ktorej je zrĺadený Klub Stromu žĺvota

3.t. Škola je oprávnená zriadiť si viaceré Kluby Stromu żivota pre rôzne vekové kategórie žiakov
apre kaźdý Klub Stromu żivota stanoviť inú určenú osobu - Vedúceho Klubu Stromu života'
Pre účely tejto zmluvy bude Strom żivota so školou komunikovať najmä prostredníctvom emailu
a telefonického kontaktu uľčenej osoby školy - Vedúceho Klubu Strómu Żivota, ktoý je zárovęřl
zodpovednou osobou za realizźrciu pľogramov a využivanie pľoduktov Stromu života v ľámci
školy (v prípade existencie viaceýh Klubov Stľomu žiłota pri škole je zodpovednosť
obmedzená na pridelenú vekovú kategóriu žiakov). Sfom żivota bude pre tieto účelý vylźivať
predovšetkým kontaktné údaje uvedené v prihláške uľčenej osoby ia člena Stromu života.
V prípade zmęny uľčenej osoby _ Vedúceho Klubu Stromu života _ je škola poviĺrná bezodkladne
oznámiť túto zmenu Stromu života (emailom na adresu kancelaria@stromziv-ota.sk).

3.2. Členstvo žiakov školy v Klube Stromu životaoprávňuje školu:
a) k bezodplatnému užívaniu loga a iných .pľvkov marketingovej komunikácie Stromu života

(každé konkrétne použitie však podlieha predchádzajúcemu súhlasu Stromu života, ktory
postačuje ziskať vo forme emailu),

b) k vyhotovovaniu rozmnoženin pľoduktov Stromu života, ktoré jej boli poskytnuté v rámci
základného balíka produktov, alebo na ztftJadę objednania platenýcň produktov, a to výhradne
pľe vlastné, nekomerčné použitie,

c) k nekomeľčnému verejnému používaniu oľiginálov alebo rozmn oženin produktov Stromu
źivota'

d) k veľejnej realizácii aktivít (podujatí) pod hlavičkou Klubu Stromu života (o každej takej
aktivite musí bý' Shom života vopľed infoľmovaný, pričom, pľe odstľánenie alcýchkoľvek
pochybností, zmluvné stľany zdörazřvjű, že Stľom života napľiek použitiu jeho označenia,
nepľebeľá žiadnu zodpovednosť za priebeh aktivity (podujatia) a za jej účastníkou

e) pľostredníctvom uľčenej osoby - Vedúceho Klubu Stromu života _ ovplyvňovať činnosť
orgaruzácie Strom Života, napríklad účasťou na Valnom zhľomaždení Stromu života alebo
pľávom byt'volený đo oľgánov organizácie,

f) pľostredníctvom určenej osoby - Vedúceho Klubu Stľomu života- vypožičiavat' si od Stromu
Života pomôcĘ pre činnosť Klubov Stromu života (aktuálna ponuka pómôcok, ktoré je moŽĺé
vypoŽiěat',je dosfupná na stránke www.stromzivota.sk, pričom Vedúci Klubu Stromu žlvota o
pomôcku poźiada emailom a bude mu poskýnutá maximálne na l mesiac),

g) pľezentovať svoje úspechy alebo aktivity súvisiace s touto zmluvou na uľčenej subdomóne
Stromu života, v newsletteri alebo na sociálnych sieťach Stromu života (každá takáto
prezentácia musí byť'individuálne dohodnutá a podlieha prechádzajúcemu odsúhlaseniu
Stromom života)'

3.3. Vyššie uvedené práva sú viazané na existenciu Klubu Stľomu života zriadeného pri škole a treba
ich vnímať v súvislosti s povinnost'ami uvedenými v bodoch 3'4 aż3'7 tejto zmluvy'.



Pre vylúčenie aĘc'hkoľvek pochybností pri uplatňovaní práv na používanie produktov, ktoré boli
škole poskytnuté ako súčast'základného Ĺaľkä produktov, nepreót źrdrana šŕolu vlastnícke právok nim' Pokiaľ.-_ide o používani e názvlJ, lôga a všetkých autorských diel pľoduktov
poskytovaných škole na základe tejto zmluvy, Stľom žlvota škoĺe bezodplatnó udel'uje
neýhľadnú licenciu na ich použitie, a to na územíSlovenskej republiĘ a iba počas platnosti tejio
zmluvy. Licencia'sa udel'uje na spôsoby použitia uvedené v ĺi.s.z iĺ... uj _ d) tejto zmluvy
a škola nie je oprávnená udeliť súhlas na použitie nźv:ĺĺu,loga, ani uty.l'Loľuák autorsĹých diel -pľoduktov tretej osobe.

3.4. Škola sa zavázuje, že:
a) bude realizovať pľogľamy a vyużivať pľodukty Stľomu života v súlade s hodnotami

organizácie Stľom života, ako aj v súlade s platnými normami Slovenskej republiky a
Európskej únie,

b) zabezpeč,i, aby na internetovej stľánke školy bol uvedený odkaz na webovú stránku Stromu
života, a to počas celej platnosti tejto zmluvy,

c) nebude konať tak' aby sa poškodilo dobré meno Stromu života,
d) bude použiuať názov, logo, produkty a pomôcĘ Stromu života tak, aby nedochádzalo

k porušovaniu pľáv Stľomu života a aby mu nebola ipôsobená škoda,
e) vykoná všetĘ nevyhnutné kroky na to, aby nedochádzalo k zneužitiu názvu, loga, produktov

a pomôcok Stromu života alebo k spôsobeniu škody zo Strany tľetích osôb, s ktoými škola
prichádza do sĘku,

f) v prípade akéhokol'vek narušenia bezpečnosti alebo neautorizovanéhopľístupu k spracúvaným
osobným údajom týkajúcim sa tejto zmluvy bezodkladne oznámitoto narušenie Stiomu života
a príslušnému úradu pre ochľanu osobných údajov a bude spoĘracovať pri vyšetľení situácie
a pri okamžitej náprave.

3.s. Škola sa taktiež zavänlje, že do tridsať (30) dní odo dňa doručenia žiadosti doľučí Stľomu života
formou emailu spľávu o realizovanej čiľľlosti v zmysle tejto zmluvy, ako aj inri podpornú
đokumentáciu (napríklad požadovanú Ministeľstvom školstva, vedy, ýsĹumu a $portu-snäl"uo
iným donorom.Stromu života). Súčasťou zaslanej žiadosti budí-aj-pokyny na vypracovanie
predmetnej správy. Śkola je zźroveń povinná poskytnúť Stľomu 

-żivota 
iľavdivé_ odpovede

na otázky týkajúce sa činnosti Klubu Stľomu životapočas celého obdobia plainosti tejto zlnluvy.
Za preÄlożenie spľávy spolu s dokumentáciou a poskyovanie infoľmácií zodpovedá určená osoba
školy _ Vedúci Klubu Stľomu Života.

3'o. Škoh je povinná v pľípade ukončenia tejto zmluvy o spolupráci ktoroukoľvek zmluvnou stľanou:a) bezodplatne a na svoje náklady odovzdať Stromu żivotaposkýnuté alebo získané nezakupené
produkty a pomôcky, a to wátane ich rozmnoženín, a ľalěi icň nepoužívať pri svojej činnósti,

b) bezodkladnę zastaviť používanię nárvl a loga Stromu života, ukončiť'prijímaňie noých
členov do Klubu Stľomu života, ako aj re'alizácilaktivít pod hlavičkou Klubu Št.o.u života,

c) bezodkladne ukončiť pouŽívanie elektľonickej databázy Śt'o-,, života.

3.7 . v pľípade porušenia stanovených povinností sa škola zaväzujeuhľadiť Stromu životaškodu alebo
náklady, ktoré vzniknú Stromu života v dôsledku stľát, reklamácií alebo akéhokoľvęk iného
konania V rozpore s touto zmluvou, a to aj po ukončení platnosti tejto zmluvy.

4. ochľana osobných űdajov

4.l. Škola, uľčená osoba školy - Vedúci Klubu Stromu života, pľípadne akékoľvek ďalšie osoby
poveľené školou, ktoré budú zhromażd'ovať osobné údaje členov, účastníkov alebo ďalších osôĹ
v prospech Stľomu života, zabezpeč,ia, aby všetĘ spracovávané údaje boli spracov ané na zźtkladę
právoplatnej prihlášky člena Stľomu źivota a/alebo súhlasu äotknutých osôb uđeleného
v pľospech Stľomu života, ľ9sp. 1by osobné údaje boli spracované v zmysle Naľiadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EU) Ż0161679 z 2i. aprila 2016 o ochľane ryžĺcrg* osôb pri
spracúvaní údajov a o vol'nom pohybe taĘchto údajov, ktorym sa mršuje smernica 95/46/Es



(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zttkona č. l8/2018 Z. z. o ochľane osobných
údajov a o ZÍnene 

'a doplnení niektoých zák-onov (ďalej ako ,,zálkon o ochľane osobných
rĺdajov"). Vzor prihlášĘ a súhlasu dotknutej osoby je zverejneny na internetovej stránke Stľomuživota www.stromzivota.sk alebo si ich škóla môže vyžiadať na emailovej adrese
kancelaria@stromzivota. sk.

ł'2' Škola má pri spľacúvaní osobných údajov dotknuých osôb postavenie sprostľedkovatel,a, pričom
nesmie poveriť spľacúvaním osobnýcľr ridajov d'alšieho spľđstľedkovateí'a (zamestnanec školy saza ďalšieho spľostredkovatel'a nąovažuje). Štoh týmto prehlasuje, Že príjme primeiané
technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanle osobnycn ĺáa3ov 

'piĺäto 
päzĺaĺavty

zákona o ochľane osobných údajov a aby sa zabezpeč,ilaochrana irav aotknuýôh osôb.

4'3' Účelom spracúvania osobných údajov je pľeukazovanie počtu členov organizácie Strom
tivota, uskutočnenia a vyhodnotenia podú1ati, a tiež plnenie povinností, ktoré Stľomu života
vyplývajú' zo zmliy očerpaní finančných prostriedkov zröznych gľantoých schém aod
donorov. Účelom spľacúvania osobných ridajov môže bý' tież' prezLntĺ"řu poauiutia alebo aktivít
Stromu života vo vyročnej správe, na jeho weboých stránkach (wátane subđomén), vlastnom
videokanále (napľ. YouTube), na sociálnych sieťach a na informačných mateľiáloch.

4'4. Doba spracúvania osobných údajov je obmedzená na trvanie tejto Zmluvy.

4'5' Kategórie dotknuých osôb sú členovia SÍomu života (žiaci školy) a ich zákonní zástupcovia,plnoletí členovia- Stromu Života pôsobiaci na škoie, dobľovolhíci a účastníci p_oĺ.riuti
or galizov anýc h Klub om S tromu živ ota p ôsob iac i m pri škol e.

4'6. Určęná osoba školy - Vedúci Klubu Stromu života _ na záHade súhlasu udeleného podl'a bodu
4.7 tejto zmluvy zabezpeč,i spracovanie a aktualizáciu údajov v elektronickej databźne Stromu
života a nebude ich spracúvať inak ako prostredníctvom tějto databázy. Vedíci Klubu Stromu
života za účelom plnenia tejto zmluvy spracúva osobné ĺau3" el.nou ním riadeného Klubu
Stľomu života, ich rodičov, dobrovoľníkov a účastníkov podujátí Stromu života v nasledovnom
rozsahu: identifikátory dotknutých osôb a kontaktné údaje uveđené v prihláškach za člena Stromu
života a súvisiace údaje o ich aktivitách a vysledkoch pri ľealizoväní progľamov a vytlžívani
produktov Stromu života.

4.7' Strom života touto zmluvou udeľuje súhlas uľčenej osobe školy - Vedúcemu Klubu Stľomu
života _ k nahliadaniu, ako aj k spľacovaniu údajov (vrátane osobných údajov) uvedených
v elektľonickej databáze Stľomu života alebo v dokumentoch oznaćenýóh logoń Stľomu života
(napr. prezenčná listina), ktoré sa ýkajú ním ľiadeného Klubu Stromu żivota. ureená osoba školy
- Vedúci Klubu Stromu života - môže údaje spľacúvať len v súvislosti s plnením tejto zmluvý
pričom sa záľoveň zavänýe, že pri spracúvaní údajov bude postupoväť u "-yri. platnýđń
pľedpisov Slovenskej ręubliky a Európskej únie a údaje neposkytne treiej osobe.

4'8. Vprípade, žę škola alebo uľčená osoba školy - Vedúci Klubu Stromu života - pri odovzdaní
alebo zaslaní mateĺiálov, fotogľafickej dokumentácie alebo iných dokumentov a śúboľov, ktoľé
vyhotoví škola alebo jej žiaci, vyslovene neuvedie' že idę o áokumenty dôverného charakteľu,
môže Strom života spracúvať dané dokumenĘ pľe účely vyhodnotenia programov a produktov
Stľomu źivota (štatistické a evidenčné účely), na propagáciu činnosti Stromu života
(marketingové účely) a za účelom plnenia si povinnostĺ, ktôré vyplývajú Stromu źivota zo zmlilv
o čeľpaní finančných prostriedkov z römych gľantoqých schém a od donorov, napľíklad
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a šporfu SR. obe it.uny zźrovęřl dbajú na to, aby obsah
fýchto dokumentov neporušoval pľáva tretích osôb (najmä v súvislosti s 

-ochľanou 
ośobných

údajov).



ł.l. Štola;e povinná:
a) spracúvať osobné údaje len na zźlkladepoĘnov Stromu Života,b) zachovávať mlčanlivóst' o všetĘch o'đrny.l, ridajoch, ktoré na základetejto zmluvy spľacúvaa zaberyeč'iť' 

3.by 'u 
aj všetĘ ĺülsĺe osobý opľávńené spľacúvať osobné útaje (napr. poverenízamestnanci školy) zaviazá|i, ze zaaővł1ĺ mlčanlivosť o infoľmáciách, o ktorých sadozvedeli, ak nie sú viazané povinnosťou ml8anlivosti podl'a osobitného zákona,

:) vykonať opatrenia podl'a $ 3b zakona o ochrane osobných údajov,d) nezapojiť do spracúvaĺia ósobných ĺa4ou ziuan"Ĺo"a ulsi"l'o sprostľedkovatel,a,e) po zohl'adnení povahy spracrivania 
9s9!nÝcn ĺou1o1 v čo najväčšej miere poskytnúťsúčinnosť Stromu života vňodnými.techniclými a oľgani'aenými opatľeniami pri plnení jehopovinnosti prijímať opatrenia ia záHade žiádosti djknutej *"uyi"ářa_ärułle; časti druhejhlavy zákona o ochľane osobných údajov,

Đ posĘtnúť súčinnosť Stromu života pri zabezpečovaní plnenia povinností podl,a $ 39 až: 43zźłkona o ochrane osobných údajov s pľihliadnutím na pôvahu spľacúvania osobných údajov ainformácie dostupné škole, " ť uľIgvuvcrrl.' 
,

g) vymazať osobné údaje alebo vľátiť Stľomu života osobné údaje po ukončení uskutočňovaniačinností na zźlklade tejto zmluvy týkajúcich sa spracúvania osobných údajov a vymazaťexistujúce kópie, ktoľé obsahujĺi 9.oui,e úd"j., áí. o.ouĺtny, pr"api, ul.Ĺo medzinárodnázmluva' ktorou je Slovenská republika viazaílźr', nąožaduje u"lrorrerruni. týchto osobnýchúdajov,
h) po ukončení uskutočňovania činnos ti na základe tejto zmluvy týkajúcich sa spracúvaniaosobných údajov na zźlklade rozhodnutia Stromu zi'vota osobné údaje vymazať a|ebo wátiťStromu živo'ta.u Yyur1ť existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné ĺja;""uĹ o.obitný predpisalebo medzinárodná zmluva, którou je ślovenska ..puĹlĺu viazanźt,nepožaduje uchovávanie

ýchto osobných údajov,
Đ poskytnúť Stromu Života informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností a poskytnúťsúčirrnosť v rámci auditu ochrany o*bni'.l' údajov a Ĺontľoly zo strany Stľomu života aleboaudítora, ktorého poveril Strom iivota'

4'10' Ďalšie informácie o postupoch Stľomu životav oblasti ochľany osobných údajov sú uvedenéna internetovej stránke Stľomu života - www.stromzivota.sk. Ý prĺpuá" n..;u.nortĺ ohľadomochľany osobných údajov môže škola kontaktovatr śt'o- života poštou na adrese sídlaor ganlzácie alebo prostredníctvom emailu riaditel@stromzivota. sk.

5. Ukončenie zmluvy

5.l. Túto zmluvu mo_zn9 ukončiť, resp. zmluva stráca platnosť:a) písomnou dohodou zmluvnýcil strán o ukončení platnosti zm7uvy,b) zárukom Klubu Stromu žívota zriadeného pri'skole-alebo' ŕpľípade existencie viaceýchKlubov Stromu života pri škole, zänikompo.l"dného Klubu-Stľómu zi"oiiirĺškole (bod 2.5tejto zmluvy),
c) odstupením od zmluvy zo stľany |o:ľ Života v prípade, ak škola podstatným spôsobomporušila túto zmluvu alebo poškodila dobré meno stľäm'u života,d) znršením Klubu Stľomu života zriadeného p.a lk;Ĺ rozhodnutím Rady Strom u životav pľípade, Že Klub Stromu života realizuje činnosť v rozpore s progTamom, hodnotamialebo stanovami Stromu Života.

5'2' odstupenie od zmluvy mu-sí byť písomné (postačuje emailová forma) a je účinné jeho doručenímdruhej zmluvnej strane s okamžitóu platnosťou.

5'3' Pľi ukončení zmluvy z akéhokoľvek dôvodu a z ktorejkol'vek zmluvnej strany nie je Stľom životapovinný preplatiť ani wátiť žiadnu čast, zaplat"äir.l' 
- 
cleĺ za pľodukty alebo členskýchpríspevkov, ktoré boli v súlade s touto zmluvou unraaene Sromu żiväta' śtáluä ani po zánikutejto zmluvy nezbavuje povinnosti vyplývajúcej z bodu 2.4- a 3.7 tejto zmluvy.



ó.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami'

6.2. Zmeny v tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných dodatkov, ktoľé budú podpísané
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

6.3. Tźfto zmluva bola vyhotovená v dvoch (2) rovnopis och, z ktorých kaž,dźl zmluvná strana dostane
jeden (1) rovnopis.

6.4. Yďahy medzi zmluvnými stranami v tejto zmluve neupľavené sa spľavujú všeobecne zźtväznými
právnymi predpismi Slovenskej ręubliky, najmä občiansĘm 

'äkonňíko.. 
Na vzťah medzi

zmluvnými stľanami sa vďahujú aj Všeobecné podmienĘ s ktorými sa škola pred uzawetím
tejto zmluvy oboznámila a podpisom tejto zmluvy s nimi vyslovuje súhńs. Všeobecné
podmienky sú dostupné na stľánke wwwstromzivota.sk.

6.5. Zmluvné strany sa dohodli, Že v prípade sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy, uua,i ti"to
pľednostne riešiť vzájomnou dohodou a až následne súdnou cestou'

6.6. Zm|uvné strany vyhlasujú, že si tuto zmluvu riadne pľečítali, jej obsahu poľozumeli, je prejavom
ich slobodnej vôle ana maksúhlasu ju podpisujú.

6.7. v prípade, ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je v ľozpore so zákonoľą alebo bude vyhlásené
súdom za neplatná ostávajú ostatné stanovenia tejto zmluvy v platnosii. Zmluvné strany sú
y takom pľípade povinné v primeranej lehote nahradiť neplatné ustanovenia za ustanovenia, ktoré
budú v súlade so zákonom.

V Bratislave, dňa ĺg-u_ilÚ V Dť')ĺ/Uclł dňa 4-4Ů'?Árx

Za školu:

6. Zá*erečné ustanovenĺa

podpis
lng. Jozef Kahan, PhD., štatutĺárny

, podpis _
3W bl|{j/k Bl łrl>ĺ7ąvn sLaĺ.,łYV,

Ě'


