ZMLUVA
o podpore web stránky
Čl. 1
Zmluvné strany

Objednávateľ:

___________________________________
Sídlo:
___________________________________
Zastúpený:
___________________________________
IČO:
___________________________________
DIČ:
___________________________________
IČ DPH:
___________________________________
Adresa web stránky:
___________________________________
/ďalej ako užívateľ/
a

Zhotoviteľ:

Jozef Tóth – T – SOFT
Sídlo: Peder č. 107, 044 05 Peder
IČO: 41 941 161
DIČ: 1073336484
Zapísaný v Živnostenskom registri OÚ Košice-okolie
č. OŽP-C/2006/00280-2/CR1
č. živnostenského registra 830-11720
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2178 3293 55 / 0200
IBAN: SK42 0200 0000 0021 7832 9355
BIC/SWIFT: SUBASKBX
/ďalej ako administrátor/
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Čl. 2
Základné pojmy
CMS – Content Management System. Redakčný systém. Systém pre správu obsahu.
Redakčný systém – Systém, ktorý slúži na tvorbu a správu prezentácií na internete.
Je to nástroj, ktorý koncovému zákazníkovi umožní, aby si mohol sám na vlastnom
počítači upravovať, a taktiež dopĺňať obsah webovej stránky, robiť zmeny na stránke
bez toho, aby pravidelne musel kontaktovať jej tvorcu aby na stránke niečo zmenil.
Väčšina redakčných alebo publikačných systémov pozostáva z nejakého základu
(core moduly), na ktorý sa viažu ďalšie moduly (contrib moduly) – podľa predstavy
zákazníka, ako by mala webová stránka vyzerať a fungovať.
Core moduly – Základné moduly redakčného (CMS) systému, základný systém,
jadro systému. Z bezpečnostných dôvodov core moduly pravidelne treba
aktualizovať.
Contrib moduly – Rozširujúce moduly základného systému. Tieto moduly slúžia na
pozmenenie alebo rozšírenie vlastností jadra, poskytovanie nových vlastností alebo
prispôsobenie chovania a výzoru webovej stránky. Z bezpečnostných dôvodov
contrib moduly pravidelne treba aktualizovať.
CMS Drupal – Otvorený softvér na tvorbu webových prezentácií. Štandardné
vydanie Drupalu, známe ako jadro alebo Drupal core, obsahuje základné črty
spoločné s väčšinou redakčných systémov. Jadro rozširuje ďalších viac ako 5800 (k
20. júlu 2010) modulov poskytovaných a podporovaných komunitou, známych ako
contrib moduly. Tieto moduly slúžia na pozmenenie alebo rozšírenie vlastností jadra,
poskytovanie nových vlastností alebo prispôsobenie chovania a výzoru Drupalu.
Webová stránka projektu Drupal: http://www.drupal.org.
Používateľský účet – (prihlasovacie meno a heslo k web stránke) slúži na
identifikáciu užívateľa v informačných systémoch, umožňuje správne priradenie
pridelených užívateľských práv prihlásenému užívateľovi. S každým jednotlivým
užívateľským účtom sú spojené prístupové práva, ktoré rozhodujúcim spôsobom
definujú oprávnenia užívateľa.
Užívatelia – osoby, ktoré majú vytvorený používateľský účet k web stránke.
Cudzia osoba – osoba, ktorá nie je zamestnancom firmy resp. organizácie. (napr.
syn, dcéra, kamarát, atď. zamestnanca, klient firmy resp. organizácie, atď.)
Oprávnený užívateľ (resp. len užívateľ) – zamestnanec alebo cudzia osoba,
ktorému bol zriadený používateľský účet a pridelené príslušné prístupové práva.
Nepovolaná osoba – zamestnanec alebo cudzia osoba, ktorý nemá pridelené
prístupové práva na vykonanie danej činnosti alebo operácie.
Administrátor – osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu a ktorého náplň práce je
definovaná v Článku 3. Predmet plnenia, Článku 7. Povinnosti administrátora.
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Čl. 3
Predmet plnenia
Predmetom plnenia zmluvy je vykonávanie aktualizácie web stránky
www.vaša-doména.sk. Aktualizuje sa redakčný systém CMS Drupal a contrib moduly
priebežne tak ako vychádzajú oficiálne aktualizácie. Aktualizácie sú inštalované až
po testovaní funkcionality. Ročne sa odovzdáva archív webovej prezentácie na DVD
nosiči, štatistika návštevnosti webovej stránky, prístupové mená a heslá k
webhostingu a rozpis realizovaných jednotlivých aktualizáciách za každý mesiac.

Čl. 4
Čas plnenia
Administrátor sa zaväzuje vykonávať plnenia zmluvy počas pracovných dní
(utorok, štvrtok) v čase od 11:00 hod. do 16:00 hod.

Čl. 5
Miesto plnenia
Miestom vykonávania predmetu plnenia zmluvy
(www.vaša-doména.sk) užívateľa využitím Internetu.

je

webový

priestor

Čl. 6
Cena plnenia
Dohodnutá paušálna cena za podporu web stránky je 10,00 EUR/mesiac.
Administrátor nie je platiteľom DPH. Fakturuje sa ročne 10 x 10 EUR = 100 EUR.
Vo výnimočných prípadoch fakturovaná suma sa môže zmeniť na základe nad rámec
realizovaných prác (napr.: redesing web stránky, pridávanie nových funkcií na web,
prechod na novú verziu CMS Drupal, atď.). Práce nad rámec sa budú účtovať podľa
dohodnutej hodinovej sadzby, ktorá predstavuje 10,00 EUR / hodina. Prílohou faktúry
musí byť výkaz práce administrátora s popisom činnosti a času vykonania diela.

Čl. 7
Povinnosti administrátora
Administrátor sa zaväzuje, že v prípade nefunkčnosti web stránky,
preukázateľne spôsobenej pri vykonaní predmetu zmluvy vlastnou chybou,
zabezpečí odstránenie poruchy bezodkladne a na vlastné náklady. Povinnosťou
administrátora nie je pridávanie a upravovanie obsahov na webovej stránke.
Administrátor nezodpovedá za zverejnené informácie na webovej stránke.
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Čl. 8
Povinnosti užívateľa
Užívatelia sa zaväzujú nezasahovať do konfigurácie nastavenej
administrátorom a nevyvíjať činnosť, ktorá by mohla viesť k nefunkčnosti web
stránky. Užívatelia majú právo pridávať obsah na webovú stránku pomocou
redakčného systému CMS Drupal. Užívatelia sa nesmú žiadnymi prostriedkami
pokúšať získať prístupové práva, alebo privilegovaný stav, ktorý im nebol pridelený
administrátorom. Pokiaľ užívatelia v dôsledku chyby programových alebo
technických prostriedkov získavajú privilegovaný stav, ktorý mu nebol udelený, alebo
prístupové práva, ktoré mu neboli pridelené, je povinný túto skutočnosť
bezprostredne oznámiť administrátorovi. Nepovolené osoby sa nesmú prihlasovať na
webovú stránku.

Čl. 9
Ochrana osobných údajov
Administrátor pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade so zákonom
o ochrane osobných údajov, inými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi
prepismi a rešpektuje príslušné povinnosti určené objednávateľom. Administrátor
nesmie spracúvané osobné údaje využiť pre osobnú potrebu, či potrebu inej osoby,
ani sprístupniť alebo na iné, než služobné/pracovné účely. Administrátor je povinný
zachovať mlčanlivosť o osobných údajoch s ktorými príde do styku.

Čl. 10
Súvisiace predpisy
Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (GDPR)
platnosť: 30.01.2018, účinnosť: 25.05.2018, zdroj: Zbierky zákonov

Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike,
platnosť: 20.12.2001, účinnosť: 01.01.2002, zdroj: Zbierky zákonov.

Zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon,
platnosť: 05.08.2015, účinnosť: 01.01.2016, zdroj: Zbierky zákonov.

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
platnosť: 02.07.2005, účinnosť: 01.01.2006, zdroj: Zbierky zákonov
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Čl. 11
Záverečné ustanovenia
(1) Všetci užívatelia webovej stránky sú povinní dodržiavať túto zmluvu,
ustanovenia súvisiacich právnych noriem a ďalšie pravidlá, pokyny a platné
predpisy.
(2) Táto zmluva je záväzná pre všetkých oprávnených užívateľov.
(3) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a platnosť a účinnosť nadobúda dňom
podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
(4) Platnosť a účinnosť tejto zmluvy zaniká dňom ukončenia zmluvy. Povinnosť
mlčanlivosti trvá aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
(5) Zmluvné strany sa dohodli, že text tejto zmluvy bude utajené pred tretími
stranami a predstavuje dôverné informácie. V prípade zverejnenia zmluvy
nezverejniť pečiatky a podpisy v tejto zmluve.
(6) Zmeny a dodatky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu.
(7) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
príloha č. 1 – Osvedčenie: Jozef Tóth – Zákon o ochrane osobných údajov –
kópia (1 strana, podpis lektora bol odstránený z osvedčenia)
(8) Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je zrozumiteľným a určitým
prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak
čoho pripájajú svoje podpisy.
(9) Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá má platnosť
originálu.
(10) Táto zmluva obsahuje 6 strán spolu s prílohami.
V Pederi, dňa: 07.05.2019

____________________
Objednávateľ

___________________
Zhotoviteľ
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príloha č. 1
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