
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ DÓVERYHODNEJ SLUŽBY
VYDÁVANIA cERTlFlKÁToV č.: 20í8í 5889

uzatvorená podta § 269 ods. 2 zákona č. 513 l 1991 Z.z. obchodný zákonník medzi
Poskytovatel': Disig, a.s., so sídlom Záhradnícka 151 , B21 0B, lČo: 35975946, zápis v obchodnom registri oS BA l, odd. :
Sa, vloŽka Č,:3794lB, Bratislava, zastúpený registračnou autoritou Univerzita pavla Jozefa šaririr<ai, Košiciach,
Šrobárova Z,040 01 KoŠice , na záktade ptnej moci zo dňa 1,B.zOlB, (d'atej len ,,poskytovatel,,,)a
Zákaznik: Materská Škota BudapeŠtianska 1, Košice, Budapeštianska 1,040 13 Košice, lčo: :sssq+2p; emait: ms.bud1
@extel.sk (d'atej len,,Zákaznik'').

1. PREDMETA OBSAH ZMLUVY
1 , Í , Predmetom tejto zmluvy je na jednej strane povinnosť poskytovatet'a poskytovat, zákazníkovi dóveryhodnú stužbu vydávaniacertifikátov poŽadovaných zákazníkom a pridruŽené stuŽby súvisiace s vydanými certiíikátmi (d,atej ten ,,Doveryhodné služby,,), ato v súlade s Ptatnými vŠeobecnými podmienkami poskytovania a používania dóveryhodnej služby vyhotovovaniá a overovania
certifikátov poskytovateťa (d'atej ten ,,vŠeobecné podmienky"), piatnými potitikaŇ poskytovatet,a (d,atej ten ,,Politiky,,), ktoré sú
trva[o dostupné na webovom sídte poskytovatet'a (http://eidas.áisie.sk/sk/documents/) á všeobecne záváznými právnymi predpismi
a na druhej strane závázok zákazníka zaptatiť poskytovateťovi riadná , uču, .unu d.Únutú za poskytnutie dóveryhodných stužieb adodžiavat všetky povinnosti vyptývajúce mu z tejto zmtuvy a všeobecných podmienok.
Í,2. Na základe tejto zmluvY móŽe Poskytovateť vydat' Zákazníkovi akýkotVek certifikát v zmysle Všeobecných podmienok,
s rnj,nimkou certifikátu pre autentifikáciu webového sídla (d'atej ten ,,certifikát'').
1,3, PoskYtovateť sa zavázuje Po nadobudnutí ÚČinnosti tejto zmtuvy a v súl,ade s požiadavkami Zákazníka vydat, a odovzdat,
Zákazníkovi Certifikáty a poskytnút' mu k týmto Certifikátom prípadňe d,atšie pridružené stužby v súl,ade so Všeobecnými
Podmierrkami a Politikami Poskyt_ovateťa wťahujúcimi sa na požadovaný certliit<át.

2. CENA ZA POSKYTOVANIE DÓVERYHODNEJ SLUŽBY
2, i, Cena za PoskYtované DÓr,*ryhodné stuŽby je určená v zmysle cenníka poskytovatela ptatného v čase poskytovania žiadanejDÓveryhodnej sluŽby, ktoný je dostupný na webovom sídie Pos-kytovateta https:7/eidas.diiiq.sk/sk/pricetist/ (d,atej ten ,,Cenník,,),
Pokiať nie je individuátne dohodnutá na základe objednávkv ateno iného oot umántu tvoriaceno prítohu k tejto zmluve,
2,2, Zákaznik zaPtatí PoskYtovatetbvi cenu za poskytované Dóveryhodné stužby v hotovosti atebo bezhotovostnou ptatbou
vyktlnanou na základe ptatobných Údajov uvedených na faktúre výstavenej Pojkytovatetbm po vydaní Certifikátu. Splatnost,íaktúryje 14 dnÍ, v PríPade Že j.e Zákazníkom subjekt verejného prava 3Ó dní, a to odo dňa vystavenia íaktúry Zákazníkovi. Zákazníkuhrádza faktúru na ÚČet PoskYtovateťa uvedený v zárrtaví teito zmluvy. Za dátum úrrráay faktúry zo strany Zákazníka sa považujedátum pripísania fakturovanej sumy na účet Poskytovatel'a.
2,3, Faktúra vYstavená PoskYtovatetbm musí obsahovať všetky nátežitosti daňového doktadu uvedené v ustanoveniach § 74 ods. .1

zákoňá Č, 222l2OO4 7, z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorŠÍch predpisov, Zákaznikje oprávnený u Poskytovateta namietat,obsahové alebo formátne nedostatkY faktúry počas doby jej sptatnosti. poskytovateť zhoanótí námietky Zákazníka a v prípade ichoPodstatnenosti vYstaví novú faktúru, ktorej splatnosť začne plynút,odo dňá ie; doručeniaiáraznítovi,
2,4, Ustanovenia tohto 2, Čtánku zmluvy sa neuplatnia v prípade, že 7ákaznikom je obstarávateť alebo verejný obstarávateť, ktorý sPoskytovatelbm uzavret osobitnú zm[uvu týkajúcu sa dodávky Certifikátov ako rnýsíedok u"rujneno obstarávania.
3. VYHLÁSENIA A sÚHLAsY ZÁKAZNíKA
3,1, Zákazník PodPisom tejto zmtuvY vYhlasuje, Že pozná svoje povinnosti Zákazníka v zmysle Všeobecných podmienok, že sa predpodpisom tejto zmluvy oboznámit s ptatným cenníkom (ak niá je dohodnuté inak) a s ptatnyml všeobecnými podmienkami
PoskYtovatela, súhlasí s nimi, Porozumel im a zavázuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavat,áko súčast,tejto zmtuvy.
3,2, Zákazník sa zavázuje drŽiteta kaŽdého Certifikátu, ktoný bude vydaný pre Zákazníka, oboznámit ,o u;uoJu.nými podmienkamia dósledne VVnucovat'ich Plnenie. Zároveň vyhlasuje, že pozná povinnosti, ktoré majú v zmysle Všeobecných podmienok držitetiaCertifikátu a zavázuje sa kaŽdého drŽiteta jemu vydanému certirlxátu (ak ide o inú Ósobu aŘo Zákazníka) poučiť najmá onasledovných povinnostiach :

a) bezodktadne Po získaní Certifikátu skontrolovat' pravdivost, údajov uvedených v Certiíikáte a vždy poskytovat,v súvistostis Dóveryhodnými stužbami iba pravdivé a aktuálne údaje a doktady;
b) vYnatoŽiť Primeranú starostlivosť pri používaní Certifikátu a pii spotiehaní sa na Certifikát;c) PouŽÍvat'Certifikát a generovaný ktúČorný pár rnýtučne na účely, na ktoré sú určené, v sútade so všeobecne záváznými právnymipredpismi a obmedzeniami ich použitia uvedenými vo všeobecnýc'h podmlenkach;
d) PouŽÍvať súkromný kt'uČ Pre kryPtografické funkcie výtučne v rámci bezpečného kryptografického zariadenia, ktoré zabezpečujeochranu kťúčov pred kompromitáciou;
e) chránit'svoj súkromný kťúČ, Prístupow kód (PlN), kód na obnovu (pUK) ako i zariadenie, na ktorom je utožený Certifikáta generované ktúČe Pred neautorizovaným prístupom a tiež proti strate, kompromitácii, zničeniu al,ebo zneužitiu;f) PoČas Platnosti Certifikátu bezodkladne oznámit'Poskytovateťovi akékotVek zmeny, nesprávnost,alebo neaktuálnost,údajov,ktoré sú uvedené v danom Certifikáte;
g) PoČas Platnosti Certifikátu bezodktadne oznámit'Poskytovatetbvi, ak,dójde k zneužitiu, odcudzeniu, strate, zničeniu,komPromitovaniu alebo akémukotVek neautorizovanému irístupu k Óristúchajúcemu súxromnámu kťúču, prístupouým kódom (plN),kódom na obnovu (puk) atebo k zariadeniu, na ktorom sú kťúče utojené atebo ak má Džitei certifikátu podozrenie, že k uvedenýmudalostiam mohlo dójsr;
h) zdržat'sa používania súkromného kťúča a certifikátu, ktorého doba platnosti už uptynuta, ktoryi bot zrušený alebokomPromitovaný (vrátane PríPadu, Že došto ku kompromitácii samotného poskytovateťá a DržiteťCertifikátu má o tom vedomost,).3'3, Zákazník zároveň Potvrdzuje, Že sa oboznámit s obmedzeniami použitia Certifikátu uvedenými vo Všeobecných podmienkach a



zavázuje sa používať Certifikát výhradne v sútade s týmito obmedzeniami. V prípade, že Certifikát bude pouŽitý sp6sobom, ktoný je
v rozpore s týmito obmedzeniami atebo sa naň v rozpore s týmito obmedzeniami Zákazník spolahne a wnikne tým Škoda jemu alebo
tretej strane, Poskytovateťza ňu nezodpovedá. Pre Certifikát ptatla najmá nasledovné obmedzenia:
a) Certifikát je spotu so súkromným kt'účom možné používat' bežným spósobom, a to rnýhradne na ÚČel, na ktoryi je urČený;

b) platnosť Certifikátu, rovnako ako aj ptatnosť elektronického podpisu/pečate, ktoré boti vytvorené na jeho základe, je
obmedzená. Po uptynutí ptatnosti Certifikátu nemusí byť možné spátne overiť platnosť etektronického podpisu/peČate, hoci boI

vytvorený v čase platnosti Certifikátu. Pre zabezpečenie overiteťnosti elektronického podpisu/peČate je potrebné primeraným

spósobom využívať špecializované stužby na to určené, napr. službu uchovávania elektronických podpisov/pečatí a/alebo službu
časovej pečiatky;

c) Certifikát je možné používať 4ihradne počas doby jeho ptatnosti. Po uptynutí teito doby alebo po zruŠení Certifikátu sa

Certifikát nesmie používat', a to ani na účet, na ktorli je určený;

d) ak Certifikát nie je vydaný na kvalifikovanom zariadení, na jeho záktade nebude možné vytvoriť kvalifikovaný elektronický
podpis, resp. kvalifikovanú elektronickú pečat';

e) použitie Certifikátu na vyhotovenie elektronického podpisu/pečate nezaruČuje, Že takto vyhotovený elektronický podpis/peČat'

budú použitethé na zamýšťaný účel, v požadovanom formáte a že teda budú akceptovateťné tretími stranami. Formát
etektronického podpisu/pečate, ktoré boti vyhotovené na základe Certifikátu, je urČený aptikáciou pouŽitou na vytvorenie
etektronického podpisu/pečate a je teda mimo kontroly Poskytovatela.

3.4. Zákazník vyhtasuje, že všetky údaje, ktoré za účelom poskytovania Dóveryhodných stužieb poskytol Poskytovatelbvi, sú správne

a aktuátne. Zároveň sa zavázuje poskytovat'Poskytovateťovi vždy iba správne a aktuálne údaje aj v budúcnosti.

3.5. Zákazník súhlasí, aby Poskytovateť spracovat všetky úďaje, ktoré od Zákazníka získa a použije v súvislosti s vydávaním
Certifikátu, pri poskytovaní kvatifikovaného zariadenia Zákazníkovi, DrŽitelovi Certifikátu resp. ním splnomocnenej alebo poverenej

osobe, v súvistosti so zrušením Certifikátu ako aj akékolVek údaje súvisiace s identitou atebo špecifickými atribútmi pouŽitými v
Certifikáte. Poskytovate[ je oprávnený tieto údaje poskytnúť tretím stranám ak mu to uktadajú alebo umoŽňujú vŠeobecne závázné
právne predpisy a v súlade s príslušnou Politikou Poskytovateťa wt'ahujúcou sa na predmetný Certifikát.

3.ó. pre prípad poskytnutia osobných údajov držitetbv Certifikátu Zákazníkom Poskytovatetbvi za ÚČelom vydania Certifikátu podťa

tejto zmluvy sa Zákazník zavázuje zabezpečit', aby toto poskytnutie osobných údajov boto v súirde so všeobecne záváznými
právnymi predpismi.

4. všrogrcNÉ A zÁvEREčNÉ usTANovENlA
4.1. Táto zmtuva sa uzatvára na dobu neurčitú.

4.2, Časť obsahu tejto zml,uvy tvoria a určujú ptatné Všeobecné podmienky a ptatný Cenník (ak nie je uvedené inak), ktoré sú jej

neoddeliteťnou súčasťou. V prípade rozporu medzi ustanovením obsiahnutým v niektorom z týchto dokuinentov Poskytovateťa a

zmluvou má prednosť ustanovenie tejto zmluvy.

4.3. Táto zmluva nadobúda platnost'a účinnost'dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, V prípade, Želákazník je
povinnou osobou v sútade s § 2 zákona č.211t2000Z, z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektory7ch

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej

zverejnenia spósobom podťa § 5a zákona o slobode informácií.

4.4. AkékolVek zmeny zmluvy je možné uskutočnit' len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Poskytovateťa jednostranne menit'Všeobecné podmienky a Cenník, ktoré je
predpokladané Všeobecnými podmienkami.

4.5. Na komunikáciu zmluvných strán týkajúcu sa tejto zmluvy stúžia kontaktné údaje uvedené v jej záhlavÍ. Zmluvná strana je
povinná oznámiť druhej zmluvnej strane bezodktadne akékotVek zmeny svojich kontaktných údajov, priČom je zodpovedná za ich

správnost'a aktuálnosť počas celého trvania zmluvy

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

4.7. Zmluvné strany svojím podpisom nižšie potvrdzujú, že si zmluvu prečítati, súhtasia s jej obsahom bez akýchkotVek vlihrad, Že

je pre ne zrozumiteťná a určitá a že zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok,

7, 12, 2018

Poskytovatel Zákazník

4,
za Disig, a.s.,

univezita pavla Jozefa Šafárika v košiciach

v zastúpení Helena Sedlakova

na základe plnej moci zo dňa 1.8.2018

Maíerská P!óta Budapeštianska 1, K;ĚÍce

@ Disig, a.s. 27 4_7mluva_DS_PO v,201 81 023


