
LICENČNÁZMLWA

uzlví€tí podr. § 65 i í.!L zíkonr č. l85/20l5 z. Z Autor8ký zíkoD
lrl€dzi zmltrv!ými rtrrrami

Autor I TENDERnct 3.r.o.
Sídlo : M. R. Štefrinika 836/33 ol0 0l Žilina
lčo ;50139088
DIČ :21201868ló
Zasnipený : Mgr, Michal Gondžár - konateí
Bankové spojenie : §I30 8330 0000 0025 0093 6197
Telefonický kontalt : 0917 752 o|2
E-mail : info@tendcmet. sk
(ďalej v texte zmlúýy len ,,Autor")

a

Nsdobúdatel'
Sídlo
IČo
DIČ
za§túpený
BaĎkové §pojenie
Telefoniclcý kontakt
E-mail
(ďalej v text€ zínlulT

Obcc Unln
Uní! 332 908 46 Unln
00310l07
202lo9392l
Ján Palkovič - starosta obc€
sK7l 5600 0000 0026 0315 9001
+42l 346 628 l3l
obuunin@ehs.sk

len ,,Nadobúdater')

čhnok I.
Pr€dmet zmluvy

1. Autor vyfuoril softwaíe: TENDERnet (ďalej len ,,Dielo.'), ktorý je umiestnený Da webovej
slláÁrkg. vl'yw. t e nde me t. s k.

2. Autol udefuje Nadobúdaterovi lic€nciu na použitie Diela spósobom, v roz§ahq na ča§ a za
odmenq ktoré sú urč.ené v t€jto licenčnej zítluve

črnok II.
odmonr

1. Nadobídater §a zavázuje uhradiť Autorovi odmenu vo výške 250,- EUR bez DPH na
oMobie l rok od uzatvor€nia tejto aíúuvy.

2. Autor je platcom DPH a DPH bude rtčtovaná v anysle platných pávnych pedpisov
§lovelskej rcpubli§r.
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3. Odmenu Autora bude Nadobúdat€ť ubnádzať Autorovi na jeho bankový účeg uvedený v
urhlal,í tejto zmlulY, Da zÁklade Autoíom vy§tavenej fakhlry. Akúkoívek arrenu wojho
baokového účfuje Autoí povinný bezodkladne oaÁmiť Nadobridaretovi.

čtúnok IIL
§pó§ob po!žitir dielr

1. Na Základ€ t€jto lic€něnej mluw Autor uderuje Nadobud8l€ťovi lic€nciu na použitie diela
TENDERnet spósobom zadávania zrikaziek.

2. Autor udefuje Nadobridatrovi ne\.ýhradnú lic€nciu Da použitie Dela §pósobom uved€ným
v bode l. tohto čláDktl

čunot Iv.
Rozsrh licencie

l . Autoí uderuje Nadobúdaterovi licenciu v ncobmedzerrom rozsahu.

čunok v.
čas udclcni! licencie

1. Auror udelujc Nadobri<larerovi lic€nciu poča§ avania tejto zmluvy.
2. Zm\lva §! uzíttváre na obdobie l roka odo dňa podpisu anluvy obidvorna zmluwými

§!"anami.
3. Platnoď mluvy sa predlžuje na dobu 12 mesiacov eto aj op6kov8ne, pokiaf niektonó

zmluvná st8na písomne neoaáni dnrbej anluvnej strane najmeocj l mesiac pred
ukonč€nim platno§ti anlúy, ř s prediřnin platnosti zmluly na dobu 12 mesia§ov
rcsriblasí.

črno* vt,
Prrlve rpnvimorti mltrvných rtrón

l. Nadobúdder móže licclciu udelenú Auloíom na základe tejto Licenčnej mlury posbipiť
zmluvou len s predcbárlzajucim pí§om!ýE sílhlasom Autoía.

2. Nadohidateť sa zaváa{e gi pouávanl Diela dodžiavať Vš€ob€§né obchodné podmienky
Autora, ktoé sú uverejnené na webovej sfinke Auůora na súDkc wrw. terdernet.sk.

čtínot vIL
ochrrnr osobDých údrjov

1 . spiostr€dkovater (Autoí) preblasuje, ž pijal a má zaYedené primeraíré écbnické a
oíganiz8čné opateDia spÍňajrirce poziadavky GDPR a zákona Da zab9zí,ečenie ocbrany
pnív dot}nutých osób Pí€vád"}oval€ra.

2. sprost€dkovďer plBbla§uje, ž nebud€ §pracrivať osobné údaje na áadne iné rlčely ako je
uč€l pr€dm€tu tejto zmluvy.
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3. Sprostredkovateť prelrlasuje, že jeho zamestnanci - osoby konajúce za sprosúedkovatera
ktoré §pmcúvajú osobné údsje sú riadne písomne wýeíené ̂

 
zaiazaú nlčanlivoďou a to

aj po skončení pracovrrého pomeru v zínysle § 79 zákona.
4. SprosbedkovateF pr§hla§uje, ž€ osobitíté kategórie osobných údajov podfa čl. 9 ods. 2,

písm. GDPR spracúva v zrrrysle čl. 9 ods. 3GDPR.
5. SprostredkovateF pretrlasuje, ž zabezpečí bezpečnosť údajov podla čl. 28 odsek 3c a čl.

32 GDP& .ajoýi v súvislosti s čl. 5, ods. l a 2GDPR.
ó. sprostredkovater prehlasuje, že nebude v áadnom pdpade vykoú.ávať prenos osobných

údajov áadnej tretej strane okr€m ďalšich §prostredkovaterov vopred pi§omne
odstiůlasených prevridzkovatelom.

7. sFostredkovatef píehlasuje, že nebude v áadnom pripade uskutďňovať penos osobných
údajov poskytnutých prevádzkovalerom do treťch kajín.

čbnok lr'I[.
zíver.ečDé u3t&novcnia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými sťanami a účinnosť deň
nasledujúci po zvercjnení anluvy na webovej stnínke nadobúdstera.

2. Táto licenčná anluva sa uzatvára písomne v dvoch vyhotoveniacb. z ktorých je<tno

\Thotovenie dostane každá m zrí uvných stnin. Akékotvek an€ny alebo doplnky k tejto
anluve je možné robiť len formou písomných dodatkov k zútluv€ podpísaných obidvomi
zmlutŤrými stranami.

3, zmluwé slíany vyhlasujrl, že si zrnluru prďítali, jej obsahu porozumeli a uzawárajú ju na
ziklade slobodne a vážne prejavenej vóle, na anak čoho túto zii u!,rr podpisujú.

v unine dňa
l|7,l.íll9

TEN)Ei
trNOERnd.í ,

aňn{ú/&á3,010", z[n.
,.....Ť§lrcr...,,...,......

Mď Michal Gondžir
konater spoločnosti
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/ Nadobúdat€rAulor


