Zmluva C. 200000864S/2014/EP
o elektronickom pristupe k obchodnym údajom prostrcdnictvom internetu a informacného
systému web - portál uzatvorená podl'a platn}'ch právllych prcdpisov (d'alej ako "zmluva")

Ö. I.
ZMLUVNÉ STRANY
l.

Zmluvná strana (d'alej ako "VVS, a.s."):
Vychadaslovenská vodárenská spolotnost', a.s.

Obchodné meno:

IPrávn3 forma: l Akciová spolocnost'

Sídlo:

Komenského 50, 042 48 Kasice

Obchodny regíster:

Zapisaná v OR Okresného súdu Kosice I, addiel: Sa, vlaika t.: 12431V

ICO:

IC DPH:

136570460

ISK 2020063518

V zastúpení:

Ing. Zlatica Masaryková

Závod:

Kosice

Adrcsa závodu:

Kamenskéha 50, 042 48 Kosice

2.

DIC:

12020063518

referent

ze

Zmluvná str3n3 (d'alcj ako "pouzívatel""):

Obchodné meno:

BodvaTel S.f.O.

IPrávn3 forma: IS.f.O.

Sidlo:

Skolská 5, 045 OI Moldava nad Bodvou

Obchodny register:

Okresny súd Kosice I Oddiel:Sro, vloika: 12853/V

C. obchodného partnera:

2000008645

ICO:

136210269
V zastupcní:

1SK202160 1670
IIC DPH:
I Vincová Valéria· konaterka

IDIC:

12021601670

Ö.11.
I.

PREDMET ZMLUVY

1.1.

Prcdmetom zmluvy je úprava vzájomnych práv a povinností zmluvnych strán, súvisiacich so sprístupnením
infonnácií a obchodnym údajov prostredníctvom intemetu a infonnaéného systému web - portál (d'alej len
"IS web - portál") v súlade s platnymi právnymi predpismi a so vseobecnymi obchodnymi podmienkami VVS, a.s.

2.

POVI'<:\OSTI VVS, a.S.

2.1.

Na základe tejto zmluvy pridel'ujc VVS, a.s. pouzivarel'ovi prihlasovacic údajc:
A. Prihlasovacic meno: 2000008645
B. Prihlaso\'acíe heslo (iniciálne): l PZ57WVN

2.2.

Po zadaní prihlasovacích údajov pouiJvatel'om je VVS, a.S. povinná umoznif prístllp do uzívatel'ského rozhrania
prostredníctvom IS web - portállI na intemetovej stránke www.vodame.eu.
Cez uiivatel'ské rozhranie poskytuje VVS, as pouiivalerovi tieto sluib)':
a) infonnáeie o pohl'adá\'kach a plalobnyeh úhradáeh,
b) infonnácie ostave meradla (stav v mJ na potitadie vodomera),
c) prezeranie faktúr adokladov.
d) realizovanie zmeny platobnych podmienok priamo pouzívatel'ol11,
e) realizovanie zmeny komaktnych údajov priamo poufívatel'om,
f) zadávanic sta vu meradla priamo pou1:ívatel'om (stav v 111 3 na pocítadle vodomera).

2.4

V prípade akejkorvek poruchy, chyby, nefunkcnosti siete internet, IS web - pOl1álu ako aj informacného systému
pre technické spracovanie údajov, resp. z inych prcvádzkovych a legislativnych d6vodov, VVS, a.S. docasne
neposkytuje pouiívatel'ovi príslllp do uiívaterského rozhrania.

2.5.

Infonnácie poskytnuté prostredníctvom intcl11ctu a IS web - portálu majú len informatívny charaktcr.
pOllziterné na právne úkony.
l/l

D3.3/5

UMZC-OI6-2012

t.

j. nic sú

3.

POVINNOSTI POUi.iVATEl'A

3.1.

Pouiívater je povinn)' vyuzívat' prihlasovacie údaje uvedené v bode 2.1. CL II. v súvislosti s POskYlovaním sluiieb,
ktoré só uvedené v bode 2.3. él. Il. a v súlade s ustanoveniami lejta zmluvy a vseobecnych obchodnych podmienok
VVS, a.s.

3.2.

Pouzívatel' sa zavazuje, ze sa nedopustí a neumozní také konanie, ktorym by sa zneuiil prístup do uzívatel'ského
rozhrania, a ktorym by sa zneuzili poskytnuté obchodné údaje a infonnácie.

3.3.

Pouiivatel' sa zavazuje, ze bude vykonávaf primerané úkony na zabezpecenie ochrany údajov.
Za primerané úkony sa pritorn povai.uje najma:
a) nenechávat' bez dazom prihlasovacie údaje a zabránit' akémukol'vek ich zverejneniu alebo vornému
sprístupneniu,

bJ pri zmene prihlasovacich údajov nevolit' také kombinácie, ktoré sú !'ahko odhalitel'né,
c) nezapisovat' a ani inak nezaznamenávat' prihlasovacie údaje pre prístup v rámci inych systémov,
d) neoznamovat' heslo tretim osobám,
e) pouzívat' riadne licencovany antivírory a anti - spyware program s najnovSími inforrnáciami.
3.4.

3.5.

Pouíívatel' je povinny pri vyuzívaní prístupu do llíívatel'ského rozhrania sa riad if pokynmi uvedenymi
v uzivatel'skej prírucke, ktorá je zverejnená na intemetovej stránke VVS, 3.5.
Poutívatel' je povinny akceptovar', ze

v~etky

ním potvrdené

rozhranie prosl"rcdnfctvom IS web-p0l1álu, VVS,
systéme evidencie odberatel'ov.

3.5.

nűvé

údaje a vykonané zmeny cez uzívatel'ské

zohl'adni, zaznamená a spracuje vo svojom infonnacnom

3.6.

Poulivate!' je povinny poskytnút' v súvislosti s CI. ll. bodom 2.1. VVS, a.s. kontaktnú e-mailovú adresu, ktorá
bude zaznamená v infonnacnom systéme odberatel'ov VVS, a.s. Daná adresa sa bude vyuzívat' v súvislosti
s poskytovanim slulby v zmysle Cl. ll. bodu 1.1.

4.

ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

4.1.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurcitú a nadobúda platnost' a úcinnost' diíom podpisu poslednou zo zmluvn)/ch
stran. V prípade, ak je pouzivatel' povinny zverejtiovat' túto zmluvu podl'a vseobecne závazného právneho
predpisu, zmluva nadobúda útinnost' dtiom nasledujúcim po dni jej zverejnenia pouzívatel'orn. Pouzívatel' vydá
VVS, a.s. písomné potvrdenie o zverejnení lejto zmluvy neodkladne po jej zverejnení.

4.2.

Pouzívatel' je povinny bez zbytocného odkladu písomne oznámit' predávajúcemu akékol'vek zmeny súvisiace
s touto zmluvou.

CI. III.

4.3.

Zmluvné strany mozu zmluvu zmenit' fOnll0U dodatkov.

4.4.

Zmluvné strany mozu zmluvu vypovedat', zmluva zaniká uplynutím vy-povednej lehoty. Pre v)'poved' zmluvy
platí I mesacná vypovedná lehota. ktorá zatina plynút' prVY-ITI diíom nasledujúceho mesiaca po doruéení vypovede
druhej zmluvnej strane.

4.5.

Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s charakterom originálu, pricom kaidá zmluvná strana obdr!í I rovnopis.

4.6.

Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celym jej obsahom a podpisom zástupcami oboch zmluvnych stran.

4.7.

Zmluvné stran y prehlasujú a svojím pod pisom
a vázne a bez prítomnosti lÍesne.

4.8.

Pouzívater súhlasí so spracúvaním svojich osobnych údajov predávajúcim vo svojom informaénom systéme
evidencie odberatel'ov v rozsahu él. I. tej to zmluvy. Doba platnosti súhlasu je v súlade s osobitnymi zákonmi
vymedzujúcimi útel ich spracovania a zákol1lni o úétovníctve a archívnictve.

potvrdzujú, ze túto zmluvu uzatvorili dobrovol'ne, slobodne

Vyhotovíl: Ing. Zlatica Masaryková

V.~'/..~/.!.<?:. di\a .. ..?(.C.. ~;/.

V Kosiciach d,;a 26.05.2014
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