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Zmluva o poskytovaní
kva lifikovaných dóveryhodných

sl

užieb

o dóveryhodných službách pre
uzatvorená podl'a § 11 ods. 2 zákona č.272l2016Z,z,
zákonov
a o Zmene a doplnení niektorých
elektronické tra nsakcie na vnútornom trhu
(zákon o dóveryhodných službách)
(d'alej len ,,zákon č.2721201,6 Z, z,")
č. O3g82 l 2o19lTS/oBPr-003

Názov:
Sídlo:

Štatutárny orgán:
Zastúpený:

tČo:

kontaktná osoba:
(d'a lej len,,poskytovatel"')

medzi zmluvnými stranami

Národný bezpečnostný úrad
Budatínska 30, 851- 06 Bratislava
lng. Jozef Magala, riaditel'

lng.BibiánaMagáthová,PhD.,riaditel,katechnickejsekcienazáklade
riaditel'a Národného bezpečnostného úradu
plnomocenstva
'č.
o648ol2o!8lKÚl}LP-OO3 zo dňa 05,10,20],8
360617oL
Mgr. Zuzana Halásová, PhD,, zuza na.haIasova

@ nbu,gov,sl<

a

Názov:
Síd lo:

štatutárny orgán:

tČo:

Obec Rokycany
Rokycany 45,082 41 Bajerov
Miloš Jaš, starosta
oo3277o,],
Miloš Jaš, obecrol<vcanv@Rmail,com
strany")
spolu len

Kontaktná osoba:
(d'alej len ,,nadobúdate|"'alebo

"zmluvné

č1.1

Predmet zmluvy

1,.

2.

3.
4,

poskytnúť nadobúdate|,ovi na
predmetom tejto zmluvy je závázok poskytovatel,a bezodplatne
zmluvou,
služby za podmienok ustanovených touto
základe žiadosti kvalifikované dóveryhodná
politikami poskytovatel,a, ktoré sú pre tieto služby
v súlade s platnými certifikačnými
len
http://ep.nbu.gov.sk/snca/cp,html (d,alej
uverejnené na webovom sídle postýiovatel,a
,,CP"\,

autority (d,alej len
poskytovatel, je prevádzkovate|,om slovenskej národnej certifikačnej
podl,a nariadenia
poskytovate|,om dóveryhodných služieb
,,SNcA"), ktorá je kvalifikovaným
g1ol201,4 o elektronickej identifikácii a
Európskeho parlamentu a nuov (Éú)č,
transakcie na vnútornom trhu a o zrušení
dóveryhodnr7cr, sluznach pre elektronické
elDAS") a zákona č,272/201,67,z,
smernice :lggg/g3lEs(d,alej len,,nariadenie
služby, na ktoré mu bol
poskytovatel, je oprávnený poskytovať kvalifikované dóveryhodné
v dóveryhodnom zozname podl,a čl, 22
udelený kvalifikovaný štatút, a ktoré sú zapísané
nariadenia elDAS,
služby na základe
poskytovatel, poskytne nadobúdate|,ovi kvalifikované dóveryhodné

riadnevyplnenejžiadostizapredpokladu,žemUtoumožňujútechnicképodmienkya
do
takéto služby nadobúdatelbvi poskytovať,
kapacity. v prípade, ak poskytovatel,nemóže
30 dní oznámi túto skutočnosť nadobúdatel'ovi,

t}

NeRooNÝ

, arzpecxostNÝ
l unno
čl. ll
Práva a povinnostizmluvných strán

1,.
2.
3.
4.

ako

prevádzkovatel' SNCA poskytuje dóveryhodnú sluŽbu v súlade
s nariadením elDAS, zákonom č.272/2OL6 Z. z., ostatnými vŠeobecnezáváznými právnymi
predpismi, platným CP a platnou bezpečnostnou a prevádzkovou dokumentáciou SNCA.
Nadobúdatel' sa zavázuje dodržiavať ustanovenia CP, bezpečnostnej politiky
poskytovate|'a, ako aj ustanovenia tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zavázujú bez zbytočnéhoodkladu navzájom si oznamovať vŠetky
skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy.
Nadobúdatel'týmto na základe právnych predpisov o ochrane osobných Údajov berie na
vedomie, že všetky osobné údaje nadobúdatel'a uvedené vtejto zmluve alebo v žiadosti
o poskytnutie služby sú spracúvanév informačnom systéme poskytovatel'a. Osobné údaje
nadobúdatel'a budú spracované výlučne za účelomich využitia pri vykonávaní
a poskytovaníkvalifikovaných dóveryhodných služieb poskytovatelbm, a to na dobu, poČas
ktorej je poskytovatel'povinný uchovávať dokumentáciu súvisiacu s poskytovaním

Poskytovatel'

kvalifikova nej dóveryhod nej služby.
č1.1ll

Cena

Dóveryhodná služba bude nadobúdatelbvi poskytovaná bezodplatne.

čt.lv
Doba platnosti a účinnostizmluvy
]..

2.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
čl. v
záverečné
ustanovenia
Spoločnéa

1.

2.
3.

4.

Zmluvu možno písomne vypovedať ktoroukolÝek zmluvnou stranou bez uvedenia dóvodu.
Výpovedná lehota je jeden mesiac azačínaplynúťprvým dňom mesiaca nasledujúceho po
doručenívýpovede druhej zmluvnej strane. Zmluvu možno ukončiťaj písomnou dohodou
zmluvných strán.
Zmluvu možno meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme číslovaných
dodatkov.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre poskytovatel'a, jeden
rovnopis pre nadobúdatel'a.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali,porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju
slobodne a vážne a na znak vzájomného súhlasu ju týmto podpisujú.

v Bratislave
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Poskytovatel'

í1

r,

Nadobúdatel'

l'

lng. Bibiána Magáthová, PhD.
riaditel'ka technickej sekcie

Miloš Jaš
sta rosta

.
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