Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb
uzatvorená podľa ustanovenia § 269, ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:
Obchodné meno: Teacher.sk, s.r.o.
So sídlom: Štefánikova 57, 949 01 Nitra
IČO: 44 764 286
DIČ: 2022840325
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, IBAN: SK27 7500 0000 0040 0852 2135
Obchodný register: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24699/N
Zastúpený: PaedDr. Peter Švec, Ph.D., konateľ
E-mail: info@teacher.sk
(ďalej len „Poskytovateľ“)
a
Obchodné meno: Divadlo Andreja Bagara v Nitre
So sídlom: Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
IČO: 00164895
DIČ: 2021246623
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0031 0609 8180
Zastúpený: Ing. Jaroslav Dóczy, PhD. (riaditeľ DAB v Nitre)
(ďalej len „Klient“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)
Článok I – Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ bude poskytovať konzultačné služby v oblasti informačných technológií, bezpečnosti
informačných systémov na základe požiadavky klienta a jeho zamestnancov poverených správou
informačných systémov.
2. Poskytovateľ môže vstupovať do priestorov klienta, v ktorých sú umiestnené komponenty informačného
systému len v sprievode zamestnanca klienta povereného správou informačných systémov alebo s jeho
vedomím.
Článok II - Cena a platobné podmienky
1. Poskytovateľ bude poskytovať predmet zmluvy bezodplatne.
Článok III - Mlčanlivosť a ochrana osobných údajov
1. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel o klientovi v
súvislosti s poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy a ktoré nemožno v záujme klienta oznamovať tretím
osobám.
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2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že akékoľvek osobné údaje o fyzických osobách, ktoré mu poskytne klient,
bude spracovávať v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.
Článok IV. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu a je uzatvorená na dobu neurčitú.
2. Túto zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana písomne vypovedať v dvojmesačnej výpovednej lehote,
ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane. Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať spravované dáta na prenosnom médiu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že obsah tejto zmluvy možno meniť iba písomnými dodatkami so súhlasom
oboch zmluvných strán.
4. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné
ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým,
zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.
5. Ostatné právne vzťahy v tejto zmluve neupravené, ale z nej vyplývajúce, sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
6. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre stranu poskytovateľa
a jeden pre stranu klienta.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzatvorená v
tiesni a za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Nitre 30. 11. 2018

V Nitre 30. 11. 2018

.......................................

.......................................

Poskytovateľ

Klient

Strana 2 z 2

