Zmluva č.
o elektronickom prístupe k obchodným údajom prostredníctvom internetu a informačného
systému web - portál uzatvorená podľa platných právnych predpisov (ďalej ako "zmluva")

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.

Zmluvná strana (ďalej ako „VVS, a.s.“):

Obchodné meno:
Sídlo:
Obchodný register:
IČO: 36570460
V zastúpení:
Závod:
Adresa závodu:
2.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Právna forma: Akciová spoločnosť
Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V
2020063518
IČ DPH: SK 2020063518
DIČ:

Zmluvná strana (ďalej ako „používateľ“):

Obchodné meno:
Sídlo:
Obchodný register:
Č. obchodného partnera:
IČO:
IČ DPH:
V zastúpení:

Právna forma:

DIČ:

Čl. II.
1.

PREDMET ZMLUVY

1.1. Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, súvisiacich so sprístupnením
informácií a obchodným údajov prostredníctvom internetu a informačného systému web - portál (ďalej len "IS web portál") v súlade s platnými právnymi predpismi a so všeobecnými obchodnými podmienkami VVS, a.s.

2.

POVINNOSTI VVS, a.s.

2.1. Na základe tejto zmluvy prideľuje VVS, a.s. používateľovi prihlasovacie údaje:
A. Prihlasovacie meno:
B. Prihlasovacie heslo (iniciálne):
2.2. Po zadaní prihlasovacích údajov používateľom je VVS, a.s. povinná umožniť prístup do užívateľského rozhrania
prostredníctvom IS web - portálu na internetovej stránke www.vodarne.eu.
2.3. Cez užívateľské rozhranie poskytuje VVS, a.s. používateľovi tieto služby:
a) informácie o pohľadávkach a platobných úhradách,
b) informácie o stave meradla (stav v m3 na počítadle vodomera),
c) prezeranie faktúr a dokladov,
d) realizovanie zmeny platobných podmienok priamo používateľom,
e) realizovanie zmeny kontaktných údajov priamo používateľom,
f) zadávanie stavu meradla priamo používateľom (stav v m3 na počítadle vodomera).
2.4. V prípade akejkoľvek poruchy, chyby, nefunkčnosti siete internet, IS web - portálu ako aj informačného systému pre
technické spracovanie údajov, resp. z iných prevádzkových a legislatívnych dôvodov, VVS, a.s. dočasne
neposkytuje používateľovi prístup do užívateľského rozhrania.
2.5. Informácie poskytnuté prostredníctvom internetu a IS web - portálu majú len informatívny charakter, t. j. nie sú
použiteľné na právne úkony.
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3.

POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

3.1. Používateľ je povinný využívať prihlasovacie údaje uvedené v bode 2.1. Čl. II. v súvislosti s poskytovaním služieb,
ktoré sú uvedené v bode 2.3. Čl. II. a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a všeobecných obchodných podmienok
VVS, a.s.
3.2. Používateľ sa zaväzuje, že sa nedopustí a neumožní také konanie, ktorým by sa zneužil prístup do užívateľského
rozhrania, a ktorým by sa zneužili poskytnuté obchodné údaje a informácie.
3.3. Používateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať primerané úkony na zabezpečenie ochrany údajov.
Za primerané úkony sa pritom považuje najmä:
a) nenechávať bez dozoru prihlasovacie údaje a zabrániť akémukoľvek ich zverejneniu alebo voľnému
sprístupneniu,
b) pri zmene prihlasovacích údajov nevoliť také kombinácie, ktoré sú ľahko odhaliteľné,
c) nezapisovať a ani inak nezaznamenávať prihlasovacie údaje pre prístup v rámci iných systémov,
d) neoznamovať heslo tretím osobám,
e) používať riadne licencovaný antivírový a anti - spyware program s najnovšími informáciami.
3.4. Používateľ je povinný pri využívaní prístupu do užívateľského rozhrania sa riadiť pokynmi uvedenými
v užívateľskej príručke, ktorá je zverejnená na internetovej stránke VVS, a.s.
3.5. Používateľ je povinný akceptovať, že všetky ním potvrdené nové údaje a vykonané zmeny cez užívateľské rozhranie
prostredníctvom IS web-portálu, VVS, a.s. zohľadní, zaznamená a spracuje vo svojom informačnom systéme
evidencie odberateľov.
3.6. Používateľ je povinný poskytnúť v súvislosti s Čl. II. bodom 2.1. VVS, a.s. kontaktnú e-mailovú adresu, ktorá bude
zaznamená v informačnom systéme odberateľov VVS, a.s. Daná adresa sa bude využívať v súvislosti
s poskytovaním služby v zmysle Čl. II. bodu 1.1.

Čl. III.
4.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu poslednou zo zmluvných strán.
V prípade, ak je používateľ povinný zverejňovať túto zmluvu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu,
zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia používateľom. Používateľ vydá VVS, a.s.
písomné potvrdenie o zverejnení tejto zmluvy neodkladne po jej zverejnení.
4.2. Používateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu akékoľvek zmeny súvisiace s touto
zmluvou.
4.3. Zmluvné strany môžu zmluvu zmeniť formou dodatkov.
4.4. Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať, zmluva zaniká uplynutím výpovednej lehoty. Pre výpoveď zmluvy platí
1 mesačná výpovedná lehota, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.
4.5. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s charakterom originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží 1 rovnopis.
4.6. Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom a podpisom zástupcami oboch zmluvných strán.
4.7. Zmluvné strany prehlasujú a svojím podpisom potvrdzujú, že túto zmluvu uzatvorili dobrovoľne, slobodne a vážne
a bez prítomnosti tiesne.
4.8. Používateľ súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov predávajúcim vo svojom informačnom systéme
evidencie odberateľov v rozsahu čl. I. tejto zmluvy. Doba platnosti súhlasu je v súlade s osobitnými zákonmi
vymedzujúcimi účel ich spracovania a zákonmi o účtovníctve a archívnictve.
Vyhotovil:
V ............................. dňa ...................

V ............................. dňa .....................

............................................................
Používateľ

..............................................................
VVS, a.s.
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