Zmluva o vydaní certifikátov zdravotníckemu pracovníkovi
číslo: …………....................…..
uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi:

Zdravotnícky pracovník:
Titul, meno a priezvisko:

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

Rodné číslo:

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

Adresa trvalého pobytu:

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

Identifikačné číslo
elektronického preukazu
zdravotníckeho pracovníka
(ďalej len „ePZP“):

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

(ďalej aj len „žiadateľ“)
a
Poskytovateľ dôveryhodných služieb:
Názov:

Národné centrum zdravotníckych informácií

Sídlo:

Lazaretská 26, 811 09, Bratislava

IČO:

00165387

V mene ktorého koná:

Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ

(ďalej aj len ako „poskytovateľ“ a/alebo „NCZI“)
a
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:
Názov:

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

Sídlo:

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

IČO:

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

V mene ktorého koná:

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

Registrácia:

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

(ďalej aj len ako „laboratórium“)

(žiadateľ, poskytovateľ a laboratórium ďalej spoločne aj len ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj len
ako „zmluvná strana“)

Článok 1
Predmet zmluvy
1.1

Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa na základe písomne podanej žiadosti poskytnúť
žiadateľovi dôveryhodnú službu spočívajúcu vo vydaní súkromných kľúčov a certifikátov (ďalej spolu
len „certifikáty“) definovaných v ust. § 7 ods. 3 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom
informačnom systéme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o NZIS“), a poskytnúť žiadateľovi
a laboratóriu pridružené služby súvisiace s vydanými certifikátmi (ďalej spolu len „dôveryhodné
služby“) a záväzok žiadateľa a laboratória využívať poskytované dôveryhodné služby v súlade s touto
zmluvou.

1.2

Predmetom tejto zmluvy je súčasne udelenie plnomocenstva žiadateľom laboratóriu v rozsahu
špecifikovanom v čl. 4 tejto zmluvy za účelom prevzatia certifikátov a ich uloženia v technickom
zariadení laboratória – hardvérový šifrovací modul (ďalej len „technické zariadenie“ a/alebo „HSM
modul“) ako nosiča certifikátov v zmysle ust. § 7 ods. 11 zákona o NZIS.

1.3

Poskytovateľ má pri plnení predmetu tejto zmluvy postavenie poskytovateľa dôveryhodných služieb a
postupuje v súlade s platným Certifikačným poriadkom poskytovateľa (ďalej len „CP”), Pravidlami pre
výkon certifikačný činností poskytovateľa (ďalej len „CPS“), Bezpečnostnou politikou poskytovateľa,
zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o dôveryhodných službách“), Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014
o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
(ďalej len „nariadenie eIDAS“), ako aj v súlade s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1.4

Na účely tejto zmluvy sa dôveryhodnými službami rozumie najmä vydávanie certifikátov, zrušovanie
platnosti certifikátov, poskytovanie zoznamu zrušených certifikátov, potvrdzovanie existencie a platnosti
certifikátov, ako aj ďalšie služby nevyhnutné pre plnenie predmetu tejto zmluvy.
Článok 2
Cena

2.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dôveryhodné služby žiadateľovi a laboratóriu bezodplatne.
Článok 3
Spôsob plnenia

3.1

Žiadosť o vydanie certifikátov žiadateľ podáva písomnou formou. Žiadosť sa podáva na určenom tlačive
poskytovateľa, ktoré je zverejnené na webovom sídle poskytovateľa. Poskytovateľ zabezpečí
autentifikáciu identity žiadateľa o certifikáty, a to na základe predloženia a posúdenia dokladov
akceptovateľných podľa CP poskytovateľa a údajov v registri zdravotníckych pracovníkov.

3.2

Procesy a postupy na vydanie certifikátov žiadateľovi, ich prevzatie a uloženie laboratóriom je podrobne
opísaný v CP poskytovateľa a v Integračnom manuáli ezdravie v aktuálne zverejnenej verzii na
Integračnom portáli pre tvorcov informačných systémov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
(ďalej len „Integračný manuál“).

3.3

Poskytovateľ vygeneruje na základe žiadosti certifikáty v určenom formáte a zabezpečené heslom ich
zašle laboratóriu na e-mailovú adresu kontaktnej osoby, ktorá je uvedená v čl. 8 bode 8.1 tejto zmluvy.

3.4

Doba platnosti certifikátov je 5 rokov; pred uplynutím uvedenej doby strácajú certifikáty platnosť
okamihom ich zrušenia z dôvodov uvedených v čl. 6 bode 6.3 tejto zmluvy.

3.5

Zmluvné strany sa dohodli a svojimi podpismi výslovne potvrdzujú, že certifikáty vydané na základe tejto
zmluvy budú počas ich platnosti použité na identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu žiadateľa ako
zdravotníckeho pracovníka v národnom zdravotníckom informačnom systéme (ďalej len „NZIS“) a v
informačnom systéme laboratória ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „informačný
systém“), a to výlučne za účelom vytvorenia a aktualizácie zápisov nasledovných zdravotných
záznamov:
-

záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu
vzorky,
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-

záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek

do NZIS v súlade so zákonom o NZIS (ďalej aj len ako „zdravotné záznamy“).
Článok 4
Plnomocenstvo
4.1

Žiadateľ podpisom tejto zmluvy zároveň splnomocňuje laboratórium na prevzatie certifikátov vydaných
na základe tejto zmluvy a ich uloženie v HSM module laboratória v súlade s ust. § 7 ods. 11 zákona o
NZIS. Laboratórium podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prijatie splnomocnenia.

4.2

Plnomocenstvo udelené podľa bodu 4.1 tohto článku zmluvy je žiadateľ oprávnený kedykoľvek písomne
odvolať a laboratórium je oprávnené udelené plnomocenstvo kedykoľvek písomne vypovedať. Udelené
plnomocenstvo zanikne tiež zánikom tejto zmluvy.

4.3

Žiadateľ a laboratórium sú povinné bezodkladne písomne (poštou alebo osobne prostredníctvom
podateľne) informovať poskytovateľa o odvolaní alebo vypovedaní plnomocenstva.

4.4

Zánik plnomocenstva má zároveň za následok zánik tejto zmluvy
Článok 5
Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1

Poskytovateľ sa pri poskytovaní dôveryhodných služieb zaväzuje dodržovať všetky povinnosti
vyplývajúce mu zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.2

Poskytovateľ sa zaväzuje na základe riadne vyplnenej a overenej žiadosti vydať žiadateľovi certifikáty
a zaslať ich laboratóriu na e-mailovú adresu kontaktnej osoby, ktorá je uvedená v čl. 8 bode 8.1 tejto
zmluvy, a to v lehote najneskôr do 30 dní od podania úplnej žiadosti; to neplatí, ak u informačného
systému laboratória nedošlo k udeleniu osvedčenia o zhode za účelom použitia certifikátov v zmysle
tejto zmluvy.

5.3

Laboratórium sa zaväzuje bezodkladne po prijatí certifikátov skontrolovať správnosť údajov certifikátov
a v súlade s ust. § 7 ods. 11 zákona o NZIS uložiť certifikáty v HSM module, ktorý je inicializovaný
a spĺňa požiadavky a predpoklady uvedené v Integračnom manuáli, ako aj ďalšie požiadavky
vyplývajúce zo štandardov zdravotníckej informatiky. Laboratórium sa zároveň zaväzuje kedykoľvek
počas platnosti tejto zmluvy umožniť poskytovateľovi na jeho výzvu bezodkladne, najneskôr do 24
hodín, vykonať kontrolu HSM modulu za účelom overenia splnenia požiadaviek v zmysle
predchádzajúce vety.

5.4

Laboratórium potvrdí prevzatie, správnosť a uloženie certifikátov v HSM module v písomnom protokole,
ktorý bezodkladne, najneskôr do 48 hodín, zašle poskytovateľovi. Laboratórium je povinné na vlastné
náklady zabezpečiť si a prevádzkovať príslušný HSM modul a uchovávať na ňom certifikáty po celú
dobu ich platnosti.

5.5

Použitie príslušného HSM modulu na účely plnenia tejto zmluvy podlieha udeleniu osvedčenia o zhode
informačnému systému laboratória za účelom použitia certifikátov, a to v súlade s § 11 zákona o NZIS.

5.6

Laboratórium sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu poskytovateľa nezmení miesto uloženia
certifikátov. Pri zmene umiestnenia certifikátov na iné technické zariadenie sa vyžaduje opätovné
vykonanie overenia zhody v zmysle bodu 5.5 tohto článku zmluvy.

5.7

Laboratórium sa zaväzuje umožniť použitie certifikátov výhradne počas ich platnosti a počas platnosti
tejto zmluvy, a to výlučne žiadateľovi na zápis zdravotných záznamov v zmysle čl. 3 bodu 3.4 tejto
zmluvy.

5.8

Laboratórium sa zaväzuje, že nezneužije certifikáty ani neumožní ich použitie akejkoľvek inej osobe
odlišnej od žiadateľa.

5.9

Laboratórium sa zaväzuje, že umožní používanie certifikátov žiadateľom na zápis zdravotných
záznamov v zmysle čl. 3 bodu 3.4 tejto zmluvy, ktorý sa bude realizovať prostredníctvom informačného
systému laboratória, u ktorého laboratórium disponuje platným osvedčením o zhode v súlade s § 11
zákona o NZIS. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek podľa § 11a zákona NZIS vykonať dohľad nad
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funkčnosťou informačného systému laboratória. Laboratórium sa zaväzuje bezodkladne umožniť
poskytovateľovi vykonanie dohľadu a poskytnú mu pre tieto účely náležitú súčinnosť.
5.10 Žiadateľ je oprávnený používať certifikáty výhradne v čase ich platnosti, počas platnosti tejto zmluvy a
výlučne za účelom vymedzeným v čl. 3 bode 3.4 tejto zmluvy. Po skončení platnosti certifikátov alebo
po uplynutí platnosti tejto zmluvy, sa nesmú certifikáty používať, a to ani na účel, na ktorý sú určené.
5.11 Žiadateľ berie na vedomie, že certifikáty sú neprenosné.
5.12 Žiadateľ sa zaväzuje chrániť svoje kódy určené na identifikáciu a autentifikáciu žiadateľa v informačnom
systéme laboratória pred neautorizovaným prístupom a tiež proti strate, kompromitácii, zničeniu
a zneužitiu.
5.13 Žiadateľ a laboratórium sa zaväzujú pri používaní certifikátov dodržiavať platné všeobecne záväzné
právne predpisy, CP poskytovateľa, CPS poskytovateľa, Bezpečnostnú politiku poskytovateľa,
Integračný manuál a ustanovenia tejto zmluvy.
5.14 Laboratórium sa zaväzuje počas celej doby platnosti certifikátov starostlivo chrániť certifikáty pred ich
zverejnením, sprístupnením, stratou, kompromitovaním alebo iným zneužitím.
5.15 Laboratórium a žiadateľ sa zaväzujú bezodkladne, najneskôr do 48 hodín, preukázateľným spôsobom
oznámiť poskytovateľovi podozrenie a/alebo skutočnosť zverejnenia, sprístupnenia, straty,
kompromitovania a/alebo iného zneužitia certifikátov, ich poškodenia ďalej uvádzať vždy len presné,
pravdivé a úplné informácie údaje vo vzťahu k certifikátom a ich akékoľvek zmeny.
5.16 Laboratórium a žiadateľ sa zaväzujú bezodkladne, najneskôr do 48 hodín, preukázateľným spôsobom
oznámiť poskytovateľovi akékoľvek skutočnosti významné pre realizáciu práv a povinností v zmysle
tejto zmluvy a ich trvanie, a to najmä skutočnosti odôvodňujúce zánik tejto zmluvy a/alebo zrušenie
platnosti certifikátov.
5.17 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom si poskytovať náležitú súčinnosť potrebnú pre plnenie predmetu
tejto zmluvy a s tým súvisiacich práv a povinností.
5.18 Laboratórium sa zaväzuje priebežne aktualizovať všetky počítačové systémy používané v súvislosti
s používaním certifikátov uložených v HSM module, najmä nahrávať bezpečnostné aktualizácie
a prevádzkovať iba také verzie systémov, ktoré sú aktívne podporované ich výrobcami a sú pre ne
vydávané bezpečnostné aktualizácie.
Článok 6
Trvanie zmluvy, zrušenie certifikátov a vydanie nových certifikátov
6.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

6.2

Táto zmluva zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)

písomnou dohodou zmluvných strán,
písomným odstúpením od tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán,
zánikom plnomocenstva udeleného podľa čl. 4 zmluvy,
smrťou žiadateľa alebo vyhlásením žiadateľa za mŕtveho,
zánikom laboratória alebo poskytovateľa bez právneho nástupcu,
ukončením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu medzi žiadateľom
a laboratóriom,
ukončením iného právneho vzťahu ako je uvedený pod písm. f), na základe ktorého žiadateľ
vykonáva činnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v mene laboratória ako poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti,
vyhlásením konkurzu na laboratórium,
zrušením platnosti overenia zhody informačného systému laboratória,
dočasným pozastavením alebo zrušením registrácie žiadateľovi v príslušnej stavovskej
organizácii v zdravotníctve,
ukončením vykonávania zdravotníckeho povolania žiadateľom,
ukončením poskytovania zdravotnej starostlivosti laboratóriom,
zrušením, odňatím, stratou platnosti alebo dočasným pozastavením povolenia, licencie alebo
iného oprávnenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti laboratóriom,
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n)
o)
p)
6.3

zrušením certifikátov z dôvodov uvedených v bode 6.3 písm. b) tohto článku zmluvy,
márnym uplynutím lehoty na podanie novej žiadosti o vydanie certifikátov uvedenej v bode 6.7
tohto článku zmluvy,
ak poskytovateľ nevydá žiadateľovi certifikáty do 3 mesiacov od podania žiadosti podľa bodu 3.1
alebo bodu 6.7 tejto zmluvy.

Poskytovateľ zruší certifikáty bezodkladne po tom, čo sa dozvedel, že:
a)
b)
c)

nastala niektorá zo skutočností uvedených v bode 6.2 písm. a) až m) tejto zmluvy,
žiadateľ podal žiadosť o zrušenie certifikátov,
existuje podozrenie zverejnenia, sprístupnenia, straty, kompromitovania a/alebo iného zneužitia
certifikátov, poškodenia certifikátov alebo došlo k niektorej z uvedených skutočností.

6.4

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti
vyplývajúcej z tejto zmluvy laboratóriom alebo žiadateľom.

6.5

Laboratórium je oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti
vyplývajúcej z tejto zmluvy žiadateľom.

6.6

Žiadateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať poskytovateľa o zrušenie certifikátov vydaných na základe
tejto zmluvy, a to z akýchkoľvek dôvodov alebo bez uvedenia dôvodu. Žiadosť o zrušenie certifikátov
sa podáva na tlačive určenom poskytovateľom, ktoré je zverejnené na webovom sídle poskytovateľa.

6.7

Poskytovateľ vydá žiadateľovi nové certifikáty najneskôr do 30 dní od podania novej žiadosti podľa tejto
zmluvy z dôvodu uplynutia doby platnosti certifikátov uvedenej v čl. 3 bode 3.4 tejto zmluvy alebo
z dôvodu zrušenia certifikátov podľa bodu 6.3 písm. c) tejto zmluvy. Novú žiadosť podľa
predchádzajúcej vety je žiadateľ oprávnený podať najneskôr do 30 dní od uplynutia doby platnosti
certifikátov uvedenej v čl. 3 bode 3.4 tejto zmluvy alebo od zrušenia certifikátov podľa bodu 6.3 písm.
c) tejto zmluvy. Na podanie novej žiadosti sa rovnako vzťahuje bod 3.1 tejto zmluvy. Vydaním nových
certifikátov strácajú platnosť pôvodné certifikáty, ak k vydaniu nových certifikátov dôjde počas platnosti
pôvodných certifikátov.
Článok 7
Zodpovednosť za škodu a sankcie

7.1

Poskytovateľ nezodpovedá za nepriame alebo podmienené straty a škody, ktoré vznikli žiadateľovi,
laboratóriu alebo tretím stranám v súvislosti s používaním certifikátov. Rovnako poskytovateľ
nezodpovedá za škodu, ktorá:
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)
7.2

vznikla žiadateľovi, laboratóriu alebo tretím stranám z dôvodu porušenia zmluvných alebo
zákonných povinností žiadateľa alebo laboratória,
vznikla žiadateľovi, laboratóriu alebo tretím stranám z dôvodu znemožnenia inštalovania alebo
použitia certifikátov pre nekompatibilitu laboratóriom použitých hardvérových alebo softvérových
prostriedkov,
vznikla žiadateľovi, laboratóriu alebo tretím stranám z dôvodov spočívajúcich v technických
vlastnostiach, parametroch a/alebo funkčnosti laboratóriom použitých hardvérových alebo
softvérových prostriedkov,
vznikla žiadateľovi, laboratóriu alebo tretím stranám z dôvodu spoliehania sa na certifikát,
ktorého platnosť skončila, alebo ktorý bol zrušený,
vznikla žiadateľovi, laboratóriu alebo tretím stranám uvedením nesprávnych údajov v žiadosti,
vznikla žiadateľovi, laboratóriu alebo tretím stranám z dôvodu zneužitia certifikátu žiadateľom
alebo laboratóriom,
vznikla použitím certifikátov v rozpore s účelom vymedzeným v tejto zmluve,
má povahu ušlého zisku.

Žiadateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur)
za každé porušenie povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté
právo poskytovateľa na náhradu škody.
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7.3

Laboratórium sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR (slovom:
desaťtisíc eur) za každé porušenie povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Uplatnením zmluvnej pokuty
nie je dotknuté právo poskytovateľa na náhradu škody.
Článok 8
Kontaktné údaje

8.1

Kontaktnými osobami zmluvných strán na účely plnenia tejto zmluvy sú:
Zmluvná strana
Žiadateľ
Poskytovateľ
Laboratórium

8.2

Meno a priezvisko
kontaktnej osoby

Kontaktné údaje
e-mail:
telefónne číslo/mobil:
e-mail:
telefónne číslo/mobil:
e-mail:
telefónne číslo/mobil:

Zmluvné strany sa zaväzujú každú zmenu v kontaktnej osobe bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných
dní, oznámiť ostatným zmluvným stranám písomne. Pri zmene kontaktnej osoby sa nevyžaduje
uzatvorenie písomného dodatku k zmluve.
Článok 9
Záverečné ustanovenia

9.1

Žiadateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje správnosť a úplnosť údajov uvedených v zmluve. Prípadné
zmeny týchto údajov sa žiadateľ zaväzuje bezodkladne oznámiť poskytovateľovi.

9.2

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

9.3

Žiadateľ a laboratórium podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že boli informovaní o Bezpečnostnej politike
poskytovateľa, Integračnom manuáli a pravidlách poskytovania dôveryhodných služieb poskytovateľa
uvedených v CP a CPS poskytovateľa, s ktorými sa náležite oboznámili v elektronickej verzii, súhlasia
s nimi a zaväzujú sa dodržiavať ich platné znenie. Žiadateľ a laboratórium berú na vedomie, že
predmetné dokumenty podliehajú zmenám, pričom ich aktuálne verzie sú k dispozícii na oficiálnych
webových stránkach NCZI a integračnom portáli IS PZS.

9.4

Táto zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
vyhotovení.

9.5

Zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode písomne, formou očíslovaných dodatkov podpísaných
všetkými zmluvnými stranami. Ustanovenie bodu 8.2 článku 8 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.

9.6

Zmluvné strany sa dohodli, že žiadateľ a laboratórium nie sú oprávnení postúpiť akékoľvek práva
a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu
poskytovateľa. Akýkoľvek súhlas poskytovateľa v zmysle predchádzajúcej vety je platný iba v prípade,
ak naň bol udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

9.7

Právne vzťahy vzniknuté na základe tejto zmluvy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o dôveryhodných službách, nariadenia eIDAS
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.8

Zmluvné strany sú si vedomé práv a povinností vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), ako aj ustanovení
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k ochrane osobných údajov a
nakladania s nimi.
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9.9

Poskytovateľ spracúva osobné údaje poskytnuté žiadateľom v žiadosti a v zmluve v rámci zmluvného
vzťahu na účel plnenia zmluvy. Žiadateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že poskytovateľ mu poskytol
informácie o tom, ako poskytovateľ spracúva jeho osobné údaje v rámci Informácie pre dotknuté osoby,
ktorá je dostupná na webovej stránke poskytovateľa: http://www.nczisk.sk.

9.10 Poskytovateľ spracúva tiež údaje kontaktných, resp. oprávnených osôb ustanovených žiadateľom a
laboratóriom na základe oprávnených záujmov poskytovateľa – pre identifikáciu kontaktnej, resp.
oprávnenej osoby žiadateľa a/alebo laboratória pre potreby komunikácie so zmluvnými stranami.
9.11 Podpisom tejto zmluvy žiadateľ a laboratórium prehlasujú, že sú oprávnení poskytovať osobné údaje
alebo zverejniť osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú v tejto zmluve uvedené ako kontaktné osoby, v
rozsahu uvedenom v tejto zmluve pre potreby plnenia tejto zmluvy a poskytovateľ je oprávnený
spracúvať tieto údaje. Žiadateľ a laboratórium prehlasujú, že uvedené kontaktné osoby plne informovali
o poskytnutí ich osobných údajov poskytovateľovi a poskytli im prípadné informácie v zmysle GDPR
a zákona o ochrane osobných údajov.
9.12 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo
nezákonným alebo neuplatniteľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a uplatniteľnosť ostatných
ustanovení Zmluvy. Takéto dotknuté ustanovenie sa bude spravovať významovo najbližším platným
právnym predpisom tak, aby bol naplnený účel tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú
nahradiť dotknuté ustanovenie novými ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú účelu
sledovanému dotknutými ustanoveniami.
9.13 Zmluvné strany si túto zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli, sú si vedomé právnych následkov, ktoré
vyplývajú z jej uzavretia, na znak čoho ju slobodne, vážne, bez omylu, výhrad, nie za nápadne
nevýhodných podmienok podpisujú podpismi oprávnených osôb.

V ........................................, dňa .....................

V Bratislave, dňa .....................

Žiadateľ:

Za poskytovateľa:

...................................................
(titul, meno a priezvisko)

...................................................
Ing. Peter Blaškovitš
generálny riaditeľ
NCZI

V ........................................, dňa ....................
Za laboratórium:

...................................................
(titul, meno a priezvisko)
(funkcia)
(názov)
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