Dodatok ku zmluve o poskytovaní služieb č.: KF18139
uzavretý v zmysle § 269 a nasl. Zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
a v súlade s požiadavkami zákona 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
(ďalej len "dodatok")

1.

Zmluvné strany

Poskytovateľ:

SOMI Systems, a.s.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka č.: 615/S
Zastúpený:
Ing. Miroslav Maliniak, predseda predstavenstva
IČO 1 DIČ IIČ DPH:
36041432/20200938231
SK2020093823
(ďalej len Poskytovateľ)
Obec Hniezdne
Hniezdne 1, 065 01 Hniezdne
Ing. Viktor Selep, starosta obce
00329886/2020526178

Objednávateľ:
Zastúpený:
IČO/DIČ:

(ďalej len Objednávateľ)

2. Predmet dodatku
2.1

Predmetom

dodatku

§ 20 ods. 3 zákona

Č.

je zosúladenie zmluvných dojednaní s bezpečnostnými
69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti.

požiadavkami

v súlade

s

2.2

Produkt KERBER, ako brána medzi vonkajším internetom a vnútornou počítačovou sieťou Objednávateľa, je
zabezpečený pred únikom a zneužitím dát šifrovaným prenosom, prístupom do systému cez meno a heslo
a ako taký je určený predovšetkým na zamedzenie neoprávnenému
prístupu k dátam Objednávateľa.
Poskytovateľ bude v rámci podpory na produkt KERBER vykonávať údržbu a upgrade systému, podporu
prevádzky systému, obnovy funkčnosti systému v prípade jeho výpadku, riešenia havarijných situácií
a nahlásených podozrení z útokov ako aj situácií spôsobených reálnymi útokmi. Rozsah činností v rámci
podpory je daný podporou na úrovni servisu systému, nie jeho rutinnej správy a prevádzky.

2.3

Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach zistených pri inštalácií a prevádzke
produktu KERBER a poučiť svojich zamestnancov
a spolupracujúce
osoby o povinnosti zachovávania
mlčanlivosti v zmysle platných zákonov, predovšetkým v zmysle zákona Č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpečnosti a zákona Č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Mlčanlivosť sa vzťahuje na všetkých
zamestnancov Poskytovateľa, ktorí prídu pri výkone svojej práce do styku s citlivými údajmi Objednávateľa a
to najmä v pozíciách administrátora, programátora a pracovníka podpory. Títo zamestnanci majú záväzok
mlčanlivosti zahrnutý v pracovnej zmluve a tento platí aj po ukončení pracovného pomeru s Poskytovateľom.
Zoznam týchto zamestnancov bude poskytnutý Objednávateľovi.

2.4

Objednávateľ
riadnou úhradou ceny za produkt KERBER získava časovo neobmedzenú
licenciu na
plnohodnotné používanie produktu pre počet používateľov a v rozsahu uvedenom v zmluve. Úhradou ceny za
aktualizáciu produktu Objednávateľ získava aktualizáciu, aktuálnu licenciu, a podporu na produkt na obdobie
stanovené v zmluve. Po ukončení tejto zmluvy a splnení záväzkov Objednávateľa ostávajú licencie na produkt
KERBER v platnosti a produkt ako taký v plnej funkčnosti
bez akéhokoľvek
narušenia
kontinuity
u Objednávateľa.
Objednávateľ ukončením tejto zmluvy stráca len právo na servis a update produktu
KERBER.

2.5

Poskytovateľ do jedného roka po ukončení tejto zmluvy zlikviduje všetky prístupy k produktu KERBER
a všetky informácie, ktoré majú, alebo by mohli mať charakter dôverných informácií a na ktoré sa vzťahuje
záväzok mlčanlivosti.

2.6

Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať bezpečnostné politiky Objednávateľa a podriadiť sa im. Rovnako sa
zaväzuje prijať potrebné bezpečnostné
opatrenia na zabezpečenie
a udržanie bezpečnostnej
politiky
Objednávatel'a a zaviazať prijatím takýchto opatrení aj prípadné tretie strany. O špecifikácií a rozsahu
bezpečnostných opatrení bude Objednávateľ informovaný rovnako ako aj o rozsahu činností prípadných
tretích strán.

-

---_._----

2.7 Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje:
- chrániť všetky informácie poskytnuté Objednávateľom pred ich únikom a zneužitím,
- umožniť Objednávateľovi vykonať kontrolu a audit bezpečnostných opatrení prijatých Poskytovateľom alebo
prípadnou treťou stranou,
- zapojiť do činností vykonávaných v zmysle tejto zmluvy len také tretie strany, ktoré bude Objednávateľ
akceptovať a ktoré budú schopné splniť požiadavky uvedené v tejto zmluve tak, ako by ich plnil Poskytovateľ,
- bezodkladne,
zdokumentovateľne
a potvrdene informovať
Objednávateľa
telefonicky
alebo e-mailom
o kybernetickom bezpečnostnom
incidente ak bude mať o ňom vedomosť a o všetkých skutočnostiach
majúcich vplyv na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti (napríklad cez ticket systém s potvrdením prijatia),
- včas informovať Objednávateľa
o všetkých skutočnostiach
majúcich vplyv na túto zmluvu a o jeho
povinnostiach
vyplývajúcich
z tejto zmluvy alebo zo zákona vzhľadom na ustanovenia tejto zmluvy
a zabezpečenie požiadaviek zákona č. 69/2018 Z. z. tak, aby nedochádzalo k porušovaniu zmluvy alebo
k rozpornému vysvetľovaniu či pochopeniu jej ustanovení (napríklad e-mailom s potvrdením prijatia).
2.8

Poskytovateľ berie na vedomie, že Objednávateľ má právo pri porušení tejto zmluvy Poskytovateľom
sankcionovať za ním spôsobenú ujmu až do plnej výšky tejto ujmy.

ho

3. Záverečné ustanovenia
3.1 Tento dodatok je platný odo dňa jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť nasledujúci
deň po dni jeho zverejnenia podľa osobitného predpisu § 47 a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov.
3.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch
vyhotovenia a Poskytovateľ jedno vyhotovenie.

rovnakej

platnosti,

z ktorých

Objednávateľ

dostane

dve

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s týmto dodatkom, jeho obsahu rozumejú a uzavreli ho
slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle a na znak svojho súhlasu
s jeho znením ho potvrdzujú podpismi oprávnených zástupcov.

V Banskej Bystrici, dňa: 16.11.2021
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