Klientske konto

Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta
(ďalej len ako „Klientske konto“)
uzavretá podľa ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky
zákonník“)
(Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta ďalej len ako „Zmluva o konte“)
medzi:
Poskytovateľom:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Reg. č.:
Tel. kontakt:
E-mail:
(ďalej len ako „SOZA“)

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA)
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
00 178 454
2020795601
SK2020795601
Mgr. art. Ľubomír Burgr, predseda predstavenstva
JUDr. PhDr. Silvester Danóczy, PhD., člen predstavenstva
MV SR: VVS/1-900/90-5828
02/50 20 27 41
klientskekonto@soza.sk

a
Používateľom Klientskeho konta
Obchodné meno/Názov (údaje podľa príslušného úradného registra): Obec Slovenský Grob
Sídlo/Miesto podnikania:
Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
IČO:
00305073
DIČ:
2020662248
Bankové spojenie:
IBAN: SK9302000000000003227112
BIC: SUBASKBX
Tel. kontakt:
00421904782100
E-mail:
obec@slovensky-grob.sk
Korešpondenčná adresa:
Obec Slovenský Grob, Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
Štatutárny zástupca:
JUDr. Štefan Gašparovič, starosta obce
(ďalej len ako „Používateľ“):
(Používateľ a SOZA ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany“)

1.

Článok I.
Úvodné ustanovenia
SOZA je právnická osoba, neziskové občianske združenie autorov a vydavateľov hudobných diel. V súlade s oprávnením Ministerstva
kultúry SR SOZA na území Slovenska spravuje majetkové autorské práva k domácim a zahraničným hudobným dielam a vykonáva
kolektívnu správu práv podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „Autorský
zákon“).

2.

SOZA ako organizácia kolektívnej správy udeľuje prostredníctvom hromadných licenčných zmlúv súhlas na použitie hudobných diel, ku
ktorým vykonáva správu majetkových práv. Hromadné licenčné zmluvy, podľa predchádzajúcej vety, môže SOZA v zmysle príslušných
ustanovení Autorského zákona uzatvárať aj prostredníctvom elektronických prostriedkov.

3.

Za účelom zefektívnenia uzatvárania hromadných licenčných zmlúv prostredníctvom elektronických prostriedkov SOZA na svojom webovom
sídle www.soza.sk prevádzkuje informačný systém, ktorý umožňuje používateľom, ktorí majú uzavretú Zmluvu o konte, uzatvárať hromadné
licenčné zmluvy na diaľku, a tým získavať súhlas na použitie hudobných diel (ďalej len ako „Informačný systém“). Používateľovi po uzavretí
Zmluvy o konte vytvorí SOZA neverejné Klientske konto. Ku Klientskemu kontu bude mať prístup len Používateľ, a to za podmienok
uvedených v Zmluve o konte.

1.

Článok II.
Predmet Zmluvy o konte
Predmetom Zmluvy o konte je bezodplatné vytvorenie a vedenie Klientskeho konta, t. j. virtuálneho užívateľského účtu v Informačnom
systéme, ktoré Používateľovi slúži na právne úkony, najmä na uzatváranie hromadných licenčných zmlúv, ich administráciu a komunikáciu
so SOZA. Predmetom Zmluvy o konte je aj úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s vytvorením, vedením a používaním
Klientskeho konta, ako aj úprava niektorých vzťahov Zmluvných strán v nadväznosti na účel Zmluvy o konte.
Článok III.
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1.

Zriadenie a používanie Klientskeho konta
Používateľ disponuje oprávneniami ku Klientskemu kontu najmenej v rozsahu nižšie uvedenom (ďalej len ako „Rozsah oprávnení“):
a)

b)
c)

d)

e)
f)

g)

Používateľ môže uzatvárať prostredníctvom zriadeného Klientskeho konta hromadné licenčné zmluvy, prijímať SMS správy
s verifikačnými kódmi za účelom autentifikácie Používateľa a prejavenia jeho vôle pri uzatváraní hromadných licenčných zmlúv.
Uzavretie hromadnej licenčnej zmluvy je platné a účinné momentom, keď Používateľ akceptuje návrh znenia príslušnej hromadnej
licenčnej zmluvy. Akceptáciou návrhu znenia hromadnej licenčnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa rozumie zadanie
a odoslanie verifikačného kódu Používateľom, ktorý bol Používateľovi zo strany SOZA zaslaný prostredníctvom SMS, do
Informačného systému po výzve na podpis hromadnej licenčnej zmluvy.
Používateľ je oprávnený disponovať Klientskym kontom (napr. zmena nastavení Klientskeho konta), a to v rozsahu používateľských
oprávnení povolených rozhraním Informačného systému.
Používateľ môže uzatvárať dodatky k jednotlivým hromadným licenčným zmluvám, ak to rozhranie Informačného systému
umožňuje, inak v súlade s podmienkami uvedenými v príslušnej hromadnej licenčnej zmluve. Ak rozhranie Informačného systému
umožňuje uzavretie dodatku k hromadným licenčným zmluvám, je predmetný dodatok platný a účinný momentom, keď Používateľ
akceptuje návrh znenia dodatku k príslušnej hromadnej licenčnej zmluve. Akceptáciou návrhu dodatku podľa predchádzajúcej vety
sa rozumie zadanie a odoslanie verifikačného kódu Používateľom, ktorý bol Používateľovi zo strany SOZA zaslaný prostredníctvom
SMS, do Informačného systému po výzve na podpis dodatku k predmetnej hromadnej licenčnej zmluve.
Používateľ môže vypovedať príslušnú hromadnú licenčnú zmluvu alebo ju inak ukončiť prostredníctvom Klientskeho konta, ak to
rozhranie Informačného systému umožňuje, inak v súlade s podmienkami uvedenými v predmetnej hromadnej licenčnej zmluve.
Výpoveď sa považuje za doručenú momentom zadania a odoslania verifikačného kódu Používateľom, ktorý bol Používateľovi zo
strany SOZA zaslaný prostredníctvom SMS, do Informačného systému po výzve na podpis výpovede predmetnej hromadnej
licenčnej zmluvy.
Používateľ môže prostredníctvom Klientskeho konta oznamovať SOZA zmenu údajov, ak to rozhranie Informačného systému
umožňuje, inak v súlade s podmienkami uvedenými v príslušnej hromadnej licenčnej zmluve.
Používateľ môže prostredníctvom Klientskeho konta, ak to rozhranie Informačného systému umožňuje, doručiť SOZA zoznam živo
predvedených chránených hudobných diel (ďalej len „Zoznam diel“). Zoznam diel sa považuje za doručený momentom zadania
a odoslania verifikačného kódu Používateľom, ktorý bol Používateľovi zo strany SOZA zaslaný prostredníctvom SMS, do
Informačného systému po výzve na podpis Zoznamu diel k príslušnej hromadnej licenčnej zmluve.
Používateľ môže prostredníctvom Klientskeho konta, ak to rozhranie Informačného systému umožňuje, doručiť SOZA iné typové
vyhlásenia (ako napr. vyhlásenie o obmedzení kapacity miesta konania podujatia). Dokument vzťahujúci sa na príslušnú hromadnú
licenčnú zmluvu podľa predchádzajúcej vety sa považuje za doručený momentom zadania a odoslania verifikačného kódu
Používateľom, ktorý bol Používateľovi zo strany SOZA zaslaný prostredníctvom SMS, do Informačného systému po výzve na podpis
dokumentu vzťahujúceho sa na príslušnú hromadnú licenčnú zmluvu.

2.

Používateľ vyhlasuje, že si je vedomý toho, že konanie prostredníctvom Klientskeho konta je vždy právnym konaním Používateľa, t. j. že
prostredníctvom Klientskeho konta robí úkony na diaľku, ktoré by inak robil osobne alebo písomne.

3.

Používateľ sa do svojho Klientskeho konta prihlasuje:
a)
b)

4.

v prvom kroku prostredníctvom prihlasovacieho mena (login), ktorým je e-mail Používateľa v zmysle článku IV., bod 1 Zmluvy
o konte, a hesla, ktorým je heslo zvolené Používateľom (okrem pôvodného náhodne vygenerovaného hesla zaslaného zo strany
SOZA pri zriadení Klientskeho konta), a
v druhom kroku prostredníctvom SMS verifikačného kódu, ktorý Používateľ dostane od SOZA vždy prostredníctvom SMS správy,
ktorú SOZA zašle po úspešnom uskutočnení prvého kroku, podľa písm. a) tohto bodu, na mobilné telefónne číslo Používateľa
uvedené v článku IV., bod 2 Zmluvy o konte.

Používateľ je povinný chrániť prístupové údaje, najmä heslo ku Klientskemu kontu, pred ich zničením, stratou alebo pred neoprávneným
prístupom tretích osôb k nim, najmä je povinný zabezpečiť, aby neoprávnené osoby takýto prístup nedostali a nemohli ho zneužiť. V
prípade, že tretia osoba získa ku Klientskemu kontu Používateľa takýto prístup či heslo, je Používateľ povinný bezodkladne:
a)
b)

oznámiť tieto skutočnosti SOZA a zároveň
požiadať o deaktiváciu Klientskeho konta,

a to bezodkladne telefonicky a v lehote do 3 dní písomne, listom zaslaným doporučene poštou, inou doručovateľskou službou (napr. UPS,
DHL a pod.) alebo osobne doručeným na adresu SOZA, ak Používateľovi nebola neskôr oznámená alebo zverejnená iná adresa na
doručovanie zásielok zo strany SOZA.
5.

SOZA zverejní na webovom sídle www.soza.sk alebo Používateľovi sprístupní v rámci Klientskeho konta Návod na zriadenie a používanie
Klientskeho konta (ďalej len ako „Manuál“), ktorý je Používateľ povinný dodržiavať.

6.

Používateľ bol zo strany SOZA informovaný o tom, že v súvislosti so Zmluvou o konte a hromadnými licenčnými zmluvami uzatváranými
prostredníctvom Klientskeho konta, mu budú zo strany SOZA doručované notifikácie k Zmluve o konte a k uzatváraným hromadným
licenčným zmluvám na e-mailovú adresu uvedenú v článku IV. bod 1 Zmluvy o konte a na mobilné telefónne číslo uvedené v článku IV. bod
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2 Zmluvy o konte. Používateľ s notifikáciami podľa predchádzajúcej vety súhlasí. Prípadné nastavenie jednotlivých notifikácií (možnosť
vypnutia, zapnutia príslušnej notifikácie) Používateľom vyplýva z možností daných rozhraním Informačného systému.

1.

Článok IV.
Mobilné číslo a e-mail na verifikáciu úkonov Používateľa
Zmluvné strany sa dohodli, že prihlasovacím menom (loginom) ku Klientskemu kontu je v zmysle článku III., bod 3, písm. a) Zmluvy o konte
e-mailová adresa: obec@slovensky-grob.sk

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že SOZA bude zasielať Používateľovi SMS s verifikačnými kódmi výlučne na mobilné číslo Používateľa:
00421904782100

3.

Používateľ bude prijímať všetky SMS správy s verifikačnými kódmi a následne je ich povinný zadávať tam, kde to Informačný systém
vyžaduje na realizáciu právneho úkonu. Verifikačné kódy je Používateľ povinný zadávať najmä v druhom kroku pri prihlasovaní do
Klientskeho konta a pri realizácii príslušných právnych úkonov podľa článku III., bod 1 Zmluvy o konte.

4.

Zmena e-mailovej adresy podľa bodu 1 tohto článku a mobilného čísla podľa bodu 2 tohto článku je možná len prostredníctvom dodatku
podpísaného oboma Zmluvnými stranami.

5.

Používateľ môže mať počas trvania Zmluvy o konte vždy len jednu e-mailovú adresu uvedenú v bode 1 tohto článku a jedno mobilné číslo
uvedené v bode 2 tohto článku, ktoré slúžia na účely uvedené v Zmluve o konte.

1.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
Zmluva o konte sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa podpisu Zmluvy o konte oboma Zmluvnými stranami.

2.

Zmluvu o konte je možné zmeniť alebo doplniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie dokumentov vyplývajúcich z hromadných licenčných zmlúv uzatvorených medzi Zmluvnými
stranami v budúcnosti po uzatvorení Zmluvy o konte, vrátane výpovedí týchto zmlúv, bude uskutočňované:
a)

b)

zo strany SOZA:
 výlučne na emailovú adresu Používateľa uvedenú v čl. IV., bod 1 Zmluvy o konte,
 nahraním (upload) do elektronického archívu dokumentov v Klientskom konte, ak sa v konkrétnom prípade Zmluvné
strany nedohodnú inak,
zo strany Používateľa prostredníctvom príslušného rozhrania Informačného systému, ak sa v konkrétnom prípade Zmluvné
strany nedohodnú inak.

Dokumenty doručované spôsobom uvedeným v písmene a), prvá odrážka tohto bodu, sa považujú za doručené v deň doručenia
elektronického potvrdenia o doručení emailovej správy obsahujúcej daný dokument z emailovej adresy uvedenej v čl. IV., bod 1 Zmluvy o
konte. V prípade nedoručenia elektronického potvrdenia podľa predošlej vety sa Zmluvné strany dohodli, že za dátum doručenia sa
považuje dátum druhého odoslania e-mailovej správy z emailového servera SOZA na emailovú adresu uvedenú v čl. IV., bod 1.
Dokumenty doručované spôsobom uvedeným v písmene a), druhá odrážka, a v písmene b) tohto bodu sa považujú za doručené riadnym
nahraním (upload) daného dokumentu do príslušného rozhrania Informačného systému.
4.

SOZA je oprávnená kedykoľvek dočasne alebo trvalo deaktivovať Klientske konto, a to bez udania dôvodu.

5.

Zmluvný vzťah založený Zmluvou o konte zaniká dohodou Zmluvných strán alebo uplynutím výpovednej doby. Zmluvu o konte je možné
vypovedať aj bez uvedenia dôvodu písomne listom zaslaným (a doručeným) doporučene poštou, inou doručovateľskou službou (napr. UPS,
DHL a pod.) alebo osobne na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy o konte, ak druhej Zmluvnej stane nebola
neskôr oznámená, v súlade s podmienkami tejto Zmluvy o konte, iná adresa na doručovanie zásielok.

6.

Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej Zmluvnej strane.

7.

Výpoveď zo Zmluvy o konte sa považuje za doručenú dňom prevzatia výpovede zo Zmluvy o konte. V prípade, ak Zmluvná strana
doporučenú zásielku alebo osobne doručovanú zásielku odmietne prevziať, považuje sa zásielka za doručenú dňom odmietnutia a v prípade
zásielky doručovanej poštou/inou doručovateľskou službou/kuriérom, ktorá sa vráti odosielajúcej Zmluvnej strane z akýchkoľvek dôvodov
napriek tomu, že bola zasielaná na kontaktnú adresu podľa tejto Zmluvy o konte, považuje sa zásielka za doručenú 10. dňom od odoslania.

8.

V prípade ukončenia zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o konte na základe výpovede SOZA deaktivuje Používateľovi ďalší prístup ku
Klientskemu kontu ku dňu nasledujúcemu po dni uplynutia výpovednej doby.
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9.

Ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o konte nemá vplyv na platnosť a účinnosť tých úkonov, ktoré boli vykonané počas
účinnosti Zmluvy o konte, najmä nemá vplyv na jednotlivé hromadné licenčné zmluvy uzavreté medzi Používateľom a SOZA, ktoré zostávajú
v účinnosti aj po zániku Zmluvy o konte v nadväznosti na ich jednotlivé ustanovenia. Tie hromadné licenčné zmluvy, ktoré sa v Informačnom
systéme SOZA ku dňu zániku zmluvného vzťahu (Zmluvy o konte) nachádzajú ako neuzatvorené, sú považované za neuzatvorené
prostredníctvom elektronických prostriedkov, avšak je možné ich následne uzatvoriť písomne. Dôsledkom ukončenia zmluvného vzťahu
založeného Zmluvou o konte je najmä nemožnosť vykonávania úkonov podľa článku III., bod 1 Zmluvy o konte prostredníctvom
elektronických prostriedkov, no tým nie je dotknutá zodpovednosť Používateľa za škodu.

10.

Používateľ vyhlasuje, že údaje uvedené v Zmluve o konte sú úplné, pravdivé a správne.

11.

Do doby riadneho oznámenia zmien platia pôvodné kontaktné údaje Zmluvných strán.

12.

Používateľ sa zaväzuje akékoľvek zmeny údajov súvisiacich s touto Zmluvou o konte, najmä zmeny obchodného mena/názvu, sídla/miesta
podnikania, osoby oprávnenej konať v mene Používateľa a pod., písomne oznámiť SOZA najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa, keď sa
Používateľ dozvedel o týchto zmenách, alebo odo dňa, keď o nich musel byť informovaný, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane
skôr. Používateľ zároveň berie na vedomie, že náhradu prípadných škôd, ktoré by SOZA vznikli z uvedenia nepravdivých údajov v Zmluve
o konte, príp. z neskorého oznámenia zmien údajov súvisiacich so Zmluvou o konte, bude SOZA uplatňovať podľa všeobecne platných
predpisov.

13.

Vo veciach neupravených Zmluvou o konte platia ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných a účinných
na území Slovenskej republiky.

14.

Zmluva o konte je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom exemplári pre každú Zmluvnú stranu.

15.

Pre všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou o konte a s jej vykonávaním sú príslušné výlučne všeobecné súdy Slovenskej
republiky.

Používateľ:

SOZA:

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

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

...........................................
Obec Slovenský Grob
Štefan Gašparovič, starosta obce

................................................
SOZA
Mgr. art. Ľubomír Burgr,
predseda predstavenstva

................................................
SOZA
JUDr. PhDr. Silvester Danóczy, PhD.,
člen predstavenstva
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