Zmluva o poskytnutí prístupu do ISpA
č. ...............
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi
Názov:

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným
dielam
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
00 178 454
2020795601
SK2020795601
JUDr. Stanislava Žáková
02/50 20 27 02
stanislava.zakova@soza.sk
(ďalej len „SOZA“)

Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
Tel:
E-mail:

a
Meno a priezvisko/Názov:
Trvalé bydlisko/Sídlo:
Dátum narodenia/IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Mobilný telefón pre zasielanie kódov:
E-mail:
(ďalej len „Používateľ“)
(SOZA a Používateľ spolu ďalej len „Zmluvné strany“)
Identifikačné číslo Používateľa: ..........................

Článok I
Úvodné ustanovenia
1.

SOZA je združením fyzických a právnických osôb (autorov hudby, hudobných textov
a vydavateľov hudobných diel) s vlastnou právnou subjektivitou, založené podľa zákona
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré vykonáva na území
Slovenskej republiky kolektívnu správu práv domácich, i zahraničných autorov, a vydavateľov
hudobných diel podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona.

2.

Používateľ je fyzická osoba/právnická osoba, nositeľ majetkových práv k hudobným dielam
s textom alebo bez textu, zastupovaný SOZA na základe Dohody o zastupovaní.

3.

ISpA je informačný systém pre nositeľov práv zastupovaných SOZA umožňujúci Používateľovi
vzdialený prístup k vybraným údajom evidovaným v SOZA týkajúcich sa jeho osoby
prostredníctvom siete internet (ďalej len „ISpA“).

4.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí prístupu do ISpA (ďalej len „Zmluva“) sú
Podmienky pre poskytovanie služieb ISpA, ktoré podrobne špecifikujú systém ISpA a procesy
spojené s používaním ISpA, rovnako ako práva, záväzky a zodpovednosť Zmluvných strán.
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Článok II
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto Zmluvy je používanie ISpA, ktorý poskytuje Používateľovi prístup najmä
k nasledovným údajom:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2.

nahlášky diel Používateľa,
údaje týkajúce sa jeho hudobných diel;
osobné údaje;
1
finančné údaje.
ÁNO NIE
údaje o elektronickom hlasovaní, ak je Používateľ členom SOZA s hlasovacím právom,
písomné dokumenty, ak si Používateľ so SOZA dohodol doručovanie písomných
dokumentov týkajúcich sa výkonu kolektívnej správy práv prostredníctvom ISpA.

Finančné údaje budú Používateľovi prístupné cez ISpA výlučne v prípade, že vyznačí vyššie
svoj výslovný súhlas so sprístupnením týchto údajov. Vyznačením svojho súhlasu, Používateľ
dáva súhlas na spracovanie osobných údajov spojených so sprístupnením finančných údajov
cez ISpA.
Článok III
Práva a povinnosti Zmluvných
strán

1.

SOZA poskytne Používateľovi pri podpise Zmluvy identifikačné číslo Používateľa. Identifikačné
číslo Používateľa je uvedené na prvej strane Zmluvy a Používateľ ho zadáva pri prihlasovaní sa
do ISpA.

2.

SOZA doručí, osobne alebo prostredníctvom pošty, Používateľovi po podpise Zmluvy
zabezpečenú obálku, ktorá bude obsahovať bezpečnostný kód a heslo.

3.

Používateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť SOZA zmenu svojich údajov uvedených
v Zmluve s preukázaním oznamovanej zmeny. Ak nie je zmenu možno preukázať iným
spôsobom, poskytne Používateľ SOZA čestné vyhlásenie o oznamovanej zmene údajov.

4.

Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán upravujú Podmienky pre poskytovanie služieb
ISpA.
Článok IV
Poplatky
ISpA je poskytovaná Používateľovi bez osobitných poplatkov. Náklady na správu a prevádzku sú
plne hradené zo štandardnej zrážky na réžiu SOZA, pokiaľ SOZA nerozhodne inak. Ak SOZA
stanoví poplatok za prístup k ISpA, informuje Používateľa. V prípade, že SOZA jednostranne
stanoví poplatok za prístup k ISpA alebo zmení Podmienky pre poskytovanie služieb ISpA, môže
Používateľ túto Zmluvu vypovedať v lehote jedného (1) mesiaca od uskutočnenia zmeny.
Výpoveď je účinná momentom doručenia SOZA. Počas výpovednej doby Používateľ nie je
povinný platiť poplatok za prístup k ISpA.
Článok V
Všeobecné ustanovenia
Používateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že prevzal Podmienky pre poskytovanie služieb
ISpA a zaväzuje sa ich dodržiavať.

1

V prípade označenia možnosti NIE nebudú príslušné finančné údaje Používateľa fyzicky umiestnené
na server ISpA. Umiestnenie týchto finančných údajov na server predstavuje možné riziko, a to
z dôvodu interaktívnej podstaty služby ISpA, ako aj samotnej siete internet.
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Článok VI
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

2.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

3.

Zmluvu je možné meniť iba vo forme písomných dodatkov so súhlasom oboch Zmluvných strán.

4.

Zmluvné strany sú oprávnené túto Zmluvu písomne vypovedať bez uvedenia dôvodov. Účinky
výpovede nastávajú okamihom doručenia výpovede druhej Zmluvnej strane.

5.

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť o obsahu, a ostatných skutočnostiach,
v súvislosti so Zmluvou a ISpA a nesprístupniť tieto informácie akýmkoľvek tretím osobám,
nakoľko všetky informácie týkajúce sa Zmluvy a IspA sú považované Zmluvnými stranami za
dôverné a chránené informácie.

6.

Podmienky pre poskytovanie služieb ISpA sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

7.

Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) exemplároch, jeden (1) pre Používateľa a jeden (1) pre SOZA.

8.

Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou, resp. Podmienkami pre poskytovanie služieb ISpA, sa
riadia príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vzniknuté zo Zmluvy budú prednostne riešiť
formou dohody.

10.

Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, vyjadruje ich vážnu a slobodnú
vôľu a neuzatvárajú ju pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa ...............

V

, dňa ...............

Používateľ

SOZA
Mgr. art. Ľubomír Burgr,
predseda predstavenstva

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