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Profesionálny register s.r.o.
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Reklamovaná firma:

--_._-_.

Gymnázium, ul. Du_c~novicova 13, Medzilaborce

Prevádzka:

068 01 Medzilaborce, Duchnovicova 13

Sídlo:

06801 Medzilaborce, Duchnovicova 13

Poštová adresa:

068 01 Medzilaborce, Duchnovicova 13

Objednávatel':

Gymnázium, ul. Duchnovicova 13, Medzilaborce

Vaša kontaktná osoba:
Telefón

PhDr. Vladimír Tarca

1 mobil 1 fax:

057 732 1002

1 E-mail:

www.gymlab.edupage.org/info@gymlab.sk

ICO 1 DIC 1 ICDPH:

OO 1610551/

Web
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1

gymnázium Medzilaborce

6

školský casopis

2

Ýjazyk, matermatika, anglickýjazyk Bl, B2, nel

7

digitálna knižnica

3

l, krúžok ochrany prírody, krúžok programovari

8

:ymnázium zamerané ne všeobecné vzdelávani

4

gymnázium

9

5

školský vzdelávací program

10
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Celorocná reklama na internete za služby

..

...

Cena bez DPH

200,00

EUR

20% DPH

40,00

EUR

240,00

EUR

Celkom k úhrade

--

Sídlo: Michalská9, 811 01 Bratislava
Web: www.profesionalnyregister.sk

Kontaktná osoba: Iveta Javorská
Tel. kontakt: 0948072275

E-mail:info@profesionalnyregister.sk

ICO: 46 938 079

IBAN:SK8311000000002920892207

DIC: 2023697709
ICDPH:SK2023697~
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068 01
Za objednávatela

Bratislava 03. 10. 2013

ZMLUVA O POSKYTOVANI REKLAMY (dalej len "zmluva'"
uzatvorená medzi Poskytovatel'om a ZadAvatel'om reklamy.

W
Predmet zmluvy

.
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1.1 Predmetom zmluvy je závazok poskytovatela
reklamy poskytovat zadávatelovi reklamy na základe telefonicky dohodnutej objednávky v súlade so zákonom c.
14712001 Z.z. o reklame a o zmene a doplneni niektorých zákonov, v meni neskoršich predpisova
v zmysle tejto zmluvy, reklamu obchodného mena
zadávatela reklamy a ostatných informácii v rozsahu ballka špeciflkovaného
v bode 1.2, za co sa zadávatel reklamy zaväzuje zaplatit poskytovatelovi

reklamy dohodnutú cenu uvedenú v tlánku 2 zmluvy.

.

1.2 Reklama, ktorej poskytovanie je predmetom tejto zmluvy, bude poskytovaná v nasledovnom rozsahu:
ktorý obsahuje internetovú reklamu zadávatela reklamy na webovej stránke www profesionalnyreeister
základný ballk
v informacnom systéme poskytovatela
reklamy s uvedenlm údajov uvádzaných na prvej stránke tejto zmluvy,s možnostou
..
vyhl'adÁvania zadávatela reklamy podla obchodného mena (názvu), cinnosti, okresulkraja sldla a kontaktnej adresy,
odkazu na web stránku zadávatela reklamy,

-

...
.

lokalizáciesldlazadávatelareklamyna mape,
zabezpeceniasloganua upútavacejvety,

sk registráciou

zadávatela

reklamy

.

bezplatnej zmeny údajov zadávatela reklamy pocas platnosti zmluvy (v jednom úctovnom -obdobi) zaslanlmpoŽ8dovanej zmeny .cez web stránku

poskytovatelovireklamy.

.
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2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za poskytované služby reklamy zaplati zadávatel reklamy poskytovatelovi reklamy cenu vo výške uvedenej na predchászajúcej
stránke a takisto Ili na priloženej predfaktúre. Cena za poskytované služby je splatná na základe predfaktúry zaslanej zadávatelovi reklamy spolu s touto
zmluvou. Poskytovatel reklamy sa zaväzuje po zaplatenl predfaktúry priplsanlm dohodnutej ceny na úcet poskytovatela reklamy vystavit a zaslat
zadávatelovi reklamy danový doklad o úhrade ceny.

W

PrAva

oDOvIDnosti

3.1 Poskytovatel reklamy sa zaväzuje poskytovat reklamu v zmysle tejto zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi a dohodami.uzatvorenými
so zadávatelom
reklamy, v dohodnutom rozsahu a kvalite. Poskytovatel reklamy zodpovedá za zabezpecenie služieb podla tejto zmluvy.
3.2 Poskytovatel reklamy nezodpovedá za pravdivost a úplnost údajov poskytnutýchzadávaie1'om
reklamy a údaje. poskytnuté Zlidávatelom reklamy nepreveruje.
3.3 Zadávatel reklamy zodpovedá za údaje poskytnuté poskytovatelovi reklamy resp'. jeho splnomocnencOvi, s ktorým dohodol objednávku predmetu tejto zmluvy.
3.4Zadávatel reklamy sa zaväzuje uhradit dohodnutú cenu za slUžby poskytované poskytovatelom reklamy v zmysle tejto zmluvy.
3.5Zadávatel
reklamy môže pocas platnosti tejto zmluvy požiadat poskytovatela
reklamy o úpravu údajov tVoriacich predmet tejto zmluvy, ktorých reklamu
poskytuje poskytovatel reklamy. Zadávatel reklamy wIe svoju požiadavku plsornne alebo ju omámi poskytovatelovi reklamy'ústne.
3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovatel
reklamy bude pocas trvania tejto zmluvy uvádzaný pri službách poskytovaných
v zmysle tejto zmluvy ako

reklamný partner zadávatela reklamy.

.

W

Vznik. trvanie a zánik zmluvy
4.1 Zmluvný vztah, ktorý je predmetom tejto zmluvy vmikol medzi zmluvnými stranami konldudentne, na základe telefonickej ponUky služieb zástupcu
poskytovatela

reklamy,

ktorý

telefonicky

kontaktoval

zadávatela

reklamy

za úcelom

ponUky

poskytnutia

služieb

-

reklamy

zmluvy a akceptácie ponuky zadávatelom
reklamy. Ponuka služiebreklamy a jej akceptácia zadávatelom rekl~y
telefonických kontaktov zástupcu poskytovatela
reklamy,pricom
zadávatel reklamy bol upozOinenýa
súhlasii,že
poskytovatela

reklamy

v prvom

telefonickom

kontakte

podrobne

informoval

zadávatela

reklamy

ako potenciálneho

špecifikovanej

v tlánku

l tejto

bQIi zrealizované na základe dvoch
rozhovory sa nahrávajú. Zástupca

zmluvného

partnera

o ponuke

služieb

-

poskytnutie reklamného baliku,. ktorý tvori predmet tejto zmluvy; ako aj o cene za objednané služby, splatnosti ceny, dobe platnosti zmluvy a o spôsobe
uzatvorenia zmluvného vztahu. Na základe záujmu zadávatela reklamy o ponúkané reklamné slUžby sa uskutocnil druhý telefonický kontakt, ktorý uskutocnil
iný zástupca poskytovatela reklamy (osoba odlišná od osoby uskutocnujúcej prvý kontakt), v ktorom zástupca poskytovatela
reklamy zopakoval ponuku
a zadávatel reklamy potvrdil objednávku ponúkaných služieb.
4.2

Poskytovatel reklamy vyhotovil túto zmluvu na základe konkludentne uzatvoreného zmluvného vztahu akceptáciou ponUky zadávatelom reklamy doplniac
údaje nadiktované zadávatelom reklamy a plsornné vyhotovenie zmluvy spolu s predfaktúrou zaslal zadávatelovi reklamy na adresu sldlalkontaktnú adresu
zadávatela reklamy. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach,
z ktorých jedno po podpise sa zadávatel reklamy zaväzuje zaslat spat na adresu

4.3

Poskytovatel reklamy v zmysle dohody
zmluvy v druhom telefonickom kontakte,
Zmluvný vztah, predmetom ktorého je
reklamy v druhom telefonickom kontakte

poskytovatelareklamyuvedenúv záhlavltejtozmluvy.

4.4
4.5

Táto zmluva

sa uzatvára

na dobu

urcitú

.

so zadávatelom reklamy zacal s poskytovan Im služieb v zmysle tejto zmluvy bezodkladne po odsúhlaseni obsahu
s clm zadávatel reklamy vyslovil súhlas..
'.
plnenie predmetu plsomne uvedeného v tlánkul
tejtO zmluvy vznikol potvrdenlm záujmu o ponuku zadávatelom
a týmto nadobudla dohoda o poskytovani predmetu tejto zmluvy úcinnost.

- poskytovatel

reklamy

sa zaväzuje

zmluvy. Zmluva zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú sa uzatvára,
b) nemožnostou plnenia v zmysle § 352 a nasl. Obchodného zákonnika,
c) dohodou zmluvných strán zmluva zaniká ku dnu dohodnutému zmluvnými

-

poskytovat

reklamné

služby

- základný

ballk

po dobu

12 mesiacov

od uzatvorenia

stranami,

d) odstúpenim podla § 344 a nasl. Obchodného zákonnika - obe zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpit pre podstatné pondenie práv a povinnosti
dohodnutých v zmluve alebo v prIpade menej závažného porušenia zmluvy, ak druhá zmluvná strana neodstráni, ktorá zmluvu porušila, nesplni svoju
povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote. Zadávatel' reklamy má právo od zmluvY odstúpit aj bez uvedenia dôvodu v lehote 7 pracovných dni od jej
uzatvorenia (bod 4.4).Odstúpenie je úcinné dorucenlm plsornného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlavl zmluvy.

Zmluvné
stranymajúnároknaplneniev zmysletejtozmluvyaždomomentuplatnosti'odstúpenia.

4.6

....

Poskytovatel reklamy sa zaväzuje reklamu zadávatela reklamy umiestnenú v zmysle tejto zmiuvy na internetovej stránke www.Drofesionalnyregister sk
odstránit.
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SDolocnéa záverecnéustanovenIa

5.1 Zmluva je uzatvorená v zmysle § 261 a 269 Obchodného zákonnika.
5.2 Zadávatcl reklamy dáva súhlns poslq'tovatelovi reklamy ako prevádzkovatelovi v siJlade so zákonom c. 42812002Z. z. o ochrane osobných údajov v zneni
neskoršich predpisov, so spracovanim osobných údajov zadávatela reklamy v databáze poskytovatela reklamy pre jeho potreby v súvislosti s poskytovanim
5.3

služiebv zmysletejtoZmluvy.
že zmluva

Zmluvné strany prehlasujú,

,
Dodávatel-Poskytovatel:

vyjadruje

-

ProfefJíO:

j(f.c'

V Bratislave,dna-=-.~.O\

G YM

ich vôlu a podpisujú ju oprávnené osoby.

registers.r,o.
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OlBratislava
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OdJednávatel.,;
zadávatel
reklamy:
V .~.~.~aL.fo,

www.DrofeslonqlnVFel!lster.sk.lnfo@profeslollalnyreglster.sk
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