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Zmluva č.: 100118148 o využívaní elektronických služieb
(ďalej len „zmluva“)
I. časť
Zmluvné strany
Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava
Zastúpená:

Ing. Marcelom Foraiom, MPH,

predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom
Osoba poverená podpisom zmluvy: Mgr. Juraj Pacher
IČO: 35 937 874
IČ DPH: SK2022027040
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka číslo: 3602/B
(ďalej len „VšZP“)
a
Používateľ - vlastník konta:
Titul Meno a Priezvisko:
Adresa trvalého bydliska:

Ing. Martin Červenka
Ratkovce
Rat 92042 SK

Používateľské meno (login):
Pobočka konta:
(ďalej len „používateľ“)

ratkovce
Trnava

E-mail:
Telefón:
Fax:

starosta@ratkovce.sk

II. časť
Predmet zmluvy
1.
2.
3.

Predmetom tejto zmluvy je využívanie elektronických služieb prostredníctvom vytvoreného používateľského
konta.
VšZP poskytne používateľovi jednotlivé typy elektronických služieb na základe osobitných žiadostí.
V zmysle Všeobecných podmienok pre poskytovanie a používanie elektronických služieb Internetového
portálu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (ďalej len „Všeobecné podmienky“) odovzdá VšZP
používateľovi, po schválení žiadosti o poskytnutie konkrétneho typu elektronickej služby, príslušný
bezpečnostný predmet.
III. časť
Zmluvné podmienky

1.
2.

3.

Používateľ je oprávnený bezpečnostné predmety, vydané podľa bodu 3, II. časti tejto zmluvy, používať počas
doby platnosti tejto zmluvy.
Používateľ v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
súhlasí so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme VšZP a v informačnom
systéme certifikačnej autority podľa Všeobecných podmienok, v rozsahu uvedenom v tejto zmluve, potrebnom
pre využívanie elektronických služieb, vydanie bezpečnostných predmetov a certifikátov počas doby platnosti
tejto zmluvy. Používateľ môže tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.
Súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné podmienky zverejnené na internetovej stránke VšZP (www.vszp.sk) v
časti Elektronické služby, s ktorými sa používateľ oboznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať. VšZP je oprávnená
zmeniť alebo doplniť Všeobecné podmienky. Vykonané zmeny a doplnenia sa VšZP zaväzuje bezodkladne
zverejniť na internetovej stránke VšZP (www.vszp.sk) v časti Elektronické služby.
IV. časť
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma
zmluvnými stranami.

2.

Platnosť tejto zmluvy je možné ukončiť po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán alebo písomnou

3.

výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany s 1-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
Smrťou používateľa alebo jeho vyhlásením za mŕtveho zmluva zaniká.

4.

Ak používateľ nepoužije elektronickú službu počas doby dlhšej ako 12 mesiacov, VšZP má právo platnosť
zmluvy po uplynutí tejto lehoty ukončiť.

5.

Z titulu ukončenia zmluvy je VšZP oprávnená ukončiť poskytovanie všetkých služieb, ktoré boli poskytované
na základe zrušenej zmluvy.

6.

Zmluvné strany sa budú vzájomne bezodkladne písomne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by
mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.

7.

Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného dodatku,
podpísaného oboma zmluvnými stranami.

8.

Vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť Všeobecnými podmienkami, Obchodným zákonníkom a
ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.
10.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju
podpisujú.

V ................................... d ň a ..........

dĹLAĹÍit

Za VšZP:

Za používateľa:
^ //

Meno, priezvisko a podpis

Jm v l ,

/~

Meno, priezvisko a p«*ir»i*»

í
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