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Rámcová kúpna zmluva - štátne insrirúcie

Predávajúci:
Názov:
Sídlo
Zápis:

RÁM C O V Á K Ú P N A Z M L U V t, 
č. ~·q·~~l {)1 uzatvorená medzi zmluvnými stranami'

IČO
IČ pre DPH:
Banka:
Čislo účtu:
Zastúpený:

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Pezinská 56, 901 01 Malacky
Obchodný register Okresného súde! Bratislava L
Oddiel: Sro, vložka Č. 13157/8 
34 116 125
SK2020357944
Tatra Banka as
SK34 11000000002624742001, SVVIFT TATRSKBX
Ing Ivan Bako, konateľ spoločnosti
Ing. Juraj Struhár, konateľ spoločnosti

(ďalej len ako .predévejúcí")

teL 034/7722571

fax 0341 772 6896

email: sekrelanat.ZDslavmat.sk

Kupujúci:
Názov
Sídlo:
Zápis
IČO
[Č.pre DPH
Banka:
Číslo účtu
Zasl :
Znaďovatefská
nstma

Obec Hallč
!v1lerova 66 98511 Hahč

tel.: 047!439~ 637,0907858440
fax:
email starosia@obechalic.sf;

00316091

Prima banka Slovensko, a. s.
SK5156000000006008744001
Mgr. Alexander Udvardy. starosta

(ďalej aj ako "kupUjúci")

nasledovne:
Čl. l. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je určenie základných podmienok predaja a kLIPY tovarov zo sortimentu predávajúceho a služieb s tým spojer ýcn.
Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné obchodné pripady budú medzi nimi uskutočňované oodra tejto zmluvy

Čl. II. Dodacie podmienky

1 Tovar bude kupujúcemu dodávaný na základe jeho objednávok a následného potvrdenia zo strany predávsjúceho.
2. Každá objednávka bude uskutočnená pŕsornr.e alebo ústne. prípadne Inou formou a musí obsahovať určenie množstva, druhu a ďa~šícll

znakov požadovaného tovaru.
3. Preoávaiúcí potvrdí kupujúcemu obiednávku pričom objednávka kupujúceho potvrdená predávejúcim je ore otidve zmluvné strany zéväzná

Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovat objednávku kupujúceho a nedodať mu tovar bez udama dôvodu. Zmluvné strany sa dohodh.
že ak v prípade akceptácie objednávky predávajúcim dodatočne vyjde najavo, že

a. kupujúci afalebo
b. ovládaná! ovlácejúca osoba kupujúceho alebo OSOby konajúcej za kupujúceho, tak ako sú tie!.) 030by definované v § 668

Obchodného zákonníka, a/alebo
c. blízka osoba osoby i'o:onaJlIcej za kUJujúceho, arateoo
d. tretia osoba v právnom vzťahu s predávajúcim personálne prepojená s kupujúcim (napr. 050ba k0'18JLiCCl za kUPUjOCEho figuruje

ako štatutárny orgán u tretej osoby, ktorá je v ornsškaru),

je v omeškaní so zaplatením riadne vysiavenej takíúry za dodaný tovar predávaiúcnn o viac ako 14 dní. termín dodarua tovaru sa eutomauckv
predlŽUje o počet dni omeškania vyššie uvedených osôb prevyšujúci 14 dni V tomto ptpaoe predávajjci nie je pO'Jinný dodať objednaný
tovar pred zánikom omeškania vyššie uvedenvch osôb a zároveň sa nedostáva do omeškania s dodenun tovaru. vzhladom na autometické
predlžovanie termínu oocerue tovaru. Pre v'/Iúčenie pochybnosti, v týchto pripadoch predávaiúci nezodpovedá za škc du kupujúceho
spôsobenej neskorším dodaním tovaru. V prípade, ak napriek vyššie uvedenému dojed ianiu. predávaj.íci do Já tovar v pôvodnom termíne
obiednávky, je kupujúci povinný prevziať tovar aj predčasne.

4. Dodanie objednaného tovaru bude realizované:
a. osobným odberom tovaru kupujúcim v prevádzke predévajúcetto,
b. odovzdaním tovaru kupujúcemu v mieste dohodnutom medzi predávajúcim a kupujúcim

5. Vlastnícke právo k dodanému tovaru precnádza na kupujúceho až po úplnom zaplal.en! kúpnej ceny a kUpUjÚCI je povinný zdržaľ sa
akýcnkolvek úkonov smerujúcich k zmčeníu. odcudzeniu, scudzeruu alebo poškodemu dodaného tovaru až do momentu úplného zaptaterna
kúpnej ceny Do tejlo doby je vlastníkom tovare predávaiúci a tovar je kupujúcemu iba zverený Počas zvererua tovaru kupujúci ns Tiô.že tovar
užíva!', spracovaľ. uhradiť ním svoje dlhy či záväzky. zaťažiť ho právom tretej osoby, inak s ním nakíadat' alebo :ovar dalej scudzit' v prospech
tretel osoby a to ani v rámci svojho bežného podrukarua Kupujúci akceptuje tento spôsob nadobudnutia vlastnfck:eho práva k tovaru a súčasne
vyhlasuje, že si je vedomý všetkých právnych dôsledkov t~íkajlicich a výhrady víastnlckeho práva

6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom jeho odovzdania resp. odoslania kupu úcemu.
7. Kupujúci prebtasuje, že osoba podpísuiúca dodací list v mene kupuíúceno, resp. uskutočňuiúca v mene "upujuceho alcékoivek úkony

SÚVISiace s touto zmluvou, je osobou oprávnenou na uskutočnenie tento úkonu. V pnpads, že osobe, ktor á dodací list podmsala, resp
uskutočnila v mene kupujúceho akékolvek úkony na základe tejto zmluvy alebo v :;0\/ slosti S ňou, ne Dola 1: takémuto (ikonu oorávnena
kupujúci nesie zodpovednosť za škodu. ktorá tým vznikla predávajúcemu. Za týmto účelom kupujúci presne l rčí osobu (osoby), a ti) najma
uvedením konkrétnej osoby (osôb) v Prílohe Č. 1 tejto zmluvy alebo v objednávke, ktora buce poooísovar ',mene kuouiúceno jednotlivé
dodacie hsty. preberať od predávajúceho tovar. resp robiť akékoľvek úkony na základe !,~jto zmluvy alebo v scvislost. s ňou Zmh!\T18 strany
sa dohodli. že predávajúci je oprávnený viesť zoznam osôb a ich identifikačných údéijov, ktaré budú uskutočňovať v mene kupuiúceho
uvedené úkony. Za aktuálnosť údajov tohto zoznamu ako aj prípadnú škodu spôsobenú n~aktuélnosťou a.ebo neúplnosŕou údajov v zozname
zodpovedá kupujúci. Kupujúci je povinný píscmne. a to formou vzorovéno oznámenia, ctoré tvcn Prílo'lu č. :) tejto zmluvy, oznárrur každú
zmenu osôb oprávnených v mene kupurúceho uskutočňovať vyššie uvedené úkony precávejúcernu. Uveder é oznamenie sa považuis za
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dodatok k prílohe Č. 1 tejto zmluvy a tvorí dojGdnanú výnimku z čl. V bod 6 tejto zmluvv, v zmysle ktorého sa táto zmluva môže meni: len
pisomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. Kupujúci j9 oprávnený označiť oprá'.m9flL osobu na pravzauo t·)V9'U aj
v objednávke tovaru.

8. KupuJÚCI sa zaväzuje. že v čase a mieste dodania tovaru zabezpeči prítomnosť oprávnenej osoby na prevzatie tovaru V prípade, al( \/ meste
a čase dodania nebude prítomná oprávnená osoba, tak kupujúci zodpovedá za všetky škody tým vzniknuté predávajúcemu a to najma:
prepravné náklady spať do sídla predávajúceho ušlý zisk a pod ..

Čl. III. Kúpna cena a platobné podmtenky

1, Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti: 14 dnL
2. V prípade, že kupujúci neuhradí riadne a včas kúpnu cenu alebo jej časť za kúpený tovar, prípadne iný záväzok voč: predávajúcemu vzniknutý

v súvislosti s touto zmluvou, má predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlznej sumy za každý (aj začatý) deň omeškania.
3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky náklady súvisiace s vymáhaním pohladávok znáša (jlzník.
4. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou niektorého peňažného záväzku VOČI predävajúcemu po dobu viac eko 10 dní sa stávajú splatnými

akékoľvek peňažné záväzky a predávajúci je cprávnený zastaviť dodávky ďalšieho tovar.i
5. KupuJÚCI berie na vedomie, že omeškanie úhrady kúpnej ceny resp jej časti za odobratý tovar počas (loby dhšej ako 30 dni, je zo strany

predávajúceho považované za porušenie kúpnej zmluvy podstatným spôsobom v zmysle ust §345 Obchodného zákonníka v platnom zneni,
ktoré dáva predávajúcemu právo odsíúpn' od l{úpnej zmluvy, resp čiastočného plnenia, ku ktorému sa omeš canie vzťahu]e Iý prípade, že
predávajúci využije svoje právo a od kúpnej zmluvy odstúpi, je oprávnený s ohľadom na dojadnenú výhradu vlastníctva k dodanérnu tovaru
odobrať tento tovar Späť a kupujúci je povinný neodkladne mu spätný odber umožniť a uhradiť predávajúcemu náklady spojené so spätným
odberom. Pokia! nie je možný spätnv odber dcdaného tovarutzručeníe odcudzenie a POtU, kupuiúo Je p3vinn'-i k peňažnej náhrade

Čl. IV. Zodpovednosť za vady tovaru

1 Predávajúcl zodpovedá za prípadné vady tovaru dodaného kupujúcemu v súlade s prislLšnými ustanoveniami Obchodného zákonm <a
2.. Zjavné vady tovaru je kupujúci povinný uplatnr' u predávajúceho okamžite pri preberaní tovaru.
3. KupuJÚCI je povinný s náležitou pozornosťou každú dodávku prezrieť a o prípadných necostatkoch v orunu alEbo v množstve tovaru alebo o

prípadných viditelných poškodeniach tovaru vynotovir písomný zápis, ktorý musí byť ~olvrden~r aj coprevccrn, El bezodkladne Informovať
predávajúceho

4. Vady je možné uznať len pri ich uplatneni II predávaiúceho do 5 pracovných dní po prevzatí tovaru, a to písomne Z uplatnenia vady musí byť
zrejmé, ku ktorej objednávke kupujúceho sa vzťahuje a kupujúci je povinný priložil' k uplatneruu vady kópru príslušného dodacieho listu

5. Akéko!Vek nároky kupujúceho z vád, uplatnené po dodanŕ tovaru, vyplývajúce z neodboného spracovan a tOVi1fU, neodborného skíedovarna
tovaru a pod. sú vylúčené.

Čl. V, Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Ak zákon ustancvuie
povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná jňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia

2. Táto zmluva zaniká:
a. dohodou zmluvných strán,
b. písomnou výpoveďou doručenou druhej strane pričom výpovedná lenote je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom

kalendárneho mesiaca nasleduiúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná vý~oveď doručená druhej strane.
c. okamžitým odstúpením od zmluvy predávajúcim - pre prípad závažného alstc opakovanéhc porušenia zmluvných či zákonných

povinností kupujúcim
3. Podpísaním tejto zmlLNY strácajú platnost' vše~ky ooteraišis dohody, vrátane korešpondencia, ktoré nie sú obs-atmuté v tejto zmluve a t~'kaj(l

sa predmetu tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli. že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vL~ťahov vzniknutvcn ni základe tejto zn-luvy alebo

súvisiacich 5 touto zmluvou. vrátane sporov o platnosť, výl(lad a zánik tejto zmluvy, b.Jdú nešené pred V"ieobeGným Rozhodcovsk)'m súdom
SR, IČO: 51412772 s konečnou platnosťou jedným rozhodcom ustanoveným rozr odcovským súdom, podľa vnútorných ~red~iso
rozhodcovského súdu s možnosťou súdu v zmysle ust § 22a ods. 1 zákona Č. 244/2002 Z.z. (ďalej len .rcznoocovský súd"). Rozhodcu
ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne
dohodli na možnosti súdu v zmysle ust. § 22a Jds. 1 zákona Č. 244/2002 Z. z., o roznooccvskom konaní

5. Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, ktoré má doručiť.buoe doručoveť v zmysle tejto zmluvy ako aj po skončení
tejto zmluvy jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane, budú coručované osobne aiebo prostredníctvom pošty doporučene na ad resu
druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy pričom zásielka (pŕsornnost) sn bude považovať za doručenú dňom jej prevzatia
adresátom - zmluvnou stranou, dňom, kedy zruuvna strana odmietne osobne doručovanú alebo poštou coručovanú zásielku prevziať, alebo
dňom, kedy pošta vráti doručovanú zásielku o fosielajúce] zmluvnej strane ako nevyžiada ná v odberné] lúložn~j) lehote alebo s oznámením
adresát neznámy, prípadne ako zásiejcu neooručenú

6 Túto zmluvu je možné meniť alebo doplňat výlučne písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.
7. Kupujúci svojim podpisom vyjadrUJe súhlas so spracovaním OSObných údajov predávejúcernu, ktoré osobné (daje poskytol predävaiucemu

v záhlaví zmluvy. Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia kupujúcetlo ako zákazníka \1 informačnom syslémeABRA, ktorá je nutná
pre plnenie záväzkovo-právneho vzťahu podl'a tejto zmluvy (napr. Iakturáciu, dodanle tovaru. reklamáciu tovaru a pod .. Predáveiucí bude
uschovávať osobné údaje do doby trvania ZlT luvného vzťahu, resp. do doby ako mu za povinnosť ukladajú orávne predpisy (napr:. zákon
o arcil~/ácíi) KupUJúci má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať alebo podať návrh na začatie kona-na pcdľa § 100 zákona o ochrane
osobných údajov.

8. Odde!iteľnosť Pokial' akékolvek z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, zaväzujú sa zml.ivné strany toto ustanovenie
bezodkladne nahradiť ustanovením novým, ktcrého zmysel sa bude čo možno najviac bli~:iť zmyslu a hospodár skernu účelu nahradzovaného
ustanovenia .. Neplatnosť ustanovenia zmluvy sa nebude dotýkať ostatnýc') ustanovení teJo zmtuvv, pričom tále zmluva sa bude vykledat lak,
ako keby v nej nebolo neplatné ustanovenie nikdy obsiahnuté.

9. Kupujúci podpisom tejto zmluvy vylllasuje, že nie je v úpadku (resp. nie Je platobne nescnopný ani. predížený' a že ňnancovaníe zaplatenia
kúpnych cien má v celom rozsahu zabezpečené Ďalej tiež vyhlasuje, že má oostatoč-ie finančné prostriEdKy IId llrlradu SIJOjJch even\Ualnych
záväzkov v zmysle tejto zmluvy a že v rámci svoj il o vlastníctva disponuie dostatočným tTaiétkom alebo i'lými možnosťami 1121 úhradu svojicn
eventuálnych záväzkov. Kupujúci berie na vedomie, že pravdivosť jeho vyhlásenia uvedenáhc v tomto odseku JE' na strane predávajúceho
skutočnosťou rozhodujúcou pre uzatvorenie tejto zmluvy

10. Zmluva sa vyhotovuje v príslušnom počte exemplárov, po jednom pre každú zmluvnú stranu
11. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali. jej obsahu vrátane prípadných odkazov na právne normy porozurr-ef a na znak súhlasu JU

podpisujú. Zmluvné strany potvrdzuJI.Í, ŽE' zmluva bola dojednaná Individuálne a že je výsledkom vzájomného rokovania.
12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že ich zmluvné vc ľnosť nie je ničím obmedzená
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a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvy.
13. Táto zmluva bola uzavmta slobodne, vážne, žiaden z účastnikov Ju neuzavrel II tig,;t1L ani za náp8dnú n@výhodných podrnlQJ1ok 8 žiaden

z účastníkov nekonal v omyle.
14 Vzťahy medzi účastníkmi tejlozmluvy z nej vyplývajúce a v dohode neupravené sa riadia príslušnými ustenoveniemi Obchodného zákonníka.
15. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa aplikuje na všetky zmluvné vzranv uzatvorené medzi zmluvnými stranami, predmetom xtorvcn

je dodávka tovaru a služieb s tým spojených. Aplikácia všeobecných obchodných podmienok kupujúceho alebo akýchkoľvek inýcn podmienok
Je týmto výslovne vylúčená, aj keby bof prílohou potvrdenej objednávky alebo by na ne potvrdená objednávka odkazovaía.

16 Prílohami tejto zmluvy sú: Priloha č. 1 - Zoznam oprávnených osob, Príloha č. 2 - Vyhlá"enie o spracúvaní os )bnýcJ, údajov

V lf Jj-L! C., < dňa ~. '] .1O l O 

Agr Alexander Udvardy, starosta
STAVMAT S'rAVEBNINY, s.r,o.

Ing Ivan Bako, konale!'
Ing Juraj struhér, konateľ

!''\:1ml'l!ff,\~1n fiti f\1I'Tf!1'"~:Jj Jtg~\~)Y ~w&~JI
STAVEBNINY
s rAVMAT STAVEI!ININY, n.r,e. ice. 3~ 116 125
Pezinská SG, 90101 Malacky IC O~H: SK202t35794C::
Zap. v OR OS BA1 odd. s.r.o. vl. č. 1J157/1!
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, ..' , __ ~qVjtJlq 
PR1LOHA c. 1 K RAMCOVEJ KUPNEJ ZMLUVI: c .

uzatvorenej dňa "&';'(r;'~ i

1. Osoby oprávnené k prevzatiu a objednaniu tovaru za kupujúceho:
TItul Meno Priezvisko, pracovná pozicia, ·Č. OP. /dátum narodenial zamestnanecké číslo zamestnanca, Tel. Kontakt, e-mail

" \ (;'2... ~ 1r yt..... ~ \) t ~ ~D~'LD'I '2..1. 10. ~ q s '-t ffi ol+ ~.s. <B '-t'-t ()· , ·· .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · · .. 1·· .

t~~. <\~~~~ .~\)\~~ I J"')(). ~q~J.t .~9.~? ~o\ 1~J .
'\\\L~N ~\Jh~ '2 . "'l-. '~'t>~..................... · .. · .. · .. · ·· .. · · .. 1· · .. · .

.. -/ .

'v prípade zamestnancov je nutné uviesť jeden z nasledovných údajov: číslo OP alebo dátum naroden.a alebo zamestnanecké crsro zamestnanca
prrdelené zamestnavaterom;
• v prípade iných osôb ako zamestnancov je nutné uviesť: číslo OP alebo dátum narodenia

2. Ďalšie osoby oprávnené jednať za kupujúceho vo veciach týkajúcich sa uzatvorenej Rámcovej kúpnej zmluvy (účtovné záležitosti,
obchodné záležltosti, objednávky atď.)

Titul Meno Priezvisko, pracovná pozícia, "Č. OF'.Idátum narodenia/ zamestnanecké číslo zamestnanca, Tel. Kontakt, e-mail

'v prípade zamestnancov je nutné uviesť jeden z naslecovných údajov: číslo OP alebo dátum neroden.a alebo zamestnanecké čŕslo zamestnanca
pridelené zamestnévateľom;
• v prípade inych osôb ako zamestnancov je nutné uviesť: číslo OP alebo dátum narodenia

v IfA-L(C-; 
Kupujúci

, cňa 1.. ;). ZOlo 

,I-~ 
'STAVMAT STf,VEBNINY, s. '.0.

Ing. Ivan Sako, kenatel'
Ing Juraj Struhár. konater

ST~lPJiAT'
STAVEBNINY
ti IAVM"T Sl"VEI3'JINY. a.r.e. ICO:). Ili 125
pczinskil 5',90101 M.,13cky It D,H: SK2G21357944
žup. v OR OS BAl odd. s.r.c, vl. č.131S7/8
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Pezmská 56. 901 01 Malacky

Registrovaná v OR OS Bratislava
Oddiel Sro, Vložka 13157íB

IČ:O 34116125
IČO DPH: SK2020357944
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'UMAT ...
ST~V·EBNINY... ci, . úvaní osobných údajovSTA , - štátne insntu V hlásenie o spr~c . kúpnej zmluve.s kúpna zmluv a y íioh č 2 k ramcovejRámcovo pnlo a

Kupujúci poskytuje pre plnenie rámcovej kúpnej zmluvy údaje o svojich zamestnancoch/dohodárochikonatel'och!obchodných partneroch. ktori
sú fyzickými osobami podnikateľmi a osobách uvedených v prílohe č. 1 rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej spolu aj ako .pracovnlcl' alebo "dotknuté
osoby") ako fyzických osobách, ktoré sú dotknutými osobami podľa zákona o ochrane osobných údajov :.1812018 Z.z. a nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov.

Spoločnosť STAVMAT STAVEBNINY HO. získala osobné údaje o pracovníkoch kupujúceho Za účebm riadneho plnenia rámcovej kúpnej
zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim.

Spracovávané osobné údaje pracovníkov ako dO':knutých osôb sú v rozsahu najmä: titul. meno. priezvisko, pracovná pozícia, mail, telefónne
číslo, dátum narodenia/číslo OPI zamestnanecké číslo zamestnanca pridelené zamestnávateľom. Osobné údaje budú spracovávané počas
platnosti predzmluvného a zmluvného vzťahu a po tejto lehote po dobu, ktorú ustanovujú právne predpisy (napr. zákon o účtovníctve, zákon
o archivácil a pod.), po uplynutí zákonných lehôt oudú všetky osobné údaje zlikvidované.

Účelom spracúvania osobných je uzatvorenie a plnenie predmetu rámcovej kúpnej zm:uvy, a to najmä určenie pracovnkov. ktorí sú v mene
a na účet kupujúceho oprávnení vykonávať objednávky tovaru a určenie pracovníkov, !:torí sú v mene a na účet kupujúceho oprávnení
preberať tovar v mieste dodania.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je predzmluvný a zmluvný vzťah. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých
osôb je ochrana majetku kupujúceho a predávajúceho. Za týmto účelom musí predávajúci ako prevádzkovateľ ídenHfikovať oprávnenú osobu
(pracovníka) za kupujúceho a v mieste dodania tovaru sa oprávnená osoba (pracovnik) musi stotožniť dokladom.

Predávajúci sa zaväzuje, že získané osobné údaje o pracovníkoch kupujúceho bud,:! využívať výUČi1e na účel plnenie zmluvných
a predzmluvných záväzkov. Predávajúci osobné údaje pracovníkoch nebude zverejI10v.3ť, sprístupňovať an poskytovať tretím stranám.
s výnimkou tých subjektov, ktorým sú v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie povinné ich sprfstupnä alebo
poskytnúť.

Pracovníci kupujúceho majú právo požadovať pr stup k osobným údajom a namietať ich spracúvanie. majú právo na ich úpravu, na výrnaz.
na obmedzenie spracúvania a podať návrh na zač atie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných úd" jov, Z ésady spracúvania osobných
údajov spoločnosti STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. sú k dispozícií na stránke W'vIl'lv.stavmat sk, na každej predajni ako aj si ich doíknuté osoby
môžu vyžiadať písomne.

Kupujúci je povinný informovať pracovníkov. ktcrl objednávajú a preberajú od predávajúceho tovar, že ich osobné údaje boli ooskytnuté
predávajúcemu a tieto je oprávnený predávajúci spracovávať. Zásady spracúvania osobných údajov predávaiúceho sú k dispozícií na stranke
wW'N.stavmat.sk, na každej predajni ako aj si ich dctknuté osoby môžu vyžiadať písomne.

Kupujúci zodpovedá sa všetky škody, ktoré by mohli vzniknúť STAVMAT STtNEBNINY s.r.o. aalebo pracovníkom. '/ súvíslosfi
s neoprávnením poskytnutím osobných údajov pracovníkov, ak boli poskytnuté osobnú údaje pracovníkov v rozpore so zákonom o och-sne
osobných údajov č.18/2018 Zz. alebo s nerladenl-n Európskeho parlamentu a Rady (EL)) Č. 2016í679 o ochrane "yzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov.

Zmluvné strany vyhlasujú, že toto vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov nadobudlo planost a účinnost' dňor» podpisu zmluvného vztahu.
ktorého je prílohou.

Vzor informácie ° spracúvaní osobných údaiov:
Titul, meno, priezvisko:

Dolu podpísaný pracovnikJdohodár!fyzická osoba podnikateľ týmto beriem na vedomie, že predávajúci a prepravca sú oprávnení sprac ivat
osobné údaje v rozsahu titu!, meno, priezvisko, pracovná pozícia, mail, telefónne člslo, číslo občianskeho preikazu alebo dátum narodenia
alebo zamestnanecké číslo zamestnanca prideleré zamestnávateľom a pri osobách, které budú preberať tovar v mene kupujúceho tiM meno,
priezvisko, pracovná pozícia. mail, telefónne číslo, číslo občiansk.eho preukazu elebo dátum narocenia alebo zamesínanecké číslo
zamestnanca pridelené zamestnávaíelom a podpis. Osoby, ktoré v mieste dodania preoeraíú tovar musia mať pri sebe doklady, ktorým
preukážu svoju totožnosť.
Súčasne beriem na vedomie. že so zásadami spracúvania osobných údajov spoočnosf STAVMA-r STAVEBN 1 \lY s.r.o. sa môže oboznámiť
na stránke \o'NNJ.stavmat.sk, na každej predajni a co aj si ich dotknuté osoby môžu vyžiadať písomne.

Podpis pracovníka

STAVMAT STAVEBNINY s.r.o
Pezinská 56, 901 01 Malacky

Registrovaná v OR OS Bratislava
Oddiel Sro. Vložka 13157/8 

IČ;034116125
ICO DPH: SK20i:C357944


