Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

C-Sunshine s.r.o.
Grösslingova 23, Bratislava, 81109
51 911 051
2120831911

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Adresa: Grösslingova 23, Bratislava, 81109 Slovenská republika
Email: jozef@c-sunshine.com
Tel. číslo: +421 908 182 024

I.

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán
(mandant, mandatár), ktoré uzatvárajú mandátnu zmluvu prostredníctvom dopytu z
webového rozhrania umiestneného na webovej stránke https://www.c-sunshine.com .
2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou mandátnej zmluvy.
Odchýlne dojednanie v mandátnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto
obchodných podmienok.

3. Tieto obchodné podmienky a mandátna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
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II.

Práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle mandátnej zmluvy

1. Zmluvné strany podpisom zmluvy vyhlasujú, že mandatár pri plnení všetkých úloh podľa
tejto zmluvy koná v mene mandatára, ale ako nezávislý subjekt, a že spoluprácu zmluvných
strán v zmysle tejto zmluvy nie je v žiadnom prípade možné chápať tak, že medzi zmluvnými
stranami vznikol pracovnoprávny vzťah. Mandatár nie je a ani na základe tejto zmluvy sa
nestane zamestnancom mandanta a zmluvným stranám nevzniknú zákonné alebo iné práva
a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu.
2. Mandatár sa zaväzuje činnosť na základe tejto zmluvy vykonávať riadne a s odbornou
starostlivosťou, dodržiavajúc právne predpisy Slovenskej republiky a pokyny mandanta.
Mandatár bude počas výkonu činnosti v zmysle tejto zmluvy dbať na a zveľaďovať dobré
meno mandanta. Mandatár je povinný zariadiť záležitosť osobne, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
3. Mandatár vyhlasuje, že bude zodpovedať za, resp. ochráni mandanta pred akýmikoľvek
nárokmi tretích strán, ktoré tretím stranám vzniknú v spojitosti s konaním mandatára.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade uplatnenia akéhokoľvek nároku tretej strany,
ktorý vznikol v spojitosti s konaním mandatára, bezodkladne poskytnú informáciu o takomto
nároku druhej zmluvnej strane.
5. Mandant sa zaväzuje, že s treťou stranou, ktorá si uplatnila nárok v spojitosti s konaním
mandatára, neuzavrie dohodu o urovnaní nároku bez toho, aby obsah predmetnej dohody
vopred prerokoval s mandatárom.
6. Mandatár vyhlasuje, že si je vedomý, že jeho činnosť v zmysle tejto zmluvy nie je pokrytá
žiadnou poistnou zmluvou mandanta a že je povinný na činnosť v zmysle tejto zmluvy
uzavrieť samostatné poistenie. Mandant si musí zabezpečiť vlastné poistenie.
7. Mandatár je povinný udržiavať poistenie podľa bodu 6. tohto článku v platnosti počas
celého trvania tejto zmluvy a to nepretržite. Na žiadosť mandanta je mandatár povinný
mandantovi bez zbytočného odkladu predložiť takúto poistnú zmluvu.
8. Mandatár vyhlasuje, že vo výkone činností v zmysle tejto zmluvy mu nebránia žiadne
záväzky voči tretím stranám, ani nie je v činnosti v zmysle tejto zmluvy limitovaný žiadnymi
právnymi, ani skutkovými obmedzeniami.
9. Mandatár sa zaväzuje dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o akýchkoľvek informáciách,
ktoré sa počas výkonu činnosti v zmysle tejto zmluvy dozvie o mandantovi, zamestnancoch
mandanta, zákazníkoch mandanta, obchodných partneroch mandanta alebo akéhokoľvek
iného subjektu, s ktorým príde pri výkone činnosti v zmysle tejto zmluvy do kontaktu,
rovnako ako aj o činnosti, stratégiách, postupoch, databázach, zariadeniach, materiáloch alebo
know - how mandanta alebo iného subjektu uvedeného v tomto bode. V prípade, že sa
mandatár dozvie o úniku takýchto informácii, či už z dôvodu nedbanlivosti alebo iného
dôvodu, je tento únik povinný oznámiť bez odkladu mandantovi a spraviť všetky potrebné
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kroky na jeho odstránenie. Ak vznikne takýmto únikom mandantovi škoda, tak za túto nesie
plnú zodpovednosť mandatár a mandant má právo na jej vymáhanie.
10. Mandatár je povinný dodržať povinnosť mlčanlivosti aj po skončení tejto zmluvy.
11. Mandatár nie je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o informáciách, ktoré sú verejne
známe, o ktorých sa preukázateľne dozvedel z iných legálne získaných zdrojov, než tých
uvedených v bode 9. tohto článku alebo o informáciách, ohľadne ktorých ho mandant
preukázateľne oslobodil od povinnosti dodržiavať mlčanlivosť.
12. Mandatár nesmie použiť informácie, ktoré nadobudne počas výkonu činnosti v zmysle
tejto zmluvy, s výnimkou informácií uvedených v bode 11. tohto článku, vo svoj prospech,
ani v prospech iného subjektu, ktorý nie je mandantom a to ani po skončení tejto zmluvy. Ak
mandatár túto povinnosť poruší, vznikne mandantovi nárok na zmluvnú pokutu voči
mandatárovi vo výške 10.000,- EUR za každé jedno porušenie tejto povinnosti.
13. Mandatár si uvedomuje, že akýmkoľvek šírením zverených informácií, ktorého sa dopustil
mandatár jeho úmyselným alebo nedbanlivým konaním, vzniká mandantovi nenapraviteľná
škoda. Taktiež si uvedomuje, že mandantovi v takom prípade vzniká nárok na náhradu tejto
škody voči mandatárovi.
14. Mandatár sa zaväzuje urobiť všetko preto, aby sa utajované informácie v zmysle tejto
zmluvy nešírili ani prostredníctvom iných osôb, resp. takéto šírenie bez zbytočného odkladu
oznámiť mandantovi.
15. Mandatár vyhlasuje, že počas účinnosti tejto zmluvy, ako aj po dobu 24 kalendárnych
mesiacov po jej skončení, nebude
- vykonávať činnosť v zmysle tejto zmluvy
- vykonávať činnosť, ktorá by mohla mať negatívny vplyv na obchodné vzťahy
mandanta
- sprostredkovávať obchod
s (okrem obchodu v prospech mandanta), resp. pre žiadneho obchodného partnera mandanta
alebo s (okrem obchodu v prospech mandanta), resp. pre zákazníka mandanta, ktorí sú
uvedení v Prílohe B. Nebude tak robiť ani vo svojom mene alebo vo svoj prospech, ani
v mene alebo v prospech tretej strany.
16. Ak mandatár zistí rozdiel v obtiažnosti vytvorenia diela medzi odhadom a realizáciou na
základe zmien alebo nejasností v zadaní, tak je to povinný bezodkladne oznámiť mandantovi.
Mandant môže následne zmeny prijať alebo zamietnuť. Ak mandant zmeny vzhľadom na
skutočnosti súvisiace s prácou zamietne, tak je mandatár povinný dodať dielo podľa
pôvodného odhadu náročnosti prác.
17. Mandatár vyhlasuje, že akékoľvek výsledky jeho činnosti v zmysle tejto zmluvy, vrátane
vzniknutých práv duševného vlastníctva, patentov, vynálezov, elektronických softwareov
a aplikácií, postupov, autorských diel, know-how, obchodných kontaktov, ale aj akýchkoľvek
iných výsledkov, sú vlastníctvom mandanta. Zároveň vyhlasuje, že poskytne potrebnú
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súčinnosť mandantovi pri registrácií a uplatňovaní a ochrane týchto výsledkov spolupráce
mandanta a mandatára.
18. Mandatár vyhlasuje, že po skončení tejto zmluvy bez zbytočného odkladu vráti
mandantovi všetky predmety, zariadenia alebo dokumenty, ktoré mu mandant zveril za
účelom plnenia činnosti v zmysle tejto zmluvy, resp. mu vydá všetky predmety, zariadenia
alebo dokumenty, ktoré nadobudol počas výkonu činnosti v zmysle tejto zmluvy z iných
zdrojov.
19. Mandatár vyhlasuje, že v prípade, že bude mať k dispozícii dokumenty, ktoré mu boli
zverené mandantom, resp. ktoré nadobudol počas výkonu činnosti v zmysle tejto zmluvy
v elektronickej forme, oznámi túto skutočnosť mandantovi a na základe jeho pokynu tieto
dokumenty vymaže a zabráni ich šíreniu.
20. V prípade, ak vznikne situácia kde bude potrebná súčinnosť mandatára vzhľadom na
dohodnuté zmluvné podmienky s klientom mandanta, tak mandatár je povinný takúto
súčinnosť poskytnúť 3 mesiace po ukončení tejto zmluvy a zaškoliť nových ľudí do tejto
činnosti. V prípade zmluvného ručenia za dodané dielo, je mandatár povinný plniť tieto po
podmienky v plnom rozsahu a dohodnutej dĺžke záruky podľa zmluvy, ktorá bola s klientom
mandanta dohodnutá, ak sa s mandantom nedohodne písomne inak.
21. Ak sa mandatár dopustí omeškania dodania dohodnutého diela, tak mandantovi vzniká
právo na zmluvnú pokutu vo výške 1% z dohodnutej ceny za daný projekt za každý deň
omeškania. V prípade meškania viac ako 7 pracovných dní má mandant právo na dodatočnú
pokutu 20% z ceny za dielo a tiež odstúpenie od zmluvy s mandatárom pričom mu nezanikajú
práva na náhradu škody spôsobenej konaním mandatára, právo na vyžiadanie súčinnosti
mandatára s dielom, ktorého sa práca týka, ako aj ďalšie práva popísané v tejto zmluve. Ak sa
mandant s mandatárom dohodnú na odovzdaní čiastočne dokončeného diela, tak mandatárovi
nezaniká právo na splatenie ceny za už vytvorenú a odovzdanú časť diela.
22. Mandant ako prevádzkovateľ informuje mandatára ako dotknutú osobu, že spracúva jeho
osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, emailovú
adresu a telefónne číslo podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (spracúvanie osobných údajov je
nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby).
Mandatár týmto súčasne dobrovoľne udeľuje súhlas mandantovi, aby v zmysle zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracúval
IP adresu a lokáciu mandanta na účel poskytovania plnenia podľa tejto zmluvy a kontroly
plnenia podľa tejto zmluvy. Osobné údaje budú uchovávané počas trvania zmluvného vzťahu
založeného touto zmluvou, prípadne aj dlhšiu dobu, ak to vyžadujú právne predpisy
Slovenskej republiky. Mandatár ako dotknutá osoba má právo požadovať prístup k osobným
údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu nesprávnych alebo neúplných
osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel spracúvania, ak bol
odvolaný súhlas a uplynul účel spracovania (v prípade spracúvania na základe súhlasu), ak
neboli údaje spracúvané zákonným spôsobom alebo ak to vyžaduje zákon, právo na
obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo
namietať spracúvanie osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať
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sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Mandatár berie na vedomie, že odvolanie
súhlasu podľa predchádzajúcej vety môže mať za následok porušenie povinností dohodnutých
v tejto zmluve.
23. Mandatár podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol oboznámený s vnútornými predpismi
mandanta o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s protipožiarnymi predpismi, s právami a
povinnosťami, ako aj s inými skutočnosťami nevyhnutnými pre riadny výkon jeho práce.
24. Mandatár je povinný odpracovať počet hodín za mesiac alebo týždeň alebo deň,
respektíve za časové obdobie, na ktorom sa s mandantom dohodol ako aj dodržiavať
dohodnuté časy začiatku práce v dohodnuté dni.
25. Mandatár je povinný používať email vytvorený mandantom na komunikáciu s klientmi
mandanta.
26. Za každé porušenie zmluvných podmienok vzniká mandantovi nárok na zmluvnú pokutu
vo výške 2000 Eur.
27. Zároveň sa mandatár zaväzuje zaplatiť pokutu za predĺženie termínu dodania o viac ako
týždeň, a to ďalších 30% z ceny za dielo ak sa vopred nedohodol s mandantom inak.
28. V prípade prekročenia termínu dodania o viac ako 50% času z odhadhovaného času na
dodanie sa mandant vzdáva odmeny za dielo a zároveň musí odovzdať všetky zdrojové
súbory, taktiež je povinný nahradiť všetky náklady na dokončenie diela a iné vzniknuté škody
mandantovi vzhľadom na takéto jeho počínanie.
29. V prípade nutnosti zavolať na dokončenie roboty ďalšieho človeka alebo tím ľudí sa
mandatár zaväzuje zaplatiť rozdiel v cene medzi pôvodnou cenou a novou cenou za dodanie
diela.
30. Ak mandatár poruší inštrukcie mandanta, tak sa zaväzuje zaplatiť pokutu vo výške do
100 eur za každé jedno porušenie inštrukcií ak tieto nenarúšajú dodanie diela alebo ak sa
s mandantom nedohodli vopred inak. Výšku pokuty určí mandant podľa jeho usúdenia
a závažnosti porušenia.
31. Na vývojové prostredie sa budú využívať výlučne servre mandanta alebo servre, ktoré
mandant sprístupní mandatárovi. Akékoľvek iné servre nie sú povolené ak sa vopred obe
zmluvné strany nedohodli inak.
32. V prípade, že mandatár prestane na diele pracovať alebo komunikovať s mandantom
alebo je v sklze o viac ako týždeň od dohodnutého termínu dodania bez predošlej dohody s
mandantom, tak má mandant právo zavolať tretiu stranu na dokončenie diela. Zároveň sa
mandatár vzdáva odmeny za dielo a rozdiel v cene nákladov na vývoj na dodanie diela sa
zaväzuje mandatár mandantovi bezodkladne splatiť.
33. Mandatár je povinný na dennej báze na konci každého dňa poslať mandantovi report
s činnosťami a počtom odpracovaných hodín za dané činnosti. Ak toto nespraví ani na viaceré
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výzvy mandanta alebo je v omeškaní viac ako 7 dní po dni, za ktorý mal odovzdať report, tak
sa vzdáva odmeny za daný pracovný deň.
34. Ak mandant poskytne madatárovi školenie alebo školenia, tak mandatár sa zaväzuje
odpracovať pre mandanta minimálne pol roka na projektoch pre mandanta.
35. Všetky podklady a informácie k jednotlivým zákazkám/projektom musia byť v písomnej
forme a zverejnené v dostatočnom čase, aby sa predišlo nedorozumeniam.

III.

Záverečné ustanovenia

Mandant vyhlasuje, že si obchodné podmienky a mandátnu zmluvy riadne preštudoval, ich
obsahu v celom rozsahu porozumel, s ich obsahom bez výhrad súhlasí a mandátnu zmluvu
neuzatváral pod nátlakom, v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
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