
ZMLUVA o POSKYTOVANÍ FOTOGRAFICKýCH SLUŽIEB
GOOGLE BUSINESS VIEW

POSKYTOVATEĽ FOTOGRAFICKýCH SLUŽIEB:

Alphabet s.r.o.
Adresa: Obrancov mieru 13, 040 01 Košice, SK
IČO: 47505508
DIČ: 2023908700
E-mail: info©firemnefoto.sk
Číslo účtu: 1233560003/1111, Unicredit Bank a.s.
IBAN: SK7411110000001233560003
BIC/SWIFT: UNCRSKBX

NÁZOV SPOLOČNOSTI (fakturačné údaje):

Názov: Obec Partizánska Ľupča

Adresa: Partizánska Ľupča 417, 032 15 Slovenská republika

IČO: 00 315 656

DIČ: 202 058 1607

E-mail: obec.part.lupca©stonline.sk

Telefón: 044/ 55 70 755

Bankové spojenie: IBAN SK 72 5600 0000 0016 0757 3002, KOMASKZX Primabanka
Slovensko, a.s.

Dátum rokovania: 07.08.2019

Rozsah a miesto fotenia: Rímskokatolícky kostol, Evanjelický kostol, pamätník pred
Obecným úradom, drevený mostík s cestou k evanjelickému kostolu, námestie pred kultúrnym
domom, priestor pred obecným úradom

Predpokladaný termín fotenia: 15.08.2019



Cena za dohodnutú službu: 700 EUR bez DPH (mimo DPH)

Poskytovatel'služíeb a firma môžu uzavrieť vzájomnú dohodu na obstaranie fotografií V
niekoľkých pobočkách alebo sídlach firmy. Ak sú niektoré pobočky vlastnené franšízantmi,
každý takýto franšízista musí uzavrieť s poskytovateľomslužieb samostatnú zmluvu.

Zmluvné podmienky

1. Základné informácie.

Túto zmluvu medzi sebou uzatvára poskytovateľfotografickýchslužieb (ďalej len "poskytovateľ služieb")
a firma, ktorej priestory sú fotografované pre program Google Business View (ďalej len "firma").

2. Program Google Business View.

Poskytovateľ služieb je nezávislá zmluvná strana. Poskytovateľ služieb je oprávnený poskytovať v rámci
programu Google Business View fotografické služby miestnym firmám, ktoré sa do spomínanéhoprogramuchcú zapojiť.

3. Úhrada poplatku za služby.

Firma na základe vystavenej faktúry uhradí poplatok za služby, akonáhle poskytovateľ služieb dokončí
zhotovovanie fotografií (ako je definované nižšie) v priestoroch firmy, a to v splatnosti uvedenej nafaktúre. Poplatok za služby je jednorazový.

4. Služby a vlastníctvo fotografií.

Výmenou za poplatok za služby:
(a) zaobstará poskytovateľ služieb fotografie častí interiéru a exteriéru priestorov firmy, ktoré firma
vybrala ako vhodné na fotografovanie pre program Google Business View (ďalej len "fotografia") ;

(b) poskytovateľ služieb zabezpečí, že fotografia splní technické požiadavky programu Google Business
View;
(c) poskytovateľ služieb týmto postúpi (alebo zabezpečí postúpenie) všetkých vlastníckych práv (vrátane
práv na duševné vlastníctvo) na fotografie firme;
(d) v zákonom povolenom rozsahu poskytovateľslužieb zabezpečí nasledujúce:

(i) všetci zamestnanci poskytovateľa služieb sa vzdajú všetkých osobnostných autorských práv,ktoré by mohli na fotografie mat', vrátane práva byt' uvedení ako autori;
(ii) zamestnanci poskytovateľa služieb postúpia všetky osobnostné autorské práva na fotografie

firme;
(e) poskytovateľ služieb nahrá fotografie na servery spoločnosti Google na spracovanie a použitie v súlade
s podmienkami uvedenými nižšie v časti



5. Zmluvné podmienky týkajúce sa nahrávania, spracovania a použitia fotografií.

(a) Zmluvné podmienky spoločnosti Google. Firma súhlasí s tým, že sa bude nahrávanie, spracovanie apoužitie fotografií riadiť štandardnými online zmluvnými podmienkami spoločnosti Google pre takétofotografie ( www.google.com/intl/ cs-cz/policies/terms ), prípadne dodatočnými zmluvnými
podmienkami, ktoré môže spoločnosť Google stanovit' (súhrnne "zmluvné podmienky Google").
(b) Oprávnenie na nahrávanie fotografií na servery Google za účelom ich využitia spoločnosťou Google.Firma týmto udeľuje poskytovateľovi služieb oprávnenie nahrať fotografie na servery Google menomfirmy a udeľuje spoločnosti Google licenciu na použitie fotografií v súlade so zmluvnými podmienkamispoločnosti Google.

6. Obmedzená licencia pre poskytovateľov služieb.

Firma udeľuje poskytovateľovi služieb nevýhradnú licenciu na použitie primeraného počtu snímok
urobených na základe tejto zmluvy ako vzoriek alebo kópií v portfóliu, ktoré môže poskytovateľ služiebarchivovať ako ukážku svojej práce a využiť na propagáciu svojich služieb.

7. Čas a dátum poskytnutia služieb.

Po podpise si poskytovateľ služieb vyhradí dohovorený čas (v dohodnutých dňoch), aby poskytolfotografickéslužby. Všetky poplatkyza služby sú nevratné. Ich vrátenie možno požadovať len v prípadoch
uvedených v časti 8 nižšie (alebo v prípade, že sa poskytovateľ služieb na základe vlastného uváženia
rozhodne umožniť zmenu časového plánu poskytovania služieb).

8. Vrátenie peňazí.

Ak spoločnosť Google odmietne fotografie, pretože nebudú spĺňať technické požiadavky programu GoogleBusiness View, a poskytovateľ služieb chybu po opätovnom fotografovaní priestorov firmy v dohodnutejlehote neodstráni, vráti firme všetky vopred uhradené poplatky za služby (neponesie však v súvislosti sozmluvou žiadnu ďalšiu zodpovednosť).

9. Poistenie.

Poskytovateľ služieb si pre svoje aktivity v priestoroch firmy zaistí komplexné poistenie všeobecnejzodpovednosti.

10. Dôvernost'.

Táto zmluva predstavuje súbor dôverných informácií. Firma túto zmluvu nezverejní ani nesprístupnížiadnej tretej strane s výnimkou nasledujúcich prípadov:
(a) tret'ou stranou je spoločnosťGoogle;
(b) poskytovateľ služieb na zverejnenie poskytol písomný súhlas;
(c) zverejnenie zmluvy bolo nariadené zákonom a firma na to poskytovateľa služieb s primeraným



predstihom upozornila.

11. Obmedzenie zodpovednosti.

(A) S výnimkou porušenia dôvernosti (|) neponesie žiadna zo strán (za žiadnych okolností ani podľa žiadnej
teórie) zodpovednosťza ušlé príjmy, za nepriame, zvláštne, vedľajšie, či následné škody ani za náhradu
škôd s exemplárnou či trestnou funkciou a (II) celková zodpovednosťžiadnej zo strán za nároky vzniknuté
na základe tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace neprekročí sumu poplatku za služby.
(B) Použitie Google Business View sa riadi výlučne zmluvnými podmienkami spoločnosti Google, a to v
súlade s časťou 5 vyššie. Spoločnosť Google za žiadnych okolností (ani podl'a žiadnej teórie) voči firme
ani voči poskytovateľovi neponesie zodpovednosť za žiadne nepriame, zvláštne, vedľajšie či následné
škody ani za náhradu škôd s exemplárnou či trestnou funkciou vzniknutou v súvislosti s touto zmluvou.

12. Úpravy.

Všetky úpravy tejto zmluvy musia byt' vykonané písomnou formou a podpísané oboma stranami.

13. Celá zmluva.

Táto zmluva tvorí úplné znenie dohody oboch strán týkajúce sa jej predmetu a nahrádza všetky
predchádzajúce alebo súčasné dohody ohľadom tohto predmetu.

Čítal(a) som túto zmluvu vrátane zmluvných podmienok uvedených vyššie, rozumiem im,
súhlasím s nimi a zaväzujem sa, že sa nimi budem riadiť.

Mám plnú moc a právo podpísať zmluvu v mene vyššie uvedených strán.

Poskytovateľ služieb Firma

Dátum: 12.08.2019 Dátum: 12.08.2019

Meno: Michal Krigovský Meno: Ladislav Balážec

Funkcia: obchodný zástupca / Funkcia: Starosta (\BEC MRTlZÁNSKA U)?ČA
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