2
Zmluva o poskytnutí dát 
do Slovenského archívu sociálnych dát Sociologického ústavu SAV
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:
Sociologický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
IČO: 679 135 
DIČ: 2021355391

zastúpený: [meno, funkcia]
 
(ďalej len „archív“)

a
[poskytovateľ dátového súboru]


(ďalej len „poskytovateľ“)

(pre všetkých spolu ďalej len „Zmluvná strana“ alebo „Zmluvné strany“)


Čl. 1
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie pre potreby archivácie v Slovenskom archíve sociálnych dát Sociologického ústavu SAV (ďalej len „archív“) dátového súboru výskumu [NÁZOV DÁTOVÉHO SÚBORU] s príslušnou dokumentáciou a dátový súbor v elektronickej podobe.


Čl. 2
Prehlásenie zmluvných strán
 
2.1 Poskytovateľ prehlasuje, že je oprávnený s dátami podľa  čl. 1 voľne disponovať a nakladať s nimi.

2.2  Po podpise zmluvy poskytovateľ súhlasí s tým, aby archív po spracovaní a archivácii dáta  dátových súborov výskumu spolu s dokumentáciou, tieto:     
	začlenil do svojej databázy
	ukladal, robil preklady, kopíroval a re-formátoval akýmkoľvek spôsobom za účelom   zabezpečenia ich budúceho zachovania a dostupnosti
	na jeho základe vytváral metadáta
	distribuoval kópie dátového súboru oprávneným žiadateľom v rôznych formátoch dát  
	využíval ich pre metodologické rozbory, prehľadové štúdie a vlastný výskum
	poskytoval ich v rámci svojej činnosti tretím stranám pre účely nekomerčného výskumu a vzdelávacie účely
	propagoval      

 
2.3 Archív sa zaväzuje:
	bez písomného súhlasu poskytovateľa nesprístupní tretím stranám predmet zmluvy
	v zmysle archívneho poriadku zabezpečí dlhodobé uchovávanie predmetu zmluvy
	pri každom poskytnutí predmetu zmluvy uvedie jeho pôvodcu


2.4 V súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a pravidlami k prístupu k dátovým súborom archív verejne sprístupní používateľom archívu predmet zmluvy v súlade s kategóriou: „O súbory prístupné "on-line" na internete, pre ich používanie platia štandardné podmienky“

2.5 Archív nenesie zodpovednosť za škody a straty spôsobené porušením podmienok používania archívu používateľmi alebo tretími stranami.


Čl. 3
Záverečné ustanovenia

3.1 Akékoľvek zmeny a dodatky zmluvy možno vykonať iba písomne po vzájomnej zmluve  
zmluvných strán.

3.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

3.3 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. V prípade zmeny právnej subjektivity archívu prechádzajú práva a povinnosti z tejto zmluvy na právneho nástupcu archívu.
 
3.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.


V Bratislave, dňa XXX

Za archív:								Za poskytovateľa: 



XXX									XXX








Verzia 1.01 28.1.2021

