2.

Konečný prijímateľ vyhlasuje. že v súvislosti s realizáciou predmetu projektu podl'a zmluvy, poskytne
Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo ním poverenej právnickej osobe, ktorá
zabezpečuje
propagáciu a publicitu o EPFRV a PRV, údaje a informácie v rozsahu čl. Xl. ods. l
zmluvy, potrebné pre štatistické vyhodnotenie
údajov (zber, analýza a spracovanie
údajov
prostredníctvom rôzn ch štatistických metód), publikácie, brožúry, výskumné účely apod. a umožní
vykonať fotodokumentáciu realizovaného predmetu projektu.

3.

Konečný prijímateľ vyhlasuje, že všetky úkony spojené s realizáciou
podpisom zmluvy, sú súlade spodanou ŽoNFP.

4.

Konečný prijímateľ vyhlasuje, že údaje a dokumenty, ktoré sú obsahom spisu projektu, sú považované
za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka. PPA je oprávnená ich poskytnúť iba
Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, orgánom EÚ a príslušným kontrolným orgánom
a zaväzuje sa ich chrániť pred zneužitím.

5.

Konečný prijímatel' berie na vedomie, že táto zmluvaje povinne zverejňovaná na základe ustanovenia §
5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

6.

Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade nezverejnenia zmluvy do troch mesiacov od uzavretia
zmluvy platí v zmysle ustanovenia § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka, že k uzavretiu zmluvy
nedošlo.

7.

Konečný prijímateľ berie na vedomie, že PPA je oprávnená skontrolovať údaje uvedené v ŽoP aj na
základe údajov alebo obchodných dokumentov, ktoré majú tretie strany (čl. 26 ods. l písm. a)
nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/20 ll).

projektu, ktoré vykonal pred

ČL.XI.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
l.

Konečný prijímateľ, ktorý je právnickou osobou, podpísaním zmluvy udel'uje PPA súhlas so
zverejnením jeho osobných údajov, vyplývajúcich z obsahu zmluvy v rozsahu (bod 2.1. prílohy Č. VI
nariadenia Komisie (ES) Č. 1974/2006, nariadenie Rady ES Č. 1290/2005, Vykonávacie nariadenie
Komisie (EÚ) Č. 410120 l l):
a) obchodné meno/názov, IČO,
b) adresa/sídlo, vrátane PSČ,
c) os/opatrenie/podopatrenie,
d) názov projektu,
e) výška schváleného NFP a vyplateného NFP, súčet všetkých finančných prostriedkov vyplatených
PPA konečnému prijímatel'ovi v príslušnom finančnom roku v mene v ktorej boli finančné prostriedky
vyplatené,
f) miesto realizácie projektu v súlade s čl. 1. zmluvy.
Konečný prijímate!' súčasne berie na vedomie, že uvedené údaje môžu byť spracované príslušnými
audítorskými a kontrolnými orgánmi EÚ a SR na účely ochrany finančných záujmov EÚ. Osobné údaje
konečného prijímatel'a sa poskytujú v súlade s požiadavkami smernice 95/46/ES.

2.

Konečný prijímate!' podpísaním zmluvy udeľuje PPA v zmysle zákona Č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas na spracovanie jeho osobných
údajov uvedených v ŽoNFP a v zmluve.

3.

Konečný prijímatel' podpísaním zmluvy udel'uje v zmysle zákona Č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas s poskvtovaním
a sprístupňovaním
jeho
osobných údajov uvedených v zmluve v rozsahu čl. Xl. ods. l zmluvy subjektom, ktoré na základe
písomného poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zabezpečujú propagáciu
a publicitu o EPFRV a PRV za účelom spracovania a štatistického vyhodnocovania údajov.

4.

Všetka korešpondencia, adresovaná konečnému príjímateľovi na adresu uvedenú v zmluve, sa považuje
za doručenú:
a) dňom prevzatia písomnosti,
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