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ZIMLUV 
^ 

č,. KBl zo l2022KB73l2-l
o PosKYTov.c,NÍ sluŽrBľ v oBLAsTI KYBERNETIcKEJ ľnzpnčľosľI

uzatvoľená s poukazom na $ 269 ods. 2 zÄk. č' 513/l99l Zb. v pI. nleni zákonník)

medzi

čl. I.
Zmluvné stľany

1.1. Poskytovatel': obchodné meno: osobnyudaj.sk, s.ľ.o.
Sídlo: DUETT Business Residence, Námestie os|oboditeľov 3/A

Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
Konajúci: Ing' Tomáš Dopirák, konateľ

JUDr. Jakub Pavčík, konatel'
tČo: 5052804l
Zápis: obchodný ľegister okĺesného súdu Košice I,

Vložka: 4l065N, oddiel: Sro
DIČ: 2l2O357O4|
lČ opH: sK2l2o357o41
IBAN: SK04 0900 0000 0051 5573 6074
Emailové spojenie: pravne@osobnyudaj.sk
Telefonickýkontakt: 02 / 800 800 80
(ďa|ej len ,, poskytovatelÍ')

1.2. objednávatel': obchodné meno: obec Kľajné
Sídlo: Kĺajné 52, Kľajné, PSČ: 91616
Konajúci: JUDľ. Konečník Ján
IČo: 003l l7l5
DIČ: 20210'79698
Emailové spojenie: sekĺetariat@krajne.sk
Telefonickýkontakt: 0905777230
(d'alej len,,obj ednávate|*')

čl. II.
Úvodné ustanovenia

2.1. Ak v zmluve výslovne nie je uvedené inak, rozumie sa pod pojmom:

2.1.2.

2.1.3.

sieť a informačný systém: elektľonická komunikačná sieť, informačný systém, kaŽdé zariadenie a komunikačný
systém alebo údaje, ktoré sú v nich vytvárané, ukladané, spracúvané, získavané alebo prenášané prostredníctvom
elektronickej komunikačnej siete alebo informačného systému, na účely prevádzkovania, používania, ochrany a
udržiavania ýchto sietí a systémov.
kyberneticlcý priestor: globálny dynamic[ý otvoľený systém sietí a informačných systémov, ktoý tvoria aktivované
pľvky kybeľnetického priestoru, osoby vykonávajúce aktivity v tomto systéme a vzťahy a interakcie medzi nimi.
kybemetická bezpečnosť: stav, v ktorom sú siete a informačné systémy schopné odolávať na určitom stupni
spol'ahlivosti akémukol'vek konaniu, ktoré ohľozuje dostupnosť, pľavosť, integritu a|ebo dôvernosť uchovávaných,
prenášaných alebo spracúvaných údajov alebo súvisiacich služieb poskytovaných alebo prístupných
prostredníctvom ýchto sietí a informačných systémov.
kyberneticlcý bezpečnostný incident: akákol'vek udalosť, ktorá má z dôvodu narušenia bezpečnosti siete a
infoľmačného systému, alebo porušenia bezpečnostnej politiky alebo zÁvämej metodiky negatívny vplyv na
kybemetickú bezpečnosť alebo ktoľej následkom je strata dôvemosti údajov' zričenie údajov alebo narušenie
integrity systému, obmedzenie alebo odmietnutie dostupnosti základnej služby alebo digitalnej služby' vysoká
pravdepodobnosť kompľomitácie činností základnej sluŽby alebo digitálnej služby alebo ohrozenie bezpečnosti
informácií.
základĺá služba: služba, ktorá je zaradeĺá v zoaname základných služieb a spÍňa niektoru z podmienok v zmysle
ust' $ 3 písm. k) zákona č.6912018 Z. z. oýbemetickej bezpečnosti a o znene a doplnení niektoých ákonov.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.1.

osobnyudaj.sk s.r.o. DUETT Business Resĺdence, Námestie oslobodĺteľov 3/A" 040 01 Košice

tčo: so 528 o41 lč ppu: sK212o357o41 IBAN: sKo5 1 1 oo oooo oo29 4103 4594
SWIFT: TATRSKBX okresný súd Košĺce I odd.: Sro Vložka č.: 41o65/v

tel číslo: 02/ 8oo 800 80
emo,ril; info@osobnyudaj.sk

www.osobnyudaj.sk
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2.1.6.

osobnyudoj.sk,5.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditelbv 3/^o4o 01 Košice

tčo: so 52a o4'| ĺč op4: sK212o357o41 IBAN: SK05 1 1 00 0000 0029 4103 4594

SWIFT: TATRSKBX okresný súd Košice I odd.: Sro Vložka č': 4 ĺ 065/V

pľevádzkovateľ zĺkladnej sluŽby: oľgán verejnej moci alebo osoba, ktorá pľevádzkuje aspoň jednu sluŽbu podľa

ust. $ 3 písm. k) zákoĺa {,. ssĺzots Z-. z. okybeľnetickej bezpečnosti a o Zĺnene a doplnení niektoých zákonov.

Úľad: Národný bezpečnostný úrad.

Zákon'. zákon č. 6912018 Z.-z. okybemetickej bezpečnosti a o zĺnene a doplnení niektoých ákonov.
2.1.7.
2.1.8.

2.2. Pľe vylúčenie pochybnostĺ plati, Že anrluvná stľana omačená ako poskytovatel'nemá postavenie poskytovateľa digitálnej

služby v zmysle ust. $ 3 písm' n).

čl. III.
Predmet zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zÁväzok poskytovatel'a poskytovať objednávatel'ovi pomoc, podporu v oblasti kybernetickej

bezpečnosti, vrátane uskutočnenia zakÍadného auditu kybemetickej bezpečnosti, ktoľý bude zahÍŤlať:

a) 'pľeveranie 
účinnosti súčasných prijaých bezpečnostných opatrenĺ na úseku IT a kybernetickej bezpečnosti,

b) fuasifikáciu informácií akategoizálciu sietĺ a informačných systémov,

"j vypľacovanie záverečnej sprá;} o rnýsledkoch auditu kybemefict ej bezpečnosti spolu s opatľeniami na nápravu zistených

nedostatkov'

3.2. Predmetom tejto zmluvy je ďalej:
a) záväzokioskytovaieľa vypiacovať pľe objednávatel'a projekt kybemetickej bezpečnosti,

bi pripravif zmlu"y o -u.a.čení phônia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností s dodávatel'mi na v'ýkon' 
linností, ktoré pľiamo súvisia s pľevádzkou sietí a infoľmačných systémov a

3.3. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávatel'a činnosti podl'a tejto mrluvy .iu$:, odbome a včas. Poskytovatel'sa

zavaÁjevykonať audiň o'b.;eonavatôľ a ao nmesiacov od účinnosti tejto zmluvy. Audit je možné vykonať aj na dial'ku, na

zék1aďe telefonického rozhovoru a vyplnenia dotamíkov, ktoré za fýmto účelom zašte Poskytovatel' objednávateľovi. Za

riadne plnenie pľedmetu mrluvy u^ika poskytovatel'ovi nárok'na odmenu v zmysle dojednaných ustanovení podľa článku

VI. tejto zmluvy. Poskytovateľ nezodpovedá Z.astav kybernetickej bezpečnosti objednávateľa. Pľedmetom znluvy je pomoc

a podpora objednávatel'ovi v oblasti kybernetickej bezpečnosti'

čl.Iv.
Povinnosti a opľávnenia poskytovatel'a

4.1. Medzi povinnosti poskytovatel'a na riadne plnenie predmetu tejto zmluvy patrí najmä:

a) navrhovať objednávateľovi riešenia pre proces ľiadenia bezpečnostných incidentov a riešenia pre bezpečnosť

webových sídiel a ich služieb'
b) podpora a pomoc objednávatel'ovi nastaviť štandaľd, v ktorom sú siete a informačné systémy schopné odolávať na

určitom stupni spoľahlivosti akémukoľvek konaniu, ktoré ohrozuje dostupnosť, pravosť, integritu alebo dôvernosť

uchovávaných, prenášaných alebo spracúvaných údajov,

c) poskytovaŕ oujóanavatelbvi konzultácie a poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti,

Ô poskýtovať objednávatel'ovi súčinnosť pri kontľole Zo strany Národného bezpečnostného uľadu,

e) podpora a pomoc objednávateľovi riešiť bezpečnostné incidenty

čl. v.
Povinnosti objednávatel'a

5.1. V zmysle dohody aĺrluvných strán je poskytovatel' oprávnený vyžadovať pre riadne plnenie tejto zĺlluvy plnú súčinnosť zo

straný objednávatel'a. Zaýmto účelom sa objednávateľ zaväzuje najmä:

a) poskytnúť na požiadanie, ktoré môŽe byť vznesené akoukoľvek preukázateľnoy f91nou (osobne, pĺsomne resp' vľátane
' 

ioho'aj formôu elektronickej komunikácie na určenú e-mailovú adresu) tie informácie, ktoré sú nevyhnutné pre

poskytovatel'a na riadne a včasné plnenie tejto zmluvy,

tel číslo:02l 800 800 80

emoií: info@osobnyudaj.sk

www.osobnyudaj.sk
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b) bezodkladne preukázatelhou foľmou informovať poskytovatel'a o prijatí oznámeniao ohlásenej kontrole zo strany úradu

s uvedení'n 
''ajma 

predmefu a účelu kontľoly a bude ho bezodkladne preukázatelhe informovať o prijatí akejkoľvek

písomnosti zo stťany Úradu,
c) Že bude infoľmoíať poskytovatel'a o všetkých zmenách a skutočnostiach dôležiých pre plnenie povinností

poskytovateľa, ktoré 
'n,'uypĺyoujĺ 

z tejto zmluvy alebo príslušných právnych predpisov'

čl. vI.
odplata a platobné podmienky

6.|. Zaposkytovanie služieb v zmysle tejto zmluvy prináleží poskytovateľovi pravidelná paušálna mesačná odplata vo v'ýške:

50,00,- EUR (slovom: päťdesíat EuŔ). Uvedónä 'u'u 
je_surnou bez DPH. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podl'a

všeobecne závämýchpravnycn predpĺsov, platných v čase fakturácie. Zmena sadzby DPH nevyžaduje uzavretie dodatku

k zĺlluve. Ku dňu uruiuo..niu anluvy tak mesačná odplata pozostáva zo sumy uvedenej vyššie a zo sadzby DP-H: 10,00'-

EIJR, t. j. odplata vráĺane DPH je 60,00,_ EUR. Súčasťou 
".ny 

za dodanie dokumentácie a zavedenie opatľenĺ podľa právnej

úpľavy nie je prispôsobovanie iouŽívaným štandardom a spečiĺ*am objednávateľa nad ľozsah štandardnej implementácie'

6.2. Uhľadu dojednanej odplaty za daný mesiac, si bude poskytovateľ uplatňovať fakturou.(daňoqým dokladgm), kt9ru vystaví

vždy najneskôr do 5. dna v mesiac í, zaktoý je odplaia účiovaná s pôvinnosťou doručiť ju s poukazom na bod 6'2'1 aŽ 6'2'8

bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

6.2.l. objednávateľ podl'a zákona o dani z pridanej hodnoty č.222l2oo4 !..zrv -p-|atnom 
menĺ (ďalej len ,,zákon o

dani z pľidane.; hodnoty,.; súhlasí s ým, Že ioskytovatel' bude zasielať elektronické faktury za poskytované

služby vo formáte PDFprostrednícwóm elektroniót<ej pošty na e-mailovú adresu objednávatel'a'

6.2.2. Elektionická faktura je plnohodnotnou náhĺadou faktury v papierovej fon1e.

6.2.3. Elektronická faktura je iaktura, ktorá obsahuje všetky náležitosti sianovené zákonom'

6.2.4. objednávatel' vyhlasuje, z" *á ,qitucný prístup k e-mailovej adrese a berie na vedomie, že uvedené údaje sú

predmetom obcĹodneňo tajomstvä a zi je povinnosť toto obchodné tajomstvo zachovéwať '

6.2.5. objednávateľ súhlasí, Že v prípade pocliybností sa elektronická faktura považuje za doručenú po upýnutí troch

dní odo dňa preukázatelhéhä odäslania dokladu objednávateľo1i. V prípade, ak objednávatel'neobdrŽí

elektronickú fakturu v obvyklom čase, je povinný ozľrámiť tuto skutočnosť poskytovateľovi. V prĺpade, Že

poskytovateľ neobdrŽí omámenie, považuje elektronickú fakfuru za doručenú.

6.2.6. objednávatel, sa zaväzuje bezodklädne omámiť dodávateľovi nnenu e-mailovej adresy pľípadne akékol'vek

^.ný, 
ktoľé môžu maľ-vptyv na doručovanie elektronickej faktury podl'a ýchto podmienok'

6.2.7. Súhlas so zasie1aním elektronickej faktury nadobúda plátnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a

ĺeinnosti tejto zmluvy a udeľuje ša na aóuu neurčitu. objednávateľ je oprávnený udelený súhlas odvolať

písomnou formou adresovanou poskytovateľovi'

6.2.8. objednávateľ vyhlasuje, ze súĹsĺ s'podmienkami na zasielanie elektronickej faktury, s ktoými sa oboznámil

a pine im porozumel. Ťieto podmienky tvoria neoddelitelhú súčasť tejto znluvy.

ó.3. Splatnosť fakturovanej odplaty je dojednaná na l5 dní od doručenia faktury.

ó.4. omeškanie objednávatel,a s úhľadou odplaty zak|adäpľávo poskytovatel'a na uplatnenie si úrokov z omeškania v zákonnej

výške platnej Ŕ počiatočnému dňu omeškania objednávateľa'

čl. vn.
Autoľskoprávna ochľana

7.1

čl. vln.

ombnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditelbv 3/A,o4o 01 Košice

Ičo: 50 528 o41 tč opu: sK212o357o41 IBAN sKo5 1 1 oo 0000 0029 4103 4594

SWIFT: TATRSKBX okresný súd Košice Í odd.: Sro VloŽka č': 41o65/v

Pokial, qýsledkom plnenia znluvy zo strany poskytovatel'a bude__dielo, ktorého ochranu upravuje osobitný predpis _

najmä Autors lý zákon,objednávatel' sa zaväzĺje, ái.lo. naloŽiť iba v rozsahu ,ktoý zatym účelom určilposkytovateľ'

tel číslo: 02/ 8oo 800 80

emoiŕ info@osobnyudaj.sk

www.osobnyudaj.sk
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Doba trvania zmluvy

8.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neuľčitu.

E.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpĺsania opľávnenými zĺstupcami oboch zmluvných sĺán. V Prípade,

Že prevádzkovatel' má zákonnú povinnosť zverejniť tuto znluvu, musí ju zverejniť do 5 pľacovných dní odo dňa jej podpisu

oboma mlluvnými stranami. V tomto prípade zmluva nadobúda účinnosť dňom po jej zverejnení.

8.3 Každá zo zmluvných strán je opľávnená tuto zĺnluvu ukončiť odstupením, pokiaľ druhá zľnluvná strana porušuje opakovane

tuto zmluvu alebo podstatným spôsobom poruší tuto zmluvu a napriek písomnej výzve neprijme v primeľanej lehote opatrenia

na zabránenie porušovania zmluvy.

8.4 Každázo zmluvných strán je oprávnená ukončiť túto znluvu v.ýpoveďou bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musĺ byť písomná

a doručená druhej zmluvnej stľane, inak je neplatná. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca

nasledujúceho po doručení uýpovede druhej znluvnej strane a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendá'rneho

mesiaca. Výpovedná doba je dva mesiace.

čl. Ix.
Dôvernost' informácií a mlčanlivost'

9.1 Zmluvné strany, nimi poverené osoby, subdodávatelia, ako aj zamestnanci oboch znluvných stľán sú povinní zachovávať v

tajnosti všetky dôverné informácie, ktoľé sú uvedené v tejto zĺnluve a v jej prílohe ďalebo ktoré budú uvedené v jej dodatkoch

a prílohách ďalebo ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou alebo s ktoými sa oboznĺ{mili
počas plnenia zmluvy, resp. ktoľé súvisia s predmetom plnenia, s údajmi, ktoré podliehajú ochrane podl'a Zákona, s údajmi

o klientoch a obchodných partneroch zrľrluvných stnín, údajmi z informačných systémov ktorejkoľvek znluvnej strany a
predmrluvnými rokovaniami s ňou súvisiacimi, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

a) ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe všeobecne závänĺých právnych
predpisov alebo na zÁklade povinnosti uloŽenej postupom podl'a všeobecne zindmých právnych pľedpisov (napr.

ákon č. 2ll/2ooo Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám a o änene a doplnení niektoých zákonov v mení
neskorších predpisov),

b) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou znluvnou
s6anou, informácie, ktoľé uŽ sú v deň podpisu zĺnluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpisu tejto

zmluvy ziskať z bežne dostupných informačných prostľiedkov,
c) infoľmácie, ktoré sa stanú po podpise zĺnluvy verejne mámymi alebo ktoľé moŽno po tomto dni získať z bežne

dostupných informačných prostriedkov,
d) ak je informácia poskytnuta odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných,

daňouých ainýc)aďadcov), ktorí sú buď viazanÍ všeobecnou pľofesionálnou povinnosťou mlčanlivosti, alebo ak

sa voči dotknutéj znluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti,
e) pre účely akéhokol'vek súdneho, rozhodcovského, spľávneho alebo iného konania, ktorého je dotknuĺ{ zmluvná

strana účastníkom,
f) ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany.

9.2 Zmluvné stľany sú povinné zachovať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ibaŽe by z tejto zmluvy alebo z
príslušných všeobecne závämýchprávnych predpisov vyplývalo inak. Tento záväzoktrváaj po ukončenĺ platnostia účinnosti

tejto zmluvy.

9.3 Zmluvné strany sa zavänlji, že dôvemé informácie bez predchádzajúceho pisomného súhlasu druhej zmluvnej strany

nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným

informáciám. Zatretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov znluvných sffán, audítori alebo právni poradcovia zĺnluvných
strán, ktorí sú ohl'adne im spľístupnených informácii viazani povinnosťou mlčanlivosti na zÄklade všeobecne závämých
právnych predpisov.

9.4 Zm|uvné strany sa zav'ťizujil, Že všetky zučastnené osoby a subjekty budú stakto poskyĺruými informáciami a zistenými

skutočnosťami nakladať ako s dôvemými informáciami.

osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeĺov 3/A 040 01 Košice

tčo: so 52a o41 tč opu: sK212o357o41 IBAN: sKos ĺ 1 00 0000 0029 4103 4594

SWIFT: TATRSKBX okresný súd Košice I odd.: Sro Vložka č.: 41o65/v

tel číslo:02l 800 800 80

emo,ĺí; info@osobnyudaj'sk

www.osobnyudaj.sk
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9.5 Zmluvné strany sa zaväanjú, Že upovedomia druhú zľnluvnú stľanu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného
odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.

9.ó Zmluvné strany sa zaväanjú, že budú ochĺaňovať dôverné informácie druhej mrluvnej strany s ľovnakou starostlivosťou ako
ochraňujú vlastne dôverné infoľmácie rovnakého druhu, vŽdy však najmenej v ľozsahu pľimeranej odbornej starostlivosti
a zachováyania ochĺany a dôvernosti údajov v súlade s právnym poriadkom SR.

čl. x.
Vol'ba práva

10.1 Pre prĺpad' že ktorákol'vek mrluvná strana má svoje sĺdlo mimo územia SR, alebo počas tľvania zmluvy anení svoje sídlo
mimo územia SR alebo ktorej právny nástupca bude mať sídlo mimo územia SR, pre vylúčenie pochybností sa zmluvné
strany dohodli, že svoje práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve a inak preukázatelhé neupravené ani nedojednané
ani nezauživané medzi znluvnými stranami ako obchodná zvyklosť, sa riadia p|atnou a účinnou právnou úpravou štátu
poskytovateľa a obsiahnutou najmä v obchodnom zákonníku platnom a účinnom v Slovenskej republike v jeho platnom
meni (zák. č. 5l3/l99l Zb. v platnom znení).

10.2 Rozhodn1ým pľávom je tak v zĺnysle dohody zm|uvných strán právo Slovenskej republiky (volba práva). Je daná právomoc
slovenských súdov v zmysle $ 37e zák. č. 97l|963 Zb. o medzinárodnom pľáve súkromnom a procesnom.

čl. xI.
Záverečné ustanovenia

11.1

tt.2

V prípade, ak objednávatel' ukončí túto znluvu počas prrných l2 mesiacov, má poskytovateľ náľok na sumu 2.800,- EUR.
Predmetný bod sa neuplatní, ak objednávatel'ukončí zrľrluvný vďah v zmysle bodu 9.3. tejto zmluvy.
Všetky vájomné nároky mrluvných strán musia byť uplatnené preukázatelhe doporučeným listom, pokiaľ táto zrrrluva
nestanovuje inak. Písomnosť sa povaŽuje za doručenú dňom jej prevzatia, potvrdeného doručenia, bezdôvodného
odmietnutia jejprevzatia alebo okamihom vrátenia sa písomnosti späť ako nedoručenej bez ohl'adu na dôvod nedoručenia,
pokial' bola pĺsomnosť správne zasielaná na poslednú oznámenú adresu jej adľesáta. Rozhodujúcim pľe doručenie je
okamih, ktoý nastane najskôr.
Právo postúpiť pohl'adávku voči druhej zľnluvnej stľane podlieha vžÁy písomnému súhlasu tej zmluvnej strany, ktorá je
dlŽníkom z postupovanej pohl'adávky. Inak je talcýto úkon neplatný. Poskytovateľ aj objednávatel'je oprávnený
jednostľanne si započítať a\ýkol'vek svoj vzájomný splatný záväzok len so súhlasom druhej zrrluvnej strany.
Ak zo mtluvy výslovne nevyplýva inak, akékol'vek iné mreny alebo dodatky tejto zĺľrluvy musia byť vyhotovené písomnou
formou a schválené podpisom obidvoch zmluvných stľán. Takéto dodatky sa stávajú neoddelitelhou súčasťou tejto znluvy
okamihom ich účinnosti.
Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že sa oboznámili s jej obsahom, porozumeli mu, súhlasia s ním, čo potvľdzujú svojimi
podpismi.
Zm|uvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch' pre každú zmluvnú stranu pojednom rovnopise.
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tt.4

11.5

11.6

V Košiciach, dňa

Possĺ1gvetď':

Ná

,
Krajné, dňa....

objednávatel':

Objednávatel'
osobnyudaj.sk, s.r.o.

Poskytovatel'
né

osobnyudaj,sk, s.r'o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditel'ov 3/^o4o o1 Košice
ĺčo: so 528 o41 tč opu: sK21 20357 04 1 IBAN: SKo5'l 1 oo oooo oo29 41 03 4594
SWIFT: TATRSKBX okresný súd Košice I odd.: Sro Vložka č.: 41065/v

tel číslo: 02/ 8oo 800 80
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