č. objednatele: 813-2014-508101/6

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 6
č. objednatele: 813-2014-508101
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami
O b j e d n a t e l:
Adresa:
zastoupený
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,
ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA,
Karel Fingerhut, odborný referent KPÚ pro
Ústecký kraj, pobočka Teplice
Husitská 1071/2m 415 02 Teplice
xxxxxxxx
xxxxxxxx
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774/CZ01312774

dále jen „objednatel“
a
Z h o t o v i t e l:
sídlo:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 Plzeň
xxxxxxxx, jednatelem
xxxxxxxx, jednatel
xxxxxxxx, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:
xxxxxxxx
Tel./Fax:
xxxxxxxx/xxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxx
ID DS:
s85762s
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
0720092329/0800
IČ/DIČ:
40527514/CZ40527514
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka
1442
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxx
xxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“.
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 smlouvy o dílo
ze dne 2. 9. 2014 č. objednatele: 813-2014-508101 (dále jen „dodatek“)
Předmět a účel smlouvy:
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stadice (jedná se o k. ú. Stadice a část k. ú.
Lochočice dále jen „ KoPÚ“)
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Čl. I
Předmět a účel dodatku
Z důvodu nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“)
ke dni 25. 5. 2018 se v článku X. Jiná ujednání vkládá bod 10. 18., který zní:
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k
datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická
a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři
zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní
data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat
nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem,
včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném
rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že
veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a
Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz
toho připojují své podpisy.
V Teplicích dne:

V Plzni dne:

Objednatel

Zhotovitel

---------------------------------------

-------------------------------------------

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

xxxxxxxx, jednatel
statutární orgán zhotovitele
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