Číslo smlouvy u objednatele: 587/2-2017-520204
Číslo smlouvy u zhotovitele: 17/17
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Louka u Jemnice

SMLOUVA o DÍLO
DODATEK č. 2
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj
Vysočina
Sídlo:
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený:
ředitelem KPÚ ing. Vladimírem Maryškou
Ve smluvních záležitostech oprávněn Ing. Vladimír Maryška
jednat:
V technických záležitostech oprávněn Ing. Marcela Kuchařová
jednat:
Adresa:
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:
xxxxx
E-mail :
xxxxx
ID DS:
z49per3
Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu:
3723001/0710
IČO:
01312774
DIČ:
CZ01312774 - není plátce DPH
Objednatel:

(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:

AGROPLAN, spol. s r. o.
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů,
jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů,
jednat:
jednatel
V technických záležitostech oprávněn xxxxx
jednat:
Telefon:
xxxxx
E-mail :
xxxxx
ID DS:
pb5jxk5
Bankovní spojení:
ČSOB Praha 4
Číslo účtu:
31405/0300
IČO:
48110141
DIČ:
CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním Úřad městské části Praha 4
rejstříku vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za Ing. Petr Kubů
zpracování návrhu KoPÚ:
(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 29. 5. 2017 včetně dodatku č. 1 je zpracování
návrhu Komplexní pozemkové úpravy Louka u Jemnice. Dodatek č. 2 je uzavřený v souladu
s ustanovením čl. XII., bodem 12.3 této smlouvy o dílo.
2. Tímto dodatkem se doplňuje článek X. ochrana informací Státního pozemkového úřadu o
ustanovení bodu 10.10. ve znění:
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel
přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že příjme 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 třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je opráněný
shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně
"Zpracovávat") informace předané 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.

3. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají beze změny.
V Jihlavě dne: 24. 8. 2018

Za objednatele:

V Jihlavě dne: 20. 8. 2018

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Maryška

Ing. Petr Kubů, jednatel

ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina

AGROPLAN spol. s r. o.

