Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „KoPÚ v k.ú. Zahořany u
Berouna“
uzavřené pod č. objednatele: 234-2016-537203 dne 3.3.2016 podle § 2586 a následujícího zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi smluvními stranami
Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.
město Praha, Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupen:

Andreou Čápovou, vedoucí Pobočky Beroun

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun, KPÚ pro
Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxx, referent Pobočky Beroun

Tel.:

xxxxxxxxxxxx

E-mail:

beroun.pk@spucr.cz

ID DS :

z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxx

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:

HRDLIČKA spol. s.r.o.,

Sídlo:

Nám. 9.května 45, 266 01 Tetín

Zastoupen:

Jaromírem Proškem, prokuristou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Jaromír Prošek, prokurista

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxx

Tel.:

xxxxxxxxxxxx

E-mail:

obchod@hrdlicka.cz

ID DS :

caxt3mz

Bankovní spojení:

KB Beroun

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxx

IČ:

18601227

DIČ :

CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
Vedeném :

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Tímto dodatkem se upravuje čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu přidáním bodu
10.10. ve znění :
10.10. 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 po 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.
II.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní
stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po dvou výtiscích.

V Králově Dvoře dne :

7.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………........

.....…………….............…………

Andrea Čápová
vedoucí Pobočky Beroun

Jaromír Prošek
prokurista HRDLIČKA spol. s r.o.

