Číslo smlouvy objednatele: 1171-2015-508101/3
Číslo smlouvy zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Odolice

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. objednatele 117-2015-508101 ze dne 09. 11. 2015
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi
O b j e d n a t e l:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Fakturační adresa:

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

zastoupený:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,
ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Tel.:
E-mail:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA,
Helena Frančová, Pobočka Chomutov
Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov
+420602487169
h.francova@spucr.cz

ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)
a
Z h o t o v i t e l:
sídlo:

INGEOS spol. s r.o.
Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Tel:
E-mail:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:

jednatelem, xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxx / xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

ID DS:
fkze8c
Bankovní spojení:
Raifeisenbank
Číslo účtu:
944056036/5500
IČ:
27331083
DIČ:
CZ27331083
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 24660
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxx

Stránka 1 z 2

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o
dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o
zadávání veřejných zakázek.
Článek I.
Předmět a účel dodatku smlouvy
Z důvodu nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) ke
dni 25. 5. 2018 se v článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu vkládá bod
10. 9., 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 úložiště. 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.
Článek II.
Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání v původní smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se nemění.
2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 1171-2015-508101 ze
dne 9. 11. 2015 k provedení díla s názvem „Zpracování návrhu komplexních
pozemkových úprav v k. ú. Odolice (okres Most)“.
2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran 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).
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 smlouvy o dílo přečetli a že souhlasí
s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
V Teplicích dne..................

V Teplicích dne ..................

Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

……………………..……………
xxxxxxxx
jednatel společnosti
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