Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 403-2014-504201 ze dne 12.5.2014 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování
návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lednice včetně nezbytných
geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním - kód
kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do
katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování uzavřený
mezi smluvními stranami:

Sídlo:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
KPÚ pro Plzeňský kraj
náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Jednající:
Tel.:
E-mail:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

xxxxx, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
xxxxx
xxxxx
xxxxx, vedoucí Pobočky Plzeň
xxxxx
xxxxx
z49per3
xxxxx
xxxxx
01312774
CZ01312774

Konečný odběratel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
xxxxx, vedoucí Pobočky Plzeň

Objednatel:

Adresa:
Zastoupený:
a
Zhotovitel:
Sídlo:

GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený /jednající:
V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxx, jednatelem
nebo xxxxx, jednatelem
xxxxx

Tel./fax:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

xxxxx / xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
405 27 514
CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 5. smlouvy o dílo takto:
do článku X. Jiná ujednání se doplňuje odstavec 15. v tomto znění:
15. 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.
Osobou oprávněnou jednat v technických záležitostech a zástupce konečného odběratele Státního
pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu, Pobočky Plzeň je nová vedoucí Pobočky Plzeň
xxxxx.
Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení
zhotovitel.
V Plzni dne 15. 10. 2018

Objednatel:

.........................................
Zhotovitel:
xxxxx
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj

.........................................
xxxxx
jednatel
firma Georeal spol. s r.o.

