D O D A T E K Č. 4 S M L O U V Y O D Í L O
na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Krupá u Mnichova Hradiště
č. objednatele: 1244-2015-537208, uzavřené dne 10.11.2015
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník)
mezi smluvními stranami
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mladá
Boleslav
Fakturační adresa:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
– Žižkov, IČ:01312774
Konečný odběratel na faktuře:
SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Mladá Boleslav,
Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený:
Mgr. Roman Hanzík
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Roman Hanzík
V technických záležitostech oprávněn jednat: Jitka Kettnerová
Adresa:
Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.:
xxxxx
E-mail:
j.kettnerova@spucr.cz
ID DS:
z49per3
Bankovní spojení:
ČNB
Číslo účtu:
37230001/0710
IČ:
01312774
DIČ:
není plátcem DPH
O b j e d n a t e l:

dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l:
GEOPROGRES, spol. s.r.o.
Sídlo:
Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Zastoupený:
jednatelem Ing. Janem Šafářem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Jan Šafář, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel:
xxxxx
E-mail:
xxxxx
ID DS:
6hf76yp
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
1921639399/0800
IČ:
45317551
DIČ:
CZ45317551
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7760
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ
a vytyčení pozemků: xxxxx
dále jen „zhotovitel“

I.
Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako
takový bude smluvními stranami respektován.

II.
V Čl. X smlouvy se doplňuje:
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.
III.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1244-2015-130708,
uzavřené dne 10.11.2015

V Mladé Boleslavi dne : 1.11.2018

V Praze dne : 29.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele :

……………………………….
Mgr. Roman Hanzík
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

……………………………..
Ing. Jan Šafář
jednatel spol. GEOPROGRES, spol. s r.o.

