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Praha 22. 11. 2018

CJ.: 1/11211849997~2018
JID: 2842251/201B&#39;V02P

Obgeduăvłm na výrobu plastových kam Val-P ČR Benefit Klub, tlak dopisu a potlsk obálky a
jejich kompletaol na klíč.

Vojenská zdravotni pojišťovna ČR&#39; (dále je objednatal) u vás objednává výrobu plastových karel a
kompletů podle zadám a doručanl na konltrólnf adresu,

Zadání

Karta

Materiál: plast (bez toehnoluglo)
Fotmát: podle mezinámd nl normy !Sůl mc, rozměry: 85,61) x 53,98. tloušťka 0.76 mmBarevnost tisku: (CMYK 4/4 oboustranný tlak)
Poůal: 60 000 ks

Dopls
Papír: A4, “331809, 4M, sklad na formát m. (harmonlkal. bllá barvaBarevnost tisku: (CMYK !lid oboustranný tlak)
Počet: 43 500 ks

Obálka

Paplr: DL, samolepicí. ho: okna. bílá, barva
Barovnost tlaku: 4+0 (logo + adresa odesílatele)
Počet: 43 560 na

Speclllkaco zadání kompletace:
Kompletace 1: 43 500 kusů (kam + dopis + obálka) bez vlapanl lmrtyKompletace z: 6 600 kusů samostatná (karta)

Kompletaca ve dvou variantách. Vprvní variantě bude zkompłetováno 43 600 kusů kam: aúvodních doplsú do standardních obálalc ve stejném počtu 43 500 kusů. Vdruhé variantězbylých 6 600 kusů karet bude vyrobena samostatná&#39; (hm: kompletace). Stalué grafickázpracování a zadání plati pro obě varlanty výroby karty.

X

Termín dokončanl a dlambuce: 10. 12. 2015

Dopravu:
zahrnuta v cauó

Cena celkem:
245112,* Kč bez DPH
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V-&#39;ZP
VOJENSKA ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA ČESKÉ REPUBLlKY

O Drahobejlova 140414. Praha 9, 190 O3

20 1 zmena v obchodním mladíka, oddl A. vložka 7564. vedeném Městským soudem v Praze

 

Data! Adresář

Jména a adresy pro personalizacl obálek pl&#39;edá objednatel dodavateli zabezpečenou elektronickou

cestou ~ přímo na ftp

Dvdavataí uűlrll máma opatreni. aby nedoalo k nooprevnenemu nabo nahoditómu pľlatupu, podle
zákona c. 10112000 Sb., o ochrane osobních údajů.

Pokud v souvislostí s realizací teto Smlouvy příjde dodavatel. jeho pověření zamestnanci nebo osoby.
která pověřil prováděním díla die této smlouvy do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu techto údajů a o zrušení směrnice 9946168 (obecná
nařízení o ochrane osobních údajů) - GDPR (dále jen .GDPR&#39;) a zákona č. 10112000 Sb., o ochrane

osobních údajů. v účinnem znění. respektive záko&#39;ía jenz bude do ceskeho právního rádo GDPR

implementovat (dále jen Adaptaonl zákon&#39;) učiní veškerá opatreni aby nedošlo k neoprávnénemu
nebo nahodiíému pristupu k těmto údajům k jejich změně. zničení Či ztrátě, neoprávněným přenosům
k jejich jinému neoprávněnému zpracovani. nebo jinému zneužití jakož aby&#39;l jinak neporušií předpisy
GDPR. Dodavatel je povinen zachovávat míčenłvost o osobních údajích a o bezpečnostních
opatřeních jejichz zveřejnění by ohrozlío zabezpečení osobních údajů Povinnost mtčeníivosu&#39; trvá l po
ukončení této zakázky.

Dodavatel so zavazuje uhradit objednatelí Cl třetí straně. kterou porušením povinnostl míčenlivosti

poskooí. veškeré Škody timto porušením způsobena. Povinnosti dodavatele vyplývající z ustanovení

pl&#39;lsluáných právních předpisů o ochraně utajovenjoh informací nejsou ustanoveními tohoto článku

dotčeny

X

PaedDT. Josef Křivánek. MBA

ředitel OKaM

X

XXX

odvoláním na zákon č. 340/2015 Sb
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