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SMLOUVA O PREZENTACI ZÁKAZNÍKA
V RÁMCI MĚSTSKÉHO INFORMAČNÍHO A ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU

.OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ SMLOUVY A VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

..~ 'C .j "M .

Zákazník - obchodní jméno Kód smlouvy

Západočeské divadlo v Chebu, příspěvková organizace DJCH-226339
Zapsaný

Ulice Město PSČ
Divadelní náměstí 10 Cheb 35002

Bankovní účet lČ DIČ
00078042 ---

Zákazník - kontaktní osoba Telefon Kontaktní e-mail
MUDr. Jan Svoboda .

Adresa pro fakturaci e-mail pro fakturaci
Divadelní náměstí 10, 35002 Cheb

Město . Stanoviště MIP Číslo MlP
Cheb ulice Svobody - u OD Prior . 18
Počet PP Formát PP (mm) Stanoviště MIP Číslo MIP

2 70X100 ulice Svobody - u Májové ulice 19
Počet aktivačních Čísla aktivačních Stanoviště MIP Číslo MIP
pozic 2 pozic 33, 34 --- ---

Počet PVS Jazyková verze PVS Kategorie Kategorie
4 ČJ Umění Umění

Počet LED Počet PSG Kategorie Kategorie
2 4 --- ---

UrMstění LED Doba prezentace zákazníka
Waldsassen do 28.02.2022

· Termin předáni předloha podkladů - PP Termín předáni předloh a podkladů - PVS Termín předáni předloh a podkladů - PSG
! 11.01'.20Ĺ9 11.01.2019 11.01.2019

,
Cena bez DPH 1. splátka 1. splátka splatná dle Článku 8

39.900 kč 13300 Kč + DPH Všeobecných smluvnich podmínek

DPH , 2. splátka 2. splátka splatná dne ;21 °0 8.379 Kč 13300 KČ+ DPH 28.02.2020 i

Cena celkem 3. splátka 3. splátka splatná dne
48.279 Kč 13300 Kč+ DPH 28.02.2021

Akvizitor Poznámky Zákazník - odpovědná osoba
Dominik johanovský V. . . V. V MUDr. jan Svoboda

Soucasti smlouvy je prdoha C.1, C.2
e-mail a dodatek Č.3. Funkce

ředitel

Telefon Telefon

Podpis a razítko Podpis a razítko

Misto podpisu
Cheb

.
Datum podpisu
6,,,.,0,8

DARUMA spol. s r.o.,·zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň v oddíle C., vložce 435, se sídlem Zelinář 36842, DIČ CZ16736842
KB Plzeň - město, č. ú. 496442311/0100, U 377 259 843, 0 377 539 588, 0 daruma@dar



·" VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY (dále jen .VSP'),
.í objednávkovým formulářem smlouvy tvoří úplný obsah smlouvy o prezentaci jména, loga, šidla a předmětu

Akaznika (dále jen ,prezentace zákazníka") v rámci městského informačního a orientačnlho systému (dále jen
oj;' uzavřené v sodadu s přislušnými ustanovenim zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník v platném znění (dále jen

.AŽ") a obchodními zvyldostmi.
Článek l Uzavřeni smlouvy o prezentaci zákazníka v rámci MIDS
1. Obchodní společnost DARUMA spoL s r, o., Zelinářská 10, 301 00 Plzeň, lČ 16736842, (dále jen ,DARUMA")

prostřednictvím zplnomocněných akvizitorů a zákazník uzaviraji tuto smbuvu o prezentaci zákazníka v rámci MIDS {däe
jeri .smlouva") v mU|Ůmedianim informačnlm panelu (dále jen ,MlP").

2. Smlouva je platná. jestliže je vyplněn a oběma smluvnirM sVanami podepsán objednávkový formulář smlouvy, jehož jsou
tyto VSP nedilnou součásti a tyto ČáS6 Noří úplný obsah smlouvy.

3. Znění smlouvy lze měnit pouze formou plsemného ujednáni stvrzeného DARUMOU prostřednictvím zplnomocněných
akMzitorů a zákazníkem.

Článek 2 Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek DARUMY prezentovat zákazníka ve znění této smlouvy a závazek zákazníka ve

stanovených terminech uhradit za prezentaci zákazníka odměnu, uvedenw v této smlouvě.
Článek 3 Obsah, forma, umlstěnl a dobatrváni prezentace zákaznika
1 Závazek DARUMY zahrnuje:

a) vyhotoveni graňckého náwhu prezentačního panelu (Oz Příloha č. 1 této smlouvy) a 6sk prezentačního panelu {dále jen
,PP") technologil digitálniho tisku po zákazníkem provedené korektuře,

b) vyhotoveni prezentačního %eospotu, jakožto jednoho informačního celku obsahujkiho:
· jednotnou Uvodni zněku dodanou DARUMOU včetně názvu a/nebo loga,
· až 7 snímků, ti kombinaci po sobě jdoudch statických obrázků a fotografů se zoom a prolinacimi efekty v pořadí

U(čeném zákazníkem s komentářem - mluveným slovem v délce do 35 sekund v přis|ušných jazykových verzich, dle
specifikace uvedené v objednávkovém formuIáň této smlouvy,

· závěrečný snímek na pozadí dodaném DARUMOU, na až pě6 řádcích, vždy s maximálně 30 znaky na řádek (font a
barvu písma určuje DARUMA), který je zobrazen po dobu 3 sekund

(dále jen ,PYš'),
C) vyhotoveni prezentačního sloganu - mluvené slovu v českém jazyce o délce do 5 sekund (däe jen .PSG"),
d) označeni mist pUsobnos6 zákazníka voňentačni mapě města, městské ČáS6 nebo okoll města pomoci LED, dle

specihkace uvedené v objednávkovém formuláň této smlouvy,
e) prezentaci PP, PVS a PSG v rámci MlP po dobu uvedenou v objednávkQvém formuláň této smlouvy,
f) jakékoh zpoplatněni prezentace zákazníka v MIP v rámci MIDS šVan třetí osoby, pravideInou údržbu a případné opravy

MlP po celou dobu prezentace zákazníka.
2. Zobrazeni zákazníkova PVS v kvalitě SVGA na lcd displeji o Uhlopřičce minimálně 8.4' a svl6vosti minimálně 1000

cd/m2 integrovaném v MlP lze vyvolat v době od 7.00 do 22.00 hodin cilenou aktivaci MIP uživatelem, tzn. navolením
pňslušné číselné kombinace na systémové klávesnici MlP, Reprodukce zákazníkova PSG v rozsahu 300 Hz - 3 KHZ
probíhá v době od 7.00 do 22.00 hodin nezá«s|e na cílené aktivaci MlP uživatelem, tzn. v DARUMOU nastavených
intervalech. LED o minimálni sviúvosti 6000 med se přěNšovaně rozsvěcuji buď spolu se zobrazením PVS a reprodukci
PSG v době od 7.00 do 22.00 hodin nebo samostamě v době od 22,00 do 7.00 hodin.

3. Zobrazeni zákazníkova PP na e-ink displeji probíhá V kvalitě odpovidajid ,black and white' e-ink displeji s rozlišenim
minimálně 95 dpi (2560 x 1440 px). Zobrazeni zákazníkova PP na e-ink displeji je deňnováno v Přiloze č. 2 -
RozmMové schéma zobrazeni PP na e-ink displeji. Zákazník bere na vědomi a je srozuměn s tím, že prezentace PP
vrámci e-ink displeje je technicky možná výhradně při teplotách od ·4°C do +60"C a mimo dobu aktualizace datových
souborŮ ze serveru DARUMY do paměů řidiciho systému e-ink displeje, která probíhá každodenné v době od 22.20 do
06.00 hodin. Zobrazení PP zákazníka probíhá nezáůsle na cílené ak6vaci MIP uživatelem s minimäni četností 3x za 40
ňnut (formáty PP 70 x 100 mm a 167 x 100 mm), resp. 1 x za 40 Mnut (formáty PP 70 x 70 mm a 50 x 50 mm) a
minimálni dobou jednoho zobrazení čitajici 26 sekund. Aktualizace zobrazeni zákazníkova PP na e-ink displeji probíhá
na základě formuláře DARUMY Žádost o aktualizaci, zadaného zákazníkem na emäbvou adresu podklady@daruma.cz
v průběhu smluvniho období maximálně 12 x za rok.

4. DARUMA ručí za ka1ografické provedeni, které odpovídá Účelu městských oňentačnich map uňstěných v MlP, jejich
věcná správnost podléhá korektuře města. Označení mist působms6 zákazníka v orientační mapě města, městské čásů
nebo okoli města pomoci LED je s ohledem na měři&o orientační mapy města, městské části nebo okoli města v rámci
technických možnosů adresné.

5. Místo a termín instalace MlP jsou zakotveny ve smiuUnim vztahu DARUMY (případně třetí osoby, která je součásti
smluvniho vztahu DARUMY s městem ve věci MIDS) a města (případně jiného vlastníka nemovitosú dotčené MIDS) a
svým správním rozhMnutim je určuje přislušný stavební úřad města.

Článek 4 Předlohy a podklady zákazníka
1. Předlohy a podklady dodává zákazník. Předlohami a podklady pro výrobu PP, PVS a PSG se rozumí obrázky či

fotografie (včetně určeni pořadí, v jakém budou řazeny v PYŠ) v digitálni formě ve formátu 4:3 a rozlišeni minimálně
1024 x 768 px a texty v přislušných jazykových verzich (včetně určeni mist v textech, kdy má dojit ke střídáni obrázků či
fotografii). Nedodá-li zákazník takto označené texty, je DARUMA oprávněna střídat obrázky a fotograňe dle vlastního
uváženi.

2. PoUZ|vá-|i zákazník v předlohách a podkladech pro výrobu PP, PVS nebo PSG grafická, textová, zvuková nebo
fotograhcká díla, která jsou chráněna právními předpisy Upravujicimi ochranu duševního vIastnicM, zejména dle zákona
o ochranných známkách nebo ýtorského zákona, zavazuje se zákazník poUžit pouze taková díla, u nichž je sám buď
Mastníkem autorských, nebo jiných obdobných práv k duševnimu dastnictvi, nebo u nichž má průkazné oprávněni od
autora či dastnika práv k duševMmu vlastnicNi k jejich vyúdi v rámci prezentace dle této smlouvy a odměna za toto
uZiti byla uhrazena,

3. Dodává-li zákazník DARUMÉ svŮj ďasmi pvs, zvukový záznam komentáře k PVS nebo zvukový záznam PSG, musí jej
DARUMÉ poskytnout s ljp|nou informační hodmtou a tak, aby obsah a zpŮsob provedeni odpovidal zákonům ČR,
zvláště pak ustanovenim zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a nepcxUšoval Kodex
reWamy Rady pro reklamu či jiné samoregulačnÍ předpisy či cUcká pravkjla. zvukový záznam komentáře k PYŠ a
zvukový záznam PSG musí být dodán ve formátu MP3 nebo WAY v rozsahu 300 Hz - 3 KHZ, PVS musí být dodán ve
formátu AVl, MPEG·2 nebo WMV v délce 35 sekynd, formátu 4:3, rozlišeni 1024 x 768 px a 30 fps. Zákazník bere na
vědomi, že DARUMA neodpovídá za zhoršenou kvalitu zobrazeni PVS, reprodukci zvukového záznamu komentáře PVS
či reprodukci zvukového záznamu PSG v případě, že zhoršená kvalita je' dána kvalitou PVS či zvukového záznamu
komentáře PVS nebo zvukového záznamu PSG dodaných zákazníkem. Zákazník přebírá pInou právni odpovědnost za
skutečnost, že jim dodaný obrazový či zvukový záznam neobsahuje chráněná díla ani jejich části nebo obrazové či
zvukové záznamy týkající se třetí osoby či projevu její osobní povahy a odpovídá DARUMĚ za Škodu, která ji vznikla
případným porušenlm ustanoveni Článku 4 těchto VSP.

4. Zákazník přebírá plnou právni zodpovědnost za obchodní dopad a 0bsahovou stránku PP, PVS a PSG, zprošťuje
DARUMU veškerých nároků jakékoliv povahy Up|atňovaných třetími stranami a odpovldá DARUMĚ za škodu, která ji
vznikla případným porušenlm ustanoveni Článku 4 těchto Vsp. Zákazník se zavazuje tak(jvouto škodu v případě jejího
vzniku těmto osobám nahradit místo DARUMY v případě, Ze by u DARUMY byla uplatňována.

5. DARUMA se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zákazníka o tom, že odmítá zveřejnit zákazníkem dodaný
PVS nebo PSG a z jakého důvodu. Zákazník je vlakovém případě poánen doporučeným dopisem dodat jiný pvs nebo
PSG a to tak, aby byl dodán nejpozdäi 7 dnů po oznámeni této skutečnosú DARUMOU. V případě, Ze zákazník tuto
pQ«nnost ve stanoveném termínu nesplní, je DARUMA oprávněna od této smlouvy Mstoupit a uplamit vŮči zákazníkovi
sankční podmínky dle Článku 7 těchto VSP.

6. Předlohy a podklady pro výrobu PP, pvs a PSG předá zákazník DARUMĚ pomoci webového rozhraní pňstupného
z hlavni sUnky webové pmzentace DARUMY (www.daruma.cz) dle pokynů tam uvedených (dále jen .webového
rozhraní DARUMY') nebo emailem (podklady@daruma.cz).

7. Za průkazně doručené předlohy a podklady pro výrobu PP, PVS a PSG nebo vlastni zvukový záznam komentáře k PVS,
PVS nebo zvukový záznam PSG se považuji pouze ty, jejichž odesláni bylo zákazníkovi potvrzeno DARUMOU emailem,
zaslaným na emábvou adresu zákazníka uvedemu na objednávkovém formdáři této smlouvy.

8. je-li zákazník v prodlení s předánlm komp|emich předloh a podkladů pro výrobu pp, PVS nebo PSG, potvrzené
korekhiry graňckého návrhu PP a PVS či svého vlasmiho zvukového záznamu komentáře k PVS, PVS anebo zvukového
záznamu PSG dle této smlouvy, je DARUMA za pozdní dodáni oprávněna fakturovat zákazníkovi expresní příplatky ve
výši 15 % z celkové částky odměny za prezentaci zákazníka. Zákazník je povinen tento příplatek uhradit před datem
zveřejněni prezentace zákazníka na základě faktury - daňového dokladu (dále jen ,faktura') vystavené DARUMOU,
nejpozději do dne její splatnos6. DARUMA je däe oprávněna posumut začátek prezentace, a tím i zkrátit dobu
prezentace zákazníka o počet dnů prodleni navýšený až o 60 dnů.

9. Graňcký návrh PP a PVS podléhá korektuře zákazníka. Kwekturou grafického návrhu PVS se rozumi 0dsouh|aseni
obsahu a pořadí jednotlivých snímků PVS vrámci následně vytvořeného PVS. Za zákaznikcM průkazně doručený
graňcký návrh PP a PVS se považuje ten, který byl zákazníkovi zaslán na emailovou adresu uvedenou na
04ednávkovém formuláři této smlouvy. Zákazník je povinen tuto korekturu provést a potvrzenou ji nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne jejího doručeni zaslat DARUMĚ na její emailovou adresu nebo doporučeným dopisem na
adresu jejího sídla. Po uplymti této 7 denní lhůty se považuje graňcký návrh PP a PVS za zákazníkem schválený a
DARUMA je potom oprávněna zveřejnit PP a PVS zákazníka vpodobě qraňckého návrhu PP a PVS zaslaného ke
korektuře.

10. Nedodá-li zákazník kompletni podklady pro výrobu pp, je DARUMA oprávněna nezveřejnit ani zákazníkův PVS a PSG,
pňčemž se má za to, že veškeré své smluvni poKnnos6 řádně splnila.

11. Nedodá-li zákazník kompletní předlohy a podklady pro výrobu PVS nebo svŮj ďasmi pvs, je DARUMA oprávněna
prezentovat namísto zákazníkova PVS na displeji zobrazený text ,Tato pozice neobsahuje videospot".

It. ZáKäzMK Komp|e[n| prewony a pooK|aoy piq vyroou roo neocj svůj VläSU1I rem, neouoe zakazrl|KUv rčm
zařazen k reprodukci.

13. Vyhotovený PVS a PSG nepodléhají korektuře zákazníka, posuzuje se pouze jejich věcná shoda se zákazníkem
předanými předlohami, podklady a korekturou graňckého návrhu PVS.

14. DARUMA neodpovidá za splněni těch svých závazků vyplývaýicich z této smlouvy, které nemohly být splněny bez
swčinnosti zákazníka, definované touto smbuvou, pokud jim tato součinnost nebyla naplněna.

Článek 5 Odpovědnost za vady
1. DARUMA neručí za jakékoli chyby zákazníkem při korektuře grafického návrhu PP a PVS neoznačené nebo

neopravené, ani za chybnou výslovnost vrámci PVS či PSG (například názvů, jmen, zkratek a technických výrazů),
jestliže zákazník v předaných předlohách a podkladech správnou výslovnost těchto výrazů uvedl nesprávně nebo
neuvedl vŮbec.

2. Zákazník je povinen vady prezentace písemné uplatnit u darumy nejpozději do 30 dnů od data počá*u prezentace
zákazníka a to doporučeným dopisem doručeným na adresu sídla DARUMY. Po uplynň této doby není DARUMA
poMnna brát zřetel na případné uplatněni vad prezentace zákazníka.

3. Z reklamace musí být zřejmé, v čem přesně vada plněni DARUMY spoCivá. Vady prezentace podané emailem či
telefonicky stejné jako reklamace neobsahujici specifkaci vady plněni DARUMY nejsou považovány za řádně Up|a(něné.
DARUMA je povinna rozhodnwt q řádně uplatněné reklamaci do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatněni.

4. Prezentace zákazníka má vady zvláště tehdy, pokud byl PP a PVS v rozporu s provedenou korekturw grůckého
návrhu PP a PVS změněn bez písemného swhlasu zákazníka, jestliže po obsahové stránce neodpovídá PSG
předlohám a podkladům předaným zákazníkem, neodpQvidá-|i umistěni LED v orientační mapě města, městské části
nebo okoli města místům pŮsobnosů zákazníka uvedeným v objednávkovém formuláň této smlouvy, s přihlédnutim k
technickým možnostem, nebo nebyla-li prezentace zákazníka podle této smbuvy ve specifikovaném MIP provedena
vůbec.

5. V případě, že zákazník Up|ami vady prezentace zákazníka včas, má nárok požadovat přiměřenou slevu z ceny
prezentace. výše uplatněné slevy (dobropisu) bude určena dohodou obou smluvnich svaň s pňhlédnutim k rozsahu
vady prezentace a je omezena celkovou částkou odměny sjednané za prezentaci zákazníka,

6. DARUMA neručí za dodrženi terminu a místa instalace MlP, opožděné plněni svých závazků vyp|ývaicich z této
smlouvy a vsp, jakožto i bezvadnou funkčnost MlP v případě, že ke změně terminu a místa instalace MIP došlo
prokazatdné bez jgiho zaviněni (např. z dopravné technických nebo jiných vážných důvodů, které jsou ve veřejném
zájmu, nebo došb-li k přerušeni dodávky elektrické energie ze sitě okruhu veřejného osvětleni případné jiného
odběrného místa elektrické energie, v případě exVémnich povětrnostnich podmínek, občanských nepokojů, vojenských
operaci, zásahu veřejné moci, výpadku datových služeb mobilniho operátora nebo jiné technické závady) nebo na
základě jiných okdnosti, jež nastaly nezáásle na vůli DARUMY a bráni ji tak ve splněni jejich povinnosti a jestliže nelze
rozumně předpokládat, že by DARUMA tuto překáZku nebo její následky odvrá6la nebo překonala a dále, že by v dobé
vzniku této smlouvy tuto překážku předvídala.

7. Doba prezentace zákazníka dle této smbuvy se produžuje o časový Úsek, po který speciňkovaný MlP prokazatelně
nesbužil svému Úče|u v původnĽ resp. ekvivalentní lokalitě.

Článek 6 Odpovědno$t za škodu
1. DARUMA odpovídá zákaznikcM za škodu, která mu vznikla porušenim poYnnosti stran DARUMY, a to dle ustanoveni §

2913 a násl. NÔŽ.
2. DARUMA neodpovidá zákazníkovi za škodu, která mu vznikla jako důsledek poruchy MlP způsobený přerušením

dodávky dektrické energie ze sitě Qkľuhu veřejného osvědeni případně jiného odběrného místa elektňcké energie.
DARUMA neodpovídá za následné nebo náhodné škody, včemé ušlého zisku nebo Úspor, či za jiné škcjdy nárokované
třetí svanou, a to ani v případě, Ze na možnost jejich vzniku byla upozorněna, pakliže zákazník písemně neoznámil
DARUMĚ vady prezentace zákazníka ve lhůtě, ve které je oprávněn uplatnit vady dle Článku 5/2 těchto VSP a tudíž se
má za to, že jednal dle ustanoveni § 2903 odst 1 NÔŽ.

3. Cdková výše náhrady škody, včemě Uš|ého zisku (§ 2952 NÔŽ) v případě vzniku škody zákazníkovi, za kterou odpovidá
DARUMA, je omezena maximálně do výše odměny uhrazené za prezentaci zákazníka (§ 2896 NÔŽ)

Článek 7 Odstoupenkd smlouvy
1. DARUMA může od smlouvy odstoupitkdykdi, pokud:

a) dle právního názoru DARUMY je obsah nebo jdcákdi část prezentace zákazníka v rozp(yu s právními předpisy České
republiky, srestrlkůvnimi opatřeniň na reklamu dle pňslušných právních předpisů, právni či etickou regulaci reklamy
nebo poškozuje či ohrožuje zájmy DARUMY,

b) je zákazník vprodleni s Uhradou odměny za prezentaci zákazníka dle této smlouvy,
C) zákazník v terminu stanoveném touto smbuvou nepředal DARUMĚ kompletni předlohy a podklady dle Článku 4 těchto

VSP,
d) zákazníkem předané předlohy a podklady neodpovidaji požadavkům stanoveným v Článku 4 těchto VSP,
e) zákazník nepředal svŮj vlastni PVS, zvukový záznam komentáře PVS nebo zvukový záznam PSG (\ňz Článek 4/3

těchto VSP),
f) zákazník neprovedl kordcturu grafického návrhu PP a PVS (viz Článek 4/9 těchto VSP)
g) zákazník korekturu grahckého návrhu PP a PVS nedoruči| DARUMÉ emaúem nebo doporučeným dopisem.

2. V případě, že DARUMA odstoupi od smlouvy z důvodů uvedených v Článku 7/1 těchto VSP, z důvodů, které obě-
mluvní strany shodně považuji za podstatné porušeni smlouvy, vyhrazuje si DARUMA právo dále neprezentovat
zákazníka. Pro tento případ dále sMuvni strany sjednávQi jednorázwou smluvni pokutu ve výši 100 % cekově částky
odměny za prezentaci zákazníka v této sm|ouvě uvedené. Tato pokuta je splatná do 30 dnů od prokazatelného doručeni
faktury zákaznikovL Tímto není dotčeno právo DARUMY na náhradu případné škody. Odstoupením od smlouvy podle
tohoto článku není dotčena povinnost zákazníka dostát všem svým závazkům ve smbuvě obsaženým.

3. Zákazník může od smlouvy odstoupit kdykoli s tím, že tuto skutečnost oznámi DARUMĚ doporučeným dopisem a
DARUMA je potom oprávněna fakturovat zákazníkovi niže uvedené odstupné (po započteni již uhrazené ČáS6 celkové
částky odměny):
a) 15% z celkové částky odměny pň 0dstoupeni od smlouvy do 14 kalendářních dnů od data uzavřeni smbuvy
b) 30 % z celkové částky odměny při od$tQUpeni od smlouvy do 28 kdendářnich dnů od data uzavřeni smlouvy
C) 100 % z celkové částky odměny při Qdstoupeni Qd smlouvy po 28 kdendářnich dnech od data uzavřeni smlouvy.

Článek 8 Platební podmínky
1. Zákazník je povinen uhradit odměnu za prezentaci zákazníka DARUMÉ před datem zveřejněni této prezentace

zákazníka na základě faktuíy vystavené DARUMOU, nejpozd«i do dne její splatnosU.
2. DARUMA je vsodadu s platnými právními předpisy oprávněna vyhotovit faktury ve fonnátu PDF a tyto zasílat

zákaznikoá výhradně na jeho emailovw adresu uvedenou v objednávkovém foľmu|áň této smlouvy. Zákazník k tomuto
Udě|ljje darumé souhlas.

3. DARUMA má právo na úrok z prodleni z nezaplacené celkové čásKy odměny za prezentaci zákazníka až do doby
zaplaceni ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářnlho pololeti, v němž došlo k
prodleni, zvýšené o á procentních bodů, denně. DARUMA je oprávněna pozastavit zveřejněni prezentace zákazníka s
Um, že zákazníkovi lim nevzniká nárok na slevu z čásôcy odměny a má se za to, že DARUMA řádně splnila své
povinnosti.

4. Pro případ prodlení zákazníka s úhradou jakékoli splátky sjednané odměny za prezentaci zákazníka či její části
sjednávají tímto smluvrú strany jednorázovoU smluvni pokutu ve výši 1.000,- KČ splatnou do 30 dnů od prokazatelného
doručeni faktury zákaznikovi.

Článek 9 Ostatní ujednáni
1. DARUMA si vyhrazuje právo zařadit prezentaci zákazníka do příslušné aphkace DARUMY pro mobilni telefony, nikoli

však nezbytně v rozsahu odpovldajicim Článku 3 těchto VSP a zákazníkem dodaných předloh a podkladů. Zákazník k
tomuto uděbje DARUMÉ souhlas.

Článek 10 Ustanoveni společná a závěrečná
1. V případě, že jedno nebo vice ustanoveni těchto VSP bude považováno za nezákonné, neplamé nebo nevynuútelné,

taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynu6telnost se nebude dotýkat ostamich ustanoveni těchto VSP, která budou
vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitdná ustanoveni neexistovda. Obě smluvni strany
soUh|asi s tím, Ze veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanoveni budou nahrazena ustanovenimi
zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce bliZi smyslu a Úče|u těchto VSP.

2. Zákazník je povinen neprodleně písemné informovat DARUMU o všech změnách identiňkačnich Údajů zákazníka
uvedených v této smlouvě, ti. obchodniho jména, sídla, právni formy, bankovního spQeni, tdefonních čišel, kontakmiho
mailu, lČ, DIČ a to vZdy do 30 dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

3. Nedilmu součásti této smlouvy je Příloha č. 1 - Rozměrové schéma PP a Příloha č. 2 - Rozměrové schéma zobrazeni
PP na e-ink displeji.

4. Právni vztahy vzniklé na základě tétQ smlouvy se řidl právním řádem Českérepublky.

, DJCH-22'°""'°"' Cheb
Místo podp|su

,,,,m ,,,,,,, 6,12.20



Dodatek č. 1
Objednávky o prezentaci zákazníka

v rámci městského informačního a orientačního systému

GDPR - Informace o ochraně osobních údajů Zákazníka a souhlas s jejich zpracováním

DARUMA spoL s r. o. jakožb správce osobnid údajů poskytuje v Madu s obecným nařízením o ochřaně osoMich údajů (Nařízeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016879 - GDPR)
následujici údaje o zpraajvání osobních údajů zákazníka.

1. Tdožnost a konlaktni údaje darumy: daruma spol. s r. q , Zelinářská 10, 301 00 Plzeň, lČ:16736842, DIČ CZ16736842, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 435, zastoupená Ing. Miroslavem Maškem - jednatelem společnostL

2. Účelem zpracováni 0sobnjd) údajů zákazníka je plněni smlouvy.
3. Zákazník bere na vědomi, že osobní Udaje mohou být zpřistupněny třetím subjeklúm za účelem zajišlěni práv a povinnosti vyplývajicich ze Smlowy o prezentaci zákazníka v rámá MIDS.

Nakládání s osobnimi.daty

1. DARUMA shromažďuje, zpracovává, využívá a ukládá osobní údaje zákazníka po dobu trvání smlouvy a dále po d®u nezbytně nutnou pro uplatněni nároků plynoucich ze smlouvy a dále
po dobu vyplývajici z archivačních lhůt vyp|ývajících z příslušných právních předpisů ČR.

2. DARUMA se zavazuje k dosaženi souladu s GDPR, a to zejmaia:
a. přijetím všech bezpečnostních, technických, organizačních a jiných opatřeni s přihlédnutim ke stavu techniky, povaze zpracováni, rozsahu zWa(x)váni, kontexM zpracováni a účdům

zpracování k zabránění jakéhokoli narušení poskytnutých osobních údajů,
b. nezapqenim do zpracováni osobních dat žádné další osoby bez předchozího pisanného souhlaw zákazníka,
c, zpracováním osobnich údäjů pcuze přo plněni smlouvy (VC. předáni údajů do třetích zemi a mezinárodním ofganizacim). výjimkou jsou pouze případy, kdy jsou uräté povinnosú uloženy

přímo právním předpisem,
d. zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázali k mlčenlivos6 nebo se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivcdi,
e. zajistit, že bude zákazníkovi bez zbytečného odkladu nápomocen při plněni povinnosti zákazníka, zejména povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů, povinnosti ohlašovat

případy porušeni zabezpečeni osobních údajů dozorovému úřadu, povinnosti oznamovat případy porušeni zabezpečeni osobnid údajů subjektu údajů, povinnosti posoudit vliv na ochranu
osobních údäjŮ a povinnosti provádět předchozí konzultace, a že za tímto účelem zajisti nebo přijme vhodná ted)nická a organizační opatřeni, o kterých ihned informuje zákazníka,

f. po ukončeni smlouvy řádně naložit se zpracovávanými osobnimi údaji zákazníka, např. že všechny osobní Udaje včetně případných existujicich kopii vymaže apod.,
g. poskytnout zákazníkovi veškeré informace potřebné k doložmi skuteMosti, že byly splněny povinnosti stanovené zákazníkovi právními předpisy,
h umožnit kontro|u, audit či inspekci prováděnou přislušným dozorovým orgánem, tj. Úřadem pro ocManu osobních údajů České repuNiky.
i. poskytnout bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, která bude stanovena dohodou zákazníka s DARUMOU, $oUčinnost potřebnou pro plněni zákonných povinnosti Zákazníka spojených

s ochranou osobnich údajů a jejich zpracováním,
j. poskytnuté osobni údaje chránit v souladu s právními předpisy.

3. Zákazník, jakožto suuekt osobních údajů, má právo požadovat od DARUMY přistup k poskytnutým osobnim údajům případně na jejich opravu. Zákazník nemá právo na výmaz, případně
omezeni zpracováni poskytnutých osobních údajů, a to po dobu trvání právních důvodů zpracováni těchto osobnich údajů.

4 Zákazník poskytuje osobni údaje pro potřeby uzavřeni a plněni smluvniho vztahu. V případě neposkytnuti osobnich údajů zákazníkem není DARUMA oprávněna poskytovat plněni plynouci
ze smlouvy.

5. Zákazník bere na vědomi, že při plnění poánnosti DARUMY stanovených ve smlouvě bude vždy zohledněna skutečnost, že DARUMA pouze umožňuje přistup k osobním údajům zákazníkovi
prostřednictvím počitačového programu, přičemž určení konkrétnich osob, které budou mod pomoci počitačového programu k osobnim údajům přistupovat ze strany zákazníka, provádí na
vlastni odpovědnost zákazník.

6. Při zpracováni osobních údajů neprovádí DARUMA žádné automa6zované rozhodováni nebo proňlováni zákazníků.
7. Zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu zákazníka.

Souhlas $ nakládáním a zpracováním osobních údajů zákazníka

já, niže podepsaný/á ljdě|Ujbtimto,spo|ečnosti DARUMA spol. sr o. soUh|a$ se zpracováním osobních údajů, a to za niže uvedených podmínek.

1, Osobní údaje, které budou zpracovány jsou: jméno a přijmeni, poštovní adresa, sídlo zákazníka, emailová adresa, telefonický kontakt.
2. Účelem zpracováni osobních údajů zákazníka je plněni Smlouvy o prezentaci zákazníka v rámci MIDS a poskytováni služeb souvisejicich s prezentaci zákazníka v rámci MIDS.
3. Zpracováni osobních údajů zákazníka je nezbytné pro plněni smlouvy mezi zákazníkem a DARUMOU, přičemž doba zpracováni osobních údajů se odviji od doby:

a. trvání smlouvy navýšené o jeden rok,
b. nezbytně nutné pro uplatněni nároků plynoucich ze smlouvy,
c. vyplývajici z archivaMích lhůt dqných příslušnými právními předpisy ČR.

Zákazník jakožto ,subjekt ýdajů' tímto prohlašuje, že byl DARUMOU, jakožto .sµávcem' řádně poučen o zpracováni a ochraně osobních údajů, že ve $m|ouvě uvedené osobní údaje jsou přesné
a pravdivé a jsou DARUME poskytovány dobrovdně.

Kód smlouvy DJCH-226339

Místo podpisu Cheb

Datum podpisu 06.12.18

Razítko a podpis DARUMA
Razítko a podpis zákazn


