
 

Dodatek č. 1 ke 

SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB 

 

 

 
 

Objednatel:  
ČR - Úřad  práce České republiky 
Sídlo:  Dobrovského 1278/25, 170 00  Praha 7. 
IČ: 72496991 
Krajská pobočka pro hlavní město Prahu 
Domažlická 1139/11, 130 11  Praha 3 
zastoupen: PhDr. Ladislavem Hazukou, pověřeným zastupováním ředitele Krajské pobočky 
pro hl. m. Prahu 
bankovní spojení:  Česká národní banka     
účet číslo: 37824011/0710  
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Dodavatel:  
Ladislav Vaško 
Sídlo: Na Dědince 8, Praha 8, 180 00 
IČ: 88513203 
DIČ: CZ 6906045718 
zastoupený: Ladislavem Vaško  
zapsané: fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, podnikající dle živnostenského 
zákona. 
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,  
číslo účtu: xxx 
 (dále jen „dodavatel“) 
 
(objednatel a dodavatel dále společně jako „smluvní strany") 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
o provádění úklidových služeb v prostorách Úřadu práce ČR, Krajské pobočky pro hlavní 
město Prahu na adrese Na Maninách 876/7, Praha 7(dále jen úřad práce) uzavřené dne  
8. 03. 2018, ve znění  
 
(dále jen „smlouva“) takto: 
Tímto dodatkem se do smlouvy za článek IX. doplňuje článek X. nazvaný Ochrana 
osobních údajů a článek XI. nazvaný Mlčenlivost. 
Původní článek X. se nahrazuje novým zněním a označuje se jako XII.  
 

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

10.1 Smluvní strany berou na vědomí, že Pronajímatel může jako správce zpracovávat 
osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně Uživatelů  (identifikační a 
kontaktní údaje) jakožto subjektů údajů, a naopak, a to pro následující účely: 

 
10.1.1 plnění smlouvy; 



10.1.2 vnitřní evidence správce a ochrana jeho práv; 

10.1.3 plnění zákonných povinností správce. 

10.2 Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou 

10.2.1 oprávněný zájem Pronajímatele na plnění uzavřených smluv (pro účel dle 
odst. 10.1.1 výše);  

10.2.2 oprávněný zájem Pronajímatele na evidenci uzavřených smluv a ochraně jeho 
práv (pro účel dle odst. 10.1.2 výše);  

10.2.3 plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro 
účel dle odst. 10.1.3 výše).  

 
10.3. Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle odst. 10.1.1 výše po dobu účinnosti 

smlouvy, pro účely dle odst. 10.1.2 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti 

smlouvy a pro účel dle odst. 10.1.3 výše po dobu plnění příslušných zákonných 

povinností.   

 

10.4. Subjekty údajů jsou oprávněny:  
 

10.4.1 požadovat přístup k jejich osobním údajům;  

10.4.2 požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů; 

10.4.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů; 

10.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;  

10.4.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů;  

10.4.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a 

10.4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro 
ochranu osobních údajů.    

 
 

XI. Mlčenlivost 
 

Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které 

se dozvěděl v průběhu trvání smluvního vztahu vyplývajícího z této smlouvy o osobních 

údajích klientů a zaměstnanců Úřadu práce ČR.  

Neumožní jakékoli zpřístupnění těchto informací jiné fyzické ani právnické osobě, ani 

nevyužije takto získané informace ve svůj prospěch. 

 

 
 

XII. Ostatní 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Tento dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou výtiscích. 

3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek smlouvy podepsaly svobodně, vážně, 

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 



5. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text 
tohoto dodatku a smlouvy, případně jejich obsah a veškeré skutečnosti v nich uvedené 
ze strany Úřadu práce ČR, krajské pobočky pro hl. m. Prahu uveřejněny, a to i v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

 
 
 
 
 
 
V Praze dne …………………….   V………… dne ……………………… 
 
 
 
 

 

……………………………………..   ……………………………………….. 

           Za objednatele           Za dodavatele 


