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objednatel bere na vědomí, že Pověřenec není povinen se ÚČastnit zasedání zastupitelstva

objednatele, ani sám zajišťovat obdržení potřebných informacÍ. V případě, Že o svou ÚČast na

zasedání zastupitelstva objednatele Pověřenec požádá, je mu ji Objednatel povinen umoŽnit.

po dobu prodlení objednatele s dodáním informací nebo součinnosti Dodavateli resp.

pověřenci není Dodavatel resp. Pověřenec v prodlení; právo Dodavatele na Úhradu CenY není

prodlením Objednatele nijak dotčeno.

Práva a povinnosti Dodavatele, kontaktní údaie, záruka

Kontaktní údaje pověřence dle čl. 37 odst, 7 Nařízení a osoby odpovědné za poskytování

poradenství dle této Smlouvy sdělí Dodavatel Objednateli bez zbytečného odkladu po nabytí

účinnosti této Smlouvy.

Dodavatel je povinen zahájit poskytování poradenství dle čl. 1.2, této Smlouvy do 15ti dní

ode dne nabytíúčinnosti této Smlouvy a služby dle čl. 1.3 této Smlouvy do 2 měsícŮ ode dne

nabytí účinnosti této Smlouvy.

Dodavatel nenese osobní odpovědnost za nedodržování souladu s obecným nařízením o

ochraně osobních údajů ve smyslu čl. 24 odst. 1 Nařízení za správce resp, zpracovatele.

Dodavatel nicméně zajistí zastoupení Objednatele v rámci případného správního řízení a

případného soudního řízení ve vztahu k porušení Nařízení. Dodavatel Objednateli zajistí a

uhradíjí účelně vynaložené náklady právního zastoupení ve všech případných sporech vČetně

refundace případné správní sankce nebo náhrady škody, kdy toto právní ZastouPení

Dodavatel i zajistí, V případě uplatněnígarance dle předcházejícívěty je objednatel povinen

poskytovat Dodavateli veškerou potřebnou součinnost, zejména, nikolí vŠak výluČně

respektovat právní zastoupení Dodavatelem resp. jím zvoleným zástupcem a vyuŽÍt vŠech

možností procesní obrany v řízení před dozorovým úřadem a využít vŠech řádných i

mimořádných opravných prostředků, jakož i obrany svých práv v soudním řízenÍ; v opaČném

případě nemá právo na náhradu zastoupeníani náhrady škody dle předcházejícívěty. (Dále

také jen ,,Záruka"|.
právo objednatele na Záruku dle tohoto článku zaniká v případě, Že Objednatel neposkytuje

Dodavateli potřebné informace dle této Smlouvy a/nebo neposkytuje Dodavateli potřebnou

součinnost dle této Smlouvy a/nebo nevyužije všech možností procesní obrany dle Čl, 5 této

Smlouvy a/nebo je v prodlení s hrazením jakékoli části Ceny dle této Smlouvy,

Dodavatel je povinen s pověřencem smluvně zajistit řádné plnění povinností Pověřence dle

této Smlouvy.

6. Trvání smlouvy a možnosti jeiího ukončení
o Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to 48 kalendářních měsícŮ poČÍnaje dnem jejího

uzavření.
o v případě, že nedojde k předčasnému ukončení trvání této smlouvy ve lhůtě 6 kalendářních

měsíců přede dnem jejího předpokládaného ukončení, prodlužuje se tato Smlouva o dobu,

na kterou byla původně sjednána, Prodlouženítrvánísmlouvy je možné i opakovaně. Cena za

plnění dle této Smlouvy bude v případě prodloužení trvání Smlouvy určena dle aktuálního

ceníku Dodavatele, s přihlédnutím k případné množstevníslevě vypočtené zpŮsobem dle Čl,

3 této Smlouvy,

Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran a výpovědí.

Dodavatelje oprávněn tuto smlouvu vypovědět s 2 měsíční výpovědní lhŮtou v případě, že

(a) objednatel neposkytuje Dodavateli potřebné informace dle této Smlouvy déle než 2
měsíce a/nebo
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