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Asseco Solutions, a.s.
SmIouva o zpracování osobních údajů

a Smlouva o podmínkách Sdílení dat

ra e-J.;- c- dl:ll cde dne doručení výzvy Dodavatele. Odstoupeníje vtakovém případě
jč :rne d-e:l ma-neno upiynutitéto 1hůty.

9 ] -iorčer p atnosti této Smlouvy nemá vliv na závazek zachovávat mlčenlivosti. Ukončením
Sn cuvy dále nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, na zaplacení smluvní pokuty a další
sankční nár,oky, jako např. nárok na úrok z prodleníapod.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tato Smlouva nabývá platnostia účinnostiokamžikem podpisu oběma smluvnímistranami.

]_0.2. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech včeském jazykovém znění, z nichž každá smluvní
strana obdrŽÍ po jednom výtisku,

10.3. VeŠkeré změny a doplňky podmínek sjednaných touto smlouvou jsou platné pouze tehdy, jestliže
bYIY dohodnuty písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podepsány oprávněnými zástupci
smluvních stran, nenÍ-li ve smlouvě sjednáno jinak. Dodatky budou tvořit nedílnou součást této
Smlouvy,

10,4. Vztahy mezismluvními stranamivýslovněvtéto Smlouvě neupravené se řídíprávním řádem české
rePublikY, zejména zákonem Č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
ZOOU, Obecným nařízením a dále podminkami sjednanými v přísIušném smluvním vztahu, na
::, :]= -]:.,€-o docházi ( D65(yl6r,ljnls užeb

-,: ::,-: :, = -.1,,-':,: :----,- :,!,: -::':- .a:- :-:-., :::- ^::=-.^.- -:a]
-!.-,T--3i€ -,'il''], nep a:noSi i€33 i€r.rlTlaia:e.,csi ia(o'V€ilC .j.jeonali necude mit vliv na
platnost a ÚČinnost zbrivajících ujednánÍ, pokud z povahy tohoto ujednání nebo z jeho obsahu
nevYPlývá, Že nePlatné nebo nevymahatelné ujednánínelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.
Pokud se jakékoli ujednání této Smlouvy stane neplatným nebo vymahatelným, zahájí Smluvní
stranY jednání za ÚČelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr
Smlouvy,

10.6. Obě Smluvní StranY tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky této Smlouvy
bYlY mezi nimi dohodnuty svobodně, vážně a určitě a na důkaz toho připojujísvé podpisy.

v praze dne /./.-( arl

za Dodavatele za odběratele

Mgr. Vladan
plné moci

ze dne 21,/051201,8

Název: HELlOS Fenix - 5mlouva o zpracování osobních údajů a Sdílení dat
Reference:5].89/01

Garant: reditelna
Poslední aktualizace: REDlTELNA 26.11.2018 13:28
Tisk: Reditelna 26.tI.20!8 1,3:28

6-sffi

strana:7 Z 7

V Pečkách dne ..,.......,. ....26.1"I.2O1 8


