
 

Příloha č. 1

Následná plná moc
Česká pošta

Česká pošta, s.p.

Politických vězňů 909/4

Praha1

Korespondenční adresa:

Poštovní přihrádka 99

225 99 Praha 025
,

A .

&#39;^

Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha l, PSČ 225 99, IČO: 471 14 983, zapsaná

v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. A 7565, zastoupená Ing. Lubomírem Petrlou,

manažerem specializovaného útvaru obchod a rozvoj pobočková sítě (dále také „zmocnitel“, „Česká pošta,

sp.“ nebo „ČP“),

uděluje plnou moc

panu/paní Daniele Hanzlíková, IČO 08422192, sídlo Dírná 69, 391 27 Dírná

(dále jen „zmocněnec“)

1) k zastupování ČP při následujících činnostech:

- Příjem a výdej poštovních a nepoštovních zásilek, jejichž dodáníje zajišťováno prostřednictvím služeb

ČP uvedených v aktuálně platné Technologické příručce pro Partnera.

- Převzetí stvrzených dodejek a vybraných peněžních částek od příjemců poštovních zásilek, odesílatelů

poštovních zásilek, odesílatelů poštovních poukázek.
- Příjem a výplata hotovosti zasílané prostřednictvím poštovních poukázek
- Poskytování dalších služeb ČP uvedených v aktuálně platné Technologické příručce pro Partnera.

- Prodej poštovních cenin a zboží.

- Příjem reklamací a žádostí adresátů v souvislosti s dodáním zásilek.

- Příjem žádostí o výkon práv klientů jako subjektů údajů podle Obecného nařízení Evropského

parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (dálejen „GDPR“).

2) K jednání jménem ČSOB, as. při zajišťování vybraných bankovních služeb uvedených v aktuálně platné

Technologické příručce pro Partnera.

3) K jednání jménem společností O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech

Republic a.s. při zajišťování služby on-line dobíjení předplacených SIM karet.

4) K jednání jménem společnosti TIPSPORT a.s. a při zajišťování prodeje losů okamžitých loterií.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré výše uvedené činnosti výhradně v provozovně Partner umístěné

v Dírné 35, 39127 Dírná.

Tato plná moc je platná a účinná po dobu účinnosti smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.,

č. 2019/08760.
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Ing. Lubomír Petrla

manažer specializovaného útvaru obchod a

rozvoj pobočková sítě

Česká pošta, s.p.

Zmocnění v plném rozsahu přijímám.

./

v Dírné dne /0/4 /1&#39;4

Daniela Hanzlíková

Za Zmocněnce
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