
Pojistná smlouva č. 2202209418 Strana 1 z 4

DODATEK Č. 1 K POJISTNÉ SMLOUVĚ Č. 2202209418

Pojistitel: Colonnade Insurance S.A., se sídlem L-2350 Lucemburk, rue Jean Piret
1, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském Registre de
Commerce et des Sociétés, registrační číslo B61605, jednající
prostřednictvím

Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci
1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 044 85 297,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
A, vložka 77229.

Se sídlem: Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

zastoupený: zmocněná pro záležitosti smluvní na základě Plné moci
(pověření) ze dne 16. 04. 2019

a

Pojistník: Město Orlová

IČO 002 975 77, DIČ: CZ00297577

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený:

Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně

ČSOB, a.s.

103957163/0300

starosta

uzavírají prostřednictvím a na základě informací poskytnutých od

Zplnomocněného
makléře:

RESPECT, a.s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 4845, IČO 251 46 351

Doručovací adresa: Přívozská 134/6, 702 00 Ostrava

dodatek č. 1 k pojistné smlouvě na

SKUPINOVÉ POJIŠTĚNÍ ÚRAZU

S účinností od 1. dubna 2020 se tímto Dodatkem č. 1 aktualizuje pojistná smlouva č. 2202209418
k jejímu výročí v ustanovení „Přehled pojistného“ a „Seznam pojištěných osob“ a dále se doplňuje
ustanovení „Smluvní ujednání“ způsobem dále uvedeným.
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PŘEHLED

Spolupojištěné společnosti: -

Datum počátku pojištění: 1. dubna 2018

Pojistná doba: na dobu neurčitou

Pojistné období: Od: 01. 04. 2020 Do: 31. 03. 2021

Limit na jednu pojistnou událost: 15 000 000 Kč

Zálohové pojistné pro oddíl A celkem: 70 200 Kč

Minimální roční pojistné: 35 100 Kč

Pojistné na osobu a rok: 1 350 Kč

Počet pojištěných osob: 52

Frekvence platby pojistného: čtvrtletní

Datum splatnosti pojistného: dle data uvedeného na faktuře

Bankovní spojení:

Pojistné je splatné na účet pojistitele č.
plc, organizační

složka, Bucharova 2641/14, Praha 5, v termínech
splatnosti stanovených v této pojistné smlouvě.

Variabilním symbolem je vždy číslo pojistné
smlouvy.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
Nad rámec smluvních ujednání uvedených v pojistné smlouvě pojistník prohlašuje, že se seznámil s
Pravidly ochrany osobních údajů umístěných na internetových stránkách pojistitele pod následujícím
odkazem: https://www.colonnade.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Pojistník je dále povinen seznámit pojištěné osoby s Pravidly ochrany osobních údajů umístěných
na internetových stránkách pojistitele pod následujícím odkazem: https://www.colonnade.cz/ochrana-
osobnich-udaju, a to nejpozději do jednoho měsíce od okamžiku, kdy sdělí údaje konkrétní pojištěné
osoby pojistiteli, tj. od předložení prvního seznamu pojištěných osob a dále od okamžiku, kdy bude
pojistiteli ze strany pojistníka nahlášena nová pojištěná osoba.

Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze
smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo.
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Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny
a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem
vyplývajícím z GDPR a Zákona.

Tato smlouva, resp. dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv), uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost
pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
Město Orlová tuto smlouvu resp. dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o
registru smluv).

SEZNAM POJIŠTĚNÝCH OSOB
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Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platém znění: O uzavření této smlouvy resp. dodatku rozhodla Rada města Orlová na 23. schůzi
usnesením č. 826/23 ze dne 18.12.2019.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Orlové dne: V Praze dne:

Podpis: ________________________________
____________ __
Jméno:
Funkce: starosta Team Leader/Senior Accident & Health Underwriter


