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DOHODA O PŘıšvoDu INTERNETOVÉ DOMÉNY
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
ıčoz 50733098
Dıč: CZ50733098
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Lud'l‹em Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění:

1800 - oddělení výpočetní techniky
číslo dohody:

ARENA BRNO, a.s.
se sídlem Výstaviště 405/1, Písárky, 603 00 Brno
ıčoz 09133257
Dıčz CZ09133257
zapsaná dne 4. 5. 2020 v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 8383
zastoupena
ve věcech běžného plnění:
číslo dohody:

Il.
Preambule

Převádějící je držitelem internetové domény arenabrno.cz zapsané v databázi sdružení CZ.NIC,
z.s.p.o., IČO: 67985726, sídlem Milešovská 1136/5, Vinohrady, 130 00 Praha 3, registrované
v registru doménových jmen dne 1. 8. 2016, registrátorem ZONER Software, a.s., IČO: 49437381,
sídlem Nové sady 583/18, Staré Brno, 602 00 Brno (dále jen „internetová doména").
Převádějící prohlašuje, že mu není známo, že by na internetové doméně vázla jakákoliv práva
třetích osob způsobilá bránit převodu či užívání převáděné domény.
Účelem této smlouvy je převod internetové domény Z osoby převádějícího na osobu nabyvatele
jako na jejího nového držitele.

Ill.
Předmět dohody

Převádějící touto Smlouvou bezúplatně převádí na nabyvatele internetovou doménu
specìfikovanou v čI. II. Odst. 1 této dohody včetně práv vztahujících se k jejímu držení a nabyvatel
internetovou doménu včetně práv vztahujících se kjejímu držení přijímá.
Smluvní Strany potvrzují, že převádějící seznámil nabyvatele se všemi právy a povinnostmi, které
se váží k internetové doméně.
Internetová doména bude na nabyvatele převedena do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
Převádějící upozorňuje, že registrační poplatek se hradí na rok dopředu počínaje dnem 1. 8. K další
úhradě registračního poplatku již bude vyzván přímo nabyvatel.
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IV.
Důvěrnost informací a ochrana osobních údajů

Smluvní stranyjsou si vědomy toho, že v rámci plnění této smlouvy si mohou vzájemně poskytnout
důvěrné informace. Strany se zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace dalších
stran smlouvy, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou
těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit tuto smlouvu. Strany se zároveň
zavazují nepoužít důvěrné informace stran smlouvyjinak než za účelem plnění této Smlouvy nebo
uplatnění svých práv Z této smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být Součástí obchodního tajemství, tj. například popisy
nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace O provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,
jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
Smluvní strany se dále zavazují nakládat S osobními údaji subjektů údajů, S nimiž přijdou do styku,
plně v souladu S Obecným nařízením O ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679). Dále jsou zejména povinni zachovávat mlčenlivost O těchto údajích, dále pak
zajistit vhodným způsobem bezpečnostní, technická a organizační opatření dle článku 32
Obecného nařízení. Dále jsou povinni okamžitě si vzájemně sdělit jakékoliv podezření Z
nedostatečného zajištění osobních údajů nebo podezření Z neoprávněného využití osobních údajů
neoprávněnou osobou.
Povinnost Ochrany osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po skončení smluvního vztahu.

V.
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou povinny si vzájemně poskytovat potřebnou součinnosti tak, aby došlo ke
zdárnému naplnění účelu této dohody.
Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů; její zveřejnění zajistí společnost Brněnské komunikace a.s.
Smluvní strany jsou při nakládání S veřejnými prostředky povinny dodržovat ustanovení zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Tato dohoda může být změněna či doplněna vždy pouze formou písemného dodatku.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této dohodě se řídí obecně závaznými
právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních; vždy jedno pro každou smluvní stranu.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, S jejím obsahem souhlasí
a že dohoda byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, nikoli v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek.
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