DODATEK C. 6
k Rámcové smlouvě č. 40430788

ZMĚNA PODMÍNEK RÁMCOVÉ SMLOUVY
Uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník") v platném
znění.
ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: 40661528

SMLUVNÍ STRANY:
T-Mobile Czech Republic a.s.
SÍDLO:
ULICE:

KONTAKT:

Tomíškova 2144/1

MĚSTO:

Praha 4 - Roztyly

PSČ:
IČ:

148 00
64949681

DIČ:

CZ64949681

SPISOVÁ
ZNAČKA:
BANKOVNÍ
SPOJENÍ:
ZASTOUPENÁ:

B 3787 vedená u Městského soudu v
Praze
Komerční banka, a.s. 120 00 Praha 2

ZÁKAZNICKÉ
CENTRUM BUSINESS:
KÓD PROD. MÍSTA:

|

(dále jen "TMCZ")
a
Technická univerzita V Liberci
SÍDLO:
ULICE:

Studentská 1402/2

MĚSTO:

Liberec I - Staré Město

PSČ:
IČ:

460 01
46747885

DIČ:

CZ46747885

ZASTOUPENÁ: |
POVINNÝ
ANO
SUBJEKT PRO
REGISTR
SMLUV:

(dále jen „Smluvní partner")
(TMCZ a Smluvní partner dohromady dále také jako „Smluvní strany").

Smluvní strany uzavřely dne: 21. 4. 2010 Rámcovou smlouvu č. 40430788 (dále jen Smlouva).
Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 6 k Rámcové smlouvě (dále jen Dodatek), kterým si sjednávají změnu
následujících ujednání Smlouvy.
1. ZMĚNA RÁMCOVÉ SMLOUVY
Smluvní strany se v tomto Dodatku dohodly na zrušení znění odst. 6.1 článku „Platnost, účinnost a trvání Rámcové smlouvy"
a nahrazují ho tímto novým zněním:
„6.1 Po uplynutí sjednané smluvní doby určité se trvání Rámcové smlouvy prodlužuje na dobu neurčitou. Rámcovou smlouvu
v režimu doby neurčité může každá ze Smluvních stran vypovědět, a to písemnou formou. Výpovědní doba činí 30 dní dle
příslušného ustanovení zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a počíná
běžet prvním dnem bezprostředně následujícím po dni doručení platné výpovědi druhé smluvní straně."
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2. ZMĚNA V ČLÁNKU PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN RÁMCOVÉ SMLOUVY
2.1 Smluvní strany se v tomto Dodatku dohodly na doplnění nového odstavce 7.4 v článku „Práva a povinnosti smluvních stran"
Smlouvy v tomto znění:
V souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů fyzické osoby jednající za druhou
smluvní stranu nebo fyzické osoby zapojené do procesu plnění smlouvy (dále společně jako „Subjekt údajů"), a to
pro účely:
a) uzavírání a plnění smlouvy;
b) vnitřní administrativní potřeby;
c) ochrany majetku a osob;
d) ochrany právních nároků;
e) tvorby statistik a evidencí;
f) plnění zákonných povinností.
Právními důvody ke zpracování jsou oprávněné zájmy [účely uvedené v bodech a), b), o), d) a e) výše] a plnění právních
povinností [účel uvedený v bodě f) výše] správce.
Zpracovávanými osobními údaji jsou identifikační a kontaktní údaje, pracovní či korporátní zařazení a záznamy
komunikace. V případě přístupu do informačních systémů správce jsou zpracovávány další údaje, o čemž bude Subjekt
údajů poučen v rámci přidělení přístupu.
Smluvní strany se zavazují informovat Subjekt údajů (své zaměstnance, pracovníky atd.) o tom, že jejich údaje jsou
druhou smluvní stranou, která je v pozici správce, zpracovávány a to zejména v rozsahu čl. 13 a následujícího obecného
nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679.
2.2 Smluvní strany se dohodly, že v režimu Smlouvy bude uzavřeno maximálně 2000 Účastnických smluv s mobilním
hlasovým tarifem. Případné překročení tohoto počtu není možné bez předchozího písemného souhlasu TMCZ. Do tohoto
limitu se započítávají všechny aktivní a dočasně přerušené Účastnické smlouvy.
3. ZAVERECNA USTANOVENI
3.1 Dodatek je platný ode dne podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinný od prvního dne celého zúčtovacího
období, které následuje po datu podpisu tohoto Dodatku, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Podmiňuje-li zákon č.
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZRS“) nabytí účinnosti tohoto Dodatku jeho
uveřejnění v registru smluv dle ZRS, pak bez ohledu na ostatní smluvní ustanovení nabude tento Dodatek účinnosti
nejdříve okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle ZRS. Pokud tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnit ho v
registru smluv, tak v souladu se ZRS Smluvní strany v rámci uveřejnění tohoto Dodatku v registru začerní veškeré osobní
údaje a obchodní tajemství obsažené zejména ve Zvláštních smluvních podmínkách.
3.2 V případě, že v průběhu trvání smluvního vztahu dle Dodatku vznikne Smluvnímu partnerovi povinnost plnit požadavky
zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších změn (dále jen „ZKB"), je povinen o této
skutečnosti písemně informovat TMCZ, a to do 30 dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl. Pokud v souvislosti
s plněním povinností ZKB ze strany Smluvního partnera bude TMCZ povinen zavést bezpečnostní opatření či plnit jiné
povinnosti stanovené ZKB, má TMCZ nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů s tímto spojených, přičemž tyto
náklady je Smluvní partner povinen uhradit.
3.3 V ostatním, tímto Dodatkem nezměněném, zůstává platné aktuální znění Smlouvy.
3.4 V případě listinného uzavření bude Dodatek vypracován ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž TMCZ obdrží 2
výtisky a Smluvní partner obdrží 1 výtisk. V případě elektronického uzavření Smluvní strany Dodatek podepíší elektronicky
s využitím zajištěného systému DocuSign, event. s využitím jiného způsobu elektronického uzavírání smluv. TMCZ umístí
Dodatek v elektronické podobě do systému DocuSign a vyzve Smluvního partnera k podpisu elektronického dokumentu.
Smluvní partner poskytne TMCZ potřebnou součinnost (zejména pak správnou elektronickou adresu a telefonní kontakt
osoby, která je oprávněná podepisovat jeho jménem). Každá ze Smluvních stran elektronicky obdrží plně podepsaný
dokument ve formátu pdf opatřený DocuSign certifikátem (Certificate of Completion), takový dokument se považuje za
originál Dodatku. Na požádání TMCZ je Smluvní partner povinen potvrdit podepsání elektronického dokumentu e-mailem.
3.5 Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, na
základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, při respektování principů poctivosti, spravedlnosti a rovnosti stran, a
ani jedna ze stran se necítí být slabší stranou. Na důkaz uvedených skutečností připojují své podpisy.
DATUM:

MÍSTO: Praha

DATUM:

MÍSTO: Liberec

ZA T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. (PODPIS, RAZÍTKO) ZA SMLUVNÍHO PARTNERA (PODPIS, RAZÍTKO)
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