
Městský úřad Klatovy

Spisová zn.: ZN/ŽP/9/22
Cisio jednací. ŽP/1966/22/Le
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Datum: 7.3.2022

Objednávka č. 5/22/ŽP

Odbor životního prostředí

SUEZ CZ a.s. - Španělská 1073/10
120 00 Praha 2 - Česká republika

Předmět plněni: - Myslovice - havárie
- činnost dle havarijního ceníku SUEZ CZ a.s (jedná se o činnost technika, dopravu a
závoz sorbentů HZS - hladinový a sorpční proužky )
- sypký sorbent Ol- Ex 82 -OE4 - 100 pytlů

Termin: březen 2022

Cena: havarijního ceníku SUEZ CZ a.s (předpokládaná cena cca 30 000,00 +
80 000,00 bez DPH)

Platba: na základě vystavené faktury bankovním převodem po předáni díla, splatnost faktury
30 dnů.

Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plněni této objednávky, výslovně
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních
údajů, v souladu s přIslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a
Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č.
110/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů, a nařízeni Evropského parlamentu a Rady č.
2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této objednávky, pro interní
administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informováni veřejnosti o jeho činnosti
nebo plněni povinnosti plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň
zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této objednávky v jejím plném
znění, jakož i všech úkonů a oko|ností s touto objednávkou souvÍsejÍcĹ. Osobní údaje zhotovitele
mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni
na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako
o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přistup a právo na námitku jsou specifikovány v
Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.

Fakturu prosím zašlete na adresu:
Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 KLATOVY 1
lČ 00255661
DIČ CZ00255661

S pozdravem

vedoucí odb ru životního prostředí

Městský úřad Klatovy l náměstí Miru 62 l 339 01 K|a[ovy l l www.klatovy cz l l OS: 24ebrt5


