
 

DODATEK  č.  3   

KE  KUPNÍ  SMLOUVĚ o dodávce tepelné energie č. 2015100116 

 ze dne 3.8.2015 

 

 
mezi 
 
prodávajícím  CZT Valašské Meziříčí s.r.o. 
se sídlem  Husova 373/29, 757 01 Valašské Meziříčí 
IČ   25851501 

zapsaným v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě 
oddíl C, vložka 21975 

zastoupení  Ing. Josef Gába, jednatel společnosti 
 
a 
 
kupujícím  Česká republika – Okresní soud ve Vsetíně 
se sídlem  Horní náměstí 5, 755 39 Vsetín  
IČ   00025291 
zastoupení  Mgr. Miroslav Neuer, předseda okresního soudu 
 
 
Shora uvedené smluvní strany se dohodly na těchto změnách:  
 
1. Článek III. - Doba trvání smlouvy – věta druhá se mění takto: 
 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.9.2019.  
 
 

2. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), je správcem 
osobních údajů kupujícího: Okresní soud ve Vsetíně, se sídlem Horní náměstí 5, 755 39 
Vsetín, IČ 00025291 a správcem osobních údajů prodávajícího: CZT Valašské Meziříčí s.r.o., 
se sídlem Husova 373/29, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 25851501, kteří výhradně pro účely 
realizace smluvního vztahu na základě smlouvy o dodávce tepelné energie, včetně všech 
dodatků, budou zpracovávat následující osobní údaje: 

 
- Jméno, příjmení, titul, e-mail, tel. číslo zaměstnanců, kteří budou uvedeni jako zástupci či 

kontaktní osoby kupujícího a prodávajícího. 
 

Se shora uvedenými osobními údaji se seznámí toliko osoby kupujícího a prodávajícího, které 
jsou kontaktními osobami po stránce finanční, organizační a technické. Osobní údaje 
nebudou předávány žádné další organizaci. Tyto osobní údaje bude kupující zpracovávat do 
doby ukončení smluvního vztahu a po jeho skončení budou uchovány v souladu se lhůtami 
stanovenými právními předpisy a instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. 94/2007-OIS-ST, 
kterou se vydává skartační řád pro okresní, krajské a vrchní soudy. Osobní údaje v 
elektronické podobě se řídí předpisy danými v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR, který 
spravuje informační systémy. 
 



Kupující i prodávající májí právo: 

 mít přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR, 

 požadovat jejich opravu podle čl. 16 GDPR, 

 na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 
GDPR, 

 na omezení zpracování osobních údajů v případech podle čl. 18 GDPR, 

 na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 GDPR, 

 vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR, 

 odvolat tento souhlas podle čl. 7 odst. 3 GDPR, 

 podat proti správci údajů stížnost podle čl. 77 GDPR. 
 
 

3. Prodávající tímto souhlasí se zveřejněním celého znění dodatku č. 3 ke kupní smlouvě včetně 
smlouvy a dodatků č. 1 a 2 v Registru smluv na dobu neurčitou podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. 
 
 

4. V ostatních bodech se kupní smlouva nemění. 
 
 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží prodávající a 
kupující.  
 
 
 
Ve Valašském Meziříčí dne   
 
 
 
 
 
Prodávající:                      Kupující:                  
 
CZT Valašské Meziříčí s.r.o.         ČR - Okresní soud Vsetín          

Ing. Josef Gába, jednatel společnosti        Mgr. Miroslav Neuer, předseda okresního soudu    


