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Dodatek č. 1 

Podlicenční smlouvy 

 
Nadace Partnerství 

se sídlem: Údolní 567/33, 602 00 Brno 

zastoupena: RNDr. Miroslavem Kundratou, ředitelem 

IČO: 45773521 

DIČ: CZ45773521 (Je plátcem DPH) 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 

číslo účtu: 994404-449065015/0800 

zástupce pro věcná jednání: František Brückner, 

 tel.: 515 903 115, email: frantisek.bruckner@nap.cz 

 
DÁLE JEN „Poskytovatel“ 

NA STRANĚ JEDNÉ, 
 
A 
 
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

se sídlem:  Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

zastoupena:  Ing. Tomášem Kažmierskim, ředitelem odboru finančních 

a dobrovolných nástrojů a zástupcem náměstka pro řízení 

sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů 

IČO:  00164801  

bankovní spojení: ČNB Praha 1 

číslo účtu: 7628001/0710 
zástupce pro věcná jednání: Mgr. Petra Nováková Sádková, 
  tel.: 267 122 277, email: petra.novakova@mzp.cz 
 

DÁLE JEN „Uživatel“ 
NA STRANĚ DRUHÉ, 

 

uzavírají tento Dodatek č. 1 k Podlicenční smlouvě: 

 

 

Článek 1 

1. Smluvní strany uzavřely Podlicenční smlouvu, kterou si dohodly podmínky, ze kterých 
Poskytovatel poskytuje Uživateli nevýhradní podlicenci specializovaného on-line 
databázového systému GRANTYS a zajišťuje doplňkové služby (dále jen „Podlicenční 
smlouva“). 
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2. Za účelem naplnění požadavků ochrany osobních údajů, a to zejména v souvislosti 
s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, smluvní strany doplňují Podlicenční smlouvu o níže uvedené nové 
znění článku VII., přičemž původní článek VII. Podlicenční smlouvy nově označují jako 
článek VIII.  

3. Smluvní strany doplňují Podlicenční smlouvu o článek VII. toho znění: 

VII. 

Mlčenlivost a ochrana osobních údajů 

1. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je jako správce Produktu GRANTYS oprávněn 
vstupovat do systému tohoto produktu, přičemž tak získává přístup k údajům 
o Uživateli a k osobním údajům všech subjektů, kteří v systému Produktu GRANTYS 
figurují jako žadatelé o grant / dotaci (dále jen „údaje“). Tyto údaje Poskytovatel 
nezískává ani je žádným způsobem nezpracovává pro žádnou ze stran této smlouvy 
ani pro třetí osobu. 

2. Poskytovatel se tímto zavazuje, že o všech údajích získaných přístupem do systému 
Produktu GRANTYS zachová mlčenlivost. Zejména se zavazuje, že tyto údaje nepředá 
ani jinak nezpřístupní třetí osobě, a že je nezneužije ve svůj prospěch ani ve prospěch 
jiného. Současně se zavazuje, že při přístupu do systému Produktu GRANTYS zajistí 
taková technická a bezpečnostní opatření, aby přístup k údajům nezískala 
Poskytovatelem nepovolaná osoba a aby nedošlo k nežádoucím únikům údajů 
ze systému Produktu GRANTYS. 

3. Uživatel dále bere na vědomí, že opravu, úpravu a vylepšení systému Produktu 
GRANTYS (technickou podporu) zajišťuje InQool, který tento produkt vytvořil 
ve spolupráci s Poskytovatelem. V důsledku toho rovněž InQool získává v rámci 
výkonu činností technické podpory přístup k osobním údajům všech subjektů, kteří v 
systému Produktu GRANTYS figurují jako žadatelé o grant / dotaci.  

4. Poskytovatel prohlašuje, že na základě smlouvy o spolupráci uzavřené s InQool 
se InQool zavázal zachovávat o všech osobních údajích jemu zpřístupněných v rámci 
činností technické podpory systému Produktu GRANTYS mlčenlivost, tyto údaje 
nezneužít pro sebe ani pro jiného. Uživatel prohlašuje, že takovou záruku ochrany 
osobních údajů ze strany Poskytovatele považuje za dostatečnou. 

5. Výše uvedená práva a povinnosti strany přebírají k ochraně obchodního tajemství 
Uživatele a za účelem naplnění zásad ochrany osobních údajů ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, 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). 
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Článek 2 

1. V ostatních částech zůstává Podlicenční smlouva nezměněna. 

2. Tento Dodatek k Podlicenční smlouvě nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu 
osobami oprávněnými jej uzavřít.  

3. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek k Podlicenční smlouvě byl vyhotoven 
ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis 
má právní sílu originálu. 

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku k Podlicenční smlouvě 
a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě 
pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv jednostranně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

 

POSKYTOVATEL 
 

V Brně, dne 11. 06. 2018 
 
 

Nadace Partnerství 
RNDr. Miroslav Kundrata 

ředitel 

UŽIVATEL 
 

V Praze, dne 25. 05. 2018 
 
 

Česká republika – Ministerstvo životního 
prostředí 

Ing. Tomáš Kažmierski 
ředitel odboru finančních a dobrovolných 
nástrojů a zástupce náměstka pro řízení 

sekce fondů EU, finančních a dobrovolných 
nástrojů 

 


