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Dodatek č. 3

Smlouvy o úklidu vnitřních prostor ze dne 12. 6. 2014

(dále jen „Dodatek č. 3“)

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

Pracoviště Brno

Sídlo:

Statutární zástupce:

Jednající:

IČ:

DIČ:

Kontaktní adresa:

ID datové schránky:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Objednate|“)

FORCORP GROUP spol. s r.o.

Sídlo:

Jednající/Zastoupená:

Zapsaná v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

ID datové schránky:

bankovní spojení:

Císlo účtu:

(dále jen „Poskytovate|“)

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Mgr. Pavel Krejčí, pověřený zastupováním ústředního

ředitele „

Mgr. Pavel Krejčí, ředitel pracoviště CSSZ Brno

00006963

neplátce

Veveří 7, 602 00 Brno

pbgd4u

Ceská národní banka

10006—77921641/0710

Hamerská 812í17ai 779 00 Olomouc

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

43244

27841031

C227841031

gdx6vdp

Komerční banka, a.s.

43-1947270227/0100

(Objednatel a Poskytovatel budou dále v tomto Dodatku č. 3 označování jednotlivě také jako

„Smluvní strana“ a společně také jako „Smluvní strany“)



1.

I. Předmět Dodatku č. 3

Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2014 Smlouvu o úklidu vnitřních prostor, jejímž předmětem

je provádění úklidu a doplňování hygienických potřeb v budově OSSZ Třebíč, Karlovo

náměstí 106/57, 674 17, Třebíč, (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly, že součástí Smlouvy se stává ujednání o zpracování osobních

údajů ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

oochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále

jen „GDPR“).

II. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají vplatnosti

a účinnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

Poskytovatel souhlasí stím, aby tato Smlouva byla uveřejněna v registru smluv v souladu se

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 (slovy: tři) stejnopisech, z nichž 2 (slovy: dva) stejnopisy

obdrží Objednatel a 1 (slovy: jeden) stejnopis obdrží Poskytovatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, a že byl

uzavřen po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují

Smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 25 '06' 2018 V Olomouci dne: 18. 05. 2018

 

Mgr. Pavel Krejčí

ředitel pracoviště CSSZ Brno jednatelka

FORCORP GROUP spol.s r.o.

 


