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DODATEK Č.2  KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB CERTIFIKAČNÍ AUTORTY  
Evidenční číslo smlouvy (objednávky):       407010 - 000031 

1. Smluvní strany

Poskytovatel 
Česká pošta, s.p. 

  zastoupená: Hana Hrkalová,  pracovník 

Zákazník     

Firma  

zastoupená  

Organizační 

jednotka 

                        IČ:                                 00263958 DIČ: CZ00263958 

Vyberte zaškrtnutím požadované měny smlouvy. Jedním dodatkem lze uskutečnit více změn. 

2. Změna údajů zákazníka: NE 

 
Zákazník tímto dodatkem omamuje poskytovateli následující měny v kontaktních údajích. 

Ano/Ne Původní údaj Nový údaj 

 NE změna názvu firmy: 

 NE změna org.jednotky: 

 NE změna adresy: 

 NE jiná měna (upřesněte): 

(V případě změny IČ zákazníka musí být uzavřena nová smlouva.) 

3. Změna trvání smlouvy: NE 

 
Obě smluvní strany se dohodly na změně trvání uzavřené smlouvy, a sice  

 na ukončení smlouvy ke dni   
   na změně trvání smlouvy z doby určité na dobu neurčitou  
   na změně trvání smlouvy na dobu určitou od do  

 

4. Změna objednávaných služeb: NE 

 
Obě smluvní strany se dohodly na změně objednávaných certifikačních služeb poskytovaných v rámci této 

smlouvy.  
 Certifikáty vydávané kvalifikovanou certifikační autoritou PostSignum  
 Certifikáty vydávané komerční certifikační autoritou PostSignum 

(Zaškrtněte požadovaný typ služby.) 

se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 

IČO                             47114983 

Město Litoměřice 

 

DIČ: 

 

CZ47114983 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
  

   

se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 O1 Litoměřice 
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DODATEK Č.  2  KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB CERTIFIKAČNÍ AUTORITY 

Evidenční číslo smlouvy (objednávky):   407010 - 000031 

 

5. Změna souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem marketingu či propagace 

produktů České pošty: NE 

 
Obě smluvní strany se dohodly na měně poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem marketingu 
či propagace produktů a služeb české pošty, a to tak, že zákazník ve smyslu čl. 7 odst. 2 písm. b) Všeobecných 
obchodních podmínek České poště svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem marketingu či propagace 
produktů a služeb České pošty  

 

6. Změna seznamu oprávněných osob:  ANO 
Na základě požadavku zákazníka se obě smluvní strany dohodly na měně seznamu oprávněných osob smlouvy o 
poskytování služeb certifikační autority. Změny jsou uvedeny v příloze k tomuto dodatku, který se podpisem 
smluvních stran stává nedílnou součástí smlouvy. 

7. Podpisy smluvních stran 
Za poskytovatele 

 Místo Datum   

                                    Jméno a příjmení                                 Podpis a razítko 

 

Za zákazníka 

Jméno a příjmení 

Litoměřice                                   23.6.2008 

Místo 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

Datum 
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Příloha dodatku č.   2  ke smlouvě o poskytování služeb certifikační autority 

Evidenční číslo smlouvy (objednávky):   407010 - 000031 

a) Změna údajů stávajících osob na seznamu oprávněných osob 

 

 

Původní jméno a příjmení  Nové jméno a příjmení Rodné číslo Podpis —je i podp. vzorem 

    

    

    

b) Nově přidané osoby na seznam oprávněných osob 

 

Jméno a příjmení Rodné číslo Podpis —je i podpisovým vzorem 

XXXXX XXXXX  

XXXXX XXXXX  

   

   

   

c) Vyřazené osoby ze seznamu oprávněných osob 

 

Jméno a příjmení Rodné číslo 

  

  

  

Oprávněné osoby svým podpisem souhlasí s poskytnutím osobních údajů certifikační autoritě České pošty za účelem 
prokázání totožnosti v rozsahu jméno, příjmení a rodné číslo. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu. 
Oprávněné osoby svým podpisem prohlašují, že byly poučeny ve smyslu S 11 a 12 zákona č. 101/2000 Sb., vtom 
smyslu, že povinnost poskytnout osobní údaje uvedené v tiskopisu nevyplývá ze zvláštních zákonů, ale jejich 
poskytnutí je dobrovolné. Oprávněné osoby berou na vědomí, že pokud tyto informace neuvedou, nemohou být 
zákazníkovi ze strany české pošty, s.p. poskytnuty požadované služby. 
 
 
Oprávněné osoby dále berou na vědomí informace o svém právu na přístup k osobním údajům, které jsou zpracované 
za účelem poskytnutí požadovaných služeb zákazníkovi, právu na opravu těchto osobních údajů i povinnosti České 
pošty, s.p. na požádání oprávněným osobám sdělit informace o jejich zpracování, jakož i o dalších právech 
stanovených v S21 zákona č. 101/2000 Sb. 
 
 
Podpisy smluvních stran :           ___________________________       ______________________________ 
                                                                              Za zákazníka                               Za poskytovatele 
 
 


