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Dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 5.4.2012

ěstská část Praha 5
e sídlem: Praha 5, nám' 14. řijna 4
astoupená lng. Pavlem Richterem, starostou

ICO: 00063631
DlČ:CZ00o63631
(dále jen pronajímatel)

Úřad práce Ceskéľepubliky
sídlo: Dobrovského 127 8125, Praha 7
zastoupena lng. Blankou Havlík, ředitelkou krajské pobočky pro hl. m. Prahu
lČo:zzągoggĺ

BPraha a's',

kontaktní a fakturačníadresa:
Krajská pobočka pro hlavnĺ město Prahu
DomaŽlická 1139ĺ11, 130 11 Praha 3
lD datové schránky: w7aznwp
(dále jen nájemce)

ČIánek l.

Úvodní ustanovení

1' Smluvní strany uzavřely Smlouvu o nájmu nebytových prostor č.8/O/ZosVl12 ze dne 5' 4.
2012, ve znění dodatku ć' 1 ze dne 29. 12' 2016 (dále jen ,,smlouva")' Na základě smlouvy
nájemce uŽívá nebytové prostory o celkové výměře 765,81 m2, na adrese Plzeňská č.p. 314,
Praha 5.

2. V souladu s usnesením Rady MČPraha 5 č).29ĺ92012018 ze dne 11'7 '2018 uzavírajísmluvní
strany tento dodatek č'2 nĺŽe uvedeného znění'

Glánek ll.

Předmět dodatku

1. Původnícl' Xlll se nově označuje.;aro Čl.xlv

2. Čl.Xlll nově zní:

X!lI. ochľana osobních údajů

,,13'1 Smluvní strany berou na vědomí, Že smluvní strany mohou jako správci
zpracovávat osobníúdaje fyzických osob uvedených ve smlouvě (identifikační

a kontaktní údaje) jakoŽto subjektů údajů,a naopak, a to pro následujícíÚčely:

13'1 .1. plnění smlouvy;

13.1 .2'vnitřní evidence správce a ochrana jeho práv;
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13.1 .3. plnění zákonných povinnostĺ správce.

13.2 Právními základy pro zpracování osobních Údajů dle výše uvedených Účelů
jsou:

13.2.1 oprávněný zájem na plněnÍ uzavřených smluv (pro účel dle odst' 13'1.1
výše);

13.2'2 oprávněný zájem na evidenci uzavřených smluv a ochraně jeho práv
(pro účel dle odst. 13.1.2 výše);

13'2'3 plněnízákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a
úÖetní (pro Účeldle odst. 13.1.3 výše).

13'3 osobní údaje budou zpracovávány pro Účel dle odst' 13'1.1 uýše po dobu
účinnosti smlouvy, pro účely dle odst. 13.1'2 t4ýše po dobu nejdéle 16 let po

ukončení účinnosti smlouvy a pro účel dle odst. 13.1.3 výše po dobu plnění
příslušných zákonných povinností'

13'4 Subjekty Údajů jsou oprávněny:

13.4.1 poŽadovat přístup k jejich osobním údajům;

13'4'2 poŽadovat opravu, doplnění čivýmaz osobních údajů;

13'4.3 poŽadovat omezení zpracovánÍ osobních údajů;

13'4'4 poŽadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;

13.4'5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

13'4'6 vyuŽít práva na přenositelnost osobních údajů; a

13.4'7 vyuŽít práva podat stíŽnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu
pro ochranu osobních údajŮ."

Glánek llI
ostatní ustanovení

1' Tento dodatek se vyhotovuje v osmi shodných stejnopisech, z nichž pět vyhotovení
obdrŽí pronajímatel a tři nájemce.

2' ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávajĺ
v platnosti.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí Účinnosti tohoto dodatku č;.2 je
nezbytné jeho uveřejněnív registru smluv podle zákona ć' 340ĺ2015 Sb', o zvláštních
podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku
poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku, které
provede Městská ěást Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, Že zveřejnění
osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v
souladu s tímto zákonem a s čl' 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016ĺ679' Smluvní strany prohlašují, Že skutečnosti obsaŽené v
dodatku nepovaŽujíza obchodnítajemstvíve smyslu s 504 občanského zákoníku a
udělují svolenĺ k jejich uŽití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.
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4' Dodatek nabiývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a Účinnosti
dnem jeho zveřejněnív registru smluv.

5' Smluvnĺ strany prohlašujĺ,Že tento dodatek před jeho podpisem přečetly a Že
dodatek uzavírajípo vzájemném projednání jako projev jejich pravé a
svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na
znamení souhlasu s celým obsahem dodatku připojují své vlastnoruční
podpisy,

6. Tímto se Ve smyslu ustanoveníS 43 odst' 1 zákonač,.13112000 Sb., o hlavním městě
Plaze, ve znění pozdějšĺchpředpisů, potvrzuje, žebyly splněny podmínky pro
platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části
Praha 5 č.291920ĺ2018 ze dne 11.7 .2018'

- 6 -0$- 2018

V Praze dne:
Za pronajimatele

V Praze dne:
Za nájemce:

lng. Blanka Havlík
ředitelka krajské pobočky
pro hl. m. Prahu

Městská
lng. Pave
starosta


