DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O REKLAMĚ 
ze dne 6. 3. 2018 
RSBP spol. s r. o. 
se sídlem v Ostravě - Radvanicích, Pikartská 1337/7 (dále jen "RSBP spol. s r. o) 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2967 

zastoupená: 
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IČO: 45196508, DIČ: CZ45196508 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava, číslo účtu: 
 

file_1.jpg



(dále jen Objednatel) 
a 
Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, 
příspěvková organizace 
se sídlem Slezská Ostrava, Hladnovská 1332/35, PSČ 710 00 
IČO: 00842753 
zastoupená Mgr. Danielem Kašičkou, ředitelem školy 

bank. spojení: Komerční banka, a s , číslo účtu 
 
file_2.jpg



(dále jen Poskytovatel) 
na straně druhé uzavřely tento 
DODATEK č.2 
.• 
I. 
Obě smluvní strany se dohodly na následující změně výše uvedené smlouvy o reklamě: 
V článku 1. Předmět smlouvy se v odst. 1. nahrazuje takto: 
1. Předmět smlouvy 
Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli možnost reklamy a propagace 
své firmy v rozsahu uvedeném v čI. III. této smlouvy a závazek Objednatele zaplatit mu za to 
jednorázovou odměnu ve výši 150 OOO,-Kč (slovy stopadesát tisíc korun českých). 
1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení smlouvy ze dne 6.3.2018 nezměněna. 
2.	V souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, objednatel bere na vědomí povinnost 
Gymnázia Hladnov a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Ostrava, příspěvková 
organizace uveřejnit předmětnou smlouvu v registru smluv na internetových stránkách portálu veřejné 
správy https://smlouvy.gov.cz, včetně příloh a dodatků. 
3.	Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková 
organizace, Hladnovská 1332/35, Slezská Ostrava (dále také jako "správce") jako správce osobních 
údajů v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů zpracovává osobní údaje objednatele 
pro účely plněni dané smlouvy, kterou s zhotovitelem uzavírá. 
4. Tento dodatek Č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem 13. 9. 2018. 
5.	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích stejné právní závaznosti, z nichž po jednom vyhotovení 
obdrží každá smluvní strana. 
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	V Ostravě dne 	9.2018 
Mgr. Daniel I' 
Gyrnnaziurn Hraonov a J~, ostrava 

