
fEVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

KUPNÍ SMLOUVA č. 1090/2018

Smluvní strany

Odběratel
Subjekt:

MKOLP0023ATC
Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
00235440
3661832/0800
Mgr. Michal Kašpar, I. místostarosta města

Sídlo:
Identifikační číslo:
Bankovní spojení:
Zástupce:
Telefon:
Email:
(dále jen „odběratel")

a

Dodavatel
Subjekt:
Sídlo:
Právní forma:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Bankovní spojení:
Zástupce:
Telefon:
E-mail:

ELKOPLAST CZ s.r.o.
Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
Společnost ručením omezeným
25347942
CZ25347942

Zapsaný v obchodním rejstříku
(dále jen „dodavatel")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů tuto kupní smlouvu

I. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli a převést na něj vlastnické právo ke zboží a službám, jež jsou předmětem realizace
veřejné zakázky „Pořízeníkompostérůpro město Kolín“ v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a v souladu

s nabídkou dodavatele.

2. Podrobný soupis zboží, které je předmětem zakázky, je uveden v Technické specifikaci, jehož součástí jsou technické listy

včetně výrobního označení a označení výrobce a tvoří přílohu této smlouvy.

3. Závazek dodavatele zahrnuje zejména dodání veškerého zboží řádně bez vad a nedodělků, dopravu zboží a osob, montáž
tohoto zboží, u kterého se to vyžaduje, úklid po montáži a ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy.

4. Odběratel se zavazuje od dodavatele uvedené zboží převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit dodavateli dohodnutou

celkovou cenu.

Název projektu: „Pořízertí kompostérů pro město Kolín"
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II. Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží dle specifikace uvedené v čl. 1. této smlouvy dle níže uvedených podmínek 
dodat nejpozději do 90 dnů od data účinnosti Kupní smlouvy včetně distribuce kompostérů občanům.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem doručení informace o kladném Rozhodnutí o poskytnutí dotace odběratelem dodavateli. 
Tuto informaci poskytne odběratel dodavateli neprodleně po přiznání dotace a jejím akceptování odběratelem.

3. Dodavatel splní svůj závazek úplným předáním předmětu zakázky odběrateli, doloženým předávacím protokolem, 
podepsaným oběma smluvními stranami a následnou distribucí předmětu zakázky občanům. Součástí předávacího protokolu 
budou technické listy zařízení. V případě nesplnění požadovaných parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky či 
v případě nekompletnosti dodávky, odstoupí odběratel od kupní smlouvy.

4. Nebude-li předmět zakázky dodán ve lhůtách uvedených v čl. II., odst. 1, je odběratel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

5. Odběratel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že předmět zakázky nesplní některý z vymezených 
technických parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky, popřípadě pokud nebude splňovat požadavky na jeho 
vybavení. V tomto případě má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.

6. Vlastnictví k předmětu zakázky přechází na odběratele zaplacením úplné kupní ceny.

7. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele podepsáním protokolu o převzetí zboží ve smyslu bodu 3 tohoto článku.

8. Místem plnění zakázky se rozumí Město Kolín, konkrétní dodání bude následující:

Název obce Počet kompostérů
Město Kolín 1 000 ks

Celkem 1000 ks

III. Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo byla stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná ve výši:

celkem bez DPH 
DPH 21% 
celkem vč. DPH

2 420 000,-Kč 
508 200,- Kč 

2 928 200,- Kč

2. V Celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s uskutečněním plnění dle této smlouvy, a to především 
náklady na:
• DODÁVKA zařízení v počtu a v kvalitě dle zadávací dokumentace, náklady na požadovanou délkou záruky, pojištění, 

garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy, úroky z půjček a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.
• DOPRAVA, balení zařízení, odvoz a likvidaci obalových či jiných odpadů včetně skládkovného, dále složení z auta 

vlastní technikou a uložení na místa určená objednatelem.
• DODÁNÍ dokumentů potřebných k instalaci a provozu (v českém jazyce)
• DISTRIBUCE zboží občanům

3. Výše ceny může být měněna jen na základě dodatku k této smlouvě při dodržení zásad níže uvedených.

4. Celková cena bude změněna v případě, že dojde ke změně sazby DPH.

5. Odběratel neposkytuje zálohy. Dodavatel vyúčtuje kupní cenu za zboží formou fakturace. Faktura 
daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
faktury bude provedena bezhotovostně z účtu odběratele

musí mít náležitosti
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada 

na účet dodavatele uvedený ve smlouvě. Splatnost faktury je 30 dni a 
počítá se ode dne doručení faktury do sídla odběratele. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu poté, kdy bude podepsán 
předávací protokol.

o
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6. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může odběratel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že jí odešle zpět
dodavateli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené
faktury odběrateli.

7. Dnem zaplacení kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu odběratele. Dodavatel prohlašuje, že na
zboží nevážnou práva třetí osoby.

IV. Záruční a pozáruční servis

1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění (zejména dodané zboží) bude po celou
záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smluvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smluvené i
obvyklé vlasmosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost dodavatele za vady plnění.

2. Záruční doba činí min. 5 let. Záruka se řídí plně záručními podmínkami výrobce.

3. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma smluvními stranami,
pokud v předávacim protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokole byly jakékoli vady
nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i
nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.

4. Odběratel je oprávněn u dodavatele uplatnit zjištěné vady kdykoli v době trvání záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy
byly vady zjištěny a také bez ohledu na to, zda a kdy byla provedena prohlídka předmětu plnění. Záruční doba se prodlužuje o
dobu, kdy nebylo možno předmět dodávky používat v důsledku poruchy, tj. od nahlášení vady do jejího úplného odstranění

5. Odběratel je povinen při zjištění vady o tomto písemně vyrozumět dodavatele (tzv. reklamace). Ohledně vad, které brání
řádnému užívání nebo by mohly způsobit následnou škodu, lze tyto vady oznámit telefonicky či elektronicky na dodavatelovu
havarijní službu či servisního technika, jejichž čísla a elektronickou adresu předá dodavatel odběrateli při předání díla. Pokud
dodavatel telefonní čísla a elektronickou adresu odběrateli nepředá, není odběratel povinen převzít dílo.

6. Dodavatel se zavazuje poskytovat Odběrateli na předmět zakázky v záruční době bezplatný záruční servis, tj. veškeré vady
nebo nedostatky předmětu zakázky zjištěné v záruční době dodavatel odstraní na své náklady a rovněž v záruční době
dodavatel zdarma provede i veškeré nezbytné úkony či prohlídky (záruční servis nebo preventivní servis) pro bezchybný
provoz předmětu dodávky v následujícím pozáručním období.

7. Dodavatel je povinen nastoupit na odstraňování vad do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že svoji
odpovědnost za vadu neuznává. Dodavatel je povinen reklamované vady odstranit do 21-ti dnů od obdržení reklamace, pokud
se smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.

8. Dodavatel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na
jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu dodavatel.

9. V případě, že je vada na předmětu zakázky je neodstranitelná, zavazuje se Dodavatel dodat do 30 dnů od zjištění této
skutečnosti Odběrateli náhradní předmět plnění nebo mu poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny. Rozhodnutí, zda
Odběratel přijme náhradní plnění nebo slevu z kupní ceny je na Odběrateli.

10. Pokud dodavatel ve stanovené lhůtě nenastoupí k odstraňování vady a nebojí ve stanovené lhůtě neodstraní, zavazuje se
dodavatel zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

11. V případě, že dodavatel nezajistí odstranění reklamované vady do 21-ti dnů po jejím nahlášení (obdržení reklamace
odběratelem) nebo v jiné lhůtě v konkrétním případě písemně dohodnuté mezi smluvními stranami, má odběratel právo zajistit
odstranění vady (zejm. opravu) jiným způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady dodavatele) a všechny
náklady s tím spojené se dodavatel zavazuje odběrateli bezodkladně k jeho výzvě uhradit.

12. Místem provádění záručních oprav je místo plnění zakázky uvedeného v čl. II, odst. 8. Není-li možné provést opravu
v místě plnění zakázky, zajistí Dodavatel dopravu do servisního místa na své náklady.

lín"
ProjektJe spolufinancován Evropskou unií- Fondem soudržnosti
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Hlášení záručních vad na výrobky;
Důležitý je co nejpřesnější popis závady. 
-Jméno autorizované kontaktní osoby 
-Telefonní číslo 
-Adresa

14. Záruční a pozáruční servis bude prováděn dle předepsaných servisních požadavků a časových intervalů jednotlivých 
výrobců, vč. dodávek náhradních dílů a provozních náplní.

15. Dodavatel se zavazuje realizovat v místě realizace školení související s předmětem zakázky, které je součástí ceny uvedené
včl. 111.1.

V. Sankční ustanovení

1. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží je dodavatel povinen zaplatit odběrateli za každý započatý den prodlení 
smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.

2. V případě dodání nekompletní dodávky, či dodávky jiných parametrů, odlišné dodávky oproti nabídce odstoupí odběratel 
od kupní smlouvy.

3. V případě prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny na základě řádně vystavené faktury - daňového dokladu, zavazuje 
se odběratel zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Zvláštní ustanovení

1. Dodavatel musí uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy, nejméně 10 let po 
ukončení realizace projektu, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší.

2. Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním, nejsou dotčena ani omezena práva ostatních 
kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU, MPO, aj.

3. Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost odběrateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech 
nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetni 
doklady, vysvětlující informace.

4. Dodavatel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které 
si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr. Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, 
Sufitní orgán, Územní finanční orgán. Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle 
předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve 
stejném rozsahu jako odběrateli nebo jim pověřeným osobám.

5. Dodavatel se zavazuje k povinnosti poskytnout odběrateli podklady pro zpracování monitorovacích zpráv.

VIL Závěrečná ustanovení

1. Odběratel má právo odstoupit od plnění této Kupní smlouvy bez náhrady za škodu, v případě že by dodavatel nesplnil 
předmět této Kupní smlouvy v kvalitě a termínu, který by pro odběratele představoval ztrátu nebo ponížení přiznané dotace. 
V tomto případě se dodavatel zavazuje uhradit odběrateli i prokazatelně vynaložené náklady související s přiznanou dotací 
z OPŽP (náklady na zpracování žádosti, projektu a zadávací řízení).

2. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných na území České republiky.

3. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy níže uvedené.

4. V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešení sporu mimosoudním jednáním.

5. Jestliže během takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na místně příslušný 
soud.

Název projektu: „Pořízení kompostérů pro město Kolín"
Projekt je spolufinancován Evropskou unii-Fondem soudržnosti
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6. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně písemně ve
formě číslovaných dodatků.

7. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních
stran, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem doručení
informace o kladném Rozhodnutí o poskytnutí dotace odběratelem dodavateli. Tuto informaci poskytne odběratel dodavateli
neprodleně po přijetí a akceptování Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

9. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.

10. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv"). Smluvní
strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu
smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru
smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem,
potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude,
kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován".

11. „Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv"
vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění.
Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezeni zveřejněna jak na oficiálních
webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních
předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek."

Přílohy:
Oceněný rozpočet
Technická specifikace
Technické listy k předmětu dodávky
Obchodní podmínky

k. {aVe Zlíně dne 27.9.2018 V Kolíně, dne

(
Mgr. Mi^ael Kašpar

I. místoswrosta města

Názevprojektu: „Pořízeníkompostérů pro město Kolín"
Projektje spolufinancován Evropskou unií- Fondem soudržnosti

5



Příloha č. 3 k Směrnici č. 22/2016

DOLOŽKA:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky
pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína
Dne 3. 9. 2018, usnesení č. 5438/149/RM/2018

tsr
O

PhDr. Tomáš Růžička MPA
místostarosta, člen Rady

Mgr. Vít Rakušan, Bc.
starosta, člen Radyv01

\

Pověření členové Rady města



ROZPOČET
Název veřejné zakázky: "Pořízení kompostérů pro město Kolín fl
Zadavatel veřejné zakázky: Město Kolín

Oceněný rozpočet
Judnotktrvá cena

bcv uni
Cclicavá cena bez

DPH
Celková cena

vCetně DPHDPH 21 %PoCet ks";

iKompostéry o objemu 1 ks
min. 0,9 m^ 2 230,00 Kě1000 2 230 000,00 Kč 468 300,00 Kč 2 698 300.00 Kč

Distribuce kompostérů 150 000,00 M 31 500,00 Kq 181 500,00 1^

Doprava a uskladnění 40 000,00 Kč| 8 400,00 Kč| 48 400,00 Kčl

2 420 000,00 KčCELKEM CENA ZA PREDMET PLNĚNI bez DPH

DPH 21 % 508 200,00 Kč
2 928 200,00 KčCELKEM CENA ZA PREDMET PLNĚNI vč. DPH

Datum:

Razítko a podpis dodavatele:



Technická specifikace

Kompostér 1000 ks

Nabídka parametry(přesná

číselná hodnota parametru +

_________ ^0/NE

Technická specifikace - popis a parametry Požadavek zadavatele

Objem min. 900 I 9001
Hmotnost min. 19 kg 19,5 kg

2Rozměr základny 1 m^max. 1 m
Výška min. 100 cm 100 cm
Materiál plast plast
Vybírání kompostu min. ze dvou stran ano ze 2
Tepelná odolnost - 30 až 45 C - 30 až 45 C
Vrchní plnění s odklopným víkem ano ano
Větrací otvory na včech stranách ano ano
Materiál odolný UV záření ano ano
Barva zelená nebo černá ano ano
Montáž bez použití nářadí ano ano
Bez dna ano ano





Město Kolín se sídlem Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, IČO: 00235440, DIČ: CZ00235440
(dále jen „Objednatel")

Zásady ochrany osobních údajů

I.
IV.

základní ustanovení

Dodavatel se zavazuje dodržovat zde stanovené zásady 
ochrany osobních údajů, které mu byly Objednatelem 
svěřeny či zpřístupněny za účelem provedení služeb.

Dodavatel se zavazuje se seznámit s příslušnými právními 
předpisy vztahující se na ochranu osobních údajů, zejména 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 (dále jen: 
„GDPR") a zákonem 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů 
(dále jen "Zákon")

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované 
nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou 
fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či 
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý 
identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační 
údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních 
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, 
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické 
osoby.

V případě pochybnosti o svých povinnostech v oblasti 
ochrany osobních údajů se Dodavatel zavazuje písemně 
kontaktovat Objednatele za účelem ujasnění svých 
povinností: 575 571 000

Práva subjektů osobních údajů

Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt tato práva:
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 

GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, 

popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo 

elektronicky na adresu nebo email správce uvedený 
v čl. I těchto zásad a

• právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních 
údajů.

Dodavatel je povinen poskytnout veškerou součinnost 
Objednateli nutnou k uspokojení práv subjektů údajů.

V případě, že subjekt údajů uplatní některé své právo přímo 
u Dodavatele, je Dodavatel povinen ihned písemně uvědomit 
Objednatele a dále poskytnout veškerou součinnost nutnou 
k uspokojení práv subjektů údajů.

1.

1.

2.

3.

2.

3.

4.

V.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Dodavatel se zavazuje přijmout veškerá vhodná technická a 
organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Zejména 
pak formou kategorizace osobních údajů dle citlivosti, 
šifrování citlivých údajů nebo osobních údajů týkajících se 
většího množství subjektů údajů a odpovídajícím zajištěním 
datových úložišť, a úložišť osobních údajů v listinné podobě, 
vydáním příslušných vnitropodnikových směrnic omezujících 
přístup k osobním údajům tak, aby nedocházelo k jejich 
neautorizovanému zpřístupnění neoprávněným osobám.

Dodavatel prohlašuje, že zajistí, že k osobním údajům budou 
mít přístup pouze jím pověřené osoby. Tyto pověřené osoby 
Dodavatel zaváže k mlčenlivosti a k dodržování uvedené 
vnitropodnikové směrnice a těchto podmínek.

Dodavatel na vyžádání umožní Objednateli provést audit na 
místě, kde jsou osobní údaje přechovávány, a dá k 
nahlédnutí vnitropodnikové směrnice a jiné předpisy 
upravující zpracování osobních údajů.

1.

II.
Účel a omezení zpracování osobních údajů

Dodavatel získává a zpracovává osobní údaje pouze za 
účelem a v rozsahu plnění služeb, které si od něj Objednatel 
objednal na základě přijaté objednávky.

Dodavatel nesmí osobní údaje využít k žádnému jinému 
účelu, ani je zpřístupnit další straně či dalšímu subjektu, bez 
písemného souhlasu Objednatele.

Dodavatel není oprávněn od subjektů údajů či od 
Objednatele vyžadovat další osobní údaje, kterě nejsou 
nutné k dosažení primárního účelu, kterým je splnění 
objednané služby.

Dodavatel je povinen vést záznamy o zpracování osobních 
údajů, které mu Objednatel zpřístupnil.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

III.
VI.

Doba uchovávání údajů

Po splnění služby je Dodavatel povinen osobní údaje 
skartovat/vymazat či předat zpět Objednateli na jeho žádost 
a to nejpozději do 30 dnů od splnění služby.

Výjimku z bodu jedna může Dodavatel učinit pouze pokud 
tak vyžaduje zákon či jiný právní předpis.

Pro případ, kdy je Dodavatel podle tohoto článku oprávněn 
uchovávat osobní údaje déle než 30 dnů od splnění služby, 
je povinen mít stanovené skartační lhůty, které na vyžádání 
Objednateli předloží.

Závěrečná ustanovení

Přijetím objednávky Dodavatel potvrzuje, že se seznámil s 
těmito zásadami, souhlasí s jejich dodržováním a v celém 
rozsahu je přijímá.

Dodavatel bere na vědomí, že Objednavatel může tyto 
zásady měnit, tak aby odpovídaly nejnovější regulaci v 
oblasti ochrany osobních údajů. Novou verzi podmínek 
zveřejní Objednatel na svých webových stránkách nebo ji 
předá Dodavateli.

1.

1.

2.

2.

3.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 27.9.2018


