
středisko
služeb školám

Středisko služeb školám a ZařIzenI prO další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, příSpěvková organizace

Hybešova 253/15, 602 00 Brno
lČ: 60555980 - DIČ: CZ60555980

Dodavatel:

Název: Edenred CZ, s.r.o.

Sídlo: Na PoříČI 1076/t5, 110 00 Praha 1

lČ: 24745391

DIČ: CZ60555980

Objednávka
číslo

18171004

Specifikace zboží či služeb:
Žádáme o"zas1ání Proforma faktury na 3000 ks stravenek (hodnota strav. 80,- KČ). Zakázka čÍslo: 191368 .

Cena: 240.000,- KČ +' provize
Za obiednavatele převezme:

Termín plnění: do.26, 10, 2018

"jméno a přijmEní:
Kontakt:
Další ujednání:

obecné smluvní podmínky:
Lhůta k přijetitéto objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení. Je vyloučeno přijetí objednávky s jakýmkoli dodatkem čí odchylkou ve
smyslu §1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Céna bude uhrazena na základě faktury, kterou vystaví dodavatel po
splněni dodávky. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od doručení odběrateli.

Odběratel souhlask elektronickým zasIlánkň dokladů ve smyslu § 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 sb., á to ve formátu pdf, nebo xml
(JSDOC).
Na faktuře prosím uvádějte bude číslo objednávky.
Dodavate|QvQ plnění dle této objednávky je akceptací celého jejího obsahu včet.ně obecriých smluvních podmínek.

Dodavatel bere na vědomí že Odběratel je oprávněn zpracovávat veškeré výše uvedené osobní Udaje Dodavatele pro účely řádného
vedení účetnictví a plněRí dalších zákonných povinnosti Odběratele. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle ČI, 6 odst. 1.
pÍsm, b), c) nařízení 2016/679, neboť je nezbytné pro splnění této smlouvy a pro splnění právních poVinností Odběratele. Osobní Udaje
Dodavatele nebudou předávány třetím oSobám, s výjimkou případů nutných pro sp!nění právních povinností Odběratele,-a to především
při výkonu kontroly zřizovatelem či.jiným nadřízeným orgánem. Osobní údaje-budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a
následně uloženy po dobu odpovídající zákonným ärchivaČnľm lhůtám. Dodavatel je oprávněn požadovat přístup k jeho osobním
Udajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování. Dodavatel je dále oprávněn vznést námitku zpracování osobních údajů, počiat
stížnost k dozorovému orgánu či uplatnit PľáVO na přenositelnost osobních údajů. Poskytnutí osobnIch údajů je povinné, v případě
jejich neposkytnutí není Odběratel schopen řádně plnit své povinnosti dle této smlouvy a zákona.

Adresa pro zasílánífaktur:

Středisko služeb školám a Zařízeni pro daiš vzděláváni
pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
Hybešova 15
60200 Brno

Vystavil: Eva Srollerová přijal:
Datum: 25.10,2018 n Datum:
podpi" Podpis'

podatelna@sssbrno.cz
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