
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci pro účely společného

postupu při plnění povinností ochrany osobních údajů

Městská část Praha-Kunratice

Doručeno 02.01 2020

Smluvní strany 18 049 0 00/01

Ilsly l přílohy 2

||| |Illliilillillilliillllilil
Operátor ICT, a.s.

se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice

lČO: 02795281

DIČ: CZ02795281

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka 19676

zastoupena Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva

Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou představenstva
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(dále jen „OICT“)

a

Městská část Praha-Kunratice

se sídlem K Libuši 7/1 0, 148 23 Praha 4

IČO: 00231134

zastoupena lng. Lenkou Alinčovou, starostou

(dále jen „městská část“)

(dále společně také jako „Smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci pro účely

společného postupu při plnění povinností ochrany osobních údajů (dále jen „Dodatek č. 1").



|.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 14.12.2018 smlouvu označenou jako „Smlouva o spolupráci

pro účely společného postupu při plnění povinností ochrany osobních údajů“, uveřejněnou

v registru smluv pod ID smlouvy 7093211 (dále jen „Smlouva“).

2. Smluvní strany mají zájem prodloužit platnost a účinnost Smlouvy.

||.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Ustanovení čl. VII. odst. 1 Smlouvy se se v plném rozsahu nahrazuje následujícím ustanovením:

„1 . Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020. “

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

m.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smluvními stranami. Nabytím účinnosti

se tento Dodatek č. 1 stává nedílnou součástí Smlouvy.

2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 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), ve znění pozdějších předpisů, zajistí OICT.

3. Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve dvou (2) stejnopisech

s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že sjeho obsahem souhlasí a na

důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

 

Městská část Praha-Kunratice Operátor ICT, a.s.

V Praze dne 2' 01. 2020 V Praze dne 2' UT. 2020

Ing. Lenka Alinčoíšč“ " ' Michal Fišer, MBA

Starosta Předseda představenstva

V Praze dne 2' Ul. 2020

lng. osef Svenda

Čle představenstva


