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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci pro účely společného postupu

při plnění povinností ochrany osobních údajů

Smluvní strany:

Operátor ICT, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 02795281, DIČ: C202795281

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 19676

zastoupený: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva, a Ing. Janem Ladinem, členem

představenstva

(dále jen „OICT")

Městská část Praha - Kunratice

se sídlem: K Libuši 7/10, 148 23 Praha 4

IČO: 00231134, DIČ: c200231134

zastoupená: lng. Lenkou Alinčovou, starostkou

(dále jen „městská část")

dnešního dne uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci pro

účely společného postupu při plnění povinností ochrany osobních údajů

(dále jen „Dodatek č. 2”)
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

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, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.1.2020, zveřejněného

v registru smluv pod ID smlouvy 10560496 (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany mají zájem prodloužit platnost a účinnost Smlouvy.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že čl. VII odst. 1 Smlouvy se timto ruší a nahrazuje novým

s následujícím zněním:

„1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. "

Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 2 se nabytím jeho účinnosti stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek

č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Smluvní strany souhlasí se

zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 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.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí

OICT.

Ukáže-li se jakékoli ustanovenítohoto Dodatku č. 2 neplatným nebo nevymahatelným, pak se to

nedotýká ostatních částí Dodatku č. 2, ledaže kogentní ustanovení právních předpisů stanoví

jinak. Strany se v takovém případě zavazují nahradit takové ustanovení platným a

vymahatelným, které svým obsahem a právními důsledky je nejbližší tomu neplatnému nebo

nevymahatelnému, a to do 30 dnů ode dne, kdy jedna strana předloží druhé straně návrh

takového ustanovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen ve 2 stejnopisech, z nichž OICT a městská část obdrží každý po

jednom stejnopisu.

Podpisová strana následuje
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Podpisová strana

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz

toho k němu připojují svoje podpisy.

Za OICT Za OICT

V Praze dne V Praze dne

Michal Fišer, MBA Ing. Jan Ladin

předseda představenstva člen představenstva

Za městskou část

V Praze dne

Ing. Lenka Alinčová

starostka
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