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SMS služby s.r.o.
IČO: 067 84 771

V Rovinách 934/40, 140 00 Praha 4
Tel: +420 723 644 867

E-mail: gdpr@,sms-sluzby.cz

DODATEK Č. l KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obec:
IČO:
se sídlem
zastoupena

Babylon
00572551
Babylon 27, 344 01 Domažlice
starosta Pavel Bambásek

(dále jen ,,objednatel")
na stranějedné

a
SMS-služby s. r. o.
IČO: 067 84 771
zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 288239
se sídlem V Rovinách 40, 140 00 Praha 4
zastoupena ednatelem
(dále jen ,,poskytovatel")

na straně druhé

(společně také jako ,,smluvní strany")

uzavřeli niže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů:

ČI. I. Změna hlavní odpovědné osoby

l. Ustanovení ČI. III odst. 4 se ruší a nahrazuje se textem:

,,Poskytovatel se zavazuje plnit úkoly pověřence prostřednictvím svého zaměstnance, který je hlavni odpovědnou
osobou ve vztahu k objednateli pro výkon úkolů pověřence. Touto osobou je

Kontaktní údaje na hlavni odpovědnou osobu jsou:

" e-mail: r z

· telefon: +

ČI. II. Závěrečná ustanovení

l. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavřeni.

2. Objednatel si je vědom skutečnosti, že v důsledku uzavření tohoto dodatku je nezbytné neprodleně oznámit Úřadu
pro ochranu osobních údajů změnu v hlavni odpovědné osobě a provést aktualizaci svých webových stránek a dalších
míst, na kterých veřejnost seznamuje s kontaktními údaji svého pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž
poskytovatel obdrží dvě a objednatel jedno vyhotovení s platností originálu.
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SMS služby s.r.o.
IČO: 067 84 771
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E-mail: gdpr@sms-sluzby.cz

4. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném
projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

V obci Babylon dne 27.02.2019 V Praze dne

Za objednatele: Za poskytovatele:
..";jsMš

."· SLUZBY s.r.o.
. 0

' V Rovinách 934/40
140 00 Praha 4
IČ: 1)6784771

ednatel
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