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Dodatek k Licenční smlouvě 

o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS 

s licenčním číslem 90502  

Organizace: město Řevnice  

Společnost:  Triada, spol. s r.o. 

Sídlo:  U Svobodárny 12/1110, Praha 9 

PSČ:  190 00 

IČ:  43871020 

DIČ:  CZ43871020 

Zastoupená:  Ing. Arnoštem Hanzlem 

Funkce:  jednatel 

Sídlo: nám. Krále Jiřího z            

Poděbrad 74, Řevnice  

PSČ: 252 30  

 

IČ, DIČ: 00241636, CZ00241636 

Zastoupená: Ing. Tomášem Smrčkou 

Funkce: starosta  

Telefon: 313 104 211 

E-mail: starosta@revnice.cz 

Dále „Uživatel“ Dále „Distributor“ 
 

1. Strany smlouvy, společnost Triada, spol. s r.o., U Svobodárny 1110/12, Praha 9, IČO 43871020 jako 

Distributor, a organizace jako Uživatel, si sjednaly v souvislosti s účinností Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a za účelem dodržení 

všech požadavků daných tímto nařízením, následující změny Licenční smlouvy o poskytnutí 

uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS. 

2. Znění tohoto dodatku je Uživatel oprávněn zveřejnit jakýmkoliv způsobem, pokud budou dodrženy 

zásady ochrany osobních údajů dle platných právních předpisů. 

3. Do Licenční smlouvy se za její poslední článek vkládá následující text: 

3.1. Distributor jako správce osobních údajů informuje uživatele, že osobní a kontaktní údaje poskytnuté 

uživatelem v této smlouvě a jejích přílohách a dodatcích a v souvislosti s jejím plněním shromažďuje 

a uchovává za podmínek platné právní úpravy k následujícím účelům: a.) plnění právních povinností 

vyplývajících zejména z práva pracovního, práva sociálního zabezpečení a práva daňového, b.) 

realizaci tohoto smluvního vztahu, c.) k naplnění oprávněných zájmů poskytovatele, zejména 

obchodním a marketingovým aktivitám Distributora. 

3.2. Uživatel jako správce osobních údajů informuje Distributora, že osobní a kontaktní údaje poskytnuté 

Distributorem v této smlouvě a jejích přílohách a dodatcích a v souvislosti s jejím plněním 

shromažďuje a uchovává za podmínek platné právní úpravy k následujícím účelům: a.) plnění 

právních povinností vyplývajících zejména z práva pracovního, práva sociálního zabezpečení a 

práva daňového, b.) realizaci tohoto smluvního vztahu. 

3.3. Osobní údaje získané podle předchozích článků budou zpracovávány nejméně po dobu trvání 

smlouvy, popřípadě pro dobu nutnou k zajištění práv a povinností z ní vyplývajících anebo k zajištění 

zákonné povinnosti. 

3.4. Strany jako správci osobních údajů zajistí, aby byl subjekt osobních údajů, jehož osobní údaje 

poskytnou v této smlouvě nebo v souvislosti s jejím plněním druhé straně, o takovém poskytnutí 

řádně a včas informován v rozsahu vyžadovaném právní úpravou. Subjekty osobních údajů 

poskytnutých podle předchozích odstavců mají právo požadovat od správce osobních údajů přístup k 

osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti 

zpracování a dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních 

údajů, www.uoou.cz. 

3.5. Uzavření tohoto dodatku  bylo schváleno rozhodnutím Rady města Řevnice ze dne 23.5.2018(viz. 

zápis č. 177. z jednání Rady města Řevnice dne 23.5.2018). 

3.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna 

na oficiálních webových stránkách města Řevnice na síti Internet (www.revnice.cz), a to včetně všech 

případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 

http://www.uoou.cz/
http://www.revnice.cz/
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užití a zveřejnění za podmínky dodržení zásady ochrany osobních údajů dle platných právních 

předpisů." 

 
 

V  Řevnicích  dne        

 

 

 

 

 ................................................ ............................................... 

 Uživatel Distributor 


