
Smlouva o reklamě

Čl.I

Smluvní strany:

EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00, Praha 1

Závod Praha západ, K Hájům 946, 155 00 Praha 5 Stodůlky

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

č.ú. v KB:0140700156/0100

Zastoupená: Ing. Petrem, Tesařem, ředitelem závodu Praha západ

(dále jen "objednavatel")

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Praha-Libuš, Libušská 35, PSČ 142 00

IČ: 00231142

č.ú. 2000691349/0800 v České spořitelně

zastoupená starostou Mgr. Jiřím Koubkem

(dále jen „poskytovatel“)

uzavírají následující smlouvu o reklamě

čl. ||

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvyje umístění loga objednavatele na webových stránkách

poskytovatele www.praha—Iibus.cz a otištění poděkování ve zpravodaji poskytovatele U

nás.

Čl.III

Závazky smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje umístit na webové stránky projektu www.graha—libusa

nejpozději do 31.12.2018 článek „Ohlédnutí za rekonstrukcí Libušské v Písnici" včetně

fotografií rekonstrukce. Článek bude umístěn na webových stránkách minimálně 1 rok.



. Poskytovatel se zavazuje ponechat na svých stránkách odkaz webové stránky

objednavatele logo společnosti.

. Poskytovatel se zavazuje umístit inzerci na 3. stranu obálky místního časopisu U nás

v termínu po předchozí dohodě s Objednavatelem.

. Objednavatel se zavazuje poskytnout za umístění loga dle čl. ll této smlouvy poskytovateli

jednorázově odměnu ve výši 50.000,- Kč (bez DPH), a to na základě vystavené faktury.

Poskytovatel je plátce DPH.

. Na faktuře musí poskytovatel uvádět:

1. Číslo objednávky: 4240363011

Údaj MUCODE 1511 (označení organizačníjednotky), a to v rámci fakturační adresy

Splatnost faktury 60 dní
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Společnost EUROVIA CS, a.s. není odpovědná za jakékoliv prodlení při uhrazení

fakturované částky v případě, že ve faktuře nejsou tyto údaje řádně uvedené.

5. Dodavatel se zavazuje při zpracování faktury určené společnosti EUROVIA CS a.s.

dodržovat minimálnígramáž 80g/m2 bez jakýchkoliv reklamních potisků na lícové

či rubové straně, a dále nepřikládat kopii faktury, nelepit k faktuře přílohy a faktury

nesešívat.

6. Dodavatel takto zpracovaný daňový doklad zašle na fakturační adresu společnosti:

EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Praha 1

IVIUCODE1511

PO BOX 202

Kafkova 19

160 41 Praha 6

čl. IV

Smluvní strany si jsou vědomy, že zpracování a ochrana osobních údajů je regulována

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dálejen „Nařízení") a souvisejícími národními

právními předpisy (dále společně jen „zákon"). Obe smluvní strany v souvislosti

s uzavřením a plněním této smlouvy zpracovávají a druhé smluvní straně zpřístupňují

osobní údaje fyzických osob, které je zastupují, anebo jsou jejich zaměstnanci. Smluvní

stranyjsou si v této souvislosti vědomy, že jsou příjemci osobních údajů získaných od



druhé smluvní strany, a že vedle postavení příjemce může kterákoliv z nich míti postavení

správce anebo zpracovatele těchto osobních údajů. Obě smluvní strany prohlašují a

potvrzují, že kjakémukoli poskytnutí (zpřístupnění) osobních údajů druhé smluvní straně

mají potřebný právní titul. Obě smluvní strany se při plnění této Smlouvy zavazujíjednat v

souladu s Nařízením a souvisejícími právními předpisy, a to zejména včetně informování

dotčených subjektů osobních údajů o zpracování či předáváníjejich osobních údajů druhé

straně, a plnění oznamovací povinnosti v případě porušení zabezpečení stanovené

Nařízením.

Informace o zpracování osobních fyzických osob vystupujících na straně smluvních

partnerů společnosti skupiny EUROVIA CS jsou uvedeny na

https://www.eurovia.cz/cs/gdpr. Smluvní partner společnosti skupiny EUROVIA CS se

zavazuje tuto informaci fyzickým osobám na jeho straně předat.

Čl. v

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdrží každá ze smluvních

stran.

Smluvnístrany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy

potvrzují svým podpisem.
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  Objednavatel: ........................

=; eunovm © i?

EUROVIACS,a.s. V'Nc' .P %, (

odštěpnýzávod oblastČechystřed \í _

závod Praha západ, K Háiům 946

155 00 Praha 5 - SNOW




