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Dodatek k licenční smlouvě číslo 1658

oposkytnutí uživatelských práv k modulárnímupočítačovémuprogramu MUNIS uzavřené mezi

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Uživatelem: a Distributorem:

Organizace: Městská část Praha-Libuš

Sídlo: Libušská 35 Společnost: Triada, spol. s r.o.

PSČ: 142 00 Sidlo: U Svobodárny 12/1110, Praha 9

Počet obyvatel: 8000 RSC: 190 00

IC, DIC: 00231142 % 19: 43871020

Zastoupená; Mgr. Jiřím Koubkem DFC: (324387} 020

Funkce: Starosta Zastoupena: Ing. Arnostem Hanzlem

HTelefon: _ Funkce: Jednatel

E-mail: mc.libus@praha-libus.cz

1. Distributor uděluje uživateli dnešním dnem na dobu neurčitou právo k užívání počítačových

E
"

programů MUNIS v rozsahu modulů:

počet

|X| Seznam obyvatel a volby l

|X| lokální verze

Cenová kategorie dle počtu obyvatel: do 10000

Zároveň tímto dodatkem zaniká právo k užívání následujících modulů, které jsou výše

uvedenými nahrazeny:

|X| Evidence obyvatel SQL

A to vpřípadě, že uživatel dříve právo k užívání tohoto modulu na základě licenční smlouvy

získal.

Všechna ostatní ujednání dříve uzavřené licenční smlouvy zůstávají v platnosti.

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.

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.

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

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

k zajištění zákonné povinnosti.

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
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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 .

 

 

 

[V Praze, dne \ %“! „! ,‘I/fag” I V Praze, dne ]

Uživatel Distributor

Jméno: Mgr. Jiří Koubek Jméno: Ing. Arnošt Hanzl
    

od is a razítko
  

   

    
  Karel Mleziva

jméno a p  
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