
Dodatek č.2ke Smlouvě o zílzení pověřence (DPO - data protection officer) pro
ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 20161679 ze
dne27. dubna 2016 o ochraně Szických osob v souvislosti §e zpracováním osobních

údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen ,,Nařízení GDPR") uzavřené dle § 1746
a násl. zákona č.89l20L2 Sb. (dále jen ,,Smlouva") dne 24.5,2018 a doplněné dodatkem č.

1 uzavřeným dne 24.6.2019

Smluvní strany:

Dobrovolný svazek obcí:
Svazek obcí regionu Písecko
se sídlem Velké náměstí 71413,397 01Písek
IČ:71213996
(dále jen,,DSO")

a

Obec:
obec probulov
se sídlem Probulov 32,398 07 Orlík nad Vltavou
IČ: 00582930
(dále jen,,Obec")

I. Předmět dodatku
1. Smluvní strany se v tomto dodatku dohodly na úpravě následujících bodů Smlouvy:
1.1 Článek IV. Odměna se nahrazuje novým zněním takto:

a) Výkon funkce pověřence podle č1. I Smlouvy poskytuje DSO pro Obec úplatně.
b) Odměna zavýkon funkce pověřence činí9 000,- Kč ročně.
c) Odměnabude uhrazena formou mimořádného členského příspěvku, do 31. lednanásiedujícího

roku.
1.2 ČlánekV. Ukoněení Smlouvy se nahrazuje novým znénímtakto:

a) Tato Smlouva se vzavírá na dobu neurčitou.
b) Tato Smiouva zaniká dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlovw ze zákorných

dŮvodŮ nebo výpovědí kterékoliv ze smluvních stran s tříměsíční výpovědní lhůtou, kterázaěne
béžetprvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně,

e) Po rrkončení této Smlouvy jsou DSO a osoba zajíšťqici funkci Pověřence povinny wátít
všechny podklady, věci a pomůcky potřebnó pro plnění závazku z této Smlouvy. Zároveň jsou
povinny vrátit veškeré věci a poklady, které pro Obec získaly či vytvořily, ato včetně spisové
a smluvní dokumentace, platebních instrumentů.

d) Po ukončení této Smlouvy jsou DSO a osoba zajišťující funkci Pověřence povinny nevyuživat
informace, dokumenty avzory dokumentů ziskanépři trvání této Šmlouvy.

II. Závérečná ustanovení
1. V ostatním, tímto dodatkem nezměněnóm, zůstáváplatnó původní znéní smlouvy a dodatku
č. 1.



2. Tento dodatek je uzavřen ve dvou vyhotoveníc}t, z nicl,žkaždá strana obdrží po jednom

vyhotovení.
3. Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na dŮkaz toho

k němu připojují svoje podpisy:
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Jan Němec
Starosta
obec probulov
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/// Petr Hladík
Předseda Rady regionu
Svazek obcí regionu Písecko
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