Smlouva o provedení odborného referátu
dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Pořadatel:

Městské kulturní středisko Havířov (nebo také „MKS Havířov“)
zast. Mgr. Yvonou Dlábkovou, ředitelkou
se sídlem Hlavní tř. 246/31a, 736 01 Havířov – Město
IČ: 00317 985, DIČ: CZ00317985
bank. spojení: 1722392389/0800

Vysílajíci organizace: Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava
Primaciálne nám. Č. 1
814 99 Bratislava
Slovensko
IČO: 00603481
zast.: Ing. arch. Matúš Vallo

I.
Předmět smlouvy
Název akce

odborná konference Zelená města – města budoucnosti
„Rekreační zázemí měst“

Datum , čas

8. října 2019

v 9.00 hodin

Místo konání

Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov - Město

Program

odborný referát bloku „Přírodní plochy v okolí měst“
II.
Další ujednání

1. Vysílající organizace se zavazuje vyslat odborného zaměstnance Ing. Dušana Vacka,
dusan.vacek@bratislava.sk, tel: 421 259 356 110 jako přednášejícího zaměstnaneckého
díla – odborného referátu Program péče o chráněné území – CHA Horský park (dále jen
„referát“) na odbornou konferenci Zelená města – města budoucnosti.
2. Vysílající organizace souhlasí s veřejnou prezentací referátu prostřednictvím
přednášejícího zaměstnance a s rozmnožováním referátu na propagační materiály
konference případně jiné materiály související s konferencí (věstníky, sbírky atd.).
3. Pořadatel může dílo postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti jen se souhlasem vysílající
organizace.
4. Pořadatel může vykonávat úpravy a korekce referátu jen se souhlasem vysílající
organizace. Úpravy a korekce referátu nesmí významně změnit zamýšlený obsah
referátu.
5. Součástí referátu bude materiál z archivu vysílající organizace, který se pořadatel
zavazuje při použití / zveřejnění označit vodoznakem a informací „materiál z Archivu
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hlavního města SR Bratislavy“. Pořadatel se zavazuje označit logem vysílající
organizace také mnemotechnické materiály.
6. Pořadatel přednášejícímu zajistí technické požadavky nutné k přednesení odborného
referátu dle níže uvedených požadavků.
Doplňte Vaše požadavky pro technika a zvukaře:
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
1. Přednášející požaduje
▪

ANO

▪

NEPOŽADUJI

zajištění ubytování (hradí pořadatel).

od…………do………… 2019

2. Požadavek na přednášejícího
dostavit se na místo přednesení referátu včas, tak, aby byl zahájen smluvený program
ve sjednanou dobu.
III.
Odstoupení od smlouvy
Odstoupit od této Smlouvy může z vážných důvodů kterákoliv strana. V případě těchto vážných
důvodů uvědomí druhou smluvní stranu v co nejkratším možném termínu.
IV.
Závěrečná ujednání
1. Touto Smlouvou nevzniká mezi smluvními stranami pracovní poměr. Otázky neřešené
touto Smlouvou se řídí platnou legislativou ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem.
2. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dva náleží Pořadateli a jeden výtisk
Přednášejícímu.
3. Dva originály Smlouvy Přednášející potvrdí do 14 dnů od doručení.
4. Podepsáním Smlouvy potvrzují smluvní strany souhlas s celým jejím obsahem.
5. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR) Městské kulturní středisko Havířov, příspěvková
organizace, jako správce osobních údajů Ing. Dušan Vacek povídá za jejich ochranu a
garantuje jejich zpracování s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením.
Více informací naleznete na http://www.mkshavirov.cz/obsah/ochrana-osobnich-udaju/.
6. Vysílající organizace tímto prohlašuje, že osobní údaje, které mu byly předány Městským
kulturním střediskem Havířov, příspěvkovou organizací, zpracovává a spravuje v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení
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směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR"), že zpracování takovýchto osobních údajů probíhá s
odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením, a dále prohlašuje, že odpovídá
za ochranu takovýchto osobních údajů.
V Havířově, dne

…………….

15.8.2019
…………………………….
Mgr. Yvona Dlábková, v.r.
ředitelka MKS Havířov

V........................, .dne .............

15.8.2019
…………………………….
Ing. arch. Matúš Vallo, v.r.
primátor
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