Obchodní podmínky

1.
2.

Čl. I
Povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se tímto zavazuje, vykonávat činnost odborně a kvalifikovaně. Veškeré informace spojené
s obchodním závodem a příslušnými osobami, které zhotovitel obdrží, uchová v tajnosti.
Zhotovitel bude důsledně dodržovat pravidla pro podání jednotné žádosti elektronickou cestou ve
vztahu ke zpracování díla. Zhotovitel seznámí objednatele s obsahem jednotné žádosti před jejím
podáním. Právní odpovědnost za obsah jednotné žádosti nese objednatel. Tato pravidla jsou
zveřejněna na webovém portále SZIF.
Čl. II
Povinnosti objednatele
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při realizaci Díla potřebnou součinnost, zejména předat
mu včas (ve sjednaných termínech) všechny potřebné údaje, zejména přihlašovací údaje na portál
farmáře, které jsou nutné pro zpracování Díla. Dále bere na vědomí, že zhotovitel nenese odpovědnost
za obsahovou správnost a pravdivost údajů a dokumentů, které mu objednatel pro zpracování Díla
předal.

1.

Čl. V
Platnost smlouvy
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran.

2.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do dne předání Díla zhotovitelem objednateli.

3.

Před uplynutím doby, na kterou je smlouva uzavřena, může její platnost skončit pouze dohodou
smluvních stran nebo jednostranným odstoupením některé ze smluvních stran, avšak pouze z důvodů
uvedených níže v odstavci 4. a 5. tohoto článku.

4.

Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy pouze v případě prokazatelného
porušení dohody o uchování závodových a osobních dat ze strany zhotovitele. Odstoupení od této
smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinky nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli.

5.

Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy v případě nesplnění povinnosti objednatele dle čl. I
této smlouvy.

1.

Čl. VI
Platební podmínky
Za zpracování a předání Díla objednateli je smluvními stranami dohodnuta odměna.

2.

Výše DPH se řídí aktuální platnou sazbou stanovenou zákonem.

3.

Nárok na úhradu odměny zhotoviteli vzniká dnem předání Díla objednateli. Odměna bude uhrazena
objednatelem na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností ne kratší než 14 dní.
Čl. VII
Zpracování osobních údajů
Pokud Objednatel poskytuje jako subjekt údajů své osobní údaje, výslovně prohlašuje, že předmětné
osobní údaje jsou přesné a pravdivé, že je Zhotoviteli (Správci údajů) poskytuje zcela dobrovolně, že
porozuměl Informacím o zpracování osobních údajů dle čl. 13 Nařízení, které má k dispozici a o kterých
byl Zhotovitelem (Správcem údajů) řádně poučen (informace jsou umístěny na webových stránkách
Zhotovitele).
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