DOHODA O ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACI
MB FINANCE s.r.o.
se sídlem: Boleslavská 199, Kosmonosy, PSČ 293 06, IČ: 27384527
e-mail: evidence@mbfinance.cz
(dále jen "SPRÁVCE") na straně jedné
a
________________
vlastník bytové jednotky č. ____ v bytovém domě Zlonická 703/2, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jen “jednotka”)
(dále jen "KLIENT") na straně druhé
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o elektronické komunikaci následovně:
Čl. I. ÚČEL DOHODY
1. SPRÁVCE je společností, která na základě smlouvy o vedení účetnictví ze dne 25.3.2021 zpracovává pro Společenství vlastníků Zlonická 703/2, se sídlem
Zlonická 703/2, 190 00 Praha 9, IČO: 27570169 (dále jen „SV“) účetnictví a poskytuje SV související služby. KLIENT je členem SV a je příjemcem některých výstupů
SPRÁVCE. Strany se za účelem zjednodušení komunikace a předávání důležitých dokumentů v rámci fungovaní SV dohodly na přímé elektronické komunikaci
mezi SPRÁVCEM a KLIENTEM v níže vymezeném rozsahu.
2. SPRÁVCE a KLIENT sjednávají, že SPRÁVCE je oprávněn komunikovat s KLIENTEM elektronicky a též je oprávněn předávat KLIENTOVI významné informace a
dokumenty/sestavy v souvislosti se správou jednotky KLIENTA v rámci SV, a to zejména prostřednictvím individuálního účtu v aplikaci SSBnet+
(https://spravce.cz/) a dále prostřednictvím e-mailových a SMS zpráv (dále též "elektronická komunikace"). Jazykem komunikace mezi SPRÁVCEM a KLIENTEM
je český jazyk.
3. KLIENT podpisem této dohody souhlasí s přijímáním dokladů/sestav v elektronické podobě.
4. Smluvní strany též sjednávají, že v ostatních věcech týkajících se služeb SPRÁVCE pro SV bude SPRÁVCE i KLIENT komunikovat prostřednictvím výboru SV, a to
zejména přes e-mail: vybor@zlonicka.net.
Čl. II. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. SPRÁVCE a KLIENT se zavazují informovat se včas navzájem o veškerých okolnostech důležitých pro plnění této DOHODY o elektronické komunikaci, zejména
těch, které by mohly narušit postupy zaručující věrohodnost původu a neporušenost obsahu.
2. KLIENT uvádí níže e-mail a telefonní číslo pro plnění účelu dohody:
E-mail

Telefonní číslo
3. SPRÁVCE zašle, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu DOHODY, na KLIENTEM uvedený e-mail přístupové údaje pro vstup do individuálního účtu v aplikaci
SSBnet+ (https://spravce.cz/).
4. SPRÁVCE prohlašuje, že v souladu se smlouvou o zpracování osobních údajů uzavřenou mezi ním a SV dne 25.3.2021 neposkytne výše uvedené kontaktní
údaje KLIENTA jakékoliv třetí osobě a bude dodržovat povinnost mlčenlivosti a další povinnosti stanovené v této smlouvě.
Čl. III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání smlouvy o vedení účetnictví uzavřené mezi SPRÁVCEM a SV. Dříve lze smlouvu ukončit výpovědí
zaslanou na e-mailovou adresu druhé strany. Výpovědní doba je jeden měsíc a začíná běžet dnem následujícím po odeslání výpovědi druhé smluvní straně.
Smluvní strany se zavazují pravidelně kontrolovat svou e-mailovou schránku.
2. Tato dohoda a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právními předpisy České republiky.
3. Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouze písemně.
4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je podepsána oběma stranami.
5. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla sepsána podle jejich svobodné a vážně míněné vůle, nikoli v tísni a
za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
V __________________ dne ___________

-------------------------------SPRÁVCE

------------------------------KLIENT

