PLNÁ MOC
Já podepsaný/á

……………………………………………….
nar. ………………….
bytem trvale …………………………………
(dále též jen „zmocnitel“)

adresa umístění kompostéru …………………………………………
zmocňuji

……………………………………………….
nar. ………………….
bytem trvale …………………………………
(dále též jen „zmocněnec“)

ke sjednání a podpisu smlouvy o výpůjčce a smlouvy darovací, uzavírané mezi společností SAKO
Brno, a.s., se sídlem Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 60713470, zapsané v obchodním
rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 1371, jakožto půjčitelem, resp. dárcem na straně
jedné (dále též jen „SAKO Brno, a.s.), a zmocnitelem jakožto vypůjčitelem, resp. obdarovaným na straně
druhé
(dále
jen
„smlouva“),
v podobě
uveřejněné
na
adrese
https://www.resako.cz/assets/images/smlouva_kompostery.pdf.
Zmocněnec je zejména mým jménem oprávněn
a) provést specifikaci předmětu výpůjčky, tj. zvolit, zda půjde o kompostér THERMOKING 900 l, či
THERMOKING 400 l či kompostér pěstební ASPHA,
b) převzít od společnosti SAKO Brno, a.s. předmět výpůjčky,
c) mým jménem učinit veškerá prohlášení uvedená ve smlouvě výše popsané.
Je mi známo a souhlasím zejména s tím, že
a) po 31.12.2023 předmět výpůjčky přechází do mého vlastnictví, a to bezplatně,
b) účelem výpůjčky je ukládání výhradně biologicky rozložitelného odpadu, a to za účelem plnění
podmínek projektu „Předcházení vzniku odpadu v Brně“ a v souladu se správnou hierarchií
nakládání s odpady, jejímž cílem je biologicky rozložitelný odpad kompostovat a procesem
kompostování vzniklý kompost navracet zpět do půdy,
c) prohlašuji, že budu využívat předmět výpůjčky nepřetržitě, výhradně na území města Brna, a to na
adrese uvedené v záhlaví této plné moci, a řádně k ukládání výlučně biologicky rozložitelného
odpadu, vyrobený kompost navracet zpět do půdy, kompostování a využívání vyrobeného kompostu
provádět v souladu s obecně známými principy domácího kompostování, zdroj např.
www.resako/brnokompostuje.cz a další,
d) umožním SAKO Brno, a.s. a osobám jím určeným fyzickou kontrolu stavu, obsahu a umístění
předmětu výpůjčky,
e) předmět výpůjčky nepřenechám k užívání třetím osobám, přičemž jsem srozuměn s tím, že při
porušení této povinnosti je SAKO Brno, a.s. oprávněno požadovat okamžité vrácení předmětu
výpůjčky,
a současně jsem srozuměn s tím, že při porušení zásad a závazků shora uvedených pod písmeny a) až e) je
SAKO Brno, a.s. oprávněno odstoupit od smlouvy.
Současně prohlašuji, že beru na vědomí to, že SAKO Brno, a.s. jako správce osobních údajů ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a od 25. 5. 2018 ve smyslu
Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen
„GDPR“) bude poskytnuté osobní údaje získané od vypůjčitele, jako od subjektu údajů, obsažené v
uzavírané smlouvě zpracovávat za účelem evidence vydaných kompostérů. Zákonným důvodem tohoto

zpracování je § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, po
25. 5. 2018 článek 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR. Jedná se o zákonný důvod zpracování osobních údajů
nezbytných pro splnění smlouvy (přehled o umístění vydaných kompostérů a umožnění kontroly užívání
kompostérů v souladu s účelem a podmínkami této smlouvy a návazně na to pro účely kontroly plnění
podmínek smlouvy). Dále může SAKO Brno, a.s. zpracovávat osobní údaje uvedené ve smlouvě pouze v
rámci ostatních záležitostí plnění ze smlouvy, popř. k vymáhání pohledávek půjčitele vůči vypůjčiteli plynoucí
z porušení této smlouvy.
Je mi známo, že mám právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a výmaz osobních údajů
(nebude-li ohrožen či znemožněn zákonný důvod zpracování osobních údajů), stejně jako právo požadovat
omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Mohu podat podnět či stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů.

V Brně dne

_____________________________
zmocnitel
(podpis úředně ověřen)

Přijímám zmocnění:

_____________________________
zmocněnec

