
(( )) Jednička na trhu SMART komunikace s občany

' MObnní ROZhlaS Více než 800 zapojených samospráv a 400 000 občanů

AKTlVAČNi' FORMULÁŘ KOMUNIKAČNÍHO EKOSYSTÉMU MOBlLNl ROZHLAS
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dóiejen „uživatel" poskytovatel"

|. Mamas

Poskytovatel poskytuje uživateli možnost užitíWWehosyshéflw Mobilní Rozhlas, a to v rozsahu a způsobem

uvedenými níže. Komunikační ekosystém Mobilní Rozhlas umožňuje uživateli užívat systémy.

Systém pro SMART komunikaci s občany 5M5 anemie/mWWWWaMe-malnzproqdaapikxe)

Mobilní aplikace pro chytré telefony {Nldmid i iOS : hodnocenkn 4+ a více než 100 000 staienfms

Systém na správu podnětů od občanů (: dlspečnkem kontrolujlclm relevantnost hlášení)

Systém pro tvorbu anket a participativních rozpočtů (: ověřením unikátnost! blau)

Dynamldýwho»? pmíil samosprávy naWhig.

Systém automatid<ého propqiení s facebookovými stránkami samosprávy

Automatické propojení na Systém doplňkové výstrahy Občanů (mm/„5M

Systém propojení s webovými stránkami (automatické zprávy e—mailem, do aplikace l.2 a na webový profil LS)

Systém pro SMART komunikaci pro školy, školky a další instituceje možné objednat samostatně.

ll. Cena

Mobilní Rozhlas 'MlNi'

ZDARMA

Uživatel může užívat celý ekosystém (I.l—lBUen pm Galy krizové komunikace. Systém propojení s webovými stránkami

I.B (automatické zprávy e-maiiem, do aplikace iz a na webový profil LS) je k dispozici pro všechny typy komunikace.

Krizovou komunikací se rozumí infomíovánl otěchto situacích epidemie, karantény, živelní pohromy (povodně, sesuvy ?

půdy, vichřice, orkáwy, zemětřesenn a rozsáhlé požáry. ví,!

Online / telefonldté školení ZDARMA. Balíčekmmmateriálů (aktuální FB posty, texty, manuál FB komunikace,

bannery na web, články do zpravodaje)}e k dispozici ZDARMA ]
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lil. Doplňlcwé sltžby (zvolte zaškrtnutí/11)

[.] Osobní Balení (max 10 osob). Cena školení 4 900 Kč — v ceně je dojezd a 3 hodiny práce odborného školitele.

D CWzpravodaj$ (digitalizace obecního zpravodaje). Měsíční cena služby_______ Kč (při roční platbě).

[] Profadonální propagační kampaň. Cena kampaně _______ Kč

_ ív. Platby, doba, jednoduché ukončení

Začátek doby pinu l TrváníMdo Počet obw. uživatele interval platby Wu; ~ isnt.-,i ál'ixě'áiššíál'aa?

?,! {($13 li 37’?” 'ÍZ“ (. "r“ 1 „AÍP

Uživatel se zavazuje poskytovateli řádně a včas hradit cenu stanovenou v tomto formuláři. Uživatel má možnost užívat

komunikační ekosystém Mobilní rozhlas po dobu určtou. Pokud kterákoliv strana písemně formou dopisu neoznámídruné

straně, že trvá na ukončení užívání systému, a to nejpozději 2 měsíce před sjednaným datem ukončení poskytování služeb,

tak po uplynutí doby trvání se možnost užíváníaumtidcy prodlužuje ojeden mk, amopakovaně. Ceny SMS a masovým

zpráv se při autonwtldcém prodloužení řídí ceníkem poskytovateie platným ke dni prodloužení užívání, není-li uvedeno

jinak.
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((T)) Mobilní ROZhíaS
. Jednička'na trhu SMARTkomunikace s občany

Vice než 800 zapojených samospráv & 1500 900 občanu

V. Ceny komunikačních kanálů

 
 

  

|

Hlasová zpráva Zpráva do mob!” .

SMS zpráva do ČR“ » do ČR5 I Emailová zpráva Wadobčana

0,89 Kč / ks 0,99 KČ/ 30 S ZDARMA ZDARMA ZDARMA       
 

‘Cena za SMSJ'E účtována při registraci a změně údajů občana, při pňhldšení uživatele do systému a při rozesů'ce zpráv

5Přenos telefonního čLcZa 500 Kč -— každému uživatelije pň'řazena tel číslo k hínsorým zprávám, které má právo sí přenést

Vi. Ochrana osobních údajů

Poskytovatele uživate! prohlašují, že jsou si vědomi nezbytností správy a zpracování osobních údajů adresátů sdělení

(občanů) pro fungování ekosystému Mobilní Rozhlas. Zavazují se dodržovat platné právní předpisy, zejména obecné

nařízení o ochraně osobních údajů (GUM?) a zákon o zpracování osobních údajů. Uživatel se zavazuje poskytnout přístupy

do ekosystému jen oprávněným osobám. Uživatel je plně odpovědný za obsah a foam jím komunikovaných sdělení,

včetně odpovědnosti autorskoprávní. Uživatel bere na vědomí, že jeho odpovědnost při užívání ekosystému Mobilní

rozhlas nezaniká žádnou činností poskytovatele, jelikož stále zůstává odesílatelem sdělení.

Poskytovatel a uživatel tímto uzwírají smbuw o zpracování osobním údajů, kdy uživatel je správcem a poskytovatel je

zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel prohlašuje, že

- bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce,

- zajístíž. aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala

zákonná povinnost mlčenlivosti a provedl vhodná beatnické a omanlzační opatření, aby zajistil úroveň

zabezpečení odpovídající danému riziku,

» bude správci nápomocen při vyřizování záležitostí vůči subjektům údajů i dozorovému úřadu.

Uživatel tímto uděluje poskytovateli obecné povolení kzaištění plnění svyužitím wbdodavateíů, u nichž poskytovatel

smlouvou stejného obsahu zag'istí ochranu osobních údaju,

Práva a povinnosti uživatele a poskytovatele jsou dále konkrétně upravena v Podmínkách komunikačního ekosystému

Mobilní Rozhlas.

VII. Závěrečné ujednání

Nedílnou součástí tohoto formuláře je Tedinídtá spedíílace systémů a doplňkových služeb ekosystému Mobilní Rozhlas a

Podmínky komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas (,Podmínky'; ' “ i '

S těmito dokumenty se uživatel před podpisem formuláře seznámii a souhíasí s nimi.

Kde se v Podmínkách hovořío Smlouvě nebo Objednávce, myslí se tím i tento formulář.

Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit Podmínky nebo jejich část při změně technických, provozních, obchodních

či organizačních podmínek na své straně nebo při změnách na trhu, a to v celém rozsahu. O všech změnách bude uživatel

informován písemně nebo eieldrontckýmí prostředky s využitím údajů poskytnutým uživatelem, a to nejméné měsíc před

nabytím domostí těchto změn. V případě, že uživatel s novými Podmínkami nebude souhlasit, je oprávněn užívání

ekosystému Mobilní rozhlas vypovědět 5 měsíční výpovědní dobou. V případě, že uživatel užívání systému nevypoví, má

se zato, že se změnou souhlasí. Pokud uživatel s novými Podmínkami nebude souhlasit a ani užívání systému nevypovi, je

oprávněn od poskytnutí ekosystému Mobilní rozhlas odstoupit poskytovatel 5 měsíční výpwědni dobou.

Zodcovědný obchodník (Jméno Tea Email) Poznámka
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Všechny cenyjsou uvšfdeny bez DPH.
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