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Reklamní agentura, tvorba profesionálních www stránek
Váš partner ve světě reklamy a internetu



Reklamní agentura , Mádrova 3031, 143 00 Praha 4  - Modřany
IČO: 71074325,  DIČ: CZ7909300498
mobil: +420 777 594 340
internet: www.ceskemodelky.cz" www.ceskemodelky.cz / www.slovakiamodels.sk / www.profesionalni.info  e-mail: ahne@profesionalni.info" ahne@profesionalni.info 

 
Dohoda o spolupráci
uzavřená mezi:

Reklamní agentura AHNE agency
Radek Ahne, 
Mádrova 3031 
143 00  PRAHA 4 - Modřany
č.j.: ŽO/02/01741/Dit  - č.j.: ŽO/04/09991/Dit/Z-1
č.j.: ŽO/07/002871/JC
Ev.č.: 310012-50172  - Ev.č.: 310012-50172-01
IČO:710 74 325, DIČ:CZ7909300498
(dále jen agentura)

a

paní/slečna………….…………………………………………………………………………………………………………….


trvalé bydliště…………………………………………………………………………………………………………………….


přechodné bydliště……………………………………………………………………………………………………………..


datum narození…………………………………………   rodné číslo…………………………………………………....


telefon……………………………..………………………   e-mail…………………………………………………...........

I. Předmět dohody
Předmětem dohody je zařazení klienta do databáze agentury pro účely reklamy ve formě uměleckého výkonu nebo jiné činnosti s tímto výkonem spojené (figurant v reklamě, model na reklamní focení, hosteska apod.) a dále pro jiné účely, které mají podklad ve výběru klienta z databáze na serveru www.ceskemodelky.cz, vyjma erotických služeb a obdobných činností.
Klient pověřuje agenturu jako svého zástupce k provádění služeb spočívajících zejména v reprezentaci klienta v době platnosti dohody, k ochraně jeho zájmů a to vše za smluvenou odměnu 20% honoráře. 

II. Závazky agentury
Klient pověřuje agenturu a agentuře tímto vzniká povinnost:
1. Provádět propagaci klienta vložením dodaných prezentačních materiálů na internet www.ceskemodelky.cz mimo kontaktů.
2. V časovém předstihu oznamovat klientovi zahájení spolupráce s daným zákazníkem. 
3. Chránit osobní a morální práva klientů.
Agentura se dále zavazuje vyplatit honorář za práci klientovi do sedmi dnů po obdržení finanční úhrady z reklamní nebo jiné společnosti na konto agentury.

III. Povinnosti a závazky klienta 

Klient se podpisem dohody zavazuje:
1. Neprodleně informovat o výsledcích konkurzů, na které byl vyslán. Pokud bude uzavřena se třetí osobou jakákoliv dohoda či Dohoda zakládající právní povinnost, je klient povinen zaslat agentuře fotokopii takové listiny ve lhůtě 14 dnů ode dne vzniku listiny. V případě nedodržení tohoto ustanovení bez jakéhokoliv důvodu se klient zavazuje zaplatit agentuře smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), právo na náhradu škody tím není dotčeno.
2. Klient se dále zavazuje, že dokumenty, které mu budou poskytnuty v rámci dohody s naší agenturou, nebude předávat cizí nezúčastněné osobě.
3. V případě, že bude klientovi vyplacen honorář přímo reklamní, produkční nebo jinou společností, zavazuje se do tří dnů zaplatit agentuře provizi ve výši 20% z obdrženého honoráře. Jedná-li se o uplatnění mimo území České republiky, klient se zavazuje do třiceti dnů zaplatit agentuře provizi ve výši 20% z obdrženého honoráře, není-li jinak smluvně ujednáno. Úhrada provize bude provedena na číslo účtu: 176908047/0300, jako variabilní symbol bude klientovo rodné číslo. Poté bude vystaven a zaslán klientovi agenturou doklad.
4. Dodržovat obecná profesní pravidla a podmínky stanovené agenturou (profesionální chování, spolehlivost, ochota, časová flexibilita).
5. Dostavit se včas dle ujednání na všechna jednání, konkurzy, apod. a neopustit místo zakázky bez vědomí agentury a objednavatele dotčených služeb. V případě nedodržení tohoto ustanovení bez obzvláště důležitého důvodu se klient zavazuje zaplatit agentuře smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč (slovy: šesttisíc korun českých), právo na náhradu škody tím není dotčeno. Agentura není odpovědna za nedodržení této povinnosti klientem.
6. Klient nesmí bez vědomí agentury změnit svoji zvláštnost či výjimečnost, pro kterou byl do agentury přijat.
7. Dále klient ručí za kostýmy a rekvizity, které dostal k dispozici pro natáčení např. televizní reklamy - v případě jejich úmyslného poškození se zavazuje uhradit vzniklou škodu. Agentura není odpovědna za nedodržení této povinnosti klientem.
8. Klient se rovněž zavazuje, že bez vědomí a souhlasu agentury nemůže vykonávat práci pro účely reklamy ve formě uměleckého výkonu nebo jiné činnosti s tímto výkonem spojené (figurant v reklamě, model na reklamní focení, hosteska apod.) a dále pro jiné účely.

IV. Platnost dohody
Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Dohoda je uzavřena na dobu určitou jednoho roku od podpisu dohody. Pokud kterákoliv ze smluvních stran nevypoví písemně dohodu do vypršení lhůty její platnosti, prodlužuje se vždy automaticky o jeden rok.

V. Závěrečná ustanovení
Agentura svým klientům nenabízí žádné zaměstnání, jedná se pouze o propagaci klienta ve prospěch třetích osob a klienta. Tato Dohoda představuje dohodu o poskytování služeb pro účely reklamy či jiné činnosti, nevytváří exkluzivitu v zastupování klienta agenturou. 
Svým podpisem uděluje klient zároveň souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. se zpracováním a zveřejněním poskytnutých osobních údajů reklamní agenturou AHNE agency, ahne@profesionalni.info, IČO:71074325, jakožto správcem a případně jinou třetí osobou jakožto zpracovateli, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje klient dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí zaslání e-mailu správce odvolat. Souhlas je dán zároveň po dobu platnosti této dohody.
Obě strany prohlašují, že výše uvedenou dohodu sepsali o svobodné vůli a bez nátlaku.
Dohoda je vypracována ve dvou vyhotovení, z nichž každá z uvedených stran obdrží po jednom kuse.


V Praze dne ………………………………


…………………………………………………                                      ………………………………………………
                  agentura                                                                             klient

